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Förord

VARJE ÅR GÖR ETT ANTAL MYNDIGHETER en uppföljning av hur miljön mår och hur 
miljöarbetet går. Den 31 mars 2015 redovisades senaste årets uppföljning av  
miljökvalitetsmålen och etappmålen. Varje politisk mandatperiod gör myndig-
heterna en fördjupad utvärdering av möjligheterna att nå generationsmålet och 
miljökvalitetsmålen. Utvärderingarna ger oss ökad kunskap om miljötillståndet 
och analyserar hur miljöarbetet går. På så sätt kan vi öka takten i arbetet med att 
nå miljökvalitetsmålen.

De fördjupade utvärderingarna är ett underlag för regeringens politik och prio-
riteringar och för myndigheternas planering och utveckling av sina verksamheter. 
Utvärderingarna ska också ge stöd för offentlig debatt och vägledning för olika 
aktörers miljöarbete.

Fördjupade utvärderingen 2015 består av tre delar. I denna första rapport pre-
senteras åtta nationella myndigheters analys och bedömning av Sveriges 16 miljö-
kvalitetsmål. Rapporten består av två volymer som omfattar åtta miljökvalitetsmål 
vardera. Det är Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Skogsstyrelsen, 
Jordbruksverket, Boverket, Kemikalieinspektionen, Strålsäkerhetsmyndigheten och 
Sveriges geologiska undersökning som har utvärderat ett eller flera miljökvalitets-
mål. Många andra myndigheter inklusive länsstyrelserna har bidragit i arbetet. 
Naturvårdsverket har ansvarat för att samordna arbetet och ge metodstöd.

Inom Naturvårdsverket har Jenny Oltner och Ann Wahlström varit projekt-
ledare för regeringsuppdraget med Lena Nerkegård som delprojektledare.

Stockholm i maj 2015

Eva Thörnelöf, vik. generaldirektör
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Fjärde utvärderingen  
av miljökvalitetsmålen

DEN FÖRDJUPADE UTVÄRDERINGEN av miljökvalitetsmålen 2015 är den fjärde i sitt 
slag, sedan riksdagen beslutade om miljömålssystemet 1999. Utvärderingen ger en 
bred bild av hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har denna gång strävat 
efter att gå djupare inom områden som utgör centrala utmaningar för de olika 
miljökvalitetsmålen. Genom att fokusera analyserna på drivkrafter och styrmedel 
får vi en djupare kunskap om vad som krävs för att nå målen. 

Denna rapport är den första av tre delar inom redovisningen av fördjupas 
utvärdering 2015. Rapporten innehåller uppföljning, analys, bedömning, prognos 
och förslag till insatser för de 16 miljökvalitetsmålen. Den är uppdelad i två voly-
mer. Den ena innehåller målen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig 
försurning, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Ingen övergöd-
ning och Grundvatten av god kvalitet. Den andra innehåller målen Levande sjöar 
och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmar-
ker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö, God bebyggd 
miljö och Ett rikt växt- och djurliv.

I rapporten finns tablåtexter som sammanfattar utvärderingen per miljö- 
kvalitetsmål. Dessutom inleds respektive målkapitel med en längre sammanfatt-
ning.

En utvärdering i tre delar
Regeringen har gett ett särskilt uppdrag till Naturvårdsverket att redovisa en för-
djupad utvärdering 2015, i bred samverkan med andra myndigheter1. Fördjupad 
utvärdering 2015 består förutom utvärdering och analys för vart och ett av de 
16 miljökvalitetsmålen, också av utvärdering inom tre fokusområden: Hållbar 
konsumtion, Hållbara städer och Näringslivets miljöarbete2. Utöver det görs en 
samlad analys och bedömning3 av utvecklingen mot generationsmålet och miljö-
kvalitets-målen. Redovisning av fokusområden och samlad analys och bedömning 
sker se-nare under året i särskilda rapporter.

1 Regeringsbeslut M2014/419/Mm.
2 Naturvårdsverket. 2015. Prel. titel Fokusområde XXX - fördjupad utvärdering av 

miljömålen 2015.  Rapport 6663/6664/6665 (in press).
3 Naturvårdsverket. 2015. Prel. titel: Samlad analys och bedömning – fördjupad utvärdering 

av miljömålen 2015. Rapport 6666 (in press).
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Två delar i miljömålsuppföljningen
Det svenska miljömålssystemets syfte är att ge struktur till miljöarbetet och en 
systematisk uppföljning av miljöpolitiken. Miljömålsuppföljningen består av årliga 
uppföljningar och regelbundna fördjupade utvärderingar. Fördjupade utvärdering-
ar har tidigare genomförts 2004, 2008 och 2012 och utgör bland annat underlag 
för regeringens politik.

Årlig uppföljning redovisas i slutet av mars varje år, senast 31 mars 2015, av 
målansvariga myndigheter4. Årlig uppföljning syftar till att förse regering och riks-
dag med underlag till budgetpropositionen. Etappmålen finns med i egna avsnitt i 
uppföljningen. I fördjupad utvärdering ingår frågor som faller under etappmålen i 
analysen där så är lämpligt.

Länsstyrelserna tar fram regionala årliga uppföljningar som syftar dels till att ge 
underlag till den nationella miljömålsuppföljningen, dels att ge kunskap till olika 
aktörer i respektive län. 

Tabell 1. Skillnaderna mellan Årlig uppföljning och Fördjupad utvärdering av  
miljökvalitetsmålen.

Årlig uppföljning Fördjupad utvärdering

Innehåll Uppföljning av miljötillstånd och 
resultat av insatser, viss analys. 
Uppföljning av etappmål.

Utvärdering och styrmedels-
analys, bedömningar, prognoser 
samt förslag till insatser

Syfte Underlag för regeringens  
budgetproposition

Underlag för regeringens politik 
och myndigheternas planering

Tid Senaste året Trender och prognoser över år

Samråd Myndigheterna avgör Gemensam remiss

4 Naturvårdsverket 2015. Miljömålen Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och 
etappmål 2015. Rapport 6661.

Utvärdering i tre 
utvalda fokusområden 

Samlad 
analys och 
bedömning 

Analys och bedömning av 
de 16 miljökvalitetsmålen 
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Utvärderingen har flera syften
Fördjupad utvärdering är en central del i att åstadkomma ett strategiskt åtgärds-
arbete. Den är ett viktigt underlag för regeringens politik och prioriteringar och 
ska ge underlag för offentlig debatt. De fördjupade utvärderingarna ger också 
underlag för myndigheternas verksamheter, för planering och prioriteringar i 
syfte att utveckla och förbättra miljöarbetet. Utvärderingen ska kunna användas 
som underlag för dialog mellan myndigheter och andra aktörer i utveckling och 
genomförande av styrmedel samt ge vägledning för olika aktörers miljöarbete.

Utvärderingen har ett tydligt myndighetsperspektiv. Den är huvudsakligen  
myndigheternas samlade utvärdering, där de olika myndigheterna belyser olika 
aktörers insatser och miljösituationen inom sina verksamhetsområden. 

Regeringen har 2015 återinrättat Miljömålsrådet. Rådet ska vara en plattform 
för att lyfta fram och tydliggöra åtgärder samt för att intensifiera arbetet på alla 
nivåer i samhället för att nå de svenska miljökvalitetsmålen. I Miljömålsrådet ska 
myndigheterna mötas för att diskutera och komma överens om gränsöverskridan-
de åtaganden i genomförandet av åtgärder.

Genomförande och organisation av arbetet
Regeringen har gett ett uppdrag till Naturvårdsverket att redovisa en fördjupad 
utvärdering 2015, i bred samverkan med andra myndigheter. Aktörerna i den för-
djupade utvärderingen består av myndigheter och grupper med olika roller och 
ansvar. 

Målmyndigheterna Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Skogs- 
styrelsen, Jordbruksverket, Boverket, Kemikalieinspektionen, Strålsäkerhets-
myndigheten och Sveriges geologiska undersökning svarar för utvärderingen av 
ett eller flera miljökvalitetsmål. Naturvårdsverket har därutöver ansvar för att 
samordna miljömålsuppföljningen. De ansvariga myndigheterna fattar beslut om 
utvärderingen av sina respektive mål. 

Målmyndigheterna och ytterligare 18 myndigheter ska enligt sina instruktioner 
verka för att nå miljökvalitetsmålen och bidra till uppföljningen. Myndigheterna 
finns representerade i en samverkansgrupp och utgör dessutom en referensgrupp 
för utvärderingen av miljökvalitetsmålen. Förutom trettiotalet myndigheter ingår 
där även representanter för intresseorganisationer såsom Svenskt Näringsliv, LRF, 
Sveriges kommuner och landsting, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden 
WWF.

De åtta målansvariga myndigheterna har ansvaret att samverka med berörda 
aktörer under arbetets gång. De nationella myndigheterna använder sig också av 
den regionala uppföljningen i fördjupad utvärdering. För tre mål; Ett rikt odlings-
landskap, Myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv, har länsstyrelserna 
bidragit med särskilda underlag för utvärderingen utifrån frågor från nationella 
myndigheter. 
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Den strategiska miljömålsgruppen består av de åtta målansvariga myndig-
heterna samt företrädare för länsstyrelserna (Regional Utveckning och Samverkan 
i miljömålssystemet, RUS). Den Strategiska miljömålsgruppen syftar till att stödja 
Naturvårdsverket i arbetet med strategiska och praktiska frågor i arbetet. Grup-
pen syftar till att samordna processer och resultat inom uppföljningen och bedöm-
ningar av miljökvalitetsmålen. Via gruppen sker samråd kring kriterier för hur 
bedömningarna av målen ska göras.

Naturvårdsverket samordnade en gemensam remiss för utvärderingarna av  
miljökvalitetsmålen under perioden mitten av december till mitten av februari. 
Remissen gick till de myndigheter och organisationer som är representerade i 
samverkansgruppen. Inför formulerandet av remissvar anordnades ett gemensamt 
remisseminarium för att ge möjligheter till frågor och diskussion. Boverkets remiss 
har haft en kortare tidsplan och Strålsäkerhetsmyndigheten sände ut sin text till 
färre myndigheter. Skogsstyrelsen gick ut bredare, till aktörer inom skogsbruket.

Miljöarbetet följer inte nödvändigtvis miljökvalitetsmålens struktur. I utvärde-
ringen har vi arbetat med gemensamma avsnitt kring frågor eller styrmedel som 
går på tvären genom flera av målen, denna gång i första hand kopplat till de så 
kallade naturtypsmålen. Syftet var att ge ett gemensamt underlag som myndig-
heterna kan använda för bedömning av respektive miljökvalitetsmål. I den andra 
volymen av rapporten finns därför ett avsnitt om kulturmiljö, framtaget av läns-
styrelsernas samverkansorgan RUS, samt ett avsnitt om friluftsliv, som Natur-
vårdsverket svarar för.

Två aspekter i bedömningen
Regeringen fattade i april 2012 beslut om reviderade preciseringar för miljö- 
kvalitetsmålen, vilka förtydligar det miljötillstånd som ska nås. Preciseringarna 
utgör grunden för att tolka miljökvalitetsmålens innebörd, kriterier vid bedöm-
ningen av möjligheterna att nå målen och är vägledande för miljöarbetet. 

Regeringens bedömningsgrund5 anger att ”ett miljökvalitetsmål bör bedömas 
som möjligt att nå om analysen visar antingen att det tillstånd i miljön som målet 
och dess preciseringar uttrycker kan nås, eller att tillräckliga åtgärder, nationellt 
och internationellt, är beslutade och förväntas vara genomförda inom en genera-
tion efter att systemet infördes”. Målmyndigheterna har valt att förhålla sig till år 
2020 i sina bedömningar.

Det finns alltså två alternativ för när ett mål ska bedömas som uppnått eller 
möjligt att nå till 2020 (2050 för Begränsad klimatpåverkan). Det ena är att 
observera huruvida miljötillståndet uppnått eller utvecklingen visar att det kan 
nås inom en generation. Bedömningen av miljötillståndet sker genom att se på 
nu-läget och bedöma eller göra prognoser för utvecklingen framöver. Det andra är 

5 Proposition 2009/10:155, sid. 28.
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att beakta om tillräckliga åtgärder är eller förväntas vara genomförda så att miljö-
tillståndet kan nås på sikt. Miljötillståndet kan behöva längre tid än en generation 
på sig att återhämta sig. 

En stor vikt läggs på analys av miljöarbetet och dess effekter i miljön. Med 
miljöarbete avses statliga insatser i form av styrmedel och åtgärder samt andra 
aktörers (företag, privatpersoner, ideella organisationer m fl.) initiativ i samhället i 
syfte att miljökvalitetsmålen ska nås, såväl nationellt som inom EU och internatio-
nellt. 

En viktig skillnad mot bedömningarna i fördjupad utvärdering 2012, är att 
bedömningarna 2015 inte inkluderar planerade styrmedel utan endast de som 
idag är beslutade. Bedömningen fokuserar på tillräckliga åtgärder, utifrån 
befintliga styrmedel. Bedömningen utgår från vad som hänt i miljöarbetet och 
vilka förändringar i påverkan man ser.

STYRMEDEL SKA SKAPA FÖRÄNDRING

Styrmedel är statens sätt att driva samhällutvecklingen i önskad riktning, genom 
att uppmuntra eller avstyra aktiviteter, till exempel begränsa eller öka använd-
ningen av en vara eller tjänst. Utgångspunkten är de styrmedel som i dag är beslu-
tade och som har betydelse för måluppfyllelsen. Styrmedel kan delas in i huvud-
kategorierna administrativa (exempelvis lagstiftning), ekonomiska (exempelvis 
skatter), informativa (exempelvis information) samt forskning och utveckling. Det 
finns styrmedel som tillsammans ger incitament till förändring. Exempel på styr-
medel för att minska en persons utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar vid 
användning av sin bil är att det finns skatt på bensin, subventioner för kollektiv-
trafik och offentligt finansierad utbyggnad av cykelvägar.

ÅTGÄRDER TILL FÖLJD AV STYRMEDEL

En åtgärd är en aktivitet som en aktör genomför till följd av ett styrmedel. Åt- 
gärden kan vara såväl en fysisk förändring som till exempel en investering i 
reningsutrustning eller anläggning av en våtmark, som en beteendemässig för-
ändring till exempel att åka kollektivt istället för att ta bilen, att sopsortera eller 
att köpa miljövänligare produkter. Åtgärder kan vidtas på många nivåer och kan 
genomföras av privatpersoner, organisationer, företag eller inom den offentliga 
sektorn.

Begreppet ”tillräckliga åtgärder” innefattar de åtgärder som samlat eller var för 
sig bidrar till att miljökvaliteten uppnås. Åtgärderna ska vara genomförda eller 
införda före år 2020.
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Målvisa utvärderingar i fem steg

Arbetet med utvärdering av miljökvalitetsmålen har styrts av anvisningar från  
Naturvårdsverket. Redovisningen av varje miljökvalitetsmål görs i fem moment:

 

Målmanualer
Inför den fördjupade utväderingen har de åtta målansvariga myndigheterna  
arbetat fram så kallade målmanualer. Målmanualen fungerar som stöd i myndig-
heternas arbete med nationell och regional uppföljning samt bedömning av mål-
uppfyllelse för miljökvalitetsmålet. I manualen beskrivs vad som ska följas upp per 
miljökvalitetsmål och vad som är viktiga utgångspunkter vid utvärdering, gap- 
analyser och styrmedelsanalys. Syftet med målmanualerna är att få till stånd en 
konsekvent, transparent och robust beskrivning av uppföljningen och utvärdering-
en av målen. Målmanualerna är stöd för myndigheternas arbete med årlig uppfölj-
ning och fördjupad utvärdering av målen. 

1. Uppföljning av miljötillstånd och miljöarbete
Uppföljningen beskriver miljökvalitetsmålets nuvarande tillstånd och förändringar 
i förutsättningar för att uppnå önskat tillstånd sedan den fördjupade utvärdering-
en 2012. Den innehåller dessutom en fokusering av vad inom miljökvalitetsmålet 
som ska utvärderas – vilka centrala aspekter eller uppföljningsmått som definierar 
önskad miljökvalitet och styrmedel och åtgärder som syftar till att lösa de vikti-
gaste utmaningarna för målet. Avsnittet ger en övergripande bild av nuvarande 
situation. Mer detaljerad information finns i de årliga uppföljningarna av miljö-
kvalitetsmålet. 

Målmanual 
beskriver hur 

uppföljning och 
bedömning görs 

1.  

Uppföljning  
av miljötillstånd 
och miljöarbetet 
– redovisning av 

resultat 

2. 

Gapanalys 
avstånd till 

målet, analys av 
förutsättningar, 

orsaker och 
verkan 

3.  

Bedömning av 
måluppfyllelse 

når vi 
miljökvalitets--

målet 

4. 

Prognos för 
utvecklingen i 

miljön 
när kan vi nå 

målet 

5. 

Behov av 
insatser 

vad krävs för att 
målet ska nås 
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2. Analys av förutsättningar för att nå miljökvalitetsmålen
Med utgångspunkt i de centrala uppföljningsmåtten utreds i analysen effekterna 
av de mest centrala styrmedlen och åtgärderna och deras betydelse för möjlig-
heterna att nå miljökvalitetsmålen. Analysen ska ge det underlag som krävs för 
att bedöma om åtgärderna är tillräckliga för att nå målet, samt för att identifiera 
prioriterade behov av insatser (avsnitt 3 och 5). Den ska innehålla nationella,  
EU-relaterade och internationella aspekter. Analysen tar fasta på såväl framgångs-
faktorer, vilka styrmedel och åtgärder som fungerar bra och varför, som orsaker 
till de centrala problemen för miljökvalitetsmålets uppfyllelse, var i genomföran-
det brister finns samt orsaker till dessa brister. 

3. Bedömning av om målet nås 
Med utgångspunkt i de centrala uppföljningsmåtten bedöms i vilken grad miljö-
kvalitetsmålet kommer att uppnås till 2020/2050. Bedömningen ska utifrån 
uppföljning (avsnitt 1) och analys (avsnitt 2) och jämföra nuläget för miljötill-
ståndet och det miljöarbete i form av styrmedel och åtgärder som genomförs till 
2020/2050 med miljökvalitetsmålets målsättningar. 

Målmyndigheternas bedömningar redovisas i en översiktlig tabell. Dessa tabel-
ler finns sist i respektive målavsnitt. Tabellen syftar till att ge transparens i bedöm-
ningarna samt ger underlag till Naturvårdsverkets målövergripande analys.

Målmyndigheterna har strävat efter att beskriva måluppfyllelsen i målets olika 
delar huvudsakligen kvalitativt, men även i möjligaste mån kvantitativt. Tabellen 
specificerar: 

• De centrala uppföljningsmått som kopplar till de problem i miljötillståndet 
som är centrala för målet. 

• En viktning av respektive centralt uppföljningsmåtts betydelse för  
måluppfyllelse.

• En bedömning av till vilken grad respektive centralt uppföljningsmått är  
uppfyllt idag.

• En bedömning av vilken rådighet som finns internationellt/inom EU/natio-
nellt för Sverige eller olika nivåer i det svenska samhället att påverka  
respektive uppföljningsmåtts utveckling.

• En bedömning av förväntade effekter på tillståndet i miljön om tillräckliga 
förutsättningar finns på plats till 2020/2050 (och allt fungerar som tänkt).

• En bedömning av faktiskt genomförande och faktiska effekter av styrmedel 
och åtgärder på plats till 2020/2050 på miljötillståndet utifrån den kunskap 
som finns idag. 

Naturvårdsverket som samordnande myndighet kan konstatera att det i flera fall 
har varit en utmaning att utifrån preciseringarna identifiera centrala mått och 
redovisa bedömningarna enligt tabellens modell. För några mål är resultatet en 
framgång, för andra är arbetet under utveckling.
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4. Prognos för utvecklingen i miljön
I avsnittet beskrivs utifrån de centrala uppföljningsmåtten, utvecklingen av miljö-
tillståndet, efter 2020/2050. I avsnittet sammanfattas trenden för målet hittills och 
vi ger en prognos för framtiden.

5. Beskrivning av behov av insatser – vad krävs för att målet ska nås
Detta avsnitt beskriver behovet av insatser som krävs för att miljökvalitetsmålet 
ska uppnås och redovisar förslag till nya och/eller förändrade insatser, inom  
Sverige, EU och internationellt. Även insatser som bedöms ha varit framgångsrika 
och som bör fortsätta lyfts fram. 

Förslagen syftar till att ge underlag för regeringens politik och prioriteringar; till 
myndigheternas verksamheter samt till dialog mellan olika aktörer i utvecklingen 
av miljöarbetet. Målgrupp för förslagen till insatser framgår.

Förslagen till nya och/eller ändrade insatser ska vara härledda från analysen av 
målet. Nya förslag till insatser som tas fram i den fördjupade utvärderingen, behö-
ver inte vara konsekvensanalyserade utan detta kan ske i ett senare skede. Sedan 
tidigare kända förslag lyftas fram med referens till källa där förslaget tidigare läm-
nats och eventuellt konsekvensanalyserats. 
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Nej

Ja

Nära

Når vi Miljökvalitetsmålen?

Bedömning av om miljökvalitetsmålen nås
För varje miljökvalitetsmål har respektive myndighet gjort en bedömning av om 
målet är uppnått eller kommer att kunna nås till år 2020 (år 2050 för Begränsad 
klimatpåverkan). Bedömningen tar fasta på miljökvaliteten eller det tillstånd  
miljökvalitetsmålet beskriver men också på om förutsättningar kommer att finnas 
på plats till år 2020, d.v.s. om styrmedel är beslutade och finns på plats så att till-
räckliga åtgärder kommer att vara genomförda före 2020. 

Bedömningsmeningar för målet som helhet kan vara tre olika:

Miljökvalitetsmålet är uppnått eller kommer kunna nås. 

Miljökvalitetsmålet är delvis uppnått eller kommer delvis att kunna nås. 

Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med  
befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

Prognos för utvecklingen av miljötillståndet
Förutom bedömningen av om miljökvalitetsmålet nås gör varje myndighet också 
en bedömning av utvecklingen av miljökvaliteten, eller det tillstånd som miljö-
målet beskriver, efter 2020/2050. För bedömningen görs en trendanalys och en 
prognos (inkluderar även omvärldsfaktorer och/eller antaganden om utvecklingen 
av miljöarbetet framöver). Den sammanfattande utvecklingsriktningen beskrivs 
med ett av följande alternativ:

POSITIV UTVECKLING

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 på kort/medellång/lång sikt. 

NEUTRAL UTVECKLING

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 utveck-
ling för miljötillståndet nu och på kort/medellång/lång sikt; alternativt positiva 
och negativa utvecklingsriktningar inom målet tar ut varandra. 
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NEGATIV UTVECKLING

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 utveck-
ling i miljötillståndet nu och på kort/medellång/lång sikt.

OKLAR UTVECKLING

Tillräckliga kunskaps- och/eller dataunderlag för utvecklingen i miljön saknas.  
Det är inte möjligt att ange utvecklingsriktning
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Belastningen av övergödande ämnen minskar och situationen blir bättre i vissa 
områden. Sämst förhållanden råder i Östersjön. Åtgärder för att minska utsläpp 
av övergödande ämnen har gett resultat, men återhämtningstiden är lång. Ut-
släppen behöver minska ytterligare, framförallt från jordbruket och internationell 
sjöfart. Vattenförvaltningens åtgärdsprogram är viktiga. Höga ambitionsnivåer i 
det internationella arbetet behövs.

7. Ingen övergödning

NÅR VI MILJÖKVALITETSMÅLEN?

MILJÖKVALITETSMÅL Bedömningar av möjligheten att nå målet. Prognos för år 2020.

Halterna av växthusgaser ökar, framförallt på grund av utsläpp från användning 
av fossilt bränsle, huvudsakligen i el- och värmeproduktion, industriprocesser och 
transporter. De globala utsläppen behöver på sikt nå ner kring noll för att undvika 
en temperaturökning över två grader och minska risken för farlig klimatpåverkan. 
Stora samhällsförändringar, liksom utveckling av teknik. En ny internationell 
klimatöverenskommelse krävs, liksom skärpta och nya nationella styrmedel.

Trots att halterna minskar, orsakar luftföroreningar alltjämt betydande skador på 
människors hälsa, på växtlighet och på kulturföremål. Fler åtgärder måste vidtas 
innan miljökvalitetsmålet kan nås. Insatser i EU och internationellt behövs för 
att minska halterna av partiklar och marknära ozon. Nationellt, är ytterligare 
åtgärder angelägna för att minska utsläppen av kväveoxider, liksom av partiklar 
från användning av dubbdäck

Nedfallet av försurande ämnen minskar, liksom antalet försurade sjöar och  
vattendrag. Ytterligare åtgärder krävs för att minska utsläppen från landbaserade 
källor i Europa och internationell sjöfart. Den nya luftvårdsstrategin och revide-
ring av takdirektiv inom EU är viktiga insatser. Nationellt krävs åtgärder främst 
för att minska skogsbrukets påverkan.

Strålsäkerheten utvecklas positivt inom flera områden. Antalet fall av hudcancer 
har dock ökat under lång tid. Att minska exponeringen för UV-strålning kräver en 
förändring av livsstil och attityder kring utseende och solning. Även om expo-
neringen 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. Montrealprotokollet, det viktigaste styrmedlet, är framgångsrikt. Lust-
gas, fortsatt användning av ozonnedbrytande ämnen samt utsläpp från uttjänta 
produkter är dock alltjämt problem. Fortsatt internationellt arbete och nationellt 
omhändertagande av rivningsavfall är viktigt.

Vissa miljögifter minskar, men för många ämnen saknas kunskap om deras effek-
ter för människa och miljö. Global konsumtion leder till allt större kemikalie- och 
varuproduktion och skapar ökad diffus spridning av farliga ämnen. Användningen 
av särskilt farliga ämnen har börjat begränsas inom EU. Intresset för att frivilligt 
ersätta farliga ämnen ökar inom många sektorer. Lagstiftning behöver i vissa fall 
utvecklas för att få giftfria kretslopp.

1. Begränsad klimatpåverkan

6. Säker strålmiljö

2. Frisk luft

3. Bara naturlig försurning

5. Skyddande ozonskikt

4. Giftfri miljö

* målår 2050 i en första etapp.

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.

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Nära

Nära
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MILJÖKVALITETSMÅL Bedömningar av möjligheten att nå målet. Prognos för år 2020.

Alltför få sjöar och vattendag uppnår god ekologisk och kemisk status. Fysisk 
påverkan, övergödning, försurning och miljögifter utgör problem. Restaurering av 
sjöar och vattendrag och undanröjande av vandringshinder kräver ökade åtgärder 
och mer resurser. Miljöåtgärder kopplat till vattenkraft behövs. Genomförande av 
vattenförvaltningens åtgärdsprogram är avgörande.

Grundvattnets kvalitet är inte tillfredsställande överallt. Bristande kunskap och 
otillräcklig hänsyn i samhällplaneringen är några av förklaringarna till proble-
men. Utökad och förbättrad övervakning krävs för att kunna hitta, prioritera och 
åtgärda problem. Fler vattenskyddsområden behövs. Åtgärder inom miljötillsyn, 
samhällsplanering, vattenförvaltning och jordbrukssektorn behöver förstärkas och 
användningen av naturgrus måste minska.

Övergödning, miljögifter och svaga fiskbestånd utgör problem. Marint skräp, främ-
mande arter och exploatering av känsliga livsmiljöer och kulturmiljöer påverkar 
negativt. Konflikter mellan bevarande och nyttjande i kustområden kräver ökad 
tillsyn, planeringsunderlag och vägledning kring strandskydd och vattenverksam-
het. Havsmiljödirektivets åtgärdsprogram är viktigt. Höga ambitionsnivåer i det 
internationella arbetet behövs.

Vindkraft, gruvindustri, terrängkörning och turism kan påverka miljön negativt.  
Mer kunskap om fjällens kulturmiljövärden behövs, liksom om hur mycket 
störningar fjällens ekosystem tål. Fjällmiljön påverkas även av pågående klimat-
förändringar. Insatser för att hantera markanspråk i fjällen behövs, liksom bättre 
förutsättningar för ett betespräglat fjällandskap och anpassad terrängkörning.

Antalet främmande arter fortsätter att öka. Större hänsyn behövs när resurser 
nyttjas, liksom ökat skydd och bättre skötsel av naturmiljöer. Sverige måste även 
påverka internationellt. Styrmedel saknas eller tillämpas inte. Det finns inte till- 
räckliga resurser för att biologisk mångfald och ekosystemtjänster på sikt ska 
kunna bevaras.

Odlingslandskapet fortsätter att minska i omfattning och många naturtyper och 
arter har inte gynnsam bevarandestatus. Jordbruksmarkens produktionsförmåga 
bedöms i stort vara godtagbar. Ökade möjligheter att bo och verka på lands- 
bygden är avgörande för ett hållbart och livskraftigt jordbruk i hela landet. Gårds-
stödet och landsbygdsprogrammets miljöersättningar är centrala och justeringar 
behövs för att förbättra miljöeffekterna.

Utveckling mot en hållbar bebyggelsestruktur i både de snabbt växande och de 
minskande tätorterna är den största utmaningen. Många kommuner och städer 
har en allt större helhetssyn på stadsutvecklingen och satsar på bilfria transporter 
som kollektivtrafik, cykel och gång. Byggnaderna blir allt mer energieffektiva. 
Takten i arbetet för att minska buller och problem i inomhusmiljön behöver dock 
öka. Insatser kopplat till bebyggelsestruktur och transporter, den fysiska sam-
hällsplaneringen, hållbara byggnader samt hushållning med resurser behövs.

Arealen gammal skog och skyddad skog ökar. Bevarandestatusen är otillräcklig 
för flera skogstyper och många skogslevande arter är hotade. Kvaliteten på och 
omfattningen av åtgärder för att motverka habitatförlust och fragmentering, be- 
höver öka. Insatser pågår för att förbättra miljöhänsynen vid avverkningar. En 
heltäckande översyn av styrmedel behövs, liksom fortsatt skydd och ökad tillämp-
ning av hyggesfria brukningsmetoder.

Värdefulla våtmarker skadas fortfarande på grund av exploateringar och bristande 
hänsyn. Tidigare markavvattning, klimatförändringar och övergödning påverkar 
natur- och kulturvärden samt ekosystemtjänster negativt. Arbetet med skydd, 
skötsel, restaurering och återskapande behöver öka. Insatser behövs för att för-
bättra hänsyn inom jord- och skogsbruk samt rättstillämpning och tillsyn.

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

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej
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Executive summary

THE PURPOSE OF THE SWEDISH ENVIRONMENTAL OBJECTIVE SYSTEM is to provide both a 
structure for the environmental work and systematic follow-up of environmental 
policy. The environmental objectives system consists of the generational goal, 16 
environmental quality objectives, specifications for each of the environmental qua-
lity objectives and 24 milestone targets. The overall aim of Swedish environmental 
policy is to hand over, by 2020, a society in which the major environmental pro-
blems facing the country have been solved without increasing the environmental 
and health problems of other countries. The generational goal is intended to guide 
environmental action at every level in society. The environmental quality objec-
tives describe the state of the Swedish environment which environmental action 
is to result in. The generational goal and the 16 environmental quality objectives 
have been adopted by the Riksdag (the Swedish Parliament). 

The follow-up of the environmental objectives consists of an annual review and 
regular detailed evaluations. The annual reviews are reported at the end of March 
every year, by 31 March 20156. The aim of the annual review is to provide the 
Swedish government and parliament with sufficient background information for 
the budget proposal.

The detailed evaluations are key to bringing about strategic measures and pro-
viding a broad picture of the status of the environment and progress being made 
with the environmental work. The evaluations are intended as a basis for the 
government's policies and priorities and for the government agencies' planning 
and development of their activities. They are also intended to provide support for 
public debate and guidance for the environmental work of stakeholders. Detailed 
evaluations have previously been carried out in 2004, 2008 and 2012.

The 2015 detailed evaluation consists of three parts. In this first interim report, 
eight national government agencies present an analysis and assessment of Sweden's 
16 environmental quality objectives. The Environmental Protection Agency, Agency 
for Marine and Water Management, the Forestry Agency, Board of Agriculture, 
National Board of Housing, Building and Planning, Chemicals Agency, Radiation 
Safety Authority and Geological Survey of Sweden have evaluated one or more of 
the environmental quality objectives. The Environmental Protection Agency is also 
responsible for coordination and providing support relating to methods.

Reports on the results from three focal areas - sustainable consumption, sustai-
nable towns and cities and the environmental work of industry – will be presented 
later in the year, along with the Environmental Protection Agency's overall ana-
lysis and assessment.

6 
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Assessment of whether the 
environment quality  
objectives are being achieved

For each environmental quality objective, the competent government agency has 
carried out an assessment to determine whether the objective has been or could be 
achieved by the year 2020 (2050 for Reduced Climate impact). The assessment is 
based not only on the environmental quality or the status that the environmental 
quality objective describes, but also on whether or not the preconditions will be 
met by 2020, i.e. whether instruments have been approved and are in place to 
enable sufficient measures to be completed prior to 2020. 

There are three alternative assessment phrases for the objective as a whole:

The environmental quality objective has been achieved or could be achieved. 

The environmental quality objective has partly been achieved or could partly 
be achieved. 

The environmental quality objective has not been achieved and cannot be 
achieved with existing and approved instruments and measures.

Forecast for the trend in environmental status
In addition to whether or not the environmental quality objective is being achie-
ved, each government agency also assesses the trend in environmental quality or 
the status that the environmental objective describes, after 2020/2050. For use in 
this assessment, a trend analysis and forecast (including external factors and/or 
assumptions concerning future developments in the environmental work) are also 
prepared. The summary trend is described using one of the following alternatives:

POSITIVE TREND

The trend in the state of the environment is positive. In recent years, major initia-
tives have taken place within society which are considered to benefit the state of 
the environment and/or it is possible to discern a positive trend in the state of the 
environment, both now and in the short/medium/long term. 

 

No

Yes

Close
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NEUTRAL TREND

No clear trend in the state of the environment can be seen. In recent years, nothing 
of significance has occurred and/or it is not possible to discern any clear trend in 
the state of the environment, both now and in the short/medium/long term; alter-
nating positive and negative trends within the objective cancel each other out. 

NEGATIVE TREND

The trend in the state of the environment is negative. In recent years, initiatives 
have taken place within society which work counter to the environmental quality 
objective and/or it is possible to discern a negative trend in the state of the envi-
ronment, both now and in the short/medium/long term.

UNCERTAIN TREND

There is insufficient knowledge and/or underlying data concerning the environme-
ntal trend. It is not possible to discern any trend.



 MÅL I SIKTE – DE 16 MILJÖKVALITETSMÅLEN I FÖRDJUPAD UTVÄRDERING 2015 – VOLYM 2 23



24 MÅL I SIKTE – DE 16 MILJÖKVALITETSMÅLEN I FÖRDJUPAD UTVÄRDERING 2015 – VOLYM 2

Eutrophying substance loads are declining and the situation has improved in 
certain areas. Conditions are worst in the Baltic Sea. Action to curb nutrient 
emissions has produced results, but recovery is slow. Emissions, particularly 
from agriculture and international shipping, must be reduced further. The action 
programme for water management is important. Higher aspirations are needed for 
the international work.

7. Zero Eutrophication

WILL THE ENVIRONMENTAL QUALITY OBJECTIVES BE ACHIEVED?

OBJECTIVE Assessment of prospects of meeting the objective. Forecast for 2020.

Greenhouse gas concentrations are increasing, primarily due to emissions arising 
from the use of fossil fuels, principally in connection with electricity and heat 
generation, industrial processes and transport. Global emissions in the long-term 
need to be around zero in order to avoid a temperature rise in excess of two degrees 
and to minimise the risk of dangerous climatic impact. Major societal changes such 
as technological developments. A new international climate agreement is required, 
along with stringent new national policy instruments.

Despite a fall in concentrations, air pollution still causes significant damage to 
human health, vegetation and cultural heritage. Further action is needed before 
the environmental quality objectives can be met. EU and international initiatives 
must be carried out to reduce concentrations of particulates and ground-level 
ozone. At national level, additional action is required to curb emissions of nitro-
gen oxides and of particulates from the use of studded tyres.

The fallout of pollutants causing acidification is declining, as is the number of 
acidified lakes and watercourses. Further action is needed to reduce emissions 
from land-based sources in Europe and international shipping. The new clean 
air strategy and the revision of the National Emission Ceilings Directive in the 
EU are important initiatives. At national level, action is particularly needed to 
mitigate the effects of forestry.

Radiation safety has developed positively in many areas. However, incidences of 
skin cancer have been rising 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, incidences of cancer will continue rising 
for some time, as it can take decades for skin cancer to develop.

Thinning of the ozone layer has ceased, with much evidence indicating that it 
has started to regenerate. The Montreal Protocol is the most important policy in-
strument for this and has proved to be successful. However, continued use of the 
ozone-depleting substance nitrous oxide and emissions from end-of-life products 
remain a problem. Further international work and the national management of 
demolition waste are important.

Certain environmental toxins are declining, although in the case of many substances, 
there is a lack of knowledge regarding their effects on humans and the environment. 
Rising global consumption is leading to higher production of chemicals and other 
products, and with it the diffuse dispersal of dangerous substances. Restrictions 
on the use of particularly dangerous substances have been introduced within the 
EU. Interest in voluntarily substituting dangerous substances is increasing in many 
sectors. The legislation must be developed in certain cases in order to bring about 
toxin-free lifecycles.

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

* Target year 2050, as a first step.

YES: The environmental quality objective will be achieved  
with policy instruments already decided on and with  
measures implemented before 2020.

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

CLOSE: The environmental quality objective is close to being 
achieved. Plans now exist for policy instruments that will be 
decided on before 2020.

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

NO: It is not possible to achieve the environmental quality 
objective by 2020 on the basis of policy instruments 
already decided on or planned.

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.

No

No

No

No

No

No

Yes

Yes

Close

Close
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OBJECTIVE Assessment of prospects of meeting the objective. Forecast for 2020.

Too few lakes and watercourses are achieving a good ecological and chemical  
status. Physical disturbance, eutrophication, acidification and environmental 
toxins are problems. The restoration of lakes and watercourses and the elimina-
tion of obstacles to migration require increased measures and more resources. 
Environmental actions linked to hydroelectric power are needed. Implementation 
of the action programme for water management is crucial.
Groundwater quality is unsatisfactory everywhere. Lack of knowledge and insuf-
ficient consideration in the physical planning process provide some explanation 
for the problem. Expanded and improved monitoring is essential in order to 
identify, prioritise and remedy problems. More water protection areas are needed. 
Measures within environmental supervision, planning, water management and 
agriculture must be strengthened and the use of natural gravel must decrease.
Eutrophication, toxic pollutants and low fish stocks are problematic. Marine litter, 
alien species and exploitation of sensitive habitats and cultural heritage are having 
a negative impact. Conflicts between conservation and utilisation in coastal areas 
are necessitating increased supervision, planning information and guidance regar-
ding shore protection and water activity. The action programme for water manage-
ment is important. Higher aspirations are needed for the international work.

Wind power, mining, off-road driving and tourism can have an adverse impact 
on the environment. More needs to be known about mountain cultural heritage, 
and about how much disturbance mountain ecosystems can withstand. Ongoing 
climate changes also have an impact on mountain environments. Initiatives to 
address land demands in mountain areas are needed, as are better conditions for 
a mountain landscape characterised by grazing and appropriate off-road driving.

The number of alien species is continuing to rise. Resources must be used with 
greater care, and natural environments better protected and managed. Sweden 
must also take the lead internationally. Policy instruments are either not in place 
or not being applied. Resources are insufficient to allow the conservation of bio-
diversity and ecosystem services in the long term.

The cultivated 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. Improving opp-
ortunities to live and work in rural areas are crucial for sustainable and viable 
agriculture throughout the country. The single farm payment scheme and the 
environmental grants under the rural development programme play a central role, 
and adjustments are needed to improve the environmental impact.

Progress towards a sustainable built environment in both rapidly growing and 
shrinking urban areas represents the biggest challenge.  Many municipalities and 
cities are adopting an increasingly holistic approach to urban development, and 
focusing on car-free transport such as public transport, cycling and walking. Buil-
dings are becoming more and more energy-efficient. However, the work to reduce 
noise and problems in indoor environments needs to be accelerated. Initiatives 
linked to the built environment and transport, physical planning, sustainable 
buildings and resource efficiency are needed.

The area covered by old forest and protected forest is increasing. The conservation 
status of many forest types is inadequate, and many forest species are threatened. 
The quality and scope of measures to counter loss of habitat and fragmentation 
must increase. Initiatives are taking place to improve environmental considerations 
in connection with felling. A comprehensive review of instruments is required, as 
is continued protection and increased application of clear-felling forestry methods.

Valuable wetlands are still being damaged due to exploitation and insufficient 
consideration. Previous drainage, climate changes and eutrophication are having 
a negative impact on natural and cultural assets and ecosystem services. Work 
on protection, care, restoration and recreation needs to increase. Initiatives are 
needed to increase the consideration shown by the agricultural and forestry indu-
stries, in addition to application of the law and supervision.

15. A Good Built Environment

14. A Magnificent  
 Mountain Landscape

16. A Rich Diversity of  
 Plant and Animal Life

13. A Varied Agricultural  
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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 av miljökvalitetsmålet Levande sjöar och 
vattendrag:

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 huvudsak 

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 tillräcklig 

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 hotar inte den biolo-

giska mångfalden. 

GENETISKT MODIFIERADE ORGANISMER: Genetiskt modifierade organismer som kan hota den 

biologiska mångfalden är inte introducerade.

BEVARADE NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDEN: Sjöar och vattendrags natur- och kulturmiljö-

värden är bevarade och förutsättningar finns för fortsatt bevarande och utveckling av värdena. 

FRILUFTSLIV: Strandmiljöer, sjöar och vattendrags värden för fritidsfiske, badliv, båtliv och 

annat friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är minimerad.

L
E

V
A

N
D

E
 S

JÖ
A

R
 O

C
H

 V
A
T

T
E

N
D

R
A

G



 MÅL I SIKTE – DE 16 MILJÖKVALITETSMÅLEN I FÖRDJUPAD UTVÄRDERING 2015 – VOLYM 2 29

Sammanfattning

Nej
MILJÖKVALITETSMÅLET ÄR INTE UPPNÅTT OCH KOMMER INTE KUNNA NÅS  

MED BEFINTLIGA OCH BESLUTADE STYRMEDEL OCH ÅTGÄRDER.

Alla sjöar och vattendrag kommer inte att uppnå god ekologisk och kemisk status 
till 2020. Fysisk påverkan i vattenmiljön påverkar de flesta av målets preciseringar 
och är en av de främsta orsakerna till att målet inte nås. För att vända trenden 
behöver flera vattendrag och sjöar restaureras och ett stort antal vandringshinder 
behöver åtgärdas. Ytterligare problem är övergödning, försurning och miljögifter. 
För att vi på sikt ska uppnå miljökvalitetsmålet är det avgörande att vattenmyn-
digheternas åtgärdsprogram genomförs.

Styrmedelsanalysen fokuserar på vattenkraftens fysiska påverkan, som försäm-
rar den ekologiska statusen i många vatten. Resurser behöver göras tillgängliga på 
nationell, regional och lokal nivå för genomförande av åtgärder och för uppfölj-
ning av åtgärders effekt. Insatser som syftar till att återställa och restaurera vat-
tendrag eller på annat sätt minska miljöskadorna, bör prioriteras. I denna rapport 
föreslår Havs- och vattenmyndigheten ökade insatser riktade mot fysisk påverkan. 
Omprövning och nyprövning av vattenkraftverk samt tillsynen av vattenkraftverk 
behöver utökas. Finansieringsmodeller för åtgärder i sjöar och vattendrag behöver 
utredas och uppföljning av åtgärder utvecklas. 

1. Uppföljning av miljötillstånd och miljöarbete

1.1 Aktuell situation för miljötillståndet
Nedan följer en kortfattad genomgång av det aktuella miljötillståndet för miljö-
målets elva preciseringar.

1.1.1 GOD EKOLOGISK OCH KEMISK STATUS

Preciseringen utgår ifrån EU:s vattendirektiv1 där vattenkvalitet följs upp i form av 
bedömningar av ekologisk och kemisk status. Rapporteringen omfattar cirka 80 
procent av Sveriges inlandsvattenyta. 

Ekologisk status bedöms utifrån fysikaliska, biologiska och hydromorfologiska 
parametrar. Vid den senaste statusklassningen hade 49 procent av sjöarna och  
32 procent av vattendragen god eller hög ekologisk status2. I den förra fördjupade 
utvärderingen 2012 hade 59 procent av sjövattenförekomsterna och 53 procent av 

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 
upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område.

2 VISS (VattenInformationsSystem Sverige) www.viss.lansstyrelsen.se/.
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vattendragsvattenförekomsterna god eller hög ekologisk status. Den synbara för-
sämringen i ekologisk status beror delvis på ändrade bedömningsgrunder. 

Fysisk påverkan i vattenmiljön är det största miljöproblemet i Sverige (figur 8.1)3. 
Aktiviteter som orsakar fysisk påverkan är b.l a. skogsbruk (rensning, kanalisering, 
rätning mm), jordbruk (markavvattning, kulvertering, sjösänkning mm), och vat-
tenkraftproduktion (dammbyggnad, flödesreglering mm).

Vattenkraftsutbyggnad skapar en fysisk barriär i form av vattenkraftverk och/
eller regleringsdammar4. Denna barriär utgör ett vandringshinder, och innebär att 
uppströms förflyttning och nedströms transport begränsas eller hindras samt att 
hydrologin i vattensystemet påverkas.

 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 8.1. Påverkanstryck på sjöar och vattendrag

0 2 000 4 000 6 000

Sjöar

Antal klassade
vattenförekomster

Fysisk påverkan

Övergödning

Miljögifter

Försurning

Främmande arter

Försurningen påverkar fortfarande sjöarnas ekologiska status5. År 2010 var 
10 procent av sjöarna i Sverige försurade. Den kritiska belastningen av försurande 
ämnen för sjöar överskreds på 17 procent av Sveriges areal 2010, vilket är en avse-
värd minskning sedan 1980, då den kritiska belastningen överskreds på 58 pro-
cent av arealen6. 

3 VISS (VattenInformationsSystem Sverige) www.viss.lansstyrelsen.se/.
4 Näslund I, Kling J & Bergengren J 2013. Vattenkraftens påverkan på akvatiska ekosystem 

– en litteratursammanställning. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2013:10.
5 Fölster J. 2013. Trendstationer i vattendrag visar hur miljön förändras. Sötvatten 2013 – 

Om miljötillståndet i Sveriges sjöar och vattendrag. Havs- och vattenmyndigheten.
6 Fölster J, Valinia S, Sandin L & Futter MN 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.
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Förändrad markanvändning kan öka markförsurningen och läckaget av försur-
ande ämnen till grundvattnet och vidare till ytvattendrag. En ökad efterfrågan på 
biobränsle har medfört att mer organiskt material tas ut ur skogen. Detta leder till 
ökad markförsurning särskilt om inte kompensation sker t ex i form av askåterfö-
ring7.

Övergödning är ett påtagligt problem speciellt i jordbruksintensiva och tätbe-
folkade områden. Andelen övergödda sjöar varierar från 3 procent i Bottenha-
vets vattendistrikt till 48 procent i Norra Östersjöns vattendistrikt, och andelen 
övergödda vattendrag från 1 procent i Bottenvikens vattendistrikt till 48 procent 
i Norra Östersjöns vattendistrikt8. Atmosfärisk deposition av kväve har inte haft 
någon tydlig trend under de senaste åren9, och tillståndet följer samma mönster 
som vid den förra fördjupade utvärderingen 2012. Jordbrukets åtgärder har mins-
kat läckaget av näringsämnen10. Den största effekten syns för kväve, medan tren-
den är mindre tydlig för fosfor11. 

Kemisk status bedöms utifrån 33 prioriterade ämnen, där halterna jämförs med 
gränsvärden. Inget av Sveriges inlandsvatten där man har mätdata klarar vattendi-
rektivets krav för god kemisk status12. Den främsta orsaken är för höga halter av 
kvicksilver i fisk – metylkvicksilver i gädda överstiger gränsvärdet i praktiskt taget 
samtliga mätningar. Kvicksilver ligger upplagrat i marken och läcker långsamt till 
grundvattnet och vidare till sjöar och vattendrag13. 

Läckage av metaller som nickel, kadmium och bly från pågående och avslutad 
gruvverksamhet påverkar den kemiska statusen i Norra Sverige. Andra ämnen 
som överskrider gränsvärdet för god kemisk status är bromerade flamskyddsmedel 
(PBDE), ftalater (DEHP), PAHer, tributyltenn, oktylfenol och fluoranten. Eftersom 
mätdata saknas har många vattenförekomster klassats med hjälp av modeller eller 
expertbedömning, eller inte klassats alls. 

Vatten med väsentligt ändrad fysisk karaktär till följd av mänsklig verksam-
het – kraftigt modifierade vatten – ska i stället för god ekologisk status uppnå god 
ekologisk potential. Av över 7 000 bedömda sjöar har 4 procent definierats som 
kraftigt modifierade. För vattendragens vidkommande är 3 procent av över 15 000 

7 Karlsson G, Karlsson P, Akselsson C, Kronnäs V & Hellsten S 2013. Krondroppsnätets 
övervakning av luftföroreningar i Sverige – mätningar och modellering. IVL Rapport B 
2095.

8 VISS (VattenInformationsSystem Sverige) www.viss.lansstyrelsen.se/.
9 Hansen m fl 2013. Trender i kvävenedfall över Sverige 1955-2011, IVL rapport B2119.
10 Sonesten L. 2013. Mindre övergödning i vattendragen. Sötvatten 2013 – Om 

miljötillståndet i Sveriges sjöar och vattendrag. Havs- och vattenmyndigheten.
11 Fölster J. 2013. Trendstationer i vattendrag visar hur miljön förändras. Sötvatten 2013 – 

Om miljötillståndet i Sveriges sjöar och vattendrag. Havs- och vattenmyndigheten.
12 VISS (VattenInformationsSystem Sverige) www.viss.lansstyrelsen.se/.
13 Kronberg RM. 2014. The boreal journey of methyl mercury. Doktorsavhandling – Sveriges 

Lantbruksuniversitet. ISBN 978-91-576-7970-3.
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vattendrag kraftigt modifierade. Kravet på god kemisk status gäller även för kraf-
tigt modifierade vatten.

1.1.2 OEXPLOATERADE OCH I HUVUDSAK OPÅVERKADE VATTENDRAG

Fysisk påverkan är ett av de vanligaste vattenmiljöproblemen i hela landet14.  
Det är viktigt att de kvarvarande opåverkade vattendragen förblir opåverkade. 

I dag har 1 475 vattendrag (10 procent av de statusklassade) hög ekologisk 
status15, vilket innebär ingen eller obefintlig mänsklig påverkan. De flesta finns i 
fjällkedjan, medan det i södra Sverige endast finns få vattendrag med hög status. 

1.1.3 YTVATTENTÄKTERS KVALITET

Omkring hälften av Sveriges dricksvatten kommer från ytvattentäkter. Den andra 
hälften kommer från grundvattentäkter som tillförs vatten från ytvattendrag eller 
direkt från grundvatten16. Preciseringen är därför starkt kopplad till miljömålet 
Grundvatten av god kvalitet. Även om Sverige generellt har bra dricksvatten, före-
kommer det påverkan från olika utsläppskällor. 

På grund av bristande provtagning av riskämnen vet vi alltför lite om förekom-
sten av organiska miljögifter, läkemedelsrester och andra ämnen som även i låga 
halter kan påverka hälsan. På senare tid har det uppmärksammats att läckage av 
högfluorerade ämnen är ett problem för vissa dricksvattentäkter17. Omfattningen 
av problemet är inte känd, men läckaget sker huvudsakligen från förorenad mark 
vid brandövningsplatser. Användningen av PFOS är förbjuden enligt Stockholms-
konventionen18, medan användningen av andra högfluorerade ämnen ökar.

Påverkan från utsläpp av otillräckligt renat eller bräddat avloppsvatten är ett 
problem som behöver åtgärdas för att skydda dricksvattnet. Utsläpp sker från 
avloppsreningsverk och små enskilda avloppsanläggningar. Ungefär 130 000 
enskilda anläggningar har inte annan rening än slamavskiljning. Kommunernas 
inventeringar har visat att det finns 350 000 enskilda avloppsanläggningar som 
inte uppfyller miljöbalkens krav på tillräcklig rening19. Även avrinning från vägar 
och andra ytor samt läckage från verksamheter i ytvattnets närområde kan påverka 
kvalitet på ytvattnet som används som dricksvatten. 

14 VISS (VattenInformationsSystem Sverige) www.viss.lansstyrelsen.se/.
15 VISS (VattenInformationsSystem Sverige) www.viss.lansstyrelsen.se/.
16 Svenskt Vatten www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Dricksvatten/Ravatten/ .
17 Faxneld F, Danielsson S, Nyberg S, Bignert A, Berger U. Fluorerande miljögifter i fisk från 

svenska sjöar. Sötvatten 2013 – Om miljötillståndet i Sveriges sjöar och vattendrag. Havs- 
och vattenmyndigheten.

18 Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar www.kemi.se/sv/Innehall/
Internationellt/Konventioner-och-overenskommelser/Stockholmskonventionen-POPs/ .

19 Styrmedel för en hållbar åtgärdstakt av små avloppsanläggningar. Slutrapportering av 
regeringsuppdrag enskilda avlopp, Havs- och vattenmyndigheten 2013-09-13.
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1.1.4 EKOSYSTEMTJÄNSTER

Sötvatten bidrar med många viktiga ekosystemtjänster, såsom dricksvatten, över-
svämningsskydd, livsmiljöer, livsmedel och möjligheter till rekreation. En del 
studier och värderingar av dricksvatten och fiske har utförts, men det finns ännu 
inget uppföljningsmått för ekosystemtjänster. 

1.1.5 STRUKTURER OCH VATTENFLÖDEN

Människans behov av vatten för odling, som transportmedel och kraftkälla har 
starkt påverkat strukturer och vattenflöden. Grön – eller blå – infrastruktur är 
beroende av naturliga vattenståndsfluktuationer och flöden, fria vandringsvägar, 
god vattenkvalitet, skoglig kontinuitet i anslutande skog samt hävdpräglad strand-
vegetation. Sjöars och vattendrags naturvärden är ofta kopplade till naturlighet i 
vattendynamiken och omgivningarna. 

Konnektivitet är en av de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna som ingår 
i bedömning av ekologisk status inom vattendirektivet. Konnektivitet betyder 
möjlighet till fria passager och spridning för djur, växter, sediment och organiskt 
material uppströms och nedströms, samt från vatten till omgivande landområden. 
Knappt hälften (47 procent) av 13 000 bedömda vattendrag har god eller hög sta-
tus avseende konnektivitet; när det gäller sjöar har 60 procent god eller hög status 
avseende konnektivitet.

Landets cirka 425 000 km långa vägnät korsar vattendragen på otaliga  
ställen. I genomsnitt finns det en vägövergång per 500 meter vattendragslängd. 
Mer än en tredjedel av alla vägpassager uppskattas utgöra vandringshinder för 
fisk20. Vidare orsakar skogsbruket och transporter över vattendrag ofta skador på 
mindre vattendrag. Skogsstyrelsen bedömer att vid var femte avverkning har ett 
vattendrag korsats, och cirka 1 900 passager (19 procent) medför stor påverkan 
på vattendraget. 

1.1.6 GYNNSAM BEVARANDESTATUS OCH GENETISK VARIATION

Sverige har ett ansvar för att bevara de arter och naturtyper som omfattas av 
EU:s art- och habitatdirektiv21. Direktivet omfattar åtta sjö- och vattendragstyper. 
Enligt ArtDatabankens senaste redovisning 2013 har alla naturtyper i den alpina 
regionen förutom stora vattendrag gynnsam bevarandestatus. I den boreala och 
kontinentala regionen har däremot nästan alla naturtyper ogynnsam bevaran-
destatus22. Under perioden 2007-2013 har trenden för mindre vattendrag varit 
negativ i den kontinentala regionen. Detta beror på belastning av övergödande 

20 http://www.trafikverket.se/PageFiles/144309/handbok_remibar_vattenpassager.pdf.
21 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda 

djur och växter.
22 ArtDatabanken SLU. 2013. Arter och naturtyper i habitatdirektivet – bevarandestatus i 

Sverige 2013.
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ämnen och fysisk påverkan i form av exempelvis rensningar. För övriga naturtyper 
är statusen oförändrad.

Av de elva primärt sötvattenslevande fiskar som omfattas av art- och habitat-
direktivet har endast tre – bäcknejonöga, nissöga och stensimpa – gynnsam beva-
randestatus i hela landet23. Situationen för asp, lax, sik och siklöja har försämrats 
i delar av landet mellan 2007 och 2013. Vandringshinder, bristande konnektivitet, 
brist på livsmiljö av hög kvalitet och fiske är de största problemen för dessa fiskarter. 

Art- och habitatdirektivet omfattar tio arter av grodor och paddor, varav endast 
vanlig groda och åkergroda har gynnsam bevarandestatus i hela landet24. Situatio-
nen för klockgroda och lövgroda har förbättrats och är nu gynnsam, och situatio-
nen för strandpadda har förbättrats från dålig till otillfredsställande. Situationen 
för större vattensalamander är fortfarande dålig. De främsta orsakerna till dålig 
bevarandestatus är minskning av småvatten, igenväxning av betesmarker, skogs-
plantering på betesmarker, samt (illegal) utplantering av fisk och signalkräfta. 
Bland sötvattenslevande ryggradslösa djur har musslorna och flodkräftan fortfa-
rande dålig bevarandestatus. 

Populationsutvecklingen för häckande fåglar vid vatten visar att under perioden 
2002-2013 har 3 arter – vigg, knipa och silvertärna – av 13 minskat i antal, och 
en art – skäggdopping – har ökat25.

Genetisk variation är en förutsättning för artens överlevnad på lång sikt i en 
föränderlig miljö. Det finns dock inget uppföljningsmått för genetisk variation.

1.1.7 HOTADE ARTER OCH ÅTERSTÄLLDA LIVSMILJÖER

Totalt 234 limniska arter var rödlistade 201026. Situationen är värst för svart jätte-
vapenfluga, spetssköldbladfoting, flodkräfta, fjällgås, grönfläckig padda, bäckfräne 
och trådsträfse, som alla är akut hotade.

Flodpärlmusslan tillhör de känsligaste vattenlevande arterna och är därför en 
bra indikatorart för vattenmiljön i stort. Den kräver lämpligt habitat, god vatten-
kvalitet och vandringsmöjligheter för dess värdfiskar, lax och öring. Flodpärlmuss-
lan har observerats i 629 vattendrag i Sverige, men reproduktion sker i mindre än 
hälften av bestånden27 och arten är idag starkt hotad28. 

23 ArtDatabanken SLU. 2013. Arter och naturtyper i habitatdirektivet – bevarandestatus i 
Sverige 2013.

24 ArtDatabanken SLU. 2013. Arter och naturtyper i habitatdirektivet – bevarandestatus i 
Sverige 2013.

25 Svensk Fågeltaxering http://www.fageltaxering.lu.se/.
26 ArtDatabanken, Rödlista, www.artfakta.se/GetSpecies.aspx?SearchType=Advanced.
27 http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=57&pl=1.
28 ArtDatabanken, Rödlista, www.artfakta.se/GetSpecies.aspx?SearchType=Advanced .
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Beståndet av europeisk ål har minskat kraftigt sedan 1970-talet och rekryteringen 
är idag 1-10 procent av nivån på 1970-talet29. Nedgången beror främst på fiske 
samt exploatering av vattendrag och uppväxtmiljöer. För att skydda ålen beslu-
tade EU år 2007 om en återhämtningsplan och Sverige har upprättat en nationell 
förvaltningsplan, men situationen är allvarlig och ålen är idag akut hotad30. 

1.1.8 FRÄMMANDE ARTER OCH GENOTYPER

I Sverige finns drygt 2 000 främmande arter, varav ett hundratal är invasiva. I 
sötvattensmiljö finns cirka 40 invasiva arter31. I takt med att invasiva arter blir 
vanligare ökar också risken för att de etablerar sig på fler platser. Ett exempel är 
signalkräftan, som fortsätter att sprida sig till nya områden och finns i dag i drygt 
4 000 vatten32.

Vandrarmussla och sjögull är andra problemarter33. Vandrarmusslan har fun-
nits i Mälaren sedan 1920-talet, och under de senaste åren har nya fynd gjorts i 
sjöarna Roxen och Glan. Flytbladsväxten sjögull har observerats i 19 vattensystem 
från Mälaren och söderut. Den togs in till Sverige i slutet av 1800-talet och säljs 
via trädgårdshandlare och näthandel. Sjögullkolonier kan göra bad, fiske och båt-
trafik omöjlig och har stor ekologisk påverkan genom att beskugga botten och 
utkonkurrera andra vattenväxter.

1.1.9 GENETISKT MODIFIERADE ORGANISMER

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

1.1.10 BEVARADE NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDEN 

I dag finns det runt 4 000 naturreservat och 29 nationalparker i Sverige och de 
flesta skyddade områden innehåller sjöar och/eller vattendrag. Totalt 25 procent 
av Sveriges sötvattensareal finns i skyddade områden som nationalparker, naturre-
servat eller Natura 2000-områden och ytterligare många vattenmiljöer är biotop-
skyddade eller har naturvårdsavtal. 

Många sötvattensmiljöer i skyddade områden saknar ett tillräckligt skydd för 
sina vattenvärden. Detta gäller särskilt naturreservat där fokus för skyddet har 
legat på andra naturtyper. Eftersom kunskaperna om områdenas vattenvärden 

29 ICES. 2014. Report of the Joint EIFAAC/ICES/GFCM Working Group on Eel, 3–7 
November 2014, Rome, Italy. ICES CM 2014/ACOM:18. 203 pp.

30 ArtDatabanken, Rödlista, www.artfakta.se/GetSpecies.aspx?SearchType=Advanced.
31 www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/arter/frammande-arter.html; European network on 

invasive alien species www.nobanis.org/Charts.asp.
32 Nationella kräftdatabasen, SLU.
33 Drotz M, Kyrkander T, Lundberg S, Svensson JE. 2014. Främmande arter invaderar våra 

sötvatten. Sötvatten 2014 – Om miljötillståndet i Sveriges sjöar och vattendrag. Havs- och 
vattenmyndigheten.
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ofta inte har prioriterats, saknas även föreskrifter som ska reglera hot mot de lim-
niska värdena. Som en konsekvens finns det ofta brister i hur sötvattensmiljöerna 
förvaltas i skyddade områden. Sedan 2007 har fokus på det limniskt inriktade 
områdesskyddet legat på de områden som pekades ut i enlighet med den natio-
nella strategin för skydd av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer. Arbetet med 
att skydda dessa värdefulla vatten fortsätter.

Övergångszoner mellan olika naturmiljöer, såsom strandzonen, har en särskilt 
hög biologisk mångfald, eftersom de hyser arter från de angränsande ekosystemen 
men även arter som är knutna till övergångszonen. Skydd av strandzonen har där-
för stor betydelse för denna och flera andra preciseringar.

Många kulturmiljöer vid sjöar och vattendrag är utsatta och förfaller. Upphört 
brukande, exploatering, igenväxning och bristande hänsyn i samband med bio-
logisk återställning är några av hotbilder. En regional studie visar att minst 25 
procent av kulturmiljöerna vid vattendrag har försvunnit eller förlorat kulturhis-
toriska värden de senaste 10-20 åren34.

1.1.11 FRILUFTSLIV

En viktig ekosystemtjänst som sötvattensmiljöer bidrar med är friluftsliv, som 
påverkar vår hälsa och vårt välmående. Bad och fiske är exempel på friluftsaktivi-
teter som påverkas av miljökvaliteten i sjöar och vattendrag. 

Badvattenkvaliteteten följs upp genom regelbunden provtagning, vilket kom-
munerna ansvarar för. Enligt EU:s badvattendirektiv kontrollerades 2013 totalt 
199 bad i sötvatten, varav 77 procent klassificerades som utmärkt eller tillfreds-
ställande35. Andelen dåliga bad har minskat från 1 procent i 2010 till 0,5 procent i 
201336.

Under 2013 fritidsfiskade 1,6 miljoner personer i åldern 16-80 år i Sverige37. 
Talrika vatten, allemansrätten och intresse för friluftsliv är orsaker till fiskets 
populäritet. Antalet fiskedagar i sjöar och vattendrag var 9,2 miljoner, och den 
totala fångsten uppgick till nästan 17 000 ton. 

34 Länsstyrelsen i Västerbotten: Meddelandeserien 5·2010, Länsstyrelsen Kalmar län: 
Meddelandeserien 2010:15, ”Kulturmiljöer vid sjöar och vattendrag – Hur användbara är 
kunskapsunderlagen för miljömålsuppföljning?” 

35 www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/badvatten.html.
36 Bathing Water Directive report 2013 Sweden. European Environment Agency http://www.

eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water/state.
37 Fritidsfisket i Sverige 2013 JO 55 SM 1401.
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1.2 Aktuell situation för miljöarbetet 

1.2.1 GOD EKOLOGISK OCH KEMISK STATUS

Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten har tagit fram en strategi 
för åtgärder i vattenkraften38. Strategin är ett viktigt underlag för att utveckla styr-
medel och åtgärder för att förbättra ekologisk och kemisk status.

Vattenmyndigheterna har tagit fram ett förslag till förvaltningsplan, miljökvali-
tetsnormer och åtgärdsprogram för 2015-2021 i syfte att på sikt nå god status39. 

Drygt hälften av försurningspåverkade sjöar och ca 9 000 km vattendrag kal-
kas i dag40. Nedfallet av försurande sulfat har minskat med ca 80 procent under 
de senaste 25 åren. Antalet försurade vatten har därför minskat och kalkning 
har avslutats i många vatten. Även kalkanvändningen har reducerats. År 2013 
spreds 120 000 ton kalk, vilket är en minskning med 40 procent sedan början av 
2000-talet. Även våtmarker kalkas för att höja pH i avrinnande vatten. Kalkning-
en ändrar våtmarkens ekologi drastiskt, men hindrar samtidigt försurningsskador 
nedströms. 

Kvicksilver är fortfarande ett omfattande miljöproblem, och läckaget ökar då 
avrinningsförhållandena ändras, exempelvis genom dikesrensning, skyddsdikning 
eller genom markskador i samband med skogsavverkning41. Förekomsten av vat-
tendirektivets övriga prioriterade ämnen är svår att kvantifiera eftersom övervak-
ningen är bristfällig. Vattendirektivets lista med prioriterade ämnen utökades med 
12 ämnen 2013, och den nya listan träder i kraft i september 201542. 

Havs- och vattenmyndigheten har påbörjat ett systematiskt arbete för att anpas-
sa övervakningen så att bättre bedömningar av ekologisk och kemisk status kan 
utföras. Övervakningen behöver anpassas till vattenförvaltningens behov innan 
nästa statusklassning, 2019. 

En förbättrad samordning av övervakningen utifrån vattenförvaltningens krav 
behövs på nationell, regional och lokal nivå. Flera projekt förbättrar förutsätt-
ningarna för statusbedömning enligt vattenförvaltningens krav. 

38 Havs- och Vattenmyndigheten och Energimyndigheten. 2014. Strategi för åtgärder i 
vattenkraften - Avvägning mellan energimål och miljökvalitetsmålet levande sjöar och 
vattendrag. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:14.

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

40 www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/samverkansomraden/kalkning.html.
41 Kronberg RM. 2014. The boreal journey of methyl mercury. Doktorsavhandling – Sveriges 

Lantbruksuniversitet. ISBN 978-91-576-7970-3.
42 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2013/39/EU om ändring av 

direktiven 2000/60/EG och 2008/105/EG vad gäller prioriterade ämnen på vattenpolitikens 
område.
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Några exempel är:
• Forskningsprogrammet WATERS43  utvecklar och förbättrar bedömnings- 

grunder för statusklassificering hos kust- och inlandsvatten. Programmets 
fokus är de biologiska kvalitetsfaktorerna och det avslutas 2016.

• Havs- och vattenmyndigheten har utrett hur verksamhetsutövares egenkon-
troll av vattenrecipienter kan samordnas med den regionala och nationella 
miljöövervakningen. Uppdraget redovisades 31 mars 2015.

• Havs- och vattenmyndigheten tar fram en ny vägledning för övervakning  
av ytvatten kopplat till vattenförvaltningen. Vägledningen blir klar i slutet  
av 2015.

• SLU har under 2014 tagit fram ett förslag på ny typologi för sjöar och vat-
tendrag. Typologiförslaget testas av Umeå universitet i ett antal avrinnings-
områden jämnt spridda över landet. Den nya typologin ska fastställas under 
2016.

1.2.2 OEXPLOATERADE OCH I HUVUDSAK OPÅVERKADE VATTENDRAG

Se Bevarade natur- och kulturmiljövärden.

1.2.3 YTVATTENTÄKTERS KVALITET

I Sverige finns 185 allmänna ytvattentäkter varav 103 omfattas av någon form av 
vattenskyddsområde. Endast 34 stycken är skyddade genom vattenskyddsområde 
som fastställts med stöd av miljöbalken, och resten är inrättade med stöd av äldre 
skyddsbestämmelser. 

Regionala vatten- eller vattenförsörjningsplaner är betydelsefulla beslutsun-
derlag för kommunerna i deras planering. Dricksvattenförsörjningen är en viktig 
mellankommunal fråga, och länsstyrelserna har ett särskilt ansvar att bevaka den 
enligt plan- och bygglagen. Om data från vattenverkens råvattenkontroll lades hos 
nationell datavärd skulle det bidra till uppföljningen av god ekologisk och kemisk 
status samt ytvattentäkters kvalitet. 

Kostnaden för framställning av dricksvatten från sjöar och vattendrag har ökat 
på flera håll p.g.a. att filtrering av organiskt kol eller UV-behandling har blivit 
nödvändigt för att uppnå en god dricksvattenkvalitet. 

Den pågående Dricksvattenutredningen (L2013:02)44 analyserar om det bör 
finnas en skyldighet att se till att vattentäkter har ett adekvat skydd. Idag finns 
det inte något bindande krav att se till att ytvattentäkter som ska användas som 
dricksvatten har det skydd som krävs. Utredningen ska även kartlägga kontrollen 
av dricksvatten och lämna förslag på organisering av denna kontroll. 

43 Waterbody Assessment Tools for Ecological Reference conditions and status in Sweden. 
www.waters.gu.se/english/ .

44 Dricksvattenutredningen www.sou.gov.se/l-201302-dricksvattenutredningen/.
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Snabba åtgärder krävs mot högfluorerade ämnen i dricksvatten. Det behövs bättre 
kunskap om högfluorerade ämnens förekomst i miljö. Det finns anledning att kart-
lägga platser där PFAS använts vid bränder. Nationellt samarbete mellan myndighe-
ter, näringsliv, forskare och intresseorganisationer behövs för att utveckla åtgärder. 

Enligt vattendirektivet ska särskilda övervakningsprogram upprättas och rap-
porteras för grund- och ytvattenförekomster som används som dricksvattentäkter. 
Idag är övervakningen av grundvattnets status inte tillräcklig enligt vattendirekti-
vets krav.

1.2.4 EKOSYSTEMTJÄNSTER

Det saknas uppföljningsmått för sjöar och vattendrags ekosystemtjänster, och det 
är angeläget att utveckla indikatorer. Statistiska Centralbyrån har kartlagt statistik 
och andra datakällor för att hitta mätbara och kvantifierbara aspekter av ekosys-
temtjänster45, och flera forskningsprojekt är på gång46. 

1.2.5 STRUKTURER OCH VATTENFLÖDEN

Rapporten Strategi för åtgärder i vattenkraften bedömer att miljökvalitetsmålet 
kan nås utan att energimålen samtidigt påverkas47. I enskilda vattendrag är det 
dock ofta inte möjligt att nå båda målen samtidigt. Vattenmyndigheterna har 
tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten tagit fram information och väg-
ledning för hur vattenkraften och dess miljöpåverkan ska hanteras i vattenförvalt-
ningen48. Detta utgör ett viktigt underlag för att beskriva vattenregleringens påver-
kan på miljön och hur man kan anpassa vattenkraften. 

1.2.6 GYNNSAM BEVARANDESTATUS OCH GENETISK VARIATION

Se Hotade arter och återställda livsmiljöer.

1.2.7 HOTADE ARTER OCH ÅTERSTÄLLDA LIVSMILJÖER

Åtgärdsprogram för hotade arter är ett viktigt verktyg för att rädda hotade arter 
och deras livsmiljöer. Havs- och vattenmyndigheten har ansvar för åtgärdspro-
gram för flera hotade arter, t ex asp, mal samt fiskarter som vandrar mellan sött 
och salt vatten i Bottenviken och Västerhavet. 

45 SCB, Miljöräkenskaper 2013:2, Kartläggning av datakällor för kvantifiering av 
ekosystemtjänster.

46 www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Forskning/
forskning-for-miljomalen/Vardet-av-ekoystemtjanter/.

47 Havs- och Vattenmyndigheten. 2014. Strategi för åtgärder i vattenkraften – Avvägning 
mellan energimål och miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. Rapport 2014:14.

48 Havs- och Vattenmyndigheten. 2013. Ekologiska flöden och ekologiskt anpassad 
vattenreglering. Rapport 2013:12.
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Återställning av livsmiljöer har förbättrat situationen för flodpärlmusslan och den 
tjockskaliga målarmusslan49, men deras bevarandestatus är fortfarande ogynn-
sam50. Generellt saknas kunskap om återställda livsmiljöer, och det behövs bättre 
inrapportering till databasen Åtgärder i Vatten51. 

1.2.8 FRÄMMANDE ARTER OCH GENOTYPER

Negativa effekter av invasiva främmande arter kan i vissa fall begränsas genom 
att hålla nere etablerade bestånd, inte tillåta stödutsättningar och satsa på infor-
mationsspridning. Sjögull är en av de få invasiva arter som idag bekämpas i större 
omfattning52. 

En ny EU-förordning avseende introduktion och spridning av invasiva främ-
mande arter började gälla i januari 201553. Förordningen ska verka förebyggande 
mot invasiva främmande arter och bekämpa de värsta redan etablerade arterna. 

1.2.9 GENETISKT MODIFIERADE ORGANISMER

Genetiskt modifierade organismer (GMO) omfattas av EU-gemensam lagstift-
ning54. Tillståndsprövning av vattenlevande GMO hanteras av Havs- och vatten-
myndigheten. I Sverige är användandet av genetiskt modifierade vattenorganismer 
begränsat till forskningsverksamhet med zebrafisk i slutna system och utgör ingen 
risk för miljön.

1.2.10 BEVARADE NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDEN 

Etappmålet för skydd av sjöar och vattendrag innebär att det formella skyddet av 
sjöar och vattendrag ska öka med minst 12 000 hektar fram till 2020. Detta gäller 
framför allt sjöar och vattendrag som är utpekade som nationellt särskilt värde-
fulla ur naturvårdssyfte. Havs- och vattenmyndigheten har kartlagt länsstyrelser-
nas arbete med skydd av de nationellt särskilt värdefulla vattenmiljöerna. Resulta-
ten ska ligga till grund för en bedömning av behoven för ytterligare utpekande av 
särskilt värdefulla miljöer.

49 Olsson I, Bergengren J, Schneider L, Österling M. 2013. Den tjockskaliga målarmusslans 
återkomst. Sötvatten 2013 – Om miljötillståndet i Sveriges sjöar och vattendrag. Havs- och 
Vattenmyndigheten.

50 ArtDatabanken SLU. 2013. Arter och naturtyper i habitatdirektivet – bevarandestatus i 
Sverige 2013.

51 Databas Åtgärder i vatten http://atgarderivatten.lansstyrelsen.se/ .
52 Drotz M, Kyrkander T, Lundberg S, Svensson JE 2014. Främmande arter invaderar våra 

sötvatten. Sötvatten 2014 – Om miljötillståndet i Sveriges sjöar och vattendrag. Havs- och 
vattenmyndigheten.

53 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 om förebyggande och 
hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter.

54 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av genetiskt 
modifierade organismer i miljön och EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS 
FÖRORDNING (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder.
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Under 2014 genomförde Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med fyra 
länsstyrelser ett pilotprojekt i syfte att ta fram ett förslag på kriterier för limniskt 
inriktade naturreservat och en bättre indikator för limniskt inriktat områdes-
skydd. Baserat på de utvecklade kriterierna genomförde länsstyrelserna en gransk-
ning av sina naturreservatsbeslut. Projektet utvärderas under 2015. 

Arbetet med att skydda sötvattenmiljöer går långsamt, eftersom länsstyrelserna 
saknar resurser för att arbeta med limniskt inriktat områdesskydd. Skydd av söt-
vatten omfattar ofta många markägare och kräver förankring. Känslorna för vat-
tenmiljöer är ofta starka samtidigt som intrångsersättningen vid skydd av vatten 
är låg eller obefintlig. 

Endast få kulturmiljöer vid vattendragen är långsiktigt skyddade. Få av landets 
drygt 40 kulturreservat innehåller kulturmiljöer vid sjöar och vattendrag, och de 
senaste fyra åren har endast två nya vattenanknutna kulturreservat, Axmar och 
Staberg bergmansgård, bildats55. Kulturmiljölagens (1988:950) nya lydelse trädde i 
kraft 2014, och nu omfattas fler fornlämningar av skydd56.

De senaste fyra åren har nästan alla län gjort kulturhistoriska inventeringar. 
Flera län samarbetar över länsgränserna, till exempel projekten ”Kulturmiljö och 
vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt”57och ”VaKul” i Västerhavets 
vattendistrikt58. 

Fortfarande saknas kunskapsunderlag för kulturmiljövärden. Dessa behövs för 
att kunna ta hänsyn till kulturmiljövärden i genomförandet av vattenmyndigheter-
nas åtgärdsprogram och för att nå såväl natur- som kulturmiljödelarna i miljömå-
let. Under 2013-2015 har nio länsstyrelser i södra Sverige gett bidrag till vattenan-
knutna kulturmiljöer inom projektet ”Vårda vattendragens kulturarv”59. 

1.2.11 FRILUFTSLIV

Friluftslivet vid sjöar och vattendrag har stor betydelse för människors återhämt-
ning60. Upplevda störningar tyder dock på att miljöernas värden för friluftslivet 
riskerar att minska.

55 Riksantikvarieämbetets hemsida Kulturreservat http://www.raa.se/kulturarvet/landskap/
kulturreservat/forteckning-3/.

56 Riksantikvarieämbetets hemsida http://www.raa.se/fran-kulturminneslag-till-
kulturmiljolag/.

57  Kulturmiljö och vattenförvaltning www.vattenmyndigheterna.se/Sv/sodra-ostersjon/
projekt/Pages/kulturmiljo-och-vattenforvaltning.aspx.

58 VaKul - Vattenanknuten kulturmiljö www.vattenmyndigheterna.se/SV/VASTERHAVET/
PROJEKT/Pages/vattenanknuten-kulturmiljo.aspx.

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

60 Fredman P, Mittuniversitetet och Hedblom M, SLU: Delrapportering av en nationell enkät 
om svenska folkets friluftsvanor, februari 2015.
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Nya regler för strandskyddet kring mindre sjöar och vattendrag trädde i kraft 
201461. Dessa regler ger länsstyrelserna möjligheten att upphäva strandskyddet 
vid små sjöar och vattendrag om områdets betydelse för växt- och djurlivet samt 
friluftslivet är liten. 

Tillgänglighet och fiskeförvaltning är viktiga grundstenar i ett hållbart fritids-
fiske62. Datainsamling för fritidsfiske i form av enkätundersökningar ska utvecklas 
vidare och årliga undersökningar ska genomföras framöver. 

1.3 De centrala problemen för målet 
För att uppnå miljökvalitetsmålet för Levande sjöar och vattendrag är det avgö-
rande att uppnå god ekologisk och kemisk status. Idag har endast hälften av de 
statusbedömda sjöarna och en tredjedel av vattendragen god eller hög ekologisk 
status63. 

Vattenförvaltningens bedömning av tillståndet i Sveriges sjöar och vattendrag 
visar att fysisk påverkan är den viktigaste påverkansfaktorn i ytvatten. Hit räknas 
vattenkraften med fysisk påverkan i form av vandringshinder och förändrad vat-
tenreglering64. Problemet är omfattande, eftersom det finns ca 2000 vattenkraft-
verk och 10 000 dammar i landet. Miljöövervakningen i vattenkraftpåverkade 
vatten har för liten omfattning när det gäller biologiska parametrar, och därför 
baseras statusklassningen i dessa vatten ofta på modellering och expertbedöm-
ningar.

I följande kapitel presenterar vi en avgränsad styrmedelsanalys av fysisk påver-
kan på vattenkraft. Både Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för 2015-202165 
och vattenverksamhetsutredningen66 betonar också behovet att åtgärda effekter av 
fysisk påverkan.

61 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag.
62 Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten. 2013. Svenskt fritidsfiske och 

fisketurism 2020.
63 VISS (VattenInformationsSystem Sverige) www.viss.lansstyrelsen.se/.
64 Havs- och vattenmyndigheten 2013. Vattenkraftens påverkan på akvatiska ekosystem – en 

litteratursammanställning, Rapport 2013:10.
65 Samråd under förvaltningscykeln 2009-2015. http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/

om-vattenmyndigheterna/deltagande-och-dialog/samrad-andra-forvaltningscykeln/Pages/
default.aspx.

66 Statens offentliga utredningar. 2014. I vått och torrt - förslag till ändrade vattenrättsliga 
regler. Slutbetänkande av Vattenverksamhetsutredningen. SOU 2014:35.
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2. Analys av förutsättningar och  
orsaker till situationen för målet

Styrmedelsanalysen fokuserar på vattenkraftens miljöpåverkan, med tonvikt på 
nå god ekologisk status. Prioriteringen av styrmedel som påverkar vattenkraften 
baseras på tidigare utredningar67,68,69,70,71 samt expertbedömningar72 utifrån en 
bruttolista över de miljörelaterade styrmedel. Miljöbalken (MB) har pekats ut som 
det mest centrala styrmedelet. Miljöbalken är ett mycket komplext administra-
tivt styrmedel som i sig innehåller många olika rättsliga åtgärder. Vi har valt att 
fokusera på följande tre kapitel som bedömts ha störst koppling till vattenkraftens 
miljöpåverkan:  

• 11 kap. MB Vattenverksamhet
• 24 kap. MB Tillstånds giltighet, omprövning m m.  
• 26 kap. MB Tillsyn – allmänt om tillsynen 

Metoden med expertbedömningar utgörs av att sakkunniga ges i uppgift att upp-
skatta styrmedlens betydelse för att nå miljökvalitetsmålet avseende på precise-
ringen ”God ekologisk och kemisk status” avgränsat till god ekologisk status. Dels 
bedöms styrmedlets potential, dels styrmedlets faktiska miljöeffekt. Styrmedlets 
potential definieras som effekten av styrmedlet, givet att det finns tillräckligt kun-
skapsunderlag för de bedömningar som behöver göras, att den som fattar beslut 
har tillräcklig kompetens och att gången med ansökan/anmälan, tillstånd, tillsyn 
och föreläggande fungerar bra, inklusive tillräckliga resurser. Bedömningen av 
potential och faktisk effekt gjordes för läget 2014 och för målåret 2020 utifrån 
följande 4-gradiga skala:

 

67 Naturvårdsverket 2014. Miljömålen – Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och 
etappmål 2014, Rapport 6608.

68 Havs- och vattenmyndigheten 2014. Strategi för åtgärder i vattenkraften, Rapport 
2014:14.

69 Havs- och vattenmyndigheten 2013. Vattenkraftens påverkan på akvatiska ekosystem – en 
litteratursammanställning, Rapport 2013:10.

70 Statens offentliga utredningar. 2014. I vått och torrt - förslag till ändrade vattenrättsliga 
regler. Slutbetänkande av Vattenverksamhetsutredningen. SOU 2014:35.

71 Statens offentliga utredningar. 2014. Med miljömålen i fokus – hållbar användning av 
mark och vatten. SOU 2014:50.

72 Workshop 30 oktober 2014 på Havs- och vattenmyndigheten. Deltagare: Johan Kling 
(utredare Havs- och vattenmiljöenheten, Hv), Ann-Karin Thorén (utredare, Hv), Jenny 
Liökel (verksjurist), Anna Mellin (utredare, Enheten för forskning och miljömål, Kf) och 
Johanna Andreasson (utredare, Kf). Anders Skarstedt (utredare, Enheten för miljöprövning 
och miljötillsyn, Hm) har kompletterat i efterhand.
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1 = minskar belastningen med upp till 10 procent
2 = minskar belastning med 10-30 procent 
3 = minskar belastning med 30-60 procent 
4 = minskar belastningen med mer än 60 procent

Procentsatserna ska inte tolkas som en exakt siffra, utan skalan användes för att 
kunna underlätta diskussionen om storleksordningen. I diskussionerna mellan 
potentialen och det faktiska utfallet av styrmedlen identifieras implementerings-
hinder som bidrar till att potentialen inte nås. Läs mer om metoden som använts 
för styrmedelsanalysen i Ingen övergödning, kapitel 2.

2.1 Effekter av styrmedel och åtgärder på miljötillståndet
Vi presenterar en kartläggning över aktiviteter, belastningar och miljörelaterade 
styrmedel som påverkar miljökvalitetsmålet med fokus på vattenkraften. Sedan 
följer beskrivningar och bedömningar av de prioriterade styrmedlen.

2.1.1 INLEDANDE KARTLÄGGNING

Kartläggningen har utgått ifrån DPSIR-modellen73. Vi tog fram en orsaksverkan 
karta över de identifierade, relevanta faktorer som påverkar miljötillståndet inom 
miljökvalitetsmålet. Utifrån denna kartläggning har vi gjort en fördjupning med 
avseende på vattenkraften. De viktigaste miljörelaterade styrmedlen som reglerar 
vattenkraften samt hur vattenkraften påverkar ekosystemtjänster illustreras i figur 
8.2. 

2.1.2 ANALYS AV STYRMEDLENS EFFEKT

För att minska belastningen från vattenkraften behöver olika åtgärder genom-
föras. Anpassad vattenreglering och naturliga flöden samt att återskapa vandrings-
möjligheter både upp- och nedströms genom t ex fisktrappor eller omlöp är exem-
pel på åtgärder som kan ha stor betydelse74. 

Det viktigtaste styrmedlet för att begränsa vattenkraftens miljöbelastning har 
bedömts vara miljöbalken, som är grundpelaren i den svenska miljölagstiftningen.  
MB bör ses som en kedja (miljöbalkskedja), där mål, hänsyn, tillstånd, tillsyn, 
omprövning, överträdelse och straff hänger ihop75. Detta är viktigt att ha i åtanke 
även om vi här har valt att fördjupa oss i tre av kapitlen, dvs. kapitel 11 om vat-
tenverksamhet, kapitel 24 om tillstånds giltighet och omprövning samt kapitel 

73 Havs- och vattenmyndigheten 2013. Ekologiska flöden och ekologiskt anpassad 
vattenreglering, Rapport 2013:12.

74 Havs- och vattenmyndigheten 2013. Ekologiska flöden och ekologiskt anpassad 
vattenreglering, Rapport 2013:12.

75 Proposition 1997/98:45 Miljöbalk. s. 169.
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26 om tillsyn. En viktig grund för användandet av de rättsliga åtgärderna i dessa 
kapitel är de allmänna hänsynsreglerna i 2 kapitlet och miljökvalitetsnormerna i  
5 kapitlet. De flesta av miljökvalitetsnormerna som tagits fram till följd av havs-
miljödirektivet och vattendirektivet klassas som övriga normer, med undantag för 
god kemisk status, som är en gränsvärdesnorm76. Det har framkommit att miljö-
kvalitetnormerna för vatten inte har fått tillräckligt genomslag i rättspraxis77,78,79. 
Ovanstående påverkar ”styrförmågan” hos de rättsliga åtgärderna som finns i 
kapitlena i MB. 

76 Lindqvist, I. 2013. Den småskaliga vattenkraftens rättsliga förutsättningar i Sverige, 
Working paper 2013:1, Faculty of Law, Uppsala Universitet.

77 Havs- och vattenmyndigheten 2014. Sammanställning av domar som berör 
miljökvalitetsnormer för vatten och där miljökvalitetsnormerna har haft betydelse för 
utgången av ärendet, 2014-05-20 .

78 Miljösamverkan Västra Götaland 2012. Domar och beslut som behandlar 
miljökvalitetsnormer för vatten, sammanställning daterad 5 juli 2012.

79 Miljösamverkan Sverige 2013. Tillsyn Miljökvalitetsnormer Vatten, 2013-10-04.

Figur 8.2. Styrmedel och ekosystemtjänster

 KÄLLA: HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN.

Kartläggning av miljörelaterade styrmedel (blå rutor) som påverkar vattenkraften, 
samt ekosystemtjänster (gröna rutor) som påverkas. Ekosystemtjänsterna är 
uppdelade i två kolumner, stödjande och reglerande ekosystemtjänster (första 
kolumnen) som i sin tur påverkar möjligheterna att producera försörjande och 
kulturella ekosystemtjänster (andra kolumnen). Minustecken (–) indikerar en 
negativ påverkan och plustecken (+) en positiv.
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Innan miljöbalken trädde i kraft 1999 reglerades vattenverksamheter och nytt-
jandet av vatten i olika lagstiftningar. Den första sammanhållna vattenlagen (ÄVL) 
trädde i kraft 1919 under industrialiseringen av Sverige, och var en exploaterings-
lag80. Nästan 90 procent av vattenkraftsverksamheterna har tillstånd enligt ÄVL81. 
Det finns även ett stort antal vattenkraftverk där det är oklart vilka tillstånd som 
finns för anläggningen och den pågående verksamheten.

11 Kapitlet: Vattenverksamhet
Beskrivning av styrmedlet
Inom 11 kap. MB regleras prövningar av nya vattenkraftverk, ansökningar för 
förändringar av redan tillståndsprövade vattenkraftverk, tillståndsprövning av 
vattenkraftverk som är i drift men som saknar tillstånd, samt tillstånd till utriv-
ningar. Tillståndsprövningen ska utgå från de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 
men även övriga kapitel i MB ska tillämpas vid prövningen. I bedömningen av 
styrmedlets effekt innefattas också lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om 
vattenverksamheten samt förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m m.

Det finns bestämmelser över hur prövningen ska avgränsas, det vill säga om den 
ska omfatta hela eller delar av verksamheten. Ett argument för begränsningar är 
att det minskar utredningskostnader i varje enskilt fall. Det lyfts dock fram i pro-
positionen till MB att hela verksamheten bör prövas, om det inte avser obetydliga 
ändringar, för att minska antalet tillstånd per verksamhet82. Enligt den rättspraxis 
som utbildats för vattenverksamheter sedan tidigt 1900-tal, är det mycket sällsynt 
att hela tillståndet tas upp till prövning. Istället sker det en prövning av den enskil-
da frågeställningen, vilket betyder att det kan finnas flera tillstånd som reglerar en 
verksamhet. Det finns egentligen inget lagstöd i MB för domstolarnas hantering 
utan den bygger på praxis. Sammantaget betyder det att myndigheterna har svårt 
att genomdriva förändringar i en verksamhet i samband med en tillståndsprövning.

Effekten på miljötillståndet
Eftersom det inte, till vår kännedom, finns några publicerade utvärderingar spe-
cifikt av styrmedlets effekt för att följa god ekologisk status, har vi genomfört 
expertbedömningar. Utifrån experternas kunskaper och erfarenheter gjordes en 
bedömning utifrån en 4-gradig skala enligt ovan.

Potentialen för detta styrmedel har bedömts vara låg för att minska vattenkraft-
ens påverkan på miljötillståndet och hamnade på den lägsta delen av skalan, dvs. 
1. Bedömningen pekar på att belastningen från vattenkraften potentiellt kan  
dämpats med upptill 10 procent. Den faktiska effekten på miljötillståndet idag, 

80 Lindqvist, I. 2013. Den småskaliga vattenkraftens rättsliga förutsättningar i Sverige, 
Working paper 2013:1, Faculty of Law, Uppsala Universitet.

81 Fördelning av olika lagstiftning som vattenkraftverken drivs enligt: SOU 2009:42.
82 Proposition 1997/98:45 Miljöbalk, s. 337, 363.
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men även till år 2020, bedöms vara lägre. Skillnaden mellan den potentiella och 
den faktiska effekten på miljöbedömningen, och den generellt låga bedömningen  
motiveras utifrån flera hinder som beskrivs nedanför.

Hinder 
Prövningens avgränsningar: Praxis när det gäller ändring av en redan tillstånds-
prövad verksamhet är oftast att inte hela verksamheten tas upp för prövning. Det 
innebär att en vattenverksamhet kan omfattas av flera olika tillstånd. Det betyder 
vidare att det är svårt att införa nya eller förändrade villkor för den befintliga 
verksamheten om dessa inte har en direkt koppling till den planerade ändringen 
av verksamheten. Det vore mer resurseffektivt att kunna ställa krav på nya villkor 
för hela verksamheten än att behöva driva dessa frågor via omprövning enligt  
24 kap83,84.

Målkonflikter i den samhällsekonomiska bedömningen: I 11 kap. 6 § står det 
att en samhällsekonomisk bedömning ska genomföras för att se om vattenverk-
samhetens samhällsnytta är större än kostnaderna, dvs. att hindra vattenverk-
samheter som inte är samhällsekonomiskt motiverade85. Vattenkraften har flera 
samhällsaspekter, både positiva (t ex förnybar energiproduktion), och negativa 
(t ex miljöpåverkan)86. Enligt expertbedömningarna finns det risk för att inte 
alla aspekter alltid kommer fram. Det finns många exempel där vi bedömer att 
den negativa miljöpåverkan är större än nyttan av energiproduktionen – detta 
gäller speciellt småskaliga vattenkraftverk med effekt under 1,5 MW – men där 
mark- och miljödomstolen ändå meddelat ett tillstånd. I många av dessa fall är 
förskrivna skyddsåtgärder i tillstånden inte tillräckliga87. Det finns flera potentiella 
målkonflikter. Det tydligaste exemplet är mellan Levande sjöar och vattendrag 
och Begränsad klimatpåverkan när det gäller vattenkraften, och framförallt med 
det energipolitiska målet om 50 procent förnybar energi till 2020. Detta är ett 
mål som Sverige är nära att uppnå, vilket inte gäller vattendirektivets mål om god 
ekologisk status. De flesta vattenkraftverk är småskaliga med en installerad effekt 
på mindre än 1,5 MW och dessa står för enbart 2 procent av elproduktionen från 

83 Workshop på Havs- och vattenmyndigheten.
84 Lindqvist, I. 2013. Den småskaliga vattenkraftens rättsliga förutsättningar i Sverige, 

Working paper 2013:1, Faculty of Law, Uppsala Universitet.
85 11 kap. 6 § MB ”En vattenverksamhet får bedrivas endast om dess fördelar från allmän 

och enskild synpunkt överväger kostnaderna samt skadorna och olägenheterna av 
den. I fråga om vissa vattenanläggningar finns ytterligare bestämmelser i 19 och 20 §§ 
elberedskapslagen (1997:228).”

86 Havs- och vattenmyndigheten 2013. Vattenkraftens påverkan på akvatiska ekosystem – en 
litteratursammanställning, Rapport 2013:10.

87 Workshop på Havs- och vattenmyndigheten.
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vattenkraft88. Energimyndigheten bedömer att åtgärderna för att uppnå vatten-
direktivet inte påverkar möjligheterna för Sverige att nå målet om 50 procent för-
nybar energi89. 

Miljökvalitetsnormerna för vatten har inte fått ett tydligt genomslag i domstols-
avvägningar inom ramen för prövningar. Myndigheterna som deltar i tillstånds-
processerna måste vara aktiva och tillämpa miljökvalitetsnormer vid relevanta 
beslut och tillståndsprövningar för att skapa ett tydligare rättsläge90,91. 

Styrmedlet utnyttjas inte fullt ut: Tillstånden för vattenkraftverken är inte tidsbe-
gränsade trots att det enligt miljöbalken finns möjlighet till det92. Genom att nya 
tillstånd tidsbegränsas läggs ansvaret för att driva miljöprocessen på verksamhets-
utövaren. I dagsläget måste myndigheterna yrka på att tillståndet ska tidsbegrän-
sas för att domstolen ska pröva frågan och det är inte säkert att domstolen delar 
myndighetens bedömning. I vissa delar krävs även en omfattande juridisk kunskap 
kring processföring i domstol, något som inte alla myndigheter besitter. 

24 kapitlet: Omprövning och återkallande
Beskrivning av styrmedlet
Omprövning av tillstånd kan innebära en ändring av verksamhetens villkor. Enligt 
tidigare vattenlagar kunde ett tillstånd tidigast omprövas efter 55 år efter bygg-
nadstidens utgång och därefter vart 40 år om det inte fanns särskilda omständig-
heter som motiverade en tidigare omprövning. Dessa omständigheter räknades 
upp i dåvarande lagstiftning. Enligt MB kan ett tillstånd (hela tillståndet) omprö-
vas efter 10 år, utan särskild anledning. Ska ett tillstånd omprövas tidigare än 
så måste någon av anledningarna som räknas upp i 24 kap 5 § punkterna 2–12 
MB vara uppfyllda, t ex att verksamheten bidrar till att miljökvalitetsnormer inte 
följs eller när tillstånd eller villkor inte har följts. Baserat på att många av vatten-
kraftverkens tillstånd meddelades under 1900-talets första hälft menar Havs- och 
vattenmyndigheten att många tillstånd går att ompröva utan att någon särskild 
anledning behöver vara uppfylld.

Omprövning för vattenverksamhet hänger tätt samman med tillsynen. Enligt 
26 kap. 2 § MB ska tillsynsmyndigheten på eget initiativ begära omprövning av 
ett tillstånd om exempelvis villkoren inte är tillräckliga och förutsättningar för 

88 Lindqvist, I. 2013. Den småskaliga vattenkraftens rättsliga förutsättningar i Sverige, 
Working paper 2013:1, Faculty of Law, Uppsala Universitet.

89 Energimyndigheten 2014. Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015. ER 2014:04.
90 Miljösamverkan Västra Götaland 2012. Domar och beslut som behandlar 

miljökvalitetsnormer för vatten, sammanställning daterad 5 juli 2012.
91 Miljösamverkan Sverige 2013. Tillsyn Miljökvalitetsnormer Vatten, 2013-10-04.
92 Workshop vid Havs- och vattenmyndigheten.
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omprövning enligt 24 kap. MB finns.  Utgångspunkten för att bedöma om villko-
ren är tillräckliga är miljöbalkens mål om hållbar utveckling i 1 kap. 1 § MB och 
de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB93. Omprövningar sker i mark- och mil-
jödomstolen och får initieras av Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, 
Kammarkollegiet och länsstyrelserna.

En annan rättslig åtgärd inom 24 kap. MB är att tillståndsmyndigheten helt 
eller delvis får återkalla tillstånd. Återkallande av tillstånd kan endast ske om 
någon av förutsättningarna i 24 kap. 3 § MB är uppfyllda. Några exempel är om 
verksamheten slutligt har upphört och om det behövs för att uppfylla Sveriges 
förpliktelser till följd av EU-medlemskapet. Återkallelse av ett tillstånd innebär 
att verksamheten inte längre kan bedrivas. Återkallande innehåller, i likhet med 
omprövning, inget krav på formell miljökonsekvensbeskrivning. Vidare finns det 
inga ersättningsregler i samband med prövningen kopplade till ett återkallande, 
varken till verksamhetsutövare eller till andra enskilda intressen. Dessutom kan 
den underhållsskyldige få krav på sig att riva ut anläggningen som omfattas av 
tillståndet. I dessa fall kan det bli aktuellt med ersättning enligt 31 kap. 19 § MB. 
Styrmedlet kanske har sin största potential för tillståndsprövade vattenkraftverk 
som har lagts ned och där samhället vill att anläggningen tas bort. Detta är dock 
ett styrmedel som inte använts i någon större utsträckning.

Effekten på miljötillståndet
Det finns ett antal utvärderingar, se nedan, som inkluderar 24 kap. MB vilka vi 
har kompletterat med expertbedömningar för att komma fram till en bedömning 
av effekten på miljötillståndet.

Endast ett fåtal länsstyrelser har begärt omprövning av vattenverksamheter94,95. 
Kammarkollegiet har tidigare genomfört ett antal omprövningar men har priorite-
rat omprövning sist bland de rättsliga åtgärder i miljöbalkskedjan som kan använ-
das för att minska vattenkraftens miljöbelastning96. Med nuvarande ompröv-
ningstakt skulle det ta 800 år innan alla regleringsdammar och vattenkraftverk är 
omprövade97. Potentialen för detta styrmedel har därmed bedömts vara relativt låg 
för att minska vattenkraftens påverkan för att nå god ekologisk status. Bedöm-
ningen hamnade på 1, det vill säga i spannet upptill 10 procent. Den faktiska 

93 Prop. 2001/02:65. Ändrad ordning för utdömande av vite enligt miljöbalen m m s. 85.
94 Havs- och vattenmyndigheten 2014. Uppföljning av länsstyrelsernas tillsyn av 

vattenverksamheter för år 2012.
95 Naturvårdsverket 2014. Tillsyn enligt miljöbalken – möjligheter till utveckling och 

förbättring.
96 Kammarkollegiet 2013. Kammarkollegiets strategi för genomförande av 

vattenförvaltningens uppgifter gällande fysisk påverkan, 2013-10-15.
97 Statens offentliga utredningar. 2014. I vått och torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga 

regler. Slutbetänkande av Vattenverksamhetsutredningen. SOU 2014:35.
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effekten på miljötillståndet idag, men även till 2020, bedöms ligga under potentia-
len, i den lägre delen av spannet. 

Bedömningen motiveras utifrån den låga omprövningstakten som beror på den 
komplexa lagstiftningen, att det finns gamla och många tillstånd, rättegångskost-
nader och ekonomiska ersättningar som myndigheterna riskerar att betala, samt 
att det ligger på myndigheterna att ta fram underlag vid omprövning. Hindren 
beskrivs mer ingående nedan.

Specifika hinder för omprövning
• Resursbrist: Ett av de främsta hindren för att inte fler omprövningar sker är 

resursbrist, eftersom det med rådande lagstiftning är en både kostsam och 
resurskrävande process98,99.  

• Kunskapsbrist: Även kunskapsbrist hos tillsynsmyndigheterna utgör ett hin-
der. Tillsynsmyndigheterna saknar i många fall kunskap om vattenkraftver-
ken och deras tillstånd på grund av den begränsade möjligheten till egenini-
tierad tillsyn100,101. Egenkontroll innebär att den som driver en miljö- 
påverkande verksamhet själv ska kontrollera och visa att de följer MB. 
Avsaknaden av lagkrav på miljörapport för vattenkraftverken, med undantag 
för dammsäkerhetsfrågor, bidrar också till kunskapsbristen. Yrkesmässiga 
verksamheter omfattas dock av miljöbalkens generella regler om egenkon-
troll och egenkontrollförordningen. Minimikravet är att verksamheterna ska 
ha en dokumenterad egenkontroll, men sedan är verksamhetsutövaren fri 
att utforma egenkontrollen utifrån de villkor som framgår av tillståndet eller 
tillstånden. I samband med tillsynen kan tillsynsmyndigheten ställa krav på 
att få se egenkontrollen och förelägga om kompletteringar. Mot bakgrund av 
den låga tillsynsfrekvensen, är det inte så ofta egenkontrollen granskas. Egen-
kontrollen skulle kunna vara ett komplement i samband med omprövningar, 
förutsatt att den innehåller relevant information.  Tillsynsinsatserna behöver 
utvecklas för att de ska kunna bidra till ett underlag som kan användas i 
samband med omprövning. 

Begränsad möjlighet för förändrade villkor: En begränsning vid omprövning av 
tillstånd är att det inte får innebära att förändringarna leder till att verksam-
heten inte kan bedrivas eller avsevärt försvåras102. 

98 Naturvårdsverket 2014. Tillsyn enligt miljöbalken – möjligheter till utveckling och 
förbättring.

99 Sportfiskarna 2013. Tillsyn av vattenverksamhet.
100 Workshop vid Havs- och vattenmyndigheten.
101 Naturvårdsverket 2014. Tillsyn enligt miljöbalken – möjligheter till utveckling och 

förbättring.
102 24 kap. 5 § 5 st. MB. 
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Kostnaden för omprövning: Omprövningar är mycket kostsamma för staten, 
vilket begränsar möjligheten för myndigheterna att driva omprövningspro-
cesser. Detta beror på att:

 – vid en omprövning av vattenverksamheter ska den myndighet som ansöker 
om omprövning av tillståndet presentera underlag som ligger till grund för 
domstolens prövning. Även om det inte krävs en formell miljökonsekvens-
beskrivning enligt 6 kap. MB handlar det om ett relativt omfattande och 
resurskrävande arbete. Det finns inget särskilt anslag för att myndigheterna 
ska kunna betala undersökningar utan de ska finansieras via myndigheternas 
förvaltningsanslag. Mark- och miljööverdomstolen har dock i ett avgörande 
(MÖD 2006:25) där Kammarkollegiet begärt omprövning uttalat följande: 
”Vilken utredningsskyldighet som därvid åvilar Kammarkollegiet framgår 
vare sig av lagtext eller förarbeten. Klart är emellertid att denna på något sätt 
måste begränsas om inte möjligheten till omprövning ska bli illusorisk.”103. 
Domstolen uttalade även att det krävs att verksamhetsutövaren medverkar 
och att de inte bara kan hänvisa till brister i myndighetens utredning.  
– myndigheten som ansöker om omprövning och tillståndshavaren står för 
sina egna rättegångskostnader samtidigt som myndigheten även får stå för 
eventuella sakägares rättegångskostnader104. Det betyder att rättegångskost-
naderna kan bli höga om det är många sakägare inblandade. Även för dessa 
kostnader finns det inget särskilt anslag utan dessa måste tas från myndighe-
tens förvaltningsanslag. 

 – den som har ett vattenkraftverk är berättigad till ersättning från staten om 
en omprövning innebär en viss förlust av produktionen. Detta sker på grund 
av att omprövning aktualiserar ersättningsskyldigheten enligt 31 kap. 20-23 §§ 
MB i fall inskränkningar görs i rätten att förfoga över vattnet. Enligt MB har 
domstolen rätt att ålägga vattenkraftsproducenten att genomföra miljöfräm-
jande åtgärder motsvarande en minskning av upp till 5 procent av elproduk-
tionen utan ersättning.  För verksamheter med tillstånd från 1983 eller senare 
(4 procent av vattenkraftverk) är den övre gränsen 20 procent105. Även för 
denna typ av kostnader finns inget särskilt anslag. 

Oklara villkor i tillstånden: Omprövningarna försvåras av att många tillstånd 
är gamla, och att det kan vara oklart vilka villkor och/eller tillstånd som gäller, 
samt att ett vattenkraftverk kan ha flera olika tillstånd som gäller parallellt106.

103 Mark- och miljööverdomstolen 2014. http://www.markochmiljooverdomstolen.se/
Domstolar/markochmiljooverdomstolen/Mprocent201423-13.pdf s.11.

104 Ett undantag är dock när omprövning sker pga. 25 kap 5 § MB p 11, dvs om mindre 
ändamålsenliga anordningar för fisket.

105 Lindqvist, I. 2013. Den småskaliga vattenkraftens rättsliga förutsättningar i Sverige, 
Working paper 2013:1, Faculty of Law, Uppsala Universitet.

106 Workshop vid Havs- och vattenmyndigheten.
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Begränsning av omprövningens omfattning: Teoretiskt kan man ompröva hela 
tillståndet, men i praktiken är det främst enskilda villkor som har omprövats. 

Specifika hinder för återkallande
Resursbrist: De främsta hindren för att inte fler återkallande sker, beror på 

resursbrist och den begränsade möjligheten att prioritera egeninitierad tillsyn. 
Resursbristen har lett till att kunskapen hos tillsynsmyndigheterna om vat-
tenkraftverken och deras tillstånd är liten. Tillsynsinsatserna behöver utveck-
las för att den ska kunna ge underlag som kan användas i samband med 
återkallande. 

Brist på rättspraxis: Utifrån de omständigheter som kan ligga till grund för ett 
återkallande är det teoretiskt möjligt att ett tillståndsprövat vattenkraftverk i 
drift kan få sitt tillstånd återkallat. Det finns ett ärende där detta har prövats 
och i det fallet beslutade mark- och miljödomstolen i Östersund att inte åter-
kalla tillståndet (M 3103-12, 2014-06-18). Domen är dock överklagad.

Kostnader: Även om det inte krävs en formell miljökonsekvensbeskrivning 
enligt 6 kap. MB, kan det handla om relativt omfattande undersökningar för 
att motivera ett återkallande, vilket kräver resurser. Det finns inget särskilt 
anslag för att myndigheter ska kunna betala undersökningar utan det ska 
finansieras via myndigheternas förvaltningsanslag. 

Kapitel 26 Tillsyn – allmänt om tillsyn
Beskrivning av styrmedlet
En fungerande och effektiv tillsyn är en nyckelfaktor för att miljöbalkskedjan ska 
fungera väl och målet med tillsynen är att säkerställa miljöbalkens syfte om en 
hållbar utveckling107. Tillsynsmyndigheterna ska på eget initiativ eller efter anmä-
lan kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra 
beslut som har meddelats med stöd av balken samt vidta de åtgärder som behövs 
för att åstadkomma rättelse. För vattenverksamhet som omfattas av tillstånd ska 
tillsynsmyndigheten även fortlöpande bedöma om villkoren är tillräckliga. Utöver 
detta ska tillsynsmyndigheterna dessutom genom bl a. rådgivning och information 
skapa förutsättningar för att miljöbalkens ändamål ska kunna tillgodoses108. 

Tillsynen sker både operativt och vägledande. Den operativa tillsynen utförs 
direkt mot verksamhetsutövaren och ska vara förebyggande, granskande och kon-
trollerande. Den operativa tillsynen kan utföras utifrån inkommande klagomål 
(händelsestyrd) eller på eget initiativ (planerad, egeninitierad). Det är länsstyrel-
serna som har tillsynsansvaret men med möjlighet att delegera till kommuner. För 
vattenverksamheter har endast 12 kommuner tagit över delar av tillsynen och 
ingen har tagit över tillsynen över dammar och vattenkraftverk. Havs- och vatten-

107 1 kap. 1 § MB; 26 kap. 1 § MB.
108 26 kap. 1 § MB.
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myndigheten är en av de centrala myndigheter som har vägledningsansvar för till-
syn av vattenverksamheter109. Svenska kraftnät är ansvarig för dammsäkerhet och 
Naturvårdsverket för markavvattning. I rollen som tillsynsvägledande myndighet 
ingår också att samordna, följa upp och utvärdera den operativa tillsynen110. I 
bedömningen har vi fokuserat på den operativa tillsynen.

Sedan MB trädde i kraft 1999 har det varit oklart om det är möjligt för tillsyns-
myndigheten att förelägga en verksamhetsutövare att ansöka om tillstånd för sin 
vattenverksamhet om den saknar tillstånd. Sedan 2012 är det fastlagt i praxis att 
tillsynsmyndigheten kan förelägga en vattenkraftsägare som saknar tillstånd att 
ansöka om det111. Domstolarna bedömde att åberopande av urminnes hävd eller 
privilegiebrev inte kunde anses motsvara ett tillstånd enligt MB112. Tillsynsmyndig-
heternas möjligheter att se till att vattenkraftverk får tillstånd enligt MB och tydli-
gare villkor har därmed ökat. 

Effekten på miljötillståndet
En del utvärderingar har gjorts av tillsyn, både generellt och specifikt för vatten-
verksamhet. Enligt en studie över tillsyn av miljöfarlig verksamhet är den margi-
nella tillsynskostnaden, dvs. den kostnad som uppstår för att bedriva tillsyn för ett 
ytterligare företag, högre för företag som uppfattas ha en större miljöpåverkan113. 
Den höga tillsynskostnaden som studien visar förklaras delvis av kommuners och 
länsstyrelsers dubbla roller av att både vara rådgivare och se till att reglerna följs.

Flertalet av länsstyrelserna bedömer att tillsyn har betydelse för att nå miljökva-
litetsmålet Levande sjöar och vattendrag och 43 procent bedömer att tillsynen är 
avgörande eller av stor betydelse för måluppfyllnaden114.

Tillsyn ses som en nyckelfaktor i miljöbalkskedjan, och potentialen för 26 kap. 
MB har bedömts vara högre än för 11 och 24 kap. MB. Bedömningen landar i det 
andra spannet på skalan, dvs. 10–30 procent potential att minska vattenkraftens 
påverkan på god ekologisk status, men i den lägre delen av spannet. Den faktiska 
effekten på miljötillståndet idag (även till år 2020) bedöms dock vara lika låg som 
för 11 och 24 kap. MB. Bedömningen motiveras utifrån de hinder som identifie-

109 Miljötillsynsförordningen, SFS 2011:13.
110 Statskontoret har utvärderat den vägledanden tillsynen, se Statskontoret (2014) Vägledning 

till en bättre tillsyn – En utvärdering av tillsynsvägledningen på miljöområdet, 2014:17.
111 Lindqvist, I. 2013. Den småskaliga vattenkraftens rättsliga förutsättningar i Sverige, 

Working paper 2013:1, Faculty of Law, Uppsala Universitet.
112 Lindqvist, I. 2013. Den småskaliga vattenkraftens rättsliga förutsättningar i Sverige, 

Working paper 2013:1, Faculty of Law, Uppsala Universitet.
113 Gren, I-M. & Li, C-Z. 2011. Enforcement of environmental regulations: inspection costs in 

Sweden, Environmental Economics, Vol. 2, 2, 2011.
114 Naturvårdsverket 2014. Tillsyn enligt miljöbalken – möjligheter till utveckling och 

förbättring. En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 § miljötillsynsförordningen den 
15 april 2014.
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rats nedanför som leder till en låg frekvens av operativ tillsyn av vattenkraftverk. 
Sannolikheten att det utförs tillsyn av en vattenverksamhet är idag mycket låg115. 

Hinder
Resurser för tillsyn och kunskapsbrist: Sett till det totala antalet vattenverk-

samheter (ca 2000 vattenkraftverk, 10 000 dammar och 50 000 markavvatt-
ningsföretag) är resursen för tillsynen liten. Resursen för länsstyrelsens tillsyn 
finansieras av deras förvaltningsanslag, och eventuella ökningar av resursen 
för tillsyn av vattenverksamheter ska då vägas mot övriga verksamhetsom-
råden som finansieras via förvaltningsanslaget. De tillsynsavgifter som tas in, 
går inte till den aktuella länsstyrelsen utan till statskassan. Som jämförelse 
kan nämnas att kommunerna beslutar om sina egna taxor samt har möjlig-
het att behålla tillsynsavgiften. Enligt förordning (1998:940) om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt MB, ska länsstyrelsen ta ut en timavgift för sin till-
syn, för närvarande 800 kr/h116. Havs- och vattenmyndighetens undersökning 
av länsstyrelsernas tillsyn visar att uttaget av avgifter är mycket lågt, ungefär 
i 1 procent av fallen 2012. Det låga uttaget av avgifter blir en indirekt sub-
vention till verksamhetsutövarna vilket inte har varit lagstiftarens mening117. 
Genom tillsynen kan latenta villkor i tillstånd, dvs. vilande villkor som skju-
tits på framtiden, upptäckas och aktiveras. Villkoren innebär typiskt att till-
ståndshavaren ska genomföra en viss åtgärd om vissa förutsättningar är upp-
fyllda. Det kan t ex handla om att en fiskväg ska byggas om även nedströms 
liggande dammar har försetts med fiskvägar. Kostnaderna för åtgärderna och 
eventuell tillståndsprocess hamnar då på tillståndshavaren. En begränsad 
tillsyn innebär att många av de latenta villkoren inte upptäcks118.

Egeninitierad tillsyn: Den egeninitierade tillsynen av vattenverksamheter är låg, 
eftersom inkommande ärenden, generellt, prioriteras först. Drygt 80 procent 
av tillsynsärendena var inkommande (händelsestyrda) 2012119. Det är många 
vattenverksamheter i förhållande till miljöfarliga verksamheter120. Eftersom 

115 Havs- och vattenmyndigheten 2014. Uppföljning av länsstyrelsernas tillsyn av 
vattenverksamheter för år 2012, Rapport 2014:5.

116 Havs- och vattenmyndigheten 2014. Uppföljning av länsstyrelsernas tillsyn av 
vattenverksamheter för år 2012, Rapport 2014:5.

117 Havs- och vattenmyndigheten 2014. Uppföljning av länsstyrelsernas tillsyn av 
vattenverksamheter för år 2012, Rapport 2014:5 .

118 Workshop vid Havs- och vattenmyndigheten.
119 Havs- och vattenmyndigheten 2014. Uppföljning av länsstyrelsernas tillsyn av 

vattenverksamheter för år 2012, Rapport 2014:5.
120 Naturvårdsverket 2014. Tillsyn enligt miljöbalken – möjligheter till utveckling och 

förbättring. En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 § miljötillsynsförordningen den 
15 april 2014.
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resursen för tillsyn är begränsad drivs det för få tillsynsärenden för att vägle-
dande rättsfall ska skapas för vattenverksamheter121,122.  

Otydliga villkor i tillstånd eller avsaknad av tillstånd: Många verksamhetsutö-
vare har tillstånd från gammal lagstiftning eller saknar tillstånd helt. Den 
operativa tillsynen kompliceras också av att det kan finnas flera olika till-
stånd för samma vattenkraftverk. Ofta är företagens egenkontroll dessutom 
bristfällig123,124. Flera länsstyrelser upplever därför att det är oklart vilka kon-
trollkrav de faktiskt kan ställa125. För att kunna uttolka innebörden av vissa 
villkor behöver tillsynsmyndigheten även kunskap i äldre lagstiftning som 
tidigare reglerade verksamheten. Det kan finnas behov av att öka kompe-
tensen hos dem som bedriver tillsyn för att kunna ställa relevanta miljökrav 
inom ramen för befintliga tillstånd126. 

2.1.3 SAMMANFATTNING AV STYRMEDLENS EFFEKTER PÅ MILJÖTILLSTÅNDET

I den fördjupade utvärderingen från år 2012127 beskrivs att det behövs beslut om 
styrmedel och att åtgärder behöver genomföras. De styrmedel i miljöbalkskedjan 
som analyserats här har varit implementerade sedan 1999, men det brister fort-
farande i genomförande av miljöfrämjande åtgärder. 

Den sammanvägda bedömningen av ovan beskrivna styrmedel hamnar på 1, 
dvs. att de bidrar med mindre än 10 procent belastningsminskning av den totala 
belastningen av vattenkraften (Tabell 8.1). Analysen visar att de centrala styrmedel 
som påverkar vattenkraftens negativa effekt idag inte är tillräckliga för att uppnå 
god ekologisk status till år 2020. Detta beror främst på de identifierade hindren, 
vilka kan sammanfattas i bristande lagstiftning och resurser. Detta leder till att de 
åtgärder som behöver genomföras av vattenkraftverksutövarna för att påverka 
miljötillståndet inte blir av. 

121 Naturvårdsverket 2014. Tillsyn enligt miljöbalken – möjligheter till utveckling och 
förbättring. En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 § miljötillsynsförordningen den 
15 april 2014.

122 Havs- och vattenmyndigheten 2014. Uppföljning av länsstyrelsernas tillsyn av 
vattenverksamheter för år 2012, Rapport 2014:5.

123 Naturvårdsverket 2014. Tillsyn enligt miljöbalken – möjligheter till utveckling och 
förbättring. En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 § miljötillsynsförordningen den 
15 april 2014.

124 Havs- och vattenmyndigheten (2014) Uppföljning av länsstyrelsernas tillsyn av 
vattenverksamheter för år 2012, Rapport 2014:5.

125 Naturvårdsverket 2014. Tillsyn enligt miljöbalken – möjligheter till utveckling och 
förbättring. En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 § miljötillsynsförordningen den 
15 april 2014.

126 Workshop vid Havs- och vattenmyndigheten.
127 Naturvårdsverket (2012) Steg på vägen, Rapport 6500.
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2.2 Övrig påverkan på målet
Följande externa drivkrafter har identifierats för vattenkraftssektorn128:

Politiska och ekonomiska aspekter
Ekonomisk tillväxt: Kraftiga energieffektiviseringar sedan 1990-talet har inne-

burit en ganska stabil energianvändning samtidigt som befolkningen ökat. 
Däremot har den starka kopplingen mellan BNP och energianvändning bru-
tits129. Detta förklaras delvis av att konsumtion av produkter producerade i 
andra länder har ökat och miljöbelastningar också förflyttats utanför Sveri-
ges gränser130.  

128 Indelning utifrån drivkraftsmodellen framtagen inom projektet SEVS 2 ”The SEVS way – 
understanding the complex challenges of the transport sector” (2014): http://www.sevs.se/
content/SEVS2Handbok.pdf.

129 Ekonomifakta.se 2014 http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Energi/Om-energi/Tillvaxt-
och-energi/, 2014-11-21.

130 Jiborn, M. & Kander, A. 2013, Generationsmålet, Dialogos förlag.

*Skalan avser: 1=minskar belastningen med mindre än 10 procent; 2=minskar belastning med 
10-30 procent; 3=minskar belastning med 30-60 procent; 4= minskar belastningen med mer än 
60 procent.

Tabell 8.1. Förutsättningar och orsaker till situationen för miljökvalitetsmålet Levande sjöar 
och vattendrag
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Precisering Centralt styrmedel

1. God ekologisk  
och kemisk status 

2. Oexploaterade  
och i huvudsak  
opåverkade vatten- 
drag 

3. Strukturer och  
vattenflöden 

MB:
11 kap. Vattenverksamhet, 
24 kap Tillståndsprövning, 
26 kap. Tillsyn

MB:
11 kap. Vattenverksamhet, 
24 kap Tillståndsprövning, 
26 kap. Tillsyn

MB:
11 kap. Vattenverksamhet, 
24 kap Tillståndsprövning, 
26 kap. Tillsyn

Ja Ja Ja 1 1 Ja

Ja Ja Ja 1 1 Ja

Ja Ja Ja 1 1 Ja 
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Energisektorn: Politiskt fokus att öka andel förnybar energi med det energi-
politiska målet om 50 procent förnybar energi till 2020131. Systemet för 
elcertifikat påverkar möjligheterna för att driva små vattenkraftverk med 
lönsamhet132. De flesta småskaliga vattenkraftverk har dock fasats ut ur elcer-
tifikatsystemet sedan 2013 och certifikat ges enbart till vattenverksamheter 
som gjort större förändringar133.  Detta kan dock påverka både kultur- och 
naturmiljön negativt. De relativa priserna mellan olika energikällor påverkar 
också.

Internationella konventioner och direktiv påverkar miljökvalitetsmålet, t ex 
art- och habitatdirektivet134, Ramsarkonventionen135, den gemensamma jord-
brukspolitiken136 och kemikalieförordningen Reach137.

Sociala aspekter
Befolkningstillväxten ökar energibehovet. 
Ökad konsumtion och användning av varor som kräver el, t ex bilar, datorer, 
mobiler m m. 

Miljö- och naturresursaspekter
Klimatförändring och dess effekter på vattenmiljön innebär större utmaningar 
framöver. Ökad nederbörd kan skapa förutsättningar för en ökad vattenkraft-
produktion, men kräver vissa investeringar138.

Fysiska och tekniska aspekter
Teknisk utveckling av vattenkraften och olika skyddsåtgärder. Påverkar ”bästa 
tillgängliga teknik” som tas upp i 2 kap. MB om allmänna hänsynsregler.

131 Energimyndigheten 2014. http://www.energimyndigheten.se/Om-oss/Energi--och-
klimatpolitik/Energiindikatorer/Energipolitikens-mal/, 2014-11-12.

132 Ström, M. 2012, Småskalig vattenkraft – Dagsläge och framtidsplaner, Examensarbete 
KTH.

133 Energimyndigheten 2014. Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015. ER 2014:04.
134 Rådets direktiv 1992/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda 

djur och växter.
135 Ramsarkonventionen eller Konvention om våtmarker av internationell betydelse, i 

synnerhet såsom livsmiljö för våtmarksfåglar www.ramsar.org/ .
136 Den gemensamma jordbrukspolitiken www.jordbruksverket.se/amnesomraden/handel/

allmantomhandelsochjordbrukspolitik/capdengemensammajordbrukspolitiken.4.6beab0f1
11fb74e78a78000936.html .

137 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, 
utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach).

138 Andersson L, Bohman A, van Well L, Jonsson A, Persson G & Farelius J 2015. Underlag till
kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat. SMHI Klimatologi Nr 12.
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2.3 Osäkerheter
Styrmedelsanalysen är påverkad av osäkerhet av flera anledningar såsom:

– Brist på data. Det finns idag ingen fullständig sammanställning över alla 
miljöfrämjande åtgärder som görs inom vattenkraften, deras kostnader och 
effekter. 

– Få tidigare utvärderingar finns av de prioriterade styrmedlen, framförallt för 
att koppla belastningsminskningen av vattenkraftens effekt på det faktiska 
miljötillståndet. 

– Expertbedömningarna görs utifrån experternas befintliga kunskap. Det kan 
finnas relevanta faktorer som underskattats eller överskattats.

 
Trots ovanstående osäkerheter bedöms riktningen och storleksordningen i expert-
bedömningarna vara relativt säker. Vattenverksamhetsutredningen, vattenmyndig-
heternas åtgärdsprogram 2015-2021 och SOU Med miljömålen i fokus innehåller 
förslag som kan påverka den framtida utvecklingen av vattenkraftens miljöpåver-
kan.

3. Bedömning av om målet nås 

3.1 Det centrala i bedömningen 
Havs- och vattenmyndighetens analys fokuserar på vattenkraftens fysiska påver-
kan. Fysisk påverkan i vattenmiljön påverkar åtta av målets elva preciseringar och 
är en av de främsta orsakerna till problemen med att nå miljökvalitetsmålet. Föl-
jande tre preciseringar har en stark koppling till fysisk påverkan:

• God ekologisk och kemisk status
• Oexploaterade och i huvudsak opåverkade vattendrag 
• Strukturer och vattenflöden

Tabell 8.2 på sid 65 fokuserar på dessa tre preciseringar och deras uppföljnings-
mått. De centrala styrmedlen för att begränsa fysisk påverkan förväntas styra i 
målets riktning, men de är inte tillräckliga för att uppnå önskat miljötillstånd.

I vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram 2015–2021139 finns åtgärder 
som syftar till att uppnå miljökvalitetsnormerna. Existerande styrmedel – egen-
kontroll, tillsyn, tillståndsprövning och omprövning – ska används mer effektivt 
för att uppnå målen. De berörda myndigheterna behöver arbeta för att styrmedlen 
ska bli funktionella. 

139 www.vattenmyndigheterna.se/Sv/om-vattenmyndigheterna/deltagande-och-dialog/samrad-
andra-forvaltningscykeln/Pages/default.aspx.
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 Sjöars och vattendrags naturliga produktionsförmåga påverkas negativt av 
fysikalisk-kemiska och hydromorfologiska förändringar. Biologisk mångfald har 
minskat p.g.a förlust och förändring av livsmiljöer, spridning av främmande arter, 
miljögifter samt förändringar i fysikaliska och kemiska förhållanden. 

Minskning av svavelutsläpp har lett till att svaveldepositionen nu är på samma 
nivåer som för 100 år sedan, men utsläpp av försurande kvävedioxider har inte 
minskat lika mycket140. Fortfarande är 10 procent av Sveriges sjöar försurade, och 
prognoser för 2020 visar inte på någon ytterligare återhämtning. 

Tillförseln av övergödande ämnen kväve och fosfor minskar, men inte tillräck-
ligt för att nå målet till 2020. Kvicksilver överskrider fortfarande gränsvärdena 
och många gamla miljögifter finns kvar i miljön. Eftersom det hela tiden tillkom-
mer nya kemikalier som ofta sprids diffust från samhället snarare än från punkt-
källor är det svårt att övervaka tillståndet i miljön141. 

Många kulturmiljövärden minskar eller försvinner i och med att de aktiviteter 
som skapade dem numera tillhör en försvunnen tid. Mänskliga aktiviteter har för-
sämrat landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion och detta har även 
konsekvenser för klimatanpassning. Friluftslivet påverkas av vattenkvaliteten och 
fysisk påverkan. 

Trots åtgärder för att förbättra vattenmiljön kommer vi inte att nå målet till 
2020. För att vända trenden behöver flera vattendrag och sjöar restaureras och ett 
stort antal vandringshinder åtgärdas. I detta arbete behöver hänsyn tas till kultur-
miljövärden. Styrmedel som syftar till att öka restaureringstakten eller på annat 
sätt minska miljöskadorna bör prioriteras.

3.2 Andra aspekter av målet
Havs- och vattenmyndigheten har kartlagt administrativa, ekonomiska och infor-
mativa styrmedel som påverkar målet Levande sjöar och vattendrag, och i denna 
rapport fokuserar vi på de centrala styrmedlen. Miljötillståndet indikerar dock att 
dessa styrmedel inte är tillräckliga för att uppnå miljökvalitetsmålet.

3.3 Bedömningen av målet som helhet

Nej
MILJÖKVALITETSMÅLET ÄR INTE UPPNÅTT OCH KOMMER INTE KUNNA NÅS  

MED BEFINTLIGA OCH BESLUTADE STYRMEDEL OCH ÅTGÄRDER. BEDÖMNINGEN 

HAR INTE ÄNDRAT SIG SEDAN DEN FÖRRA FÖRDJUPADE UTVÄRDERINGEN.

140 Fölster J, Valinia S, Sandin L & Futter MN 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.

141 Hanson N, Larsson Å, Förlin L, Parkkonen J, Nyberg E & Bignert A. 2012. Förändringar 
i fiskhälsa - orsaker söks på bred front. Havet 2012 - Om miljötillståndet i våra svenska 
havsområden. Havsmiljöinstitutet.
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4. Prognos för utvecklingen av miljötillståndet

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

 
Under de senaste åren har förbättringar skett inom vissa områden (t ex försur-
ning), samtidigt som utvecklingen har varit negativ i andra fall (t ex biologisk 
mångfald). Avgörande för den framtida utvecklingen blir inom vilka områden 
samhället kommer att utföra åtgärder. Miljötillståndet och samhällets vilja och 
förmåga att bedriva ett framgångsrikt miljöarbete påverkas av den ekonomiska 
utvecklingen, samhällets energibehov och klimatförändringar. Vattenmyndighe-
ternas åtgärdsprogram för perioden 2015-2021 föreslår åtgärder för bl a fysisk 
påverkan, övergödning och kemikalier142. Utfallet av åtgärdsprogrammet är cen-
tralt för den framtida utvecklingen i sötvattensmiljön.

4.1 Vattenkraft
Vattenkraften har en stor påverkan på förutsättningarna för att nå en god miljö 
i sjöar och vattendrag. Ekonomisk tillväxt och konvertering från olja till el för-
väntas öka efterfrågan på el till 2030143. Samtidigt finns det en målsättning om 
att andelen förnyelsebar energi ska öka och EU strävar efter en minskning av 
elförbrukningen med 20 procent. Även globalt kommer energikonsumtionen att 
öka markant (15–20 procent till 2025)144. Detta kan påverka efterfrågan på fos-
sila bränslen, men även öka trycket på produktionen av biobränslen. Om bräns-
lepriserna stiger kan inhemsk energiproduktion bli ännu viktigare. Detta kan leda 
till en konflikt då det är svårare att motivera åtgärder som minskar produktion 
av vattenkraft. Å andra sidan förväntas vattenkraftproduktionen öka som konse-
kvens av klimatförändringar.

Vattenkraftens förmåga till korttidsreglering är viktig för att kunna bygga ut 
vindkraften. En stor majoritet av vattenkraftverken i Sverige saknar dock bety-
delse för korttidsregleringen och bidrar endast marginellt till den totala energipro-
duktionen145. En framtida ökning av förnyelsebar elproduktion, som vindkraft, 
behöver därför inte vara i konflikt med en minskad produktion från små vatten-
kraftverk. 

142 Samråd under förvaltningscykeln 2009-2015. www.vattenmyndigheterna.se/Sv/om-
vattenmyndigheterna/deltagande-och-dialog/samrad-andra-forvaltningscykeln/Pages/
default.aspx.

143 Statens Energimyndighet. 2013. Långsiktsprognos 2012 - En konsekvensanalys av gällande 
styrmedel inom energi- och klimatområdet. ER 2013:03.

144 Regeringskansliet. 2014. Strategiska trender i globalt perspektiv – 2025: en helt annan 
värld? ISBN: 978-91-7496-462-2.

145 Havs- och vattenmyndigheten. 2014. Strategi för åtgärder i vattenkraften – Avvägning 
mellan energimål och miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. Rapport 2014:14.
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Under perioden 1990–2010 genomfördes 90 omprövningar av vattendomar, som 
mest 13 omprövningar under 1998146. Om omprövningstakten är fortsatt låg, 
kommer situationen år 2020 inte se betydligt bättre ut än idag, även om andra 
styrmedel införs eller befintliga förbättras. Om omprövningstakten ökar kan det 
däremot få stor betydelse för uppfyllandet av miljökvalitetsmålet.
Ny rättspraxis innebär att tillsynsmyndigheten kan förelägga ett vattenkraftverk 
som saknar tillstånd att ansöka om det (26 kap 9 § miljöbalken). I samband med 
tillståndsprövningen och tillhörande lagligförklaring av anläggningen har myn-
digheten möjlighet att yrka på villkor om minimitappningar, faunapassager och 
anordningar för nedströmsvandring. Många mindre vattenkraftverk saknar till-
stånd och tillsyn gentemot dessa skapar förutsättningar för att minska den nega-
tiva påverkan på vattenmiljöerna. Samma resonemang skulle kunna appliceras på 
tillståndsprövade anläggningar som byggts om utan föregående tillståndsprövning, 
det finns dock ingen rättspraxis på detta.

4.2 Klimatförändring
Klimatförändringar påverkar sjöar och vattendrag och därmed miljökvalitetsmå-
let. För att bedöma hur klimatförändringar kommer att påverka ekologisk och 
kemisk status behövs analyser på avrinningsområdesnivå. Högre vattentemperatur 
försämrar syreförhållandena i sjöar och vattendrag. Ökad nederbörd medför ökad 
avrinning och ökat utläckage av näringsämnen från marken till vattenekosystem. 
Detta leder till övergödning, ökad primärproduktion och försämrad vattenkvali-
tet. Ökad avrinning ökar också transporten av miljögifter från land till kustzonen 
147,148. Som en effekt av ökad humustillförsel kan dessutom upptaget av kvicksilver 
i näringsväven öka149. Stormar och annat extremväder ökar risken för skogsska-
dor, vilket kan leda till ytterligare kväveutlakning, då skadad skog håller kväve 
sämre150. Ökad nederbörd och mer frekventa skyfall ger flera översvämningar. 
Kraftigare översvämningar kan leda till breddning av reningsverk med omfattande 
påverkan på vattenkvalitén, mobilisering av miljögifter i förorenade områden, 
samt ökad uttransport av slam och miljögifter genom dagvattensystem.

146 I vått och torrt - förslag till ändrade vattenrättsliga regler. Slutbetänkande av 
Vattenverksamhetsutredningen. SOU 2014:35.

147 Hanson N, Förlin L, Larsson Å. 2009. Evaluation of long-term biomarker data from perch 
(Perca fluviatilis) in the Baltic sea suggests increasing exposure to environmental pollutants. 
Environmental Toxicology and Chemistry 28:364–373.

148 Underlag till kontrollstation 2015. Analys av möjligheterna att nå de av riksdagen 
beslutade klimat- och energipolitiska målen till år 2020. Naturvårdsverkets och 
Energimyndighetens redovisning av uppdrag från regeringen. ER 2014:17.

149 Underlag till kontrollstation 2015. Analys av möjligheterna att nå de av riksdagen 
beslutade klimat- och energipolitiska målen till år 2020. Naturvårdsverkets och 
Energimyndighetens redovisning av uppdrag från regeringen. ER 2014:17.

150 Akselsson C, Westling O & Örlander G, 2004. Regional mapping of nitrogen leaching 
from clearcuts in southern Sweden. Forest Ecology and Management 202: 235-243.
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4.3 Kemikalier
Världsproduktionen av kemikalier ökade under andra halvan av 1900-talet från 7 
miljoner ton per år till 400 miljoner ton per år151. I takt med att ekonomin växer 
och konsumtionen ökar, förväntas denna siffra fortsätta att öka. Detta kan leda 
till ökade risker för människor och miljö. Reglering och förbud har minskat halter 
av några kemikalier i miljön, och exempelvis har både havsörn152 och gråsäl153 i 
Östersjön återhämtat sig från effekterna av DDT och PCB. Samtidigt ökar andra 
kemikalier, t ex högfluorerade kemikalier och riskerar att orsaka miljöeffekter.

Klimatförändringar kan öka exponeringen för miljögifter. Ökad avrinning från 
land ökar exponering i sjöar och vattendrag med efterföljande effekter på närings-
vävar och ekosystem. Gamla miljögifter i bottensediment riskerar att återföras till 
ekosystemet om bottenfaunan förändras så att fler djupgrävare etableras. Exem-
pelvis har en ökad exponering för dioxinlikande ämnen i Östersjön kopplats ihop 
med förändringar i bottenfaunan154.

Även gruvverksamheter påverkar vattenmiljöer påtagligt. Läckage av tung-
metaller påverkar speciellt den kemiska statusen i sjöar och vattendrag. Ytterligare 
en viktig aspekt är behovet av efterbehandling och sanering efter avslutad verk-
samhet. Detta kräver ekonomiska resurser speciellt om gruvbolaget går i konkurs.

5. Beskrivning av behov av insatser  
– vad krävs för att målet ska nås

Genomförandet av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram inom ramen för vat-
tendirektivet är av högsta betydelse för att nå miljökvalitetsmålet. Resurser måste 
göras tillgängliga på nationell, regional och lokal nivå, både för genomförande av 
åtgärder och för uppföljning av åtgärders effekt. Det senare är viktigt för att få 
fram kunskap och kunna prioritera rätt åtgärder.

Förutom nationella åtgärder och insatser är uppfyllelsen av målet även starkt 
beroende av insatser inom EU och på internationell nivå.

I den fördjupade utvärderingen från 2012 identifierades flera brister i miljöarbe-
tet som fortfarande kvarstår. Dessa brister inkluderar otillräcklig tillsyn, bristfälliga 
resurser till restaureringsåtgärder samt bristande deltagande i landsbygdsprogram-

151 Kemikalieinspektionen, http://www.kemi.se/sv/Innehall/Fragor-i-fokus/Kemikalier-i-
vardagen/ , 2014-12-12.

152 Helander B & Bignert A. 2014. Havsörn. Havet 2013/2014. Havs- och vattenmyndigheten.
153 Härkönen T, Karlsson O, Bäcklin BM, Moraeu C. 2014. Sälpopulationer och sälhälsa. 

Havet 2013/2014. Havs- och vattenmyndigheten.
154 Förlin L, Larsson Å, Hanson N, Parkkonen J, Nyberg E, Faxneld S, Bignert A, Ek Henning 

H, Bryhn A, Gårdmark A, Olsson J. 2014. Fokus Kvädöfjärden: Varför mår kustfisken 
dåligt? Havet 2013/2014. Havs- och vattenmyndigheten.
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mets stödprogram. Nedan redovisas nationella insatser som Havs- och vattenmyn-
digheten bedömer som prioriterade för att komma närmare måluppfyllelse. Efter-
som fokus i denna fördjupade utvärdering ligger på fysisk påverkan presenteras 
framförallt förslag inom detta område.

5.1 Insatser riktade mot fysisk påverkan
Vattenverksamhetutredningens155 förslag på förändringar av de styrmedel som rör 
vattenkraftverken är viktiga för måluppfyllelsen. Förslagen syftar till att processen 
för vattenverksamhet ska bli mer lik den för miljöfarlig verksamhet (kap. 9 MB). 
Havs- och vattenmyndigheten menar att dessa förslag är angelägna för att effek-
tivisera implementeringen av relevanta miljökrav på verksamheter som påverkar 
Sveriges vattenmiljöer156. Nedanstående åtgärder bör prioriteras.

Omprövning och nyprövning av vattenkraftverk. Regeringen behöver verka 
för att förslagen om nyprövning (SOU 2013:69)157 och omprövning (SOU 
2014:35)158 av vattenverksamhet får genomslag. Havs- och vattenmyndig-
hetens och Energimyndighetens strategi för åtgärder i vattenkraften159 bör 
användas som underlag för prioritering av insatser.

Motiv: Många anläggningar och verksamheter bedrivs idag enligt äldre lagstift-
ning och efterlever därför inte moderna miljökrav. Dessa verksamheter behö-
ver anpassas till miljöbalkens och EU-rättens krav för att bl a god ekologisk 
status ska kunna uppnås i våra vattendrag160.

Tillsynen av vattenkraftverk behöver utökas.  Regeringen bör se över hur resur-
serna för tillsyn av vattenkraftverk kan öka. Alternativ kan vara att inbetala-
de tillsynsavgifter återförs till respektive länsstyrelse via förvaltningsanslaget 
eller ett avgiftssystem där pengarna behålls på den enskilda länsstyrelsen. (Se 
exemplet med avgifter för dammsäkerhet161)

Motiv: Havs- och vattenmyndigheten bedömer att tillsynsmyndigheterna behö-
ver mer resurser för tillsyn. Förslaget motiveras utifrån de hinder som har 
identifierats för tillsyn i styrmedelsanalysen i kapitel 2. Vattenmyndigheterna 
har fört fram liknande förslag i åtgärdsprogrammet för 2015–2021.

155 SOU 2014:35 I vått och torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga regler. Slutbetänkande i 
Vattenverksamhetsutredningen 2014.

156 Havs- och vattenmyndigheten yttrande avseende SOU 2014:35.
157 SOU 2013:69 Ny prövning av äldre tillstånd och rättigheter, s. 212.
158 SOU 2014:35 I vått och torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga regler. Slutbetänkande i 

Vattenverksamhetsutredningen 2014.
159 Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten. Strategi för åtgärder inom 

vattenkraften. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:14.
160 SOU 2013:69 Ny prövning av äldre tillstånd och rättigheter, s. 212.
161 Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn 

enligt miljöbalken. SFS 2014:216.
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5.2 Övriga insatser 
Utredning av finansieringsmodeller för åtgärder i sjöar och vattendrag
 Regeringen bör ge Statskontoret i uppdrag att, efter samråd med Havs- och 

vattenmyndigheten och Sveriges geologiska undersökning, utreda och lämna 
förslag till finansiering av åtgärder i sjöar och vattendrag. Föreslagen finan-
siering bör omfatta kostnader avseende åtgärder som inte kan hanteras 
genom befintliga regelverk. I uppdraget bör även finansiering av uppföljning 
av åtgärderna ingå. En utgångspunkt för utredningen bör vara att principen 
om att förorenaren betalar ska följas i de fall det finns en identifierad aktör 
som orsakat miljöpåverkan. 

Motivering:
 Förslaget syftar till att öka resurserna till det miljövårdsinriktade vattenarbe-

tet. Behovet av åtgärder är stort. Sedan 2010 ställs högre krav på innehållet i 
åtgärdsprogrammen kopplat till vattendirektivet. Det ska framgå hur kraven 
på förbättringar ska fördelas mellan olika typer av källor och hur åtgärderna 
är finansierade. Med hänsyn till de nya kraven behöver olika möjligheter till 
finansiering utredas för att få så verkningsfulla åtgärdsprogram som möjligt. 
För att öka takten i åtgärdsarbetet behöver resurser till åtgärder öka och vara 
långsiktiga och koppla direkt till åtgärdsprogrammen.

Uppföljning av åtgärder
 Regeringen bör avsätta medel för analys och uppföljning av åtgärder. Data 

från miljöövervakningen behöver utnyttjas effektivare för uppföljning av 
åtgärder och befintliga databaser behöver förbättras. För åtgärder där befint-
liga miljöövervakningsprogram inte räcker för uppföljning behövs extra 
insatser för att säkerställa en adekvat uppföljning.

Motiv: 
 Uppföljning av åtgärder behövs för att genomföra kostnadseffektiva åtgärder. 

Genom att bättre nyttja data från befintliga övervakningsprogram, kan bättre 
information erhållas om vilka åtgärder som varit kostnadseffektiva. I många 
fall krävs dock ytterligare data för uppföljning. En investering i bättre upp-
följning bedöms löna sig i längden då kostnadseffektiva åtgärder kan priori-
teras.
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162 Fölster J, Valinia S, Sandin L & Futter MN 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

163 Sonesten L. 2013. Mindre övergödning i vattendragen. Sötvatten 2013 – Om 
miljötillståndet i Sveriges sjöar och vattendrag. Havs- och vattenmyndigheten

164 Skogsstatistisk årsbok 2014. Data avser 3-årsmedeltal, 2010/2011–2012/2013 i hela 
landet.

165 Skogsstatistisk årsbok 2014. Data avser 3-årsmedeltal, 2010/2011–2012/2013 i hela landet
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Precisering eller 
aspekt av miljö-
kvalitetsmålet 
 
 

Centralt  
uppföljnings-
mått

Nivå som  
behöver nås

Aktuell situation 
2015

Rådig-
het

Förväntad 
målupp-
fyllelse till 
2020/2050

God ekologisk och 
kemisk status

Statusklassning 
enligt vatten-
direktivet

Hög 100 % av sjöar och 
vattendrag har god 
ekologisk status eller 
potential och god 
kemisk status 2021 
(vissa har undantag 
till 2027)

49 % av sjöarna har 
minst god status
32 % av vatten-
dragen har minst god 
status

Hög Mål 60 % 
kommer ej att 
nås.

2 2

Andel försurade 
sjöar

Medel Andelen försurade 
sjöar ska minska

10 % av sjöarna 
försurade 162

Medel Nej (prognoser 
för 2020 visar 
inte på någon 
ytterligare åter-
hämtning)

- -

Kväve i sjöar 
och vattendrag

Medel Utsläpp av kväve till 
sjöar och vattendrag 
ska minska

Minskar163 Hög Nej - -

Kvicksilver i 
sjöar och  
vattendrag

Medel Halten av kvicksilver 
i sjöar och vattendrag 
ska minska

Minskar ej Medel Nej (pga hög 
bakgrundshalt)

- -

Oexploaterade  
vattendrag

Antal vatten-
förekomster i 
vattendrag som 
har hög status

Medel Antalet vatten-
förekomster med hög 
status ska öka

10 % vattendrag har 
hög status

Hög Nej (ingen 
nämnvärt 
förbättring 
jämfört med 
2009)

2 2

Antal ompröv-
ningar av 
vattenkrafts-
verksamhet

Medel Ökat antal  
omprövningar

1990–2010: 90 
omprövningar

Hög Nej 2 2

Strukturer och  
vattenflöden

Andel sjöar 
med god/hög 
konnektivitet

Hög Fler sjöar med god/
hög konnektivitet.

60 % god/hög  
konnektivitet

Hög Möjlighet för 
ökning med 
hjälp av riktade 
åtgärder

2 2

Andel vatten-
drag med god/
hög konnek-
tivitet

Hög Fler vattendrag med 
god/hög konnektivitet.

47 % god/hög  
konnektivitet

Hög Möjlighet för 
ökning med 
hjälp av riktade 
åtgärder

2 2

Påverkan vid 
passage över 
vattendrag i 
samband med 
föryngrings-
avverkning

Medel Påverkan ska minska Andel av transporter 
fördelat på påver-
kansgrad: 64 % 
ingen negativ påver-
kan, 36 % negativ 
påverkan164

Hög Nej (svag 
minskning i 
påverkan)

- -

Föryngrings-
avverkningens 
påverkan på 
kantzoner

Medel Påverkan ska minska Andel av antal kant-
zoner fördelat på 
påverkansgrad: 68 % 
ingen negativ påver-
kan, 32 % negativ 
påverkan165

Hög Nej (ingen 
nämnvärd 
förändring)

- -
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Tabell 8.2. Det centrala i bedömning av om miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag nås
Tabellen sammanfattar bedömningen av målets olika delar utifrån uppföljning och analys. Regeringens bedömningsgrund anger 
att ett mål bör bedömas som möjligt att nå om antingen tillståndet i miljön kan nås, eller om tillräckliga åtgärder blir genomförda 
för att på sikt nå miljökvaliteten. Styrmedels och åtgärders effekt anges på fallande skala 2–5, där 5 anger att styrmedel  
respektive åtgärder är fullt ut tillräckliga. 1 visar att kunskapen är bristfällig.
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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 mångfald  
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 livs-
miljöer har återställts i värdefulla kust- och havsvatten.

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

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

BEVARADE NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDEN: Havs-, kust- och skärgårdslandskapens 
natur- och kulturvärden är bevarade och förutsättningar finns för fortsatt bevarande och 
utveckling av värdena.
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KULTURLÄMNINGAR UNDER VATTEN: Tillståndet är oförändrat för kulturhistoriska lämningar 
under vattnet.

FRILUFTSLIV OCH BULLER: Havs-, kust- och skärgårdslandskapens värden för fritidsfiske, bad- 
liv, båtliv och annat friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är minimerad.

Sammanfattning

Nej
MILJÖKVALITETSMÅLET ÄR INTE UPPNÅTT OCH KOMMER INTE KUNNA NÅS  

MED BEFINTLIGA OCH BESLUTADE STYRMEDEL OCH ÅTGÄRDER.

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

Kust- och havsmiljön är fortfarande negativt påverkad framförallt av tillförsel av 
näringsämnen, uttag av arter genom fiske, och miljögifter. Andra problem är före-
komst av marint skräp och syrebrist samt att känsliga livsmiljöer och kulturmil-
jöer påverkas eller förstörs genom exploatering och fragmentering. Klimatföränd-
ringar har redan börjat märkas och de förväntas få stora effekter i framtiden. En 
styrmedelsanalys, med på fokus fysisk exploatering av grunda kustnära områden, 
visar att befintliga styrmedel har potential att ge ett hållbart nyttjande av dessa 
områden, men att olika hinder gör att styrmedlen inte fungerar fullt ut. Dessa 
hinder är bland annat brist på information om var värdefulla områden finns, brist 
på resurser hos kommuner och länsstyrelser, målkonflikter mellan bevarande och 
nyttjande, och generell brist på tillsyn.

Havs- och vattenmyndigheten föreslår följande insatser som kan bidra till att delar 
av målet nås:

• Utredning av finansieringsmodeller för åtgärder i havs- och vattenmiljön
• Kartering och analys av fysiskt påverkanstryck i kustvattenmiljön
• Restriktioner för småbåtstrafik
• Utvecklad vägledning avseende strandskydd
• Utvecklad vägledning avseende vattenverksamhet
• Ökade resurser för tillsyn
• Tillsynsvägledning om behovsutredning och tillsynsplan
• Fisketillsyn
• Kunskapsutveckling kring effekter av mänsklig påverkan
• Inventering och bevarande av kustnära livsmiljöer
• Kartering och inventering av miljögifter i sediment
• Resurser till kontinuerlig miljöövervakning i grunda kustnära miljöer
• Utredning av förutsättningar för boende och verksamheter i kust och  

skärgård
• Satsningar på kunskaps- och planeringsunderlag för kulturmiljöer
• Resurser till skydd av kulturmiljöer
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För att miljökvalitetsmålet ska utvecklas positivt, är det också avgörande att havs-
miljödirektivets och vattendirektivets kommande åtgärdsprogram genomförs och 
följs upp. Det är viktigt att Sverige fortsätter att bidra till höga ambitionsnivåer i 
det internationella arbetet för en förbättrad havsmiljö.

1. Uppföljning av miljötillstånd och miljöarbete

1.1 Aktuell situation för miljötillståndet
Nedan redovisas nuvarande situation för den miljökvalitet eller det tillstånd som 
respektive precisering beskriver.

1.1.1 GOD MILJÖSTATUS

Under 2012 gjordes en bedömning av miljöstatusen i svenska hav1. 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. Belastningarna får negativa konsekvenser för såväl växter, djur och 
livsmiljöer, som för de ekosystemtjänster som människan nyttjar.

Övergödning är ett av de största påverkanstrycken på biologisk mångfald, 
hotade arter och livsmiljöerna i stort. Statusbedömningar görs regelbundet och 
visar att Sveriges omgivande hav är starkt övergödda. Läs mer om övergödning i 
utvärderingen av miljökvalitetsmålet Ingen övergödning.

Vad gäller statusbedömning av farliga ämnen inom havsmiljöförordningen 
så framgår det att det främst är kvicksilver och TBT, eventuellt även PAH, som 
bedöms överskrida effektnivåer i den marina miljön. Data för utsjösediment indi-
kerar också att det, på flera platser, inte råder god status med avseende på kad-
mium. Därtill överskrider halterna av dioxiner och dioxinlika föroreningar i delar 
av Östersjön, de livsmedelsrelaterade gränsvärdena för fet fisk. Fram till 2005 
ökade halten av PFOS i sillgrissleägg kraftigt. Denna ökning har dock avstannat 
nu. Andra högfluorerade ämnen ökar dock fortfarande.

God miljöstatus, enligt havsmiljöförordningen och Havs- och vattenmyndig-
hetens föreskrift2, för kommersiellt nyttjade fiskar och skaldjur föreligger för när-
varande inte.

1 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.

2 Havs- och vattenmyndigheten, 2012. Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 
2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med 
indikatorer för Nordsjön och Östersjön. HVMFS 2012:18.
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Framtida klimatförändringar förväntas påverka ekosystemen. Redan nu kan 
effekter av detta ses i form av ökad medeltemperatur både i yt- och djupvatten3 i 
Egentliga Östersjön och Västerhavet. Vidare noteras minskad maximal utbredning 
av havsisen i Östersjön4. Ökning av mängden dinoflagellater i Östersjön5 6 kan 
troligtvis kopplas till ökad vattentemperatur.

1.1.2 GOD EKOLOGISK OCH KEMISK STATUS

Vattenmyndigheternas senaste statusklassning (tabell 10.1) visar att 17 procent 
av vattenförekomsterna uppnår minst god ekologisk status7 medan motsvarande 
siffra vid statusklassningen 2009 var 14 procent8.

Den främsta anledningen till att god ekologisk status ej nås i kustvattnet är över-
gödning och syrefattiga förhållanden, men även främmande arter är ett problem.

Tabell 10.1. Antal kustvattenförekomster i respektive ekologisk statusklass.  

Källa: Utdrag ur VISS klassning 2015-03-099 

Ekologisk status i kustvatten Antal kustvattenförekomster

Hög status 29

God Status 78

Måttlig status 410

Otillfredsställande status 85

Dålig status 13

Ej klassad 18

Miljögifter påverkar havsmiljön negativt. Ingen kustvattenförekomst uppnår god  
kemisk status i ytvatten. Förklaringen är hög bakgrundshalt av kvicksilver. Bedöm- 
ning av kemisk status exklusive kvicksilver visar att 21 procent av ytvattenföre-

3 Havsmiljöinstitutet, 2014. Havet 2013/14. Oceanografi.
4 Helcom, 2013. Climate change in the Baltic Sea Area HELCOM thematic assessment in 

2013. Baltic Sea Environment Proceedings No. 137.
5 Havsmiljöinstitutet, 2014. Havet 2013/14.
6 Hällfors, H., Backer, H., Leppänen, J.-H., Hällfors, S., Hällfors, G. & H. Kuosa, 2013. 

The northern Baltic Sea phytoplankton communities in 1903-1911 and 1993-2005: a 
comparison of historical and modern spe-cies data. Hydrobiologia, 707, 1, 109-133.

7  http://viss.lansstyrelsen.se/AreaStatisticsForm.aspx?subUnitType=0&ReportUnitSearch=1
28&watertype=CW&date2=&date1=&quantity=Count&reload=Uppdatera&area=10%
2C1.

8 http://viss.lansstyrelsen.se/AreaStatisticsForm.aspx?subUnitType=0&ReportUnitSearch=1
28&watertype=CW&quantity=Count&reload=Uppdatera&area=10%2C1&timelineDate
ID=4.

9 http://www.viss.lansstyrelsen.se/Exports.aspx?pluginType=StaticFiles&pluginGuid=25D83
8E3-245C-4C8D-BB52-1008FD95F5DE&Category=2.
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komsterna har god kemisk status och att 18 procent ej uppnår god status. Knappt 
två tredjedelar, 61 procent är inte klassificerade. Det är framförallt pentabromerad 
difenyleter (PBDE), tributyltenn (TBT), antracen och bly som gör att kustvatten-
förekomsterna, utöver kvicksilver, inte når god kemisk status (figur 10.1).

1.1.3 EKOSYSTEMTJÄNSTER

Havet bidrar med många viktiga försörjande, reglerande, stödjande och kulturella 
ekosystemtjänster. År 2008 gjordes en sammanställning över havets ekosystemtjäns-
ter i Östersjön och Västerhavet samt deras status10. Några exempel på ekosystem-
tjänster är livsmedel i form av fisk och skaldjur, livsmiljöer i form av uppväxtområ-
den till exempel ålgräsängar, klimatreglering, kulturarv och rekreation i form av bad 
och fritidsfiske. Det har även gjorts värderingar av ett antal ekosystemtjänster såsom 
god vattenkvalitet i Östersjön, ålgräsängar som livsmiljöer och fritidsfisket11,12.

Till stor del saknas det uppföljningsmått för att följa utvecklingen av marina 
ekosystemtjänster. Arbete med att ta fram uppföljningsmått pågår. Som exempel 
kan nämnas att Statistiska Centralbyrån har gjort en kartläggning av statistik och 

10 Naturvårdsverket, (2008). Ecosystem services provided by the Baltic Sea and Skagerrak.
11 Havs- och vattenmyndigheten, (2013). The Baltic Sea – Our common treasure, Economics 

of saving the sea, rapport 2013:4; HMI (2014).
12 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.

Antal kustvattenförekomster

Figur 10.1. Ämnen som ej klarar god kemisk status

 KÄLLA: VISS 2015-03-09

Antalet kustvattenförekomster som ej når god kemisk status, och de ämnen som orsakar det. 
Kvicksilver är ej medtaget
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andra befintliga datakällor för att hitta mätbara och kvantifierbara aspekter av 
ekosystemtjänster13.

1.1.4 GRUNDA KUSTNÄRA MILJÖER

Den ökande exploateringen av kusten är ett generellt problem. Habitat som 
laguner och smala östersjövikar är speciellt påverkade14. Förlust eller förstö-
relse av livsmiljöer minskar möjligheterna att nå gynnsam bevarandestatus för 
arter och populationer. Samtidigt som grunda vattenområden är viktiga ur ett 
biologiskt perspektiv är de ofta starkt påverkade av mänskliga aktiviteter. Ofta 
medför strandnära bebyggelse ökad påverkan från annat håll. Det kan vara byg-
gande av bryggor, båttrafik, muddring, strandmodifieringar och annan mänsklig 
aktivitet15,16. Inga indikationer finns på ett minskat exploateringstryck på de kust-
nära ekosystemen. Den årliga statistiken för strandnära byggande17, visar kumula-
tivt räknat inte på någon vikande trend (figur 10.2).

Antal

Figur 10.2. Kumulativt antal nyuppförda byggnader inom 100 m från havsstrand 2001–2011
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13 Statistiska centralbyrån, 2013. Kartläggning av datakällor för kvantifiering av 
ekosystemtjänster.

14  Artdatabanken SLU, 2014. Arter och naturtyper i habitatdirektivet – bevarandestatus i 
Sverige 2013.

15 Törnqvist, O. & A. Engdahl., 2012. Uppföljning av exploatering i kustzonen – 
rekommenderande geodata och analysmetoder. Metria och Länsstyrelsen i Norrbotten. 
Länsstyrelsen i Norrbotten rapportserie nr 1/2012.

16 Engdahl, A. & T. Nilsson, 2014. Exploatering i kustzonen 2013. Metria och Länsstyrelsen. 
Länsstyrelsen i Norrbotten rapportserie nr 2/2014.

17 http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=123&pl=1.
18 http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=123&pl=1.
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Studier i Östersjön har visat att kustnära exploatering kraftigt påverkat tillgången 
till reproduktionsmiljöer för tre av de vanligaste kustnära fiskarterna; gädda, 
abborre och mört19. Mellan 1960 och 2005 har uppskattningsvis 40 procent av 
tillgänglig reproduktionsyta för dessa tre arter förstörts. Om motsvarande för-
störelsetakt tillämpas generellt, kommer samtliga reproduktionsytor för dessa tre 
fiskarter att vara förstörda inom 50 år. 

1.1.5 GYNNSAM BEVARANDESTATUS OCH GENETISK VARIATION

Rapporteringen 2013 enligt EU:s art- och habitatdirektiv20 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 
otillfredsställande eller dålig status. Det här förklaras av flera faktorer, däribland 
övergödning, påverkan på bottnar och dess livsmiljöer, tillstånd för typiska arter 
och överexploatering. 

För gråsälen i Östersjön och knubbsälen i den atlantiska regionen är statusen, 
jämfört med 2007, förbättrad. Det är dock bara knubbsälen som har gynnsam 
bevarandestatus21.

Fiskbestånden i Nordostatlanten börjar, enligt Internationella havsforsknings-
rådet (ICES), återhämta sig22. Exploateringen av bestånden har i genomsnitt halv-
erats de senaste tio åren och det kan ha gynnat utvecklingen. 

Bestånden av sill och skarpsill i centrala och norra Östersjön har utvecklats 
positivt från 2012 till 2014. Beståndet av rödspätta i Östersjön uppvisar en positiv 
trend. För sillen i det västra beståndet är situationen sämre och lekbiomassa och 
rekrytering 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 bestån-
det 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.
Bestånden av kolja och rödspätta ökar i Nordsjön. Läget är dock kritiskt för 
torsken i Kattegatt. 

Utvecklingen för lax har generellt varit positiv i älvar i Bottenhavet och Botten-
viken. Däremot är trenden oförändrad eller svagt negativ för vattendrag i södra 
Östersjön.

19 Sundblad, G. & U. Bergström, 2014. Shoreline development and degradation of coastal fish 
reproduction habitats. Ambio, 19 june, 2014.

20 http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/Reports_2013/Member_State_
Deliveries.

21 Artdatabanken SLU, 2014. Arter och naturtyper i habitatdirektivet – bevarandestatus i 
Sverige 2013.

22 ICES, 2013. http://www.ices.dk/news-and-events/news-archive/press-releases/Pages/Press-
release---Exploitation-of-fish-stocks-has-declined-significantly-during-the-last-decade.aspx.
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Av västkustens 18 vattendrag med vilda bestånd av lax bedöms endast tre uppnå 
god status. Nio bestånd har måttlig status, fem bestånd har dålig status och ett 
bestånd har mycket dålig status.

Många fisk- och växtätande sjöfågelarter har stabila eller växande häckfågel-
bestånd23. En grupp sjöfåglar som däremot har minskat kraftigt under de senaste 
20 åren är musselätande större dykänder, exempelvis ejder24 och svärta. Det finns 
ingen enkel förklaring till minskningen, men faktorer som näringsbrist, ökad pre-
dation, sjukdomar, tiaminbrist, miljögifter och klimatförändringar kan spela roll25.
Antalet alfåglarna i Östersjön har även minskat kraftigt26. En viktig orsak är de 
återkommande oljeutsläppen från fartyg i alfågelns viktigaste övervintringsområ-
den kring Hoburgs bank och Norra Midsjöbanken. Operationella oljeutsläpp i de 
stora fartygsrutterna nära och genom dessa Natura 2000-områdena äger fortfa-
rande rum i betydande omfattning.

1.1.6 HOTADE ARTER OCH ÅTERSTÄLLDA LIVSMILJÖER

Den nationella rödlistan tas fram av ArtDatabanken och fastställs av Naturvårds-
verket. Rödlistan är en redovisning av arters risk att dö ut i ett visst område. Den 
senaste rödlistan publicerades 201027. I den har 25 marina fiskarter rödlistats. 
Av dessa bedöms 16 arter vara hotade. Två fiskarter har bedömts vara regionalt 
utdöda. Bland ryggradslösa marina djur är 212 arter rödlistade. Av dessa bedöms 
71 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.

Tumlaren är ett exempel på en hotad art. Nya resultat från SAMBAH-projek-
tet28  visar att det finns ungefär 450 individer i Östersjön och att under sommar-
månaderna samlas de vid södra och norra Midsjöbanken samt Hoburgs bank, i 
samband med kalvning.

23 Green, M. & Å. Lindström, 2014. Övervakning av fåglars populationsutveckling. 
Årsrapport för 2013. Biolo-giska institutionen, Lunds universitet, Lund.

24 Muntlig kommentar, Kjell Wallin, Göteborgs universitet.
25 Ottvall, R., 2012. Ejdern och andra musselätande dykänders minskning i Östersjön. 

Miljöforskningsbered-ningen., Miljö- och energidepartementet.  http://www.regeringen.se/
sb/d/108/a/197850.

26 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. 

27 Gärdenfors, U. (ed.), 2010. Rödlistade arter i Sverige 2010 The 2010 Red List of Swedish 
Species. ArtData-banken, SLU, Uppsala.

28 http://www.cms.int/sites/default/files/SAMBAH%2520pressrelease%2520EN%25202014-
12-10%2520FINAL.pdf.
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1.1.7 FRÄMMANDE ARTER OCH GENOTYPER

Arter som med människans hjälp introducerats utanför sitt naturliga utbrednings-
område har identifierats som ett av de största hoten mot biologisk mångfald. Det 
gäller särskilt i akvatiska miljöer. De kan konkurrera ut eller tränga undan arter 
lokalt, bilda hybrider med inhemska arter eller på annat sätt förändringa i habi-
tat och ekosystem. Främmande arter kan även föra med sig smitta och parasiter. 
Miljöövervakning riktad mot främmande arter saknas, bortsett från övervakning 
kring kärnkraftverkens kylvattenpåverkade områden. Bedömningen av främman-
de arter bygger istället på rapportering från allmänhet och forskning. Idag bedöms 
att ett drygt hundratal främmande arter har lyckats etablera sig i svenska vatten.

Svartmunnad smörbult som sedan 2008 finns i svenska vatten har ökat dra-
matiskt och bedöms konkurrera med ett flertal inhemska arter. På senare tid har 
även amerikansk hummer uppmärksammats. Den är ett hot då den bedöms vara 
mycket invasiv och riskerar att sprida exotiska sjukdomar. Data antyder att arten 
är på väg att etablera sig29. Det japanska jätteostronet har etablerat sig och arten 
har de senaste åren spridit sig norrut30.

1.1.8 GENETISKT MODIFIERADE ORGANISMER

Ej relevant för miljökvalitetsmålet.

1.1.9 BEVARADE NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDEN

I dagsläget omfattar det marina områdesskyddet, i form av nationalpark, natur-
reservat/naturvårdsområde och Natura 2000-område, 6,3 procent av havsområ-
det nationellt. Biotopskyddsområden saknas idag i marin miljö. Den geografiska 
utbredningen av de marina skyddade områdena är störst nära kusten. Endast ett 
fåtal finns utanför trålgränsen (3–4 nm från baslinjen).

Inga nya kulturreservat av relevans för miljökvalitetsmålet har bildats det 
senaste året. Fortfarande finns endast 42 kulturreservat i landet. Endast ett fåtal 
inkluderar kust och skärgårdsmiljöer31.

1.1.10 KULTURLÄMNINGAR UNDER VATTEN

Det råder stor brist i kunskapsläget och övervakningen för att kunna göra en till-
räcklig uppföljning av denna precisering.

Kulturarvet under vatten är fortsatt hotat av industriellt utnyttjande av havs- 
och sjöbottnar och dykning. I viss mån avhjälps detta med ett fungerande regel-

29 http://www.slu.se/sv/om-slu/fristaende-sidor/aktuellt/alla-nyheter/2014/11/stor-forekomst-
av-amerikansk-hummer-kring-lysekil/.

30 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.

31 Riksantikvarieämbetets hemsida Kulturreservat http://www.raa.se/kulturarvet/landskap/
kulturreservat/forteckning-3/ . De tre är Sandvikens fiskeläge, Ax-mars bruk, Brottö 
skärgårdsjordbruk.
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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.

I Östersjön och Bottenhavet är förhållandena för bevarande av trä mycket 
goda. Därmed finns i dessa hav ett närmast världsunikt arkiv av bevarade vrak 
som förlist vid olika tidpunkter genom historien. Dock finns faktorer som hotar 
förhållandena. Bland annat utgör förändrat klimat och invasiva arter, till exempel 
skeppsmask, en risk för att bevarandeförhållandena påverkas negativt.

1.1.11 FRILUFTSLIV OCH BULLER

Fritidsfisket i Sverige är betydande och är ett stort fritidsintresse. Under 2013 
gjordes 4 miljoner fiskedagar längs kusten eller i havet32. Fångsterna utgör unge-
fär 7 000 ton och består främst av abborre, gädda, makrill, öring och sill/ström-
ming. Fritidsfisket omsätter årligen betydande summor och är ett viktigt bidrag 
till besöksnäring och upplevelseindustri. Ungefär en fjärdedel av fritidsfiskarna är 
kvinnor.

Vistelsen vid havet är i övervägande grad en positiv upplevelse. Enligt en studie 
av friluftslivet 2014 upplever 78 procent av de svarande att de känner sig helt, i 
hög grad eller delvis ostörda när de vistas vid hav och i skärgård. Drygt nio av 
tio, 91 procent, av de svarande anser att vistelsen helt, i hög grad eller delvis ger 
möjlighet till återhämtning. De främsta orsakerna till negativ upplevelse är andra 
friluftsutövare, följt av nedskräpning och buller33.

1.2 Aktuell situation för miljöarbetet
Nedan redovisas vad som hänt sedan den fördjupade utvärderingen 201234 vad 
avser förutsättningarna för att nå den miljökvalitet eller det tillstånd som respek-
tive precisering beskriver.

1.2.1 GOD MILJÖSTATUS

Preciseringen är direkt kopplad till de krav som finns i havsmiljöförordningen. 
Genom denna förordning genomförs havsmiljödirektivet35 vilket är miljöpelaren 
i EU:s integrerade havspolitik. Genomförandet sker i förvaltningsperioder. Den 
första förvaltningsperioden är 2010–2015. Under 2012 gjordes, inom ramen för 

32 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.

33 Fredman och Hedblom, Mittuniversitetet och SLU, 2015. Delrapportering av en nationell 
enkät om svenska folkets friluftsvanor, februari 2015.

34 Naturvårdsverket, 2012. Steg på vägen. Fördjupad utvärdering av miljömålen 2012. 
Rapport 6500.

35 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0056&from=EN.
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genomförandet, en bedömning av miljöstatus i svenska hav36. Detta år fastställdes 
även vad som kännetecknar god miljöstatus, tillsammans med miljökvalitetsnor-
mer och indikatorer för Nordsjön och Östersjön37, 38. Under 2014 fastställdes ett 
övervakningsprogram39 i syfte att ge underlag för nästa statusbedömning. Sista 
steget i förvaltningsperioden är att under 2015 fastställa ett åtgärdsprogram och 
senast 2016 börja genomföra detta. Åtgärdsprogrammet för havsmiljön följer av 
kap. 5 i miljöbalken och ska bidra till att miljökvalitetsnormerna följs och att en 
god miljöstatus upprätthålls eller uppnås.

Under 2015 är åtgärdsprogrammet för havsmiljön ute på samråd. Arbetet 
med åtgärdsprogrammet för havsmiljön är samordnat med vattenförvaltningens 
åtgärdsprogram Se mer om åtgärdsprogrammen i avsnitt 5.

Marint skräp utgör ett av hoten mot de marina ekosystemen40. Inom Ospar 
antogs 2014 en regional aktionsplan mot marint skräp i Nordsjön. Sverige har, 
tillsammans med andra länder, tagit på sig att driva två åtgärder för att minska 
skräpet. Den ena handlar om att, tillsammans med fisket, skapa en förbättrad 
avfallshantering, både ombord och i hamn. Den andra är att främja bästa möjliga 
teknik och användandet av den för att förhindra att avloppsrelaterat skräp förs till 
havet via avloppsvatten och dagvatten. Inom Helcom pågår liknande arbete med 
att ta fram en regional aktionsplan för minskning av marint skräp för Östersjön.

När det gäller sjöfart infördes i december 2013 nya regler för utsläpp av toalett-
avfall från passagerarfartyg. Reglerna innebär att Östersjön klassas som ett special- 
område enligt MARPOL Annex IV där utsläpp av toalettavfall från passagerar-
fartyg och färjor är förbjudet. Detta innebär att passagerarfartyg med fler än 12 
passagerare ska lämna allt toalettavfall till en mottagningsanordning i land eller 
ha en installerad reningsanläggning som klarar att rena utsläppen från kväve och 
fosfor. När reglerna träder i kraft är ännu inte beslutat.

 Under 2013 infördes också nya regler om utsläpp av fast avfall från fartyg. De 
innebär bland annat att allt avfall är förbjudet att släppa ut om det inte finns ett 
särskilt undantag. Definitionen av fast avfall har utökats och inkluderar numera 
även lastrester och spolvatten från fasta bulklaster, fiskeredskap, djurkadaver och 
matolja.

36 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.

37 Havs- och vattenmyndigheten, 2012. God Havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön 
och Östersjön. Del 2: God miljöstatus och miljökvalitetsnormer. Rapport 2012:20.

38 Havs- och vattenmyndigheten, 2012. Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 
2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med 
indikatorer för Nordsjön och Östersjön. HVMFS 2012:18.

39 Havs- och vattenmyndigheten, 2014. God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön 
och Östersjön. Del 3: Övervakningsprogram. Rapport 2014:20.

40 http://ec.europa.eu/environment/marine/index_en.htm.
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Inom Helcom har länderna runt Östersjön kommit överens om att införa natio-
nella utsläppsförbud för toalettavfall från fritidsbåtar. För svenskt vatten gäller 
dessa bestämmelser från den 1 april 2015. Förbudet gäller alla fritidsbåtar för-
utom de som är K-märkta.

En ny strategi för oljeskadeskydd i Sverige antogs 201441.

1.2.2 GOD EKOLOGISK OCH KEMISK STATUS

Vattenförvaltningens nuvarande förvaltningscykel sträcker sig till 2015 och fokus 
har legat på fördjupning av kunskapsunderlag och kvalitetssäkring av vatten- 
miljödata för säkrare riskbedömning och statusklassificering. Parallellt med detta 
har myndigheters och kommuners arbete med genomförande av åtgärdsprogram-
met från 2009 pågått. 

Vattenmyndigheterna hade under våren 2015 samråd kring förslag till förvalt-
ningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram med tillhörande miljökon-
sekvensbeskrivning för Sveriges fem vattendistrikt inför nästa förvaltningscykel, 
2015–202142. Att åtgärderna genomförs är avgörandet för att på sikt nå miljö-
kvalitetsmålet.

Havs- och vattenmyndigheten har påbörjat ett arbete för att anpassa övervak-
ningen så att bättre statusbedömningar av ekologisk och kemisk status kan göras. 
Övervakningen behöver anpassas till vattenförvaltningens behov före nästa status-
klassning, vilken äger rum 2019. 

Inom forskningsprogrammet WATERS43, pågår utvecklingsarbete för att för-
bättra de bedömningsgrunder som används för att klassificera status hos kust- och 
inlandsvatten enligt vattendirektivet. Programmets fokus är biologiska kvalitets-
faktorer. Programmet avslutas under 2016.

I Havs- och vattenmyndighetens nya föreskrifter om klassificering och miljö-
kvalitetsnormer avseende ytvatten44 finns bedömningsgrunder för biologiska  
(bottenfauna, makroalger och gömfröiga växter) och hydromorfologiska kvalitets-
faktorer i kustvatten och övergångszonen. De hydromorfologiska kvalitetsfak-
torerna indelas i konnektivitet, hydrografiska villkor, och morfologiskt tillstånd. 
Klassificeringen av fysiskt påverkanstryck (hydromorfologiska kvalitetsfaktorer) 
har ännu inte skett.

41 https://www.msb.se/sv/Insats--beredskap/CBRNE-samordning/Oljeskadeskydd/Strategi-for-
oljeskadeskydd/.

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

43 Waterbody Assessment Tools for Ecological Reference conditions and status in Sweden 
http://waters.gu.se/.

44 Havs- och vattenmyndigheten, 2013. Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om 
klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten. HVMFS 2013:19.
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1.2.3 EKOSYSTEMTJÄNSTER

Begreppet ekosystemtjänster används allt mer för att tydliggöra sambanden mel-
lan människors behov och ekosystemens produktion. Naturvårdsverket genomför 
för närvarande en kommunikationssatsning om ekosystemtjänster45. Satsningen 
pågår till december 2017. Syftet är att öka kunskapen om ekosystemtjänster och 
värdet av dem och att denna kunskap i förlängningen ska integreras i samhällspla-
nering och beslutsfattande. Detta tydliggörs bland annat genom propositionen om 
en svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster46 som bland annat 
består av etappmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Etappmålen blir 
viktiga för att säkra ekosystemtjänster, exempelvis havens förmåga att producera 
fisk. 

Ett annat exempel där betydelsen av ekosystemtjänster lyfts är utredningen om 
att synliggöra värdet av ekosystemtjänster47. I utredningen lyfts 25 förslag om 
bland annat bättre integrering i beslutsprocesser, hur kunskapsunderlagen kan 
förbättras och hur lärande om ekosystemtjänster kan se ut.

Inom EU antogs ett havsplaneringsdirektiv i juli 2014. Genom en ändring i mil-
jöbalken infördes statlig havsplanering i Sverige den 1 september 2014. Som ett 
led i förberedelserna för havsplaneringen har Havs- och vattenmyndigheten tagit 
fram en nulägesbeskrivning med förutsättningar för nyttjande av havets resurser 
samt förekommande och framtida anspråk från olika sektorer. Beskrivningen inne-
håller även analys och sektorbeskrivningar samt redogör för potentiella intresse-
konflikter relaterade till marina ekosystemtjänster i fråga om behov och påverkan. 

1.2.4 GRUNDA KUSTNÄRA MILJÖER

Denna precisering innebär att dessa miljöer ska präglas av en rik biologisk mång-
fald och en naturlig rekrytering av fisk samt erbjuda livsmiljöer och spridnings-
vägar för växt- och djurarter som en del i en grön infrastruktur. Regeringen har 
gett i uppdrag till Naturvårdsverket att koordinera arbetet med att utveckla en 
fungerande grön infrastruktur i svenska land-, vatten och havsområden48. Arbetet 
inkluderar grunda, kustnära miljöer och syftet är att säkerställa den biologiska 
mångfalden och leverans av framtida ekosystemtjänster genom att bevara ekolo-
giska samband i landskapet. I uppdraget ska utvecklingen av nationella, regionala 
och lokala handlingsplaner för grön infrastruktur stödjas. Länsstyrelsernas pågå-
ende arbete med grön infrastruktur är en viktig del i genomförandet av uppdraget. 
Uppdraget ska slutredovisas senast 1 oktober 2017.

45 Naturvårdsverket, 2013. Hur ökar vi förståelsen av ekosystemtjänsternas värden? 
Redovisning av ett regeringsuppdrag (NV 04535-13) om att ta fram ett förslag till 
projektplan för en kommunikationssatsning om ekosystemtjänster 2015-2017.

46 http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/57/10/667ff56b.pdf.
47 SOU, 2013. Synliggöra värdet av ekosystemtjänster - Åtgärder för välfärd genom biologisk 

mångfald och ekosystemtjänster. 2013:68.
48 Miljö- och energidepartementet, 2015. Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön 

infrastruktur i Sverige. M2015/684/Nm.
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1.2.5 GYNNSAM BEVARANDESTATUS OCH GENETISK VARIATION

Skydd av områden är avgörande för att nå gynnsam bevarandestatus. Regeringens 
beslut om ett nytt etappmål för skydd av landområden, sötvattensområden och 
marina områden49 kan vara ett steg på vägen. Ser mer under preciseringen om 
bevarade natur- och kulturmiljövärden.

Flera havslevande fågelarter minskar kraftigt i Östersjön och orsaken är inte 
klarlagd. Samtidigt påverkas fåglarnas livsmiljöer av bland annat vindkraftspar-
kerna i södra Östersjön. För att ta hänsyn till flyttande fåglar och övervintrings-
platser för sjöfågel har Helcom fattat beslut om rekommendationer för vindkraft 
till havs50. Rekommendationerna är riktade till verksamhetsutövare och myndig-
heter och fokuserar på vikten av bättre planering och samordning vid etablering 
av marina installationer i grunda havsområden som är betydelsefulla flyttstråk 
och födosöksområden för sjöfågel. På grund av minskningen av sjöfågel har även 
Naturvårdsverket gett förslag på övervakningssystem för att kunna följa utveck-
lingen för häckande, rastande och övervintrande sjöfåglar51. Syftet är att utveckla 
en indikator för miljötillståndet i Östersjön men även för andra havsområden i 
Sverige.

1.2.6 HOTADE ARTER OCH ÅTERSTÄLLDA LIVSMILJÖER

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-
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. Programmen syftar till att ta 
fram väsentlig kunskap om arten och eventuellt också metoder för arbetet med att 
förbättra artens eller naturtypens status.

Under 2013 publicerade Helcom en rödlista över arterna i Östersjöområdet52. 
Listan omfattar grupperna fåglar (häckande och övervintrande), marina dägg-
djur, fiskar, makrofyter samt bentiska evertebrater. Totalt omfattar bedömningen 
2 794 arter. Av dessa har 134 arter rödlistats. Knappt hälften, 61 arter, bedöms 

49 Miljödepartementet, 2014. Etappmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 
Bilagan. Regerings-beslut. I:3. M2014/593/Nm.

50 HELCOM, 2013. Safeguarding important bird habitats and migration routes in the Baltic 
Sea from negative effects of wind and wave energy production at sea. Recommendation 
34E/1, i HELCOM Copenhagen Min-isterial Declaration, Taking further action to 
implement the Baltic Sea Action Plan – reaching good environ-mental status for a healthy 
Baltic Sea. 3 October, 2013. http://helcom.fi/Documents/Ministerial2013/Ministerial%20
declaration/2013%20Copenhagen%20Ministerial%20Declaration%20w%20cover.pdf

51 Naturvårdsverket, 2013. Övervakning av sjöfåglar. Regeringsuppdrag till 
Naturvårdsverket. Ärendenr. NV-00332-13.

52 HELCOM, 2013. HELCOM Red List of Baltic Sea species in danger of becoming extinct. 
Balt. Sea Environ. Proc. No. 140.
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vara hotade. En ny klassificering av biotoper i Östersjön färdigställdes under 2013 
inom Helcom som omfattar 328 biotoper53. Av dessa bedömdes 209 biotoper och 
59 av dessa är rödlistade. Av dessa bedömdes 27 procent som hotade54.

Under 2014 antog Ospar ett tjugotal rekommendationer för skydd av hotade 
arter och habitat. Havs- och vattenmyndigheten kommer att ta fram bevarande-
planer för de arter och habitat som Ospar rekommenderar och som förekommer 
och är hotade i Västerhavet. 

1.2.7 FRÄMMANDE ARTER OCH GENOTYPER

EU-kommissionens förordning om förebyggande och hantering av introduktion 
och spridning av invasiva främmande arter55 trädde i kraft 1 januari 2015. För-
ordningen syftar till att förhindra arter som är främmande för unionens territo-
rium. Naturvårdsverket har under 2014, i samråd med Havs- och vattenmyndig-
heten och Jordbruksverket, reviderat den nationella strategin och handlingsplanen 
i syfte att uppfylla krav i den nya förordningen56.

Takten som främmande arterna introduceras i och sprids med, kan direkt 
kopplas till global handel, med fler och snabbare transporter, i kombination med 
klimatförändringar. En av de största källorna till främmande akvatiska arter är 
fartygstrafik, vilken ger plats åt fripassagerare via barlastvatten eller som påväxt 
på skrov. För att begränsa spridningen av främmande arter i marin miljö är bar-
lastkonventionen inom sjöfarten ett viktigt styrmedel. Den kommer sannolikt att 
träda i kraft under 2016. 

Det är ofta svårt, eller rent av omöjligt, att bekämpa främmande arter som har 
fått fäste. Ansvarsfördelningen mellan central, regional och kommunal nivå för 
bekämpningsåtgärder är också oklar.

1.2.8 GENETISKT MODIFIERADE ORGANISMER

Användning av genetiskt modifierade organismer (GMO) omfattas av EU-gemen-
sam lagstiftning där direktiv 2001/18/EG och förordning (EG) 1829/2003 avgör 
vilka GMO som får användas och hur. Lagstiftningen fokuserar på effekter på 
miljö samt människors och djurs hälsa. Tillståndsprövning av vattenlevande GMO 
hanteras av Havs- och vattenmyndigheten. Med en lagstiftning som grundar sig 
på vilken teknik som används kommer lagstiftningens syfte, att skydda miljön 

53 HELCOM, 2013. HELCOM HUB. Technical report on the HELCOM underwater biotope 
and habitat classi-fication. Balt. Sea Environ. Proc. No. 139.

54 HELCOM, 2013. Red list of Baltic Sea underwater biotopes, habitats and biotope 
complexes. Balt. Sea Environ. Proc. No. 138.

55 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1143&from=EN
56 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
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och människors hälsa, i vissa fall inte att uppfyllas. När en ny organism har tagits 
fram genom en teknik som inte omfattas av lagstiftningen regleras i princip inte 
användningen av organismen.

1.2.9 BEVARADE NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDEN

För flera marina skyddade områden saknas grundläggande kunskaper om utbred-
ningen av naturvärdena under ytan. Under 2013 redovisade Havs- och vatten-
myndigheten uppdraget om marint områdesskydd57. Rapporten beskriver omfatt-
ningen av befintligt skydd och ger en prognos för ytterligare tillkommande skydd. 
Den innehåller även en översiktlig analys av kommande behov av skydd för att få 
ett sammanhängande och representativt nätverk av skyddade områden. 

I februari 2014 beslutade regeringen om ett nytt etappmål om skydd av land-
områden, sötvattensområden och marina områden58. Målet säger bland annat att 
10 procent av Sveriges marina områden senast år 2020 ska bidra till att nå natio-
nella och internationella mål för biologisk mångfald. Detta ska ske genom skydd 
eller annat bevarande av områden som har särskild betydelse för biologisk mång-
fald eller ekosystemtjänster. Bevarandet ska ske med ekologiskt representativa och 
med varandra väl förbundna system där reservat, andra effektiva områdesbase-
rade skyddsåtgärder eller miljöanpasssat brukande ingår. 

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram en vägledning till stöd för läns-
styrelserna och kommunerna i deras arbete med marina skyddade områden59. 
Vägledningen ger riktlinjer i arbetet med att minska negativ påverkan av fiske i 
värdefulla miljöer. 

Under 2014 har Havs- och vattenmyndigheten rapporterat till regeringen om 
åtgärder för att stärka skyddet och uppnå bevarandemålen i Sveriges marina 
skyddade områden. Dessa gäller framförallt fiske som är skadligt i förhållande till 
bevarandemålen i dessa områden60. Av cirka 300 områden bedöms 30 områden 
vara i behov av ytterligare reglering av fisket. Havs och vattenmyndighetens ambi-
tion är att under 2015 införa nödvändiga bestämmelser för de 24 områden som 
finns belägna innanför trålgränsen. För de sex områden som finns belägna utanför 
trålgränsen krävs omfattande samråd med EU-kommissionen och länder som äger 
rätten att fiska i dessa områden. Ambitionen är att nödvändiga bestämmelser för 

57 Havs- och vattenmyndigheten, 2013. Marint områdesskydd. Redovisning av uppdrag i 
regleringsbrevet för 2013. Rapport 2013-05-28.

58 Miljödepartementet, 2014. Etappmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 
Bilagan. Regeringsbe-slut. I:3. M2014/593/Nm.

59 Havs- och vattenmyndigheten, 2013. Vägledning. Reglering av fiske i marina skyddade 
områden. Rapport 2013:13.

60 Havs- och vattenmyndigheten, 2014. Rapport Regeringsuppdrag 2014. Åtgärder för att nå 
bevarandemålen i marina skyddade områden – fokus fiske. Rapport 2014-11-07. https://
www.havochvatten.se/download/18.203ea9d8149410b71c26b6ef/1415352279135/
rapport-ru-atgarder-bevarandemalen-marina-skyddade-omraden-fokus-fiske.pdf
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dessa områden ska vara införda till 2017. För nytillkommande marina skyddade 
områden behöver fiske regleras löpande.

Förutsättningarna för att bevara och förvalta havets och kust- och skärgårds-
landskapets kulturmiljöer är i dagsläget otillräckliga och det är svårt att bedriva 
traditionella näringar som fiske och skärgårdsjordbruk. 

Havsplanerna kommer troligen att utveckla möjligheter att bevara och ta till-
vara kulturmiljöer till havs. I havsplaneringens nulägesbeskrivingen framhålls ett 
antal brister i kunskapen om kulturmiljöns värden. Likaså poängteras vikten av 
att peka ut riksintressen för kulturmiljövården till havs.

1.2.10 KULTURLÄMNINGAR UNDER VATTEN

Forn- och kulturlämningar på havsbottnen skyddas enligt kulturmiljölagen 
(1988:950). På havsbottnen kan det till exempel vara vrak eller lämningar av 
förhistoriska boplatser vilka lagts under vatten genom strandlinjeförskjutningar. 
Länsstyrelserna lämnar information om de skyddade lämningarna och ger även 
tillstånd att undersöka och avlägsna fornlämningar i samband med exploateringar 
gjorda av företag. Informationen är dock inte täckande. Särskilt när det gäller 
lämningar på havsbottnen behöver uppgifterna om fornlämningarnas antal, läge 
och beskaffenhet kompletteras. I samband med exploateringar är, förutom kultur-
miljölagen, även miljöbalken (1998:808), lagen (1966:314) om kontinentalsockeln 
samt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon av stor betydelse för beva-
randet av fornlämningar och kulturmiljöer. 

Genom att en ny kulturmiljölag (1988:950) med ett förändrat fornlämningsbe-
grepp trädde i kraft 2014, har flera skeppsvrak förlorat sitt kulturminnesskydd61. 
Den tidigare lagen definierade alla vrak som var äldre än 100 år som fornläm-
ningar. Enligt den nya lagen klassificeras bara skepp som förlist innan 1850 som 
fornlämningar. Länsstyrelserna har dock möjlighet att fornminnesförklara yngre 
fartygslämningar om de bedöms ha högt kulturhistoriskt värde.

Till havs innebär exempelvis planeringsmålet för utbyggnad av vindkraft att 
ytterligare stora vindkraftparker till havs planeras och byggs. När sådana parker 
lokaliseras till grundområden som under förhistorisk tid var landområden berörs 
ofta fornlämningar, exempelvis förhistoriska boplatser. För att undvika målkon-
flikter mellan vindkraftutbyggnad och bevarande av fornlämningar krävs ett nära 
samarbete mellan exploatörer och berörda länsstyrelser. Vidare måste det finnas 
tillgång till marinarkeologisk kompetens när bottenundersökningar inför val av 
lokalisering görs.

1.2.11 FRILUFTSLIV OCH BULLER

Regeringens skrivelse Mål för friluftspolitiken (2012/13:51) har lett till en rad 

61 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-
1988950-om-kulturminnen_sfs-1988-950/.
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regeringsuppdrag och aktiviteter som bidrar till ett bättre friluftsliv. Myndigheter 
har fått ändrade instruktioner för att arbeta med friluftsliv samt flera uppdrag för 
att bidra till bättre förutsättningar för friluftsliv. Länsstyrelserna har fått i uppdrag 
att stötta kommunerna i deras friluftslivsarbete. Som ett led i detta arbete har 
Havs- och vattenmyndigheten, tillsammans med Jordbruksverket, tagit fram en 
strategi för att främja utvecklingen av fritidsfiske och fisketurism62. Strategin syftar 
även till att stödja arbetet med bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av 
hav, sjöar och vattendrag.

För att komma tillrätta med störningar och påverkan från motordrivna vatten-
farkoster föreslog Havs- och vattenmyndigheten att krav på behörighetsbevis för 
snabba farkoster till sjöss införs och att den nuvarande vattenskoterförordningen 
upphävs63.

EU:s badvattendirektiv syftar till att skydda människors hälsa. Genom provtag-
ning och kontroll av badvatten ska eventuella föroreningar kunna upptäckas och 
förbättringsåtgärder vidtas. Vägledningen för badvatten enligt direktivet64 upp-
daterades 2013 av Smittskyddsinstitutet i samverkan med Havs- och vattenmyn-
digheten, och riktar sig främst till kommuner och andra aktörer med ansvar för 
badvatten.

1.3 De centrala problemen för målet 
Miljökvalitetsmålet definieras av 11 preciseringar och spänner över ett stort 
område. Målet präglas av många problemområden däribland övergödning, svaga 
fiskbestånd, miljögifter, ej tillräckligt skydd för värdefulla natur- och kulturmiljöer, 
exploatering och fragmentering. 

Enligt anvisningen för fördjupad utvärdering ska en avgränsad styrmedels-
analys göras för något/några utvalda centrala miljöproblem. I denna analys foku-
serar Havs- och vattenmyndigheten på preciseringen ”Grunda kustnära miljöer”, 
avgränsat till fysisk påverkan på grunda kustnära miljöer. Problematiken med en 
alltför hög näringsbelastning på havet behandlas i utvärderingen av miljökvalitets-
målet Ingen övergödning, liksom problemet med miljögifter främst behandlas i 
utvärderingen av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Grunda miljöer definieras som kustvattenmiljöer med ett djup på 0–10 meter. 
Preciseringen har valts då skydd och hållbart nyttjande av grunda kustnära miljö-
er bedöms som mycket angeläget. Grunda havsvikar har en avgörande betydelse 
för kustens produktionsförmåga och utgör uppväxt- och rekryteringsmiljö för 

62 Jordbruksverket & Havs- och vattenmyndigheten, 2013. Svenskt fritidsfiske och 
fisketurism 2020.

63 Havs- och vattenmyndigheten, 2013. Vattenskotrar och andra mindre motordrivna 
vattenfarkoster. Rege-ringsuppdrag att kartlägga olägenheter och analysera behov av 
särskild reglering. 2013-11-29.

64 Havs- och vattenmyndigheten & Smittskyddsinstitutet, 2013. Vägledning för badvatten 
enligt direktiv 2006/7/EG version 9 2013-06-10.
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såväl fisk som många olika typer av bottenlevande djur liksom för flera fågel-
arter. Studier har visat att många kommersiella fiskarter uppehåller sig i kustzonen 
under delar av livscykeln65. De grunda, marina livsmiljöerna längs kusterna erbju-
der många värdefulla ekosystemtjänster som till exempel livsmedel i form av fisk. 
De utgör också viktiga områden för rekreation och kulturarv. De grunda område-
na processar dessutom, genom sina växtklädda bottnar, näringsämnen från land. 

Den kustnära exploateringen har under det senaste århundradet kraftigt påver-
kat livsmiljöerna och den biologiska mångfalden i kustvattenmiljön66. Processen 
är långsam men äter över generationer sakta upp resursen, vilken är ändlig. 
Bebyggelse längs stränder får ofta negativa konsekvenser för djur- och växtlivet i 
såväl vatten som på land. Ofta medför strandnära bebyggelse en ökning av annan 
påverkan såsom anläggning av båthamnar, bryggor, båttrafik, muddring och ökat 
näringsläckage från land. Om exploateringen fortsätter i samma takt riskerar alla 
tätortsnära rekryteringsområden för fisk vara förstörda inom 50 år67.

Nyligen har forskning börjat visa hur problem med näringsväven försämrar 
ekosystemets förmåga att hantera närsaltsbelastning. Casini et al.68 visade att 
trofiska kaskader mellan torsk och skarpsill påverkade Östersjöns djurplankton-
biomassa och kunde även förklara ändringar i växtplankton biomassa. Liknande 
resultat har även visats för kustekosystemen69. Eriksson et al70 visade att närvaro 
av rovfisk som abborre förbättrade ekosystemets respons till övergödning. I defini-
tionen av fysisk påverkan på grundområden inkluderas även indirekt påverkan på 
habitaten av minskad förekomst av stor rovfisk samt övergödning.

Att nå målet om hållbart nyttjande och skydd av kustnära grunda miljöer är 
även en förutsättning för att nå målen för flera av de övriga preciseringana inom 
miljökvalitetsmålet och bedöms vara centralt för att miljökvalitetsmålet som helhet 
ska nås.

65 Rönnbäck, P., Kautsky, N., Pihl, L., Troell, M., Söderqvist, T. & H. Wennhage, 2007. 
Ecosystem goods and services from Swedish coastal habitats: identification, valuation, and 
implications of ecosystem shifts. Am-bio, Vol. 36, No. 7.

66 Sundblad, G. & U. Bergström, 2014. Shoreline development and degradation of coastal fish 
reproduction habitats. Ambio, 19 june, 2014.

67 Sundblad, G. & U. Bergström, 2014. Shoreline development and degradation of coastal fish 
reproduction habitats. Ambio, 19 june, 2014.

68 Casini, M., Lövgren, J., Hjelm, J., Cardinale, M., Molinero, J.-C. & G. Kornilovs, 2008. 
Multi-level trophic cascades in a heavily exploited open marine ecosystem. Proceedings of 
the royal society B 275:1793-1801.

69 Klemens Eriksson, B., Sieben, K., Eklöf, J., Ljunggren, L., Olsson, J., Casini, M. & 
Bergström, U., 2011. Effects of Altered Offshore Food Webs on Coastal Ecosystems 
Emphasize the Need for Cross-Ecosystem Management. Ambio, 40:786-797.

70 Eriksson, B.K., Ljunggren, L., Sandström, A., Johansson, G., Mattila, J., Rubach, A., 
Råberg, S. & M. Snickars, 2009. Declines in predatory fish promote bloom-forming 
macroalgae. Ecological Applications 19:1975-1988.
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2. Analys av förutsättningar och orsaker  
till situationen för målet

I detta avsnitt analyseras fem befintliga styrmedel vilka bedöms som centrala för 
skydd och hållbart nyttjande av grunda kustnära miljöer. Fokus är på fysisk påver-
kan. I analysen görs en bedömning av styrmedlens potential och faktiska miljö-
effekt, samt vilka hinder det finns som medför att styrmedlens fulla potential inte 
nås. En beskrivning av osäkerheter i bedömningen görs därefter. Sist anges viktiga 
faktorer utöver styrmedel som påverkar nyttjandet av grunda kustnära miljöer.

2.1 Metod för styrmedelsanalysen
Prioriteringen av styrmedel är baserad på expertbedömningar utifrån befintliga 
styrmedel. Avgränsningen av miljöproblem som analyseras och vilka styrmedel 
som bedöms som viktigast för att åtgärda problemen har även stämts av med ett 
antal berörda myndigheter. 

Expertbedömningarna har genomförts internt på Havs- och vattenmyndigheten 
i gruppdiskussioner. Bedömningarna har gjorts utifrån en metod för semikvanti-
tativa expertbedömningar. Detta är en variant av den metod som utvecklats för 
bedömning av det holländska åtgärdsprogrammet71 för havsmiljön inom havs-
miljödirektivet72. Expertbedömningar har använts eftersom underlaget i form av 
tidigare rapporter och artiklar inte varit tillräckligt för att bedöma de prioriterade 
styrmedlens effekt på miljötillståndet. Metoden utgörs av att sakkunniga ges i 
uppgift att uppskatta styrmedlens betydelse för att nå miljökvalitetsmålet för pre-
ciseringen ”Grunda kustnära områden” avgränsat till fysisk påverkan. Det som 
bedöms är dels bedöms styrmedlets potential, dels dess faktiska miljöeffekt. Styr 
medlets potential definieras som effekten av styrmedlet givet att det finns tillräck-
ligt kunskapsunderlag för de bedömningar som behöver göras, att den som fattar 
beslut har tillräcklig kompetens och, när det gäller administrativa styrmedel, att 
hela kedjan av ansökan/anmälan, tillstånd, tillsyn och föreläggande fungerar bra.

Bedömningen av potential och faktisk effekt har för dagsläget (2014) och 
målåret (2020) gjorts utifrån en 4-gradig skala:

1 = minskar belastningen med upp till 10 procent
2 = minskar belastning med 10 procent till 30 procent 
3 = minskar belastning med 30 procent till 60 procent 
4 = minskar belastningen med mer än 60 procent

71 WaterDienst, 2011. Measures for the Marine Strategy Framework Directive – First 
overview of potential measures, related costs and effects of implementing the Marine 
strategy.

72 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/56/EG av den 17 juni 2008
 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område 

(Ramdirektiv om en marin strategi).
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Utöver potentialen och bedömt faktiskt utfall av styrmedlen identifieras imple-
menteringshinder vilka bidrar till att potentialen inte nås.

2.2 Effekter av styrmedel och åtgärder på miljötillståndet 
I följande avsnitt presenteras först en kartläggning av de aktiviteter, belastningar 
och styrmedel som påverkar utvecklingen av den fysiska påverkan i grunda kust-
nära miljöer. Därefter följer beskrivningarna och bedömningarna av de priorite-
rade styrmedlen.

2.2.1 INLEDANDE KARTLÄGGNING

I figur 10.3 ges en illustration av styrmedel (blå boxar) som verkar för att minska 
den fysiska påverkan på grunda kustnära miljöer och de ekosystemtjänster som 
påverkas av denna fysiska påverkan (gröna boxar). Ekosystemtjänsterna är upp-
delade i två kolumner, av vilka den första kolumnen avser stödjande och regle-
rande ekosystemtjänster. Dessa kan i sin tur påverka möjligheterna att producera 
de försörjande och kulturella ekosystemtjänsterna (andra kolumnen)73.

Viktiga aktiviteter kopplat till fysisk påverkan på kustnära grunda områden är:

• Muddring, dumpningar och anläggande av infrastruktur som bryggor och 
hamnar, utfyllnader med mera.

• Båt- och fartygstrafik (framförallt genom resuspension av bottensediment i 
grundare vattenområden, samt ökat vattenutbyte i skyddade vattenområden).

• Yrkesmässigt fiske (direkt fysisk påverkan vid användande av redskap som 
skadar bottnarna samt indirekt fysisk påverkan genom uttag av fisk).

• Fritidsfiske (direkt fysisk påverkan vid användande av redskap som skadar 
bottnarna samt indirekt fysisk påverkan genom uttag av fisk).

• Jordbrukets, hushållens, skogsbrukets, vattenbrukets och industrins utsläpp 
av övergödande ämnen kan ge indirekt fysisk påverkan genom ökad produk-
tion av alger.

• Utvinning av material, till exempel sandsugning.

Utsläpp av övergödande ämnen hanteras i utvärderingen av miljökvalitetsmålet 
Ingen övergödning och behandlas inte vidare här. Några viktiga övergripande styr-
medel som kan nämnas är havsmiljödirektivet, vattendirektivet och landsbygds-
programmet inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Anledningen till att de

73 Biogeokemiska kretslopp – omsättning av näringsämnen (kväve och fosfor), kol och syre, 
inklusive vattenomsättning. Primärproduktion – produktion av växtplankton och alger 
utifrån solljus och näringsämnen (fotosyntesen) som är grunden för allt liv. Näringsvävens 
dynamik – vem äter vem? Uppbyggnaden av näringskedjan från det att växtplankton 
bildas till att döda djur och växter bryts ner. Livsmiljö – alla arters olika livsmiljö som är 
förutsättningar för att en art ska utvecklas och fortleva.
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Illustration över styrmedel (blå boxar) som verkar för att minska den fysiska påverkan på grunda kust-
nära miljöer och de ekosystemtjänster som påverkas av denna fysiska påverkan (gröna boxar).

två förstnämnda inte analyseras är att de bedömts som alltför omfattande för att 
kunna analyseras i detalj inom ramen för den fördjupade utvärderingen. Lands-
bygdsprogrammet påverkar havet främst i form av minskad övergödning, och 
analyseras i utvärderingen av Ingen övergödning. Landsbygdsprogrammet har 
även betydelse för den kustnära landsbygdsutvecklingen, rekreation och kulturarv 
i kustområdena som ingår i preciseringarna för Hav i balans samt levande kust 
och skärgård.

Figur 10.3. Styrmedel och ekosystemtjänster

 KÄLLA: HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN.

Illustration över styrmedel (blå boxar) som verkar för att minska den fysiska påverkan på grunda 
kustnära miljöer och de ekosystemtjänster som påverkas av denna fysiska påverkan (gröna 
boxar).
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2.2.2 ANALYS AV STYRMEDLENS EFFEKT

Följande beslutade styrmedel har prioriterats för en analys då de bedöms som  
centrala för fysisk påverkan på grunda kustnära miljöer:

1. 7 kap. MB Strandskydd.
2. 7 kap. MB Marina skyddade områden.
3. 11 kap. MB Vattenverksamhet. 
4. Fiskelagen [och förordningen].
5. Plan- och bygglagen.

Indirekt kommer miljöbalken (MB) 26 kap. Tillsyn att inkluderas i analysen då 
brist på tillsyn är ett viktigt hinder för att styrmedlen ska kunna utnyttjas fullt ut. 
Även MB 6 kap. Miljökonsekvensbeskrivning och annat underlag tas indirekt upp 
inom ramen för bedömningen av ovan nämnda styrmedel. Då EU:s gemensamma 
fiskeripolitik bedöms ha betydande indirekt påverkan på grundområdena, ges en 
kort beskrivning av den reformerade politiken från 2014, se 4.1.3. Det görs dock 
inte någon bedömning av alla de styrmedel som inkluderas i den gemensamma 
fiskeripolitiken.

Ytterligare några styrmedel som bedömts som centrala för skydd och hållbart 
nyttjande av kustnära grundområden, men som inte inkluderas i styrmedels-
bedömningen är:

1. Länsstyrelsens ansvar enligt sjötrafikförordningen (2 kap.).
2. Miljöbalken 9 kap. för nya miljöfarliga verksamheter med mera.
3. Miljöbalken 8 kap. Särskilda bestämmelser om skydd för djur- och växtarter.
4. Artskyddsförordningen.
5. Miljöbalken 5 kap. Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning.

2.2.2.1 Viktiga aktörer
Hamnbolag, yrkesfiskare, mudderföretag, byggbolag, sjöfarten samt privata 
markägare är några av de verksamhetsutövare som kan påverka grundområden 
negativt. Även privatpersoners fritidsbåttrafik och fritidsfiske kan påverka bott-
narna negativt. De aktörer som kan påverka utvecklingen mest bedöms dock vara 
de myndigheter som tillämpar befintlig lagstiftning rörande skydd och nyttjande 
av grunda kustnära områden. Nedan listas dessa aktörers befogenheter kopplat till 
de styrmedel som pekats ut som centrala.

Kommunerna:
• Har planmonopol när det gäller användandet av mark- och vatten i kustzonen.
• Fattar beslut om dispenser från strandskyddet.
• Fattar beslut om marina områdesskydd och de föreskrifter som ska gälla 

inom områdesskyddet.
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• Har tillsynsansvar över marina biotopskyddsområden som beslutats av  
kommunen.

• Är tillsynsansvariga för strandskyddet, PBL och miljöskydd.
• Kan, efter överlåtelse från länsstyrelsen, hantera anmälningspliktiga verksam-

heter enligt MB 11 kap. 9a§.
• Yttrar sig till Mark- och miljödomstolen i tillståndsärenden.

Länsstyrelserna:
• Hanterar anmälningspliktiga vattenverksamheter enligt 11 kap. 9a § MB.
• Ger dispenser från förbudet att dumpa avfall i havet innanför  

territorialgränsen.
• Fattar beslut om marina områdesskydd och de föreskrifter som ska gälla 

inom områdesskyddet.
• Prövar tillstånd enligt 7 kap. 28 a § (Natura 2000) där det handlar om ett 

sådant område.
• Ska under samråd tillse att miljökonsekvensbeskrivningen får den inriktning 

och omfattning som behövs för tillståndsprövningen (6 kap. 5 § MB, jfr även 
6 kap. 9 § MB).

• Yttrar sig till Mark- och miljödomstolen i tillståndsärenden och för enligt 22 
kap. 6 § MB vid behov talan i mål för att tillvarata miljöintressen och andra 
allmänna intressen.

• Har ansvar för tillsyn över marina biotopskyddsområden som har beslutats 
av regeringen eller länsstyrelsen.

• Fattar beslut om dispens från strandskyddet (för områden som inte omfattas 
av kommunens dispensprövning).

• Har tillsynsansvar för strandskyddet i sådana områden eller i fråga om sådana 
anläggningar i marin miljö som omfattas av länsstyrelsens dispensprövning 
enligt 7 kap. 18 a § MB.

• Är överklagandeinstans för dispenser från strandskydd.
• Ska överpröva kommunala strandskyddsdispenser för att tillse att dispen-

serna uppfyller de formella kraven.
• Vägleder kommunerna i deras tillsyn över strandskyddet.
• Vägleder kommunerna i de fall tillsynen över vattenverksamhet överlåtits till 

kommunerna.
• Har enligt PBL tillsyn över detaljplanebesluten i kommunerna och kan över-

pröva och upphäva felaktigt antagna detaljplaner.
• Ska vid en detaljplans antagande bland annat pröva om upphävande av 

strandskydd i detaljplanen skett i enlighet med MB.
• Ska tillhandahålla underlag till kommunerna som bland annat underlättar 

för kommunerna att väga in aktuell lagstiftning i planarbetet.
• Kan meddela föreskrifter om att begränsa sjöfart med stöd av 2 kap. 2-2a §§ 

sjötrafikförordningen.
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Mark- och miljödomstolarna:
• Prövar ansökningar om tillstånd till åtgärder/verksamheter till exempel  

vattenverksamhet.
• Prövar överklagade beslut om strandskyddsdispenser.
• Prövar överklagade tillsynsärenden gällande vattenverksamhet (även anmälda 

vattenverksamheter) och strandskydd.
• Skapar praxis genom sina domar.

Havs- och vattenmyndigheten: 
• Beslutar om nationella föreskrifter för fisket.
• Ger dispenser från förbudet att dumpa avfall i havet, främst i ekonomisk zon.
• Har vägledningsansvar när det gäller utpekande av- och framtagande av före-

skrifter för marint områdesskydd, tillsynsvägledning för vattenverksamhet, 
miljökvalitetsnormer för vatten och havsmiljön samt dumpning.

• För enligt 22 kap. 6 § MB vid behov talan i mål för att tillvarata miljö- 
intressen och andra allmänna intressen.

• Kan överklaga strandskyddsbeslut.

Naturvårdsverket:
• Är vägledande myndighet om strandskydd.
• Kan överklaga strandskyddsbeslut i vissa fall.

Boverket: 
• Har vägledningsansvar för den kommunala översikts- och detaljplaneringen.

De nationella myndigheterna kan ha stor påverkan på skydd och nyttjande av 
grunda kustnära miljöer genom att vägleda, samordna och driva fram praxis.

Det är viktigt att ta med sig i läsningen av bedömningarna att det är svårt att 
utvärdera ett specifikt styrmedels effekt på det faktiska miljötillståndet. Det är 
många faktorer som spelar in. Många styrmedel kompletterar också varandra. 
Det är till exempel information i kombination med en regelförändring eller eko-
nomiskt incitament. Därför bör inte bedömningarna nedan läggas på varandra då 
det potentiellt kan leda till en överskattning av styrmedlens effekt. Styrmedels- 
analysens resultat sammanfattas i följande avsnitt. Resultaten summeras i tabell 
10.2.

2.2.2.2 7 kap. MB Strandskydd
1. Beskrivning av 7 kap. MB Strandskydd
Strandskyddslagstiftningen är en förbudslagstiftning. Utgångspunkten i lagstift-
ningen är att aktörer inte får exploatera strandzonen. Om det finns ett frilufts-
livs- eller naturvärde i ett område får inte dispens från strandskyddet ges. Om ett 
område inte bedöms ha sådana värden kan strandskydd beviljas utifrån något av 
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de specificerade särskilda skäl som specificeras i lagen74. Stora projekt miljöprövas 
enligt 11 kap. MB om vattenverksamhet alternativt 9 kap MB om miljöfarlig verk-
samhet. Strandskyddet är viktigt främst för att undvika små naggande aktiviteter 
som kan ha stor negativ effekt på de kustnära miljöerna, bland annat då de kan 
fragmentera livsmiljön för många arter och därmed bli ett hinder för spridning 
(grön infrastruktur) samt försvåra för friluftslivet75.

2. Effekt på miljötillståndet
2014: Potential 3, trolig faktisk effekt 2
2020: Potential 3, trolig faktisk effekt 2

Potential: Reglerna borde vara allmänt kända vilket gör att de borde ha stor 
potential, givet att myndigheterna handlägger ärendena på ett korrekt sätt  
med tillräckligt kunskapsunderlag, helhetsperspektiv, tillräckliga resurser för  
tillsyn etc. 

Trolig faktisk effekt: Utan någon strandskyddslagstiftning alls hade tillståndet i de 
kustnära miljöerna troligtvis varit mycket dåligt, med mycket hög exploatering. 
Antalet överprövningar av dispenser har ökat sedan länsstyrelserna övertog över-
prövningen från Naturvårdsverket. Tidigare prövades bara några få per år. Nu 
prövas betydligt fler. Rättspraxis har utvecklats snabbare efter förändringen och 
omformuleringen av särskilda skäl i 7 kap. MB har inneburit ökad tydlighet.

3. Hinder
I Naturvårdsverkets utvärdering av strandskyddet 2013, lyfter både kommuner 
och länsstyrelser fram betydelsen av vägledning för dispensgivningen. De flesta 
kommuner tycks bara i liten utsträckning arbeta med tillsyn av strandskyddet.  
Brister i tillsyn kan delvis förklaras av bristande resurser vilket i sin tur kan för-
klaras av politiska prioriteringar. Det kan även finnas en brist på kompetens 
inom naturvårdsbedömningar. Bristfällig kompetens eller avsaknad av kompetens 
bedöms bero på bristande intern samverkan. Även avsaknad av resurser kan vara 
en bidragande orsak. Hälften av länsstyrelserna som tillfrågats för utvärderingen 
anger att kommunerna, i sin dispensgivning, inte tar tillräcklig hänsyn till växt- 
och djurlivets livsvillkor och allemansrättslig tillgång76.

74 7 kap. MB.
75 Minnesanteckningar från Havs- och vattenmyndighetens expertbedömning 5 nov 2014.
76 Naturvårdsverket, 2013. Nya roller i strandskyddet: En utvärdering utifrån kommunens 

och länsstyrelsens erfarenheter av förändringarna i strandskyddsbestämmelserna 
2009/2010 NV rapport 6579, 2013.
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Ytterligare hinder som identifierats är: 
• Många beslutsfattare inom kommunerna (fritidspolitiker) är inte tillräcklig 

insatta i effekterna av exploatering utifrån ett vattenperspektiv. De har inte 
alltid kunskap om värdet av kustnära områden och effekterna av att miljö-
erna försämras. Tillväxt, sysselsättning och ökade skatteintäkter är ofta skäl 
för exploatering på bekostnad av miljövärdena.

• Det finns brister i vägledningen till kommunerna när det gäller vad som kan 
tolkas som särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet och hur rim-
lighetsavvägningar enligt 2 kap. 7 § MB kan göras så att alla samhällsekono-
miska kostnader och nyttor av en åtgärd inkluderas.

• Kunskapsunderlag om naturvärdena i grundområden är ofta bristfälliga.  
Detta kan bero på bristande resurser för inventeringar av till exempel  
vegetationsklädda bottnar och lekområden för fisk.

• Det görs inte regelbundna sammanställningar av hur exploateringstrycket 
ser ut, vilket gör att man inte kan bedöma hur ytterligare exploatering kan 
påverka kustmiljön. Sammanställningar innehåller sällan information där 
man kombinerar olika exploateringstryck, vilket kan behövas för att det ska 
gå att bedöma den sammantagna effekten av olika exploateringar. Även om 
en mindre exploatering inte bedöms ha så stora negativa effekter, kan den 
sammantagna effekten av flera små exploateringar i ett område medföra 
mycket negativa effekter. Det kan vara svårt för kommunala beslutsfattare att 
vara restriktiva med dispenser om de inte har underlag som visar att området 
är värdefullt. Den befintliga statistiken över strandskyddsdispenser visar det 
totala antalet strandskyddsdispenser. Det saknas dock information om hur 
många dispenser som påverkar vattenmiljön. Sådan information skulle kunna 
bidra i bedömning av påverkanstrycket. Att kräva informationen från kom-
munerna är dock en avvägning mellan vad som behövs för förvaltningen och 
vikten av att inte lägga en för hög uppgiftslämnarbörda på kommunerna.

2.2.2.3 7 kap. MB Marina skyddade områden
1. Beskrivning av 7 kap. MB Marina skyddade områden
Marina skyddade områden regleras i 7 kap. MB. Regeringen utser marina natio-
nalparker i syfte att bevara ett större sammanhängande område av viss landskaps-
typ i dess naturliga tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick77. Regeringen beslu-
tar också om inrättande av Natura 2000-områden. Natura 2000-områden är ett 
EU-gemensamt skydd som syftar till att säkerställa en gynnsam bevarandestatus 
hos livsmiljöer och arter av gemenskapsintresse78. Länsstyrelser och kommuner 
kan utse naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara 

77 7 kap. MB.
78 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda 

djur och växter.
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värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. Läns-
styrelser och kommuner kan också utse biotopskyddsområden. Detta skydd är till 
för små mark- eller vattenområden, vilka på grund av sina särskilda egenskaper är 
värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt 
skyddsvärda79.

2. Effekt på miljötillståndet
Potential 3
Trolig faktisk effekt 2014: 1
Trolig faktisk effekt 2020: 2

Potential: Myndigheterna har befogenheter att införa områdesskydd. För marina 
skyddsområden ges inte någon intrångsersättning, vilket kan underlätta införan-
det. Ersättning utgår dock för terrestra (land-)områden i de fall området inklu-
derar både terrestra och marina områden. Potentialen avser en situation där man 
förutom att öka arealen marint områdesskydd från 6,3 procent till 10 procent 
förstärker skyddet, till exempel genom det strategiska arbetet med fiskereglering i 
marina skyddade områden. Även genom regeringsuppdraget om en handlingsplan 
för marint områdesskydd, kan man förvänta sig att effekten av skyddet ökar.

Trolig faktisk effekt: Ca 20 procent av kustvattnen är skyddad i form av national-
park, naturreservat eller Natura 2000-område. Många marina skyddade områden 
har pekats ut på grundval av naturvärden i landdelarna snarare än på grundval av 
marina naturvärden. De marina naturvärdena är generellt dåligt kända80. Reger-
ingen har fastställt ett etappmål som säger att 10 procent av det svenska havsom-
rådet ska vara skyddat 2020. Detta är också ett åtagande Sverige har inom Kon-
ventionen för biologisk mångfald. Havs- och vattenmyndigheten har under 2014, 
och kommer att kommande år, arbeta med frågan om fiskeregler i marina skyd-
dade områden. Utifrån detta gör myndigheten bedömningen att skyddet av grunda 
områden kommer att öka de kommande åren. 

3. Hinder
• Det behövs resurser för arbetet med att inrätta skyddade områden. Det finns 

ett krav på samråd vilket kan vara en utmaning då antalet sakägare kan vara 
många. Ambitionsnivån är bland annat beroende av att få tillräckliga resurser 
för processerna med inrättandet.

79 Havs- och vattenmyndigheten, 2013. Marint områdesskydd, redovisning av uppdrag i 
regleringsbrevet för 2013.

80 Havs- och vattenmyndigheten, 2013. Marint områdesskydd, redovisning av uppdrag i 
regleringsbrevet för 2013.
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• Det är idag inte tillräckligt fokus på att skydda de mest skyddsvärda  
miljöerna.

• Myndigheterna arbetar inte tillräckligt aktivt för att identifiera skyddsvärda 
miljöer. 

• Det behövs omfattande ekonomiska resurser till kunskapsunderlag för nya 
och reviderade skydd. Att skyddsarbetet inte bedrivs tillräckligt aktivt är helt 
kopplat till resursbristen.

• Med miljöanpassat byggande kan de negativa effekterna av en exploatering 
minskas. Det saknas i många fall beprövad teknik för anpassat byggande. 

• Föreskrifter för specifika skyddade områden upplevs inte som relevanta, till 
exempel badförbud. Det är viktigt att föreskrifterna upplevs som relevanta 
för att få acceptans för områdesskyddet.

• Det finns en brist på kumulativt och långsiktigt perspektiv.
• För utpekande av marint områdesskydd i kustnära områden behövs samma 

kunskapsunderlag som behövs vid dispensärenden kopplat till strandskyddet. 
Bland annat brister kunskapsunderlaget vad gäller naturvärden och utbred-
ning av olika arter.

• En brist är otillräcklig harmonisering med anda regler, till exempel fiskelag-
stiftning. Detta behövs för att skyddet ska ge avsedd effekt.

• Uppföljningen och tillsynen av skyddade områden är inte tillräcklig för att 
områdena ska utvecklas på det sätt som det var tänkt, och för att få bättre 
kunskap om effekterna av olika förvaltningsåtgärder.

2.2.2.4 11 kap. MB Vattenverksamhet
1. Beskrivning av 11 kap. MB Vattenverksamhet
Vattenverksamhet i grunda kustområden handlar främst om muddring och anläg-
gande/utbyggnad av infrastruktur i form av till exempel hamnar, bryggor och 
broar. För att bedriva vattenverksamhet krävs tillstånd eller en anmälan. Enligt 11 
kap 6 § MB får en vattenverksamhet bedrivas endast om dess fördelar från allmän 
och enskild synpunkt överväger kostnaderna samt skadorna och olägenheterna av 
den. Enligt 11 kap 8 § MB ska skyddsåtgärder för fisket vidtas vid en vattenverk-
samhet. Det kan till exempel handla om val av tidpunkt för exploatering och att 
begränsa grumling.

2. Effekt på miljötillståndet
Potential: 2
Trolig faktisk effekt 2014: 1
Trolig faktisk effekt 2020: 1
Potential: Potentialen bedöms till 10-30 procent, givet att det finns ett bättre kun-
skapsunderlag för att bedöma kumulativa effekter av en exploatering och momen-
tana/långsiktiga effekter av den enskilda åtgärden, samt att det finns bättre 
underlag för den samhällsekonomiska bedömningen och att det görs en tydligare 
bedömning av om exploateringen är förenlig med strandskyddsbestämmelserna. 
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Trolig faktisk effekt: De flesta tillståndsansökningar om vattenverksamhet beviljas 
tillstånd. Om kapitel 11 inte hade funnits, hade det dock inte funnits några villkor 
knutna till verksamheten. Med dagens system ges genom villkoren i tillstånden 
ett viktigt skydd för miljön, då de hindrar verksamhetsutövaren att utforma verk-
samheten utan hänsyn till miljön. Fram till 2020 bedöms effekterna inte skilja sig 
nämnvärt från situationen 2014. Sjöfarten bedöms öka något och som en följd av 
det också utbyggnad av hamnar. Inga stora förändringar bedöms dock äga rum till 
2020.

3. Hinder
• Det är en brist att det inte finns en nationell överblick över hur många ären-

den om exploatering av kustzonen och grunda områden som beslutas av 
myndigheter varje år.

• Vid prövning av en tillståndspliktig/anmälningspliktig verksamheter enligt 11 
kap. MB i kustzonen, behöver även bestämmelserna om strandskydd i 7 kap. 
MB beaktas. Men då fokus vid tillståndsgivningen är kap. 11 nämns sällan 
strandskyddet explicit i beslutet. Det gör att det är svårt att avgöra om dom-
stolen (vid tillståndsprövning) eller länsstyrelse/kommun (vid anmälan) vägt 
in strandskyddsreglerna i bedömningen.

• Brist på underlag i den samhällsekonomiska bedömningen: I 11 kap. 6 § MB 
står det att en samhällsekonomisk bedömning ska genomföras för att se om 
vattenverksamhetens samhällsnytta är större än kostnaderna. Det här ska 
hindra vattenverksamheter som inte är samhällsekonomiskt motiverade. Det 
saknas vägledning till länsstyrelserna om hur de kan lyfta fram samhällseko-
nomiska kostnader och nyttor med de verksamheter som tillståndsprövas i 
sina yttranden till domstolen.

• Miljökvalitetsnormerna som tagits fram till följd av vattendirektivet och 
havsmiljödirektivet har inte fått ett tydligt genomslag i domstolsavvägningar 
inom ramen för prövningar. Myndigheterna som deltar i tillståndsprocesserna 
måste vara aktiva och tillämpa miljökvalitetsnormerna vid relevanta beslut 
och tillståndsprövningar för att skapa ett tydligare rättsläge81, 82. 

• Myndigheterna med ansvar för hållbart nyttjande av vattenmiljön, bland 
annat Havs- och vattenmyndigheten, behöver försörja länsstyrelser med kun-
skapsunderlag som tydliggör konsekvenserna av att skydda värdefulla områ-
den från exploatering. Det handlar om att tydligt kunna motivera varför ett 
tillstånd bör ges eller inte ges. Myndigheterna kan till exempel behöva redo-
visa påverkanstrycket i ett kustområde. För många områden finns inte detta 
kunskapsunderlag idag.

81 Miljösamverkan Västra Götaland 2012. Domar och beslut som behandlar 
miljökvalitetsnormer för vatten, sammanställning daterad 5 juli 2012.

82 Miljösamverkan Sverige 2013. Tillsyn Miljökvalitetsnormer Vatten, 2013-10-04.
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• I tillståndsprövningen ges ibland möjliga alternativa lösningar för låg vikt. 
Lösningen som ska genomföras blir ofta den som sökanden vill ha. Till exem-
pel så skulle ett alternativ till att muddra för att skapa en båtplats kunna 
vara att aktören istället får ställa sig på kö för en båtplats i en befintlig båt-
hamn. Det kan vara att föredra ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

• Ytterligare ett hinder är de illegala vattenverksamheterna, där det krävs ytter-
ligare resurser hos kommuner och länsstyrelse för att utöva tillsyn och före-
lägga om åtgärder.

• För beslut enligt 11 kap. MB behövs samma kunskapsunderlag som för 
beslut om områdesskydd och strandskyddsdispenser. 

• Ett tydligt hinder är att Sverige inte har tillräcklig kunskap om effekterna av 
vattenverksamhet på miljön.

2.2.2.5 Fiskelagen [och förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och 
fiskerinäringen (fiskeförordningen)]
1. Beskrivning av fiskelagen [och fiskeförordningen]
Fiskelagen reglerar rätten till fiske samt fisket inom Sveriges sjöterritorium och 
inom Sveriges ekonomiska zon, samt i särskilt angivna fall även svenskt havsfiske 
utanför den ekonomiska zonen83. Vad som föreskrivs i fiskelagen om fiske i all-
mänt vatten gäller även fiske i den ekonomiska zonen med de begränsningar som 
följer av lagen (1966:314) om kontinentalsockeln (2 § första stycket fiskelagen.). 
Fiskelagen ska inte tillämpas i den mån den strider mot föreskrifter som har med-
delats med stöd av 7 eller 8 kap. MB84.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter 
om vilken hänsyn som vid fiske ska tas till naturvårdens intressen. Föreskrifterna 
får dock inte vara så ingripande att fisket avsevärt försvåras. Regeringen eller 
den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att det i ärenden enligt 
fiskelagen ska finnas en analys av vilken inverkan fiskemetoder och utsättande av 
fiskarter har på miljön. Föreskrifterna får innebära att en sådan analys ska göras 
av den som avser att använda metoder eller sätta ut fiskarter85.

Avsikten med bestämmelsen om hänsynstagande till naturvårdens intressen vid 
fiske är att inom ramen för fiskelagstiftningen skapa möjligheter att skydda käns-
lig natur och att harmoniera bestämmelserna på område med övrig lagstiftning för 
areella näringar. I den mån föreskrifter meddelade av fiskevårdsskäl ger tillräckligt 
skydd för naturvårdsintressena ska bemyndigandet inte utnyttjas86.

83 1 § fiskelagen.
84 3 § tredje stycket fiskelagen.
85 20 § fiskelagen
86 Förarbetena till fiskelagen, prop. 1992/93:232 s. 68.
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Fiskeförordningen innehåller föreskrifter om bland annat fiske inom Sveriges 
sjöterritorium och inom Sveriges ekonomiska zon samt föreskrifter som behövs 
för att EU:s gemensamma fiskeripolitik ska kunna genomföras i Sverige.87

Genom fiskeförordningen ges Havs- och vattenmyndigheten preciserade bemyn-
diganden att bland annat meddela föreskrifter om fiske. 

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter för fiskevården och fis-
kets bedrivande som förbjuder eller begränsar fisket med avseende på vilken fisk 
som får fångas, användning av fiskefartyg, fiskemetoder eller fiskeredskap, och 
fiske inom vissa områden eller för vissa ändamål. Detta gäller fiske i havet, i vatt-
nen längs kusterna och i de fem stora sjöarna88 till första definitiva vandringshin-
dret. I övriga vatten får sådana föreskrifter meddelas endast för att skydda särskilt 
hotade arter eller stammar av nationellt intresse. Havs- och vattenmyndigheten får 
också meddela föreskrifter om att yrkesmässigt fiske inom ett område med använ-
dande av en viss fiskemetod får bedrivas endast efter tillstånd av myndigheten89.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om vilken hänsyn som 
vid fiske ska tas till naturvårdens intressen. I ärenden enligt fiskelagen får Havs- 
och vattenmyndigheten eller länsstyrelsen besluta att det ska göras en analys av 
vilken inverkan en fiskemetod eller utsättande av en fiskart har på miljön. Natur-
vårdsverket ska ges tillfälle att yttra sig över en sådan analys90.

2. Effekt på miljötillståndet
Potential: 3
Trolig faktisk effekt 2014: 2
Trolig faktisk effekt 2020: 2, men i högre del av spannet än för 2014.

Potential: Fiskelagen är mycket viktig för de grunda kustnära områdena, både för 
reglering av yrkesfisket och för fritidsfisket. Den reglerar både direkt fysisk påverkan 
på bottnarna genom till exempel trålning och indirekt påverkan i form av uttag av 
fisk. För den indirekta påverkan är bland annat även den gemensamma fiskeri-
politiken viktig då uttaget av fisk i havsområdet som helhet påverkar förekomsten 
av fisk kustnära. Det finns idag ingen definition av ”kustfisk”. Det som avses i 
denna rapport är bestånd som Sverige har stor möjlighet att förvalta nationellt.

Trolig faktisk effekt: Utmed kusten råder trålförbud men viss lokal fysisk påver-
kan kan ske på grund av fasta fisken med ryssjor. Sedan ålfiskeförbudet på väst-
kusten infördes 2009 har dock påverkan från fiske med ryssjor minskat kraftigt. 
Fritidsfiske kan ha betydande påverkan lokalt. Mängden stor rovfisk har minskat i 

87 1 kap. 1 § fiskeförordningen.
88 Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren samt Storsjön.
89 2 kap. 7 § första, andra och tredje styckena fiskeförordningen.
90 2 kap. 12 § första och andra styckena fiskeförordningen.
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både Västerhavets och Östersjöns kustområden, bland annat på grund av ett högt 
fisketryck91. Förändringar väntas ske i positiv riktning fram till 2020. Havs- och 
vattenmyndigheten planerar omfattande generella översyner av de nationella fiskebe-
stämmelserna de närmsta åren. Fokus ska ligga på en ekosystembaserad förvaltning. 

3. Hinder
Hinder som identifierats av experter vid Havs- och vattenmyndigheten:

• Ett problem är kunskapsbrist. Det behövs mer kunskap om hur arter och 
livsmiljöer kan skyddas. 

• Ytterligare en begränsande faktor är de resurser myndigheterna har till förfo-
gande för att främja ökad förekomst av stor rovfisk. Fiskförvaltning i kustnära 
områden behöver generellt vara lokalt anpassad för att ge ändamålsenlig 
effekt. Det krävs både resurser för att kartlägga var det finns behov av ytterli-
gare reglering och resurser för den samrådsprocess som ska genomföras med 
intressenter i det område där det finns behov av ytterligare reglering. 

• Ytterligare ett hinder kan vara att målet om skydd och hållbart nyttjande av 
grundområden i ett kortsiktigt perspektiv kan stå mot andra mål. Beslutsfat-
tare kan till exempel prioritera ett småskaligt fiske och ett fritidsfiske som 
bidrar till turismintäkter och arbetstillfällen.

• Ett hinder är brist på tydligt ansvar och resurser för fisketillsyn i kustområ-
den. Avsaknaden av tydligt ansvar leder enligt länsstyrelsens bedömning till 
låg effektivitet, dålig organisation och brist på långsiktighet i den operativa 
fisketillsynen. 

• Beroende av andra länder för att få till stånd bra förvaltningslösningar, i de 
fall då beslut behöver tas inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken, 
kan ibland vara ett hinder. Det kan dock även ses som en möjlighet att Sverige 
kan påverka utvecklingen i en positiv riktning genom deltagande i besluten 
som rör EU:s fiskeripolitik.

2.2.2.6 Plan och bygglagen (PBL)
1. Beskrivning av PBL
Plan- och bygglagen (PBL), är en lag i Sverige som reglerar planläggandet av mark 
och vatten samt byggande. PBL innehåller bland annat bestämmelser för kommu-
nerna, som är skyldiga att upprätta en översiktsplan (ÖP) för hela kommunen. ÖP 
är ett dokument som bland annat ska ge vägledning för beslut om hur mark- och 
vattenområden ska användas. ÖP bygger på politiska ställningstaganden om kom-
munens utveckling samtidigt som den ska ta hänsyn till allmänna intressen och 
säkerställa hållbar utveckling. ÖP är inte bindande. PBL innehåller också bestäm-
melser om detaljplaner. Detaljplanen är ett starkare styrinstrument, då bestäm-

91 Havs- och vattenmyndigheten, 2012. Fiskbestånd och miljö i hav och sötvatten Resurs- och 
miljööversikt.



 MÅL I SIKTE – DE 16 MILJÖKVALITETSMÅLEN I FÖRDJUPAD UTVÄRDERING 2015 – VOLYM 2 99

melserna i den är bindande. För att kunna göra en förändring som inte är tillåten 
enligt befintlig detaljplan måste en ny detaljplan upprättas. Att upprätta en detalj-
plan kan vara kostsamt. Kostnaden belastar kommunen om kommunen är huvud-
man för planen, men kan också bekostas av en exploatör som vill exploatera ett 
område.

Vid beslut om antagande av en detaljplan kan även upphävande av strandskydd 
inkluderas i beslutet. Reglerna för när strandskyddet får upphävas är de som ang-
es i MB 7 kap. om strandskydd.

2. Effekt på miljötillståndet
Potential: 3
Trolig faktisk effekt 2014: 1-2 
Trolig faktisk effekt 2020: 1-2

Potential: Potentialen för PBL att bidra till ett hållbart nyttjande av grundområden 
bedöms vara relativt hög. Den höga procentsatsen beror på att om politikerna i en 
kommun vill skydda grundområden från exploatering, så kan de stärka ett skydd 
genom att till exempel reglera användning av vattenområden som natur som inte 
får exploateras i detaljplanen.

Trolig faktisk effekt: Bedöms vara lägre och med stor variation mellan kommuner.

3. Hinder
Hinder som lyftes fram av experterna på Havs- och vattenmyndigheten var: 

• Ett problem kan vara kortsiktig kommunal-ekonomisk hänsyn. Det kan vara 
för dyrt i ett läge med pressad ekonomi att göra en detaljplan i egen regi eller 
att ställa krav på en exploatör som är ekonomiskt viktig för kommunen. 

• I vissa kommuner finns brist på kompetens om effekter i vattenmiljön av 
exploatering. Detta hinder bedöms dock som mindre än de ovan angivna 
hindren, då länsstyrelsen har möjlighet att pröva kommunernas detaljplaners 
förenlighet med lagstiftningen, och alltså ska vara en garant för att felaktiga 
beslut upphävs.

• Ytterligare ett hinder kan vara bristfälliga kunskaper i samhällsekonomisk 
värdering. 

• När en detaljplan ska upprättas med enda syfte att skydda natur, och därför 
endast mark-/vattenanvändning för allmän platsmark finns i planen, så är 
kommunen planens huvudman och därmed, nästan alltid, den som ensam 
finanserar den. Eftersom detta innebär en större kostnad för kommunerna 
görs sådana planer sällan. Däremot kan det, vid exploatering, av till exempel 
nya strandnära bostadsområden, avtalas att kostnader för skydd av natur i 
detaljplan för områden med värdefull natur intill exploateringen bekostas av 
exploatören, utan kostnad för kommunen.
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• Möjligheten för kommunerna att skapa LIS-områden (landsbygdsutveckling 
i strandnära lägen) kan vara ett hinder. Det faktum att Länsstyrelsens syn-
punkter ofta inte får genomslag i samrådsprocessen är ett problem. Det är 
inte så effektivt att först i detaljplaneskedet försöka hindra oönskad exploa-
tering i grunda områden genom hänvisning till tidigare granskningsyttranden 
på LIS-planerna.

Bedömningen om en något mer gynnsam situation 2020 grundar sig på att kom-
munerna bedöms bli allt mer medvetna om värdet av en oexploaterad kustzon 
samt att det finns en opinion hos medborgare att ta miljöhänsyn92.

2.2.3 SAMMANFATTNING AV STYRMEDLEN OCH ÅTGÄRDERNAS EFFEKTER  

PÅ MILJÖTILLSTÅNDET

De befintliga styrmedel som finns för att ta hänsyn till kustvattnens ekosystem har 
potential att sammantaget medföra att grunda kustnära områden nyttjas på ett 
sätt så att den biologiska mångfalden värnas och den gröna infrastrukturen stärks. 
Betydelsefulla hinder är brist på underlag om var det finns värdefulla områden i 
behov av skydd och var exploatering redan skett. Utan denna kunskap är det svårt 
att bedöma den kumulativa påverkan av ytterligare exploatering och vilka områ-
den som är särskilt skyddsvärda. Ett problem är också att det kan saknas resurser 
på kommunal nivå för att prioritera områdesskydd. Det kan finnas en målkonflikt 
mellan värdet av skydd och mer kortsiktiga ekonomiska vinster i form av arbets-
tillfällen, tillväxt och ett ökat skatteunderlag. Ytterligare en brist bedöms vara 
brist på kunskap om vattenmiljöer och effekterna av försämrade vattenmiljöer hos 
en del kommuner. Ett annat hinder är att inte tillräcklig hänsyn tas till värdefulla 
grundområden vid tillståndsgivning för vattenverksamhet. Brist på tillsyn är också 
ett generellt problem.

2.3 Övrig påverkan på målet

2.3.1 VILKA ANDRA FAKTORER (FÖRUTOM DE CENTRALA STYRMEDLEN) PÅVER-

KAR MÖJLIGHETEN ATT NÅ ÖNSKAT MILJÖTILLSTÅND OCH PÅ VILKET SÄTT?

Externa drivkrafter utöver ovan bedömda styrmedel som har identifierats för de 
aktörer som påverkar utvecklingen av de grunda kustnära miljöerna är93:
Politiska och ekonomiska aspekter

• Globalt ökad tillväxt kan medföra ökad konsumtion/handel av även svenska 
varor. Ökad inhemsk tillväxt kan öka efterfrågan på både importerade och 
inhemska varor. Detta kan medföra ökat nyttjande av- och utbyggnad av 

92 SOM-institutets nationella opinionsundersökning 2013 visade tex att utvecklingen i 
havsmiljön är en fråga som oroar många svenskar.

93 Indelning utifrån drivkraftsmodellen framtagen inom SEVS 2 ”The SEVS way – 
understanding the complex challenges of the transport sector” (2014): http://www.sevs.se/
content/SEVS2Handbok.pdf.
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svenska hamnar. Ökad tillväxt kan också öka den marina turismen, med ökat 
antal kryssningsfartyg, ökad försäljning/uthyrning av fritidsbåtar och utbygg-
nad av bryggor och småbåtshamnar som följd. 

• Ökat fokus på att integrera värdet av ekosystemtjänster i alla beslut i samhäl-
let där det är relevant94 kan öka möjligheterna till skydd och hållbart nytt-
jande av grundområden. 

• Principen om att förorenaren ska betala för de negativa miljöeffekter verk-
samheten ger upphov till används i begränsad omfattning idag. Detta medför 
att lönsamheten i verksamheter med negativ miljöpåverkan blir högre än vad 
som annars varit fallet, och bidrar till en brist på resurser för att åtgärda  
miljöproblemen. 

• Det finns förslag som tagits fram av Miljömålsberedningen95 som kan på-
verka utvecklingen av fysisk påverkan i grunda kustnära miljöer positivt om 
de genomförs.

Sociala aspekter
• Globalt ökande befolkning kan skapa ökad efterfrågan på varor, vilket kan 

medföra ökade godstransporter i svenska hamnar. En ökande befolkning i 
Sverige ger ett ökat tryck även på kustmiljöerna.

• Det finns en pågående urbanisering i Sverige96. Flera av de stora städerna i 
Sverige ligger vid kusten. Urbaniseringen kan öka den fysiska påverkan på 
grundområden, i form av ökad belastning från friluftsliv, utbyggnad av infra-
struktur och bebyggelse samt ökad övergödning.

Miljö- och naturresursaspekter
• Klimatförändringar kommer att medföra effekter på grunda kustnära miljöer. 

Förändringarna kan bland annat göra grundområden mer känsliga för fysisk 
påverkan. Även åtgärder för klimatanpassning kan påverka grundområdena. 
Läs mer om effekter av klimatförändringar i avsnitt 4.

• Utvecklingen när det gäller övergödning i grundområden. En minskning av 
belastningen till havet kan påverka grundområdena positivt och vice versa.

Fysiska och tekniska aspekter
• Teknisk utveckling kan medföra både minskad och ökad fysisk påverkan på 

grunda kustmiljöer. Bland annat kan utveckling av mer miljövänliga redskap 
inom fisket samt tekniker för anpassat byggande av infrastruktur i grund-
områden ge en positiv påverkan.

94 Etappmålet om ekosystemtjänsters värde anger att så ska vara fallet senast 2018.
95 SOU 2014. Med miljömålen i fokus – hållbar användning av mark och vatten. 

Delbetänkande av Miljömålsberedningen. SOU 2014:50.
96 SCB Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012.
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2.4 Osäkerheter
Styrmedelsanalyserna ovan är påverkade av osäkerhet av flera anledningar. Några 
identifierade osäkerheter är:

• Det saknas generellt information om utbredningen av olika typer av bottnar 
och graden av fragmentering i olika områden. 

• Det saknas statistik över den exploatering som sker idag.
• Det finns otillräcklig kunskap om effekterna av klimatförändringar på grund-

områdenas utveckling och känslighet för fysisk påverkan.
• Utvecklingen av de aktiviteter som medför fysisk påverkan är osäker.
• Utvecklingen påverkas i hög grad av kommunernas agerande. Om kom-

munerna börjar prioritera skydd och hållbart nyttjande av grundområden i 
högre utsträckning, så kan utvecklingen bli mer positiv.

• Expertbedömningarna görs utifrån experternas befintliga kunskap. Det kan 
finnas relevanta faktorer som underskattats respektive överskattats.

Tabell 10.2. Förutsättningar och orsaker till situationen för preciseringen  

Grunda kustnära miljöer97

Precisering Centralt styrmedel

Grunda kustnära 
miljöer

MB 7 kap. Strandskydd Ja Ja Ja - 2* Ja

MB 7 kap.  
Marina skyddade områden

Ja Ja Ja - 2* Ja

MB 11 kap.  
Vattenverksamhet

Ja Ja Ja - 1* Ja

Fiskelagen Ja Ja Ja - 2* Ja

Plan- och bygglagen Ja Ja Ja - 1-2* Ja

*Skalan avser: 4) Styrmedlet bedöms bidra med mer än 60 procent till att nå målen för grunda kust-
nära områden avseende fysisk påverkan, 3) Styrmedlet bedöms bidra med mellan 30-60 procent till 
att nå målen för grunda kustnära områden avseende fysisk påverkan, 2) Styrmedlet bedöms bidra 
med mellan 10-30 procent till att nå målen för grunda kustnära områden avseende fysisk påverkan, 
1) Styrmedlet bidrar med mindre än 10 procent till att nå målen för grunda kustnära områden avse-
ende fysisk påverkan. Bedömingen avser miljöeffekt 2020.
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97 2 kap. 12 § första och andra styckena fiskeförordningen.
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3. Bedömning av om målet nås 

Bedömningen om målet kommer nås till 2020 görs utifrån miljökvalitetsmålets 
alla preciseringar, och sammanfattas i tabell 10.3.

3.1 Bedömning utifrån fysisk exploatering av grunda kustnära områden
Exploateringstrycket är högt i kustvattenmiljön vilket leder till en fragmentering 
av de grunda vattenområdena. Det finns i nuläget inget som tyder på att exploa-
teringstrycket kommer att avta. Antalet dispenser som medför en påverkan på 
grunda kustnära områden minskar inte och trenden för antalet dispenser som ges 
till byggnader 100 meter från strandlinjen är idag på samma nivå som tidigare år 
och stabil. 

Enligt styrmedelsanalysen i avsnitt 2 finns det potential hos de befintliga styr-
medlen att sammantaget medföra att grunda kustnära områden nyttjas på ett sätt 
så att den biologiska mångfalden värnas och den gröna infrastrukturen stärks. 
Detta kan innebära att det på sikt finns möjlighet  att nå delar av preciseringen 
om grunda kustnära miljöer. Dock har ett antal viktiga hinder identifierats vilka 
kan minska den effekt styrmedlen kan ha på miljötillståndet. Ett hinder är brist på 
underlag om var det finns värdefulla områden i behov av skydd och var exploa-
tering redan skett. Utan denna kunskap är det svårt att bedöma den kumulativa 
påverkan av ytterligare exploatering. 

Ett annat hinder är brist på resurser och kompetens på kommunerna om vat-
tenmiljöer. Ytterligare ett problem är att det kan uppstå målkonflikter, både i kom-
muner och på länsstyrelser, om frågan mellan att värna värdefulla grundområden 
och få mer kortsiktiga ekonomiska vinster i form av arbetstillfällen, tillväxt och 
ett ökat skatteunderlag. Ett annat hinder är att inte tillräcklig hänsyn tas till vär-
defulla grundområden vid tillståndsgivning för vattenverksamhet. Brist på tillsyn 
är också ett generellt problem.

Värdefulla grundområden behöver skyddas med områdesskydd i ökad utsträck-
ning men arbetet med detta går för långsamt. Det är även osäkert om det nätverk 
av skyddade områden som skapas faktiskt uppfyller kraven på grön infrastruktur 
och spridningsmöjligheter. Skyddet av nyckelhabitat för kustfisk i form av Natura 
2000-områden är idag väldigt svagt98. Det är ett resultat av att dessa områden inte 
är direkt utformade för att skydda fisk.

Restaurering av redan exploaterade grundområden sker i allt för liten utsträck-
ning. Karteringar behövs för att bedöma i vilken omfattning och vilka sätt detta 
behöver ske. Kommunerna har befogenheter för att kunna planera sina kustområ-
den men väldigt få har utnyttjat denna möjlighet.

98 Sundblad G., Bergström, U. & A. Sandström, 2011. Ecological coherence of marine 
protected area net-works: a spatial assessment using species distribution models. Journal of 
Applied Ecology, 48: 112-120.



104 MÅL I SIKTE – DE 16 MILJÖKVALITETSMÅLEN I FÖRDJUPAD UTVÄRDERING 2015 – VOLYM 2

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

För att kunna bevara biologisk mångfald och förutsättningar för friluftsliv och 
därmed nå miljökvalitetsmålet är det viktigt att exploateringen längs Sveriges 
stränder minskar. Detta kan ske genom framför allt stärkt strandskydd och res-
triktivitet vid prövning av vattenverksamhet.

3.2 Bedömningen av målet som helhet

Nej
MILJÖKVALITETSMÅLET ÄR INTE UPPNÅTT OCH KOMMER INTE KUNNA NÅS  

MED BEFINTLIGA OCH BESLUTADE STYRMEDEL OCH ÅTGÄRDER.

Tillsammans med många problem i havsmiljön syns även effekter av ett omfat-
tande arbete för att förbättra miljötillståndet i havet. Åtgärder genomförs och ny 
kunskap hämtas in genom miljöövervakning och forskning. Ett hinder på väg mot 
måluppfyllelse är dock att insatserna går långsamt.

Möjligheten att uppnå miljökvalitetsmålet eller att styrmedel är beslutade så att 
tillräckliga åtgärder är genomförda till 2020, är starkt beroende av genomförandet 
av åtgärdsprogrammen inom havs- och vattenförvaltning.

Genomförandet av åtgärdsprogrammet för havsmiljön kommer att påbörjas 
under 2016 och bedöms ha stor betydelse för måluppfyllelsen, men kompletteran-
de åtgärdsarbete behövs. Åtgärdsprogrammet kommer inte att nå alla miljökva-
litetsnormer för havet fram till år 2020. Delvis beror detta på att återhämtnings-
tiden i havet är mycket lång men det beror också på att det krävs internationellt 
samarbete för att uppnå god havsmiljö i gemensamma hav. Även åtgärder i vatten-
förvaltningens nya åtgärdsprogram kommer att ta lång tid för att få genomslag 
som förbättrad miljökvalitet i havet. Genomförandet av vattenförvaltningens  
reviderade åtgärdsprogram påbörjas också 2016.

Havsplanering är en annan viktig process för att på sikt kunna nå miljökva-
litetsmålet. 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 verk-samheter får på marina naturvär-
den. Planer ska finnas plats senast 2021.

En sammanhållen havs- och vattenförvaltning är viktigt för att nå miljökvali-
tetsmålet. Så länge en nationell strategi för sammanhållen havs- och vattenpolitik 
inte har tagits fram och implementerats kommer arbetet för måluppfyllelse gå 
långsamt.

Inom ramen för den nya gemensamma fiskeripolitiken (GFPn) finns förutsätt-
ningar genom MSY-mål (maximal hållbar avkastning) och en tydligare koppling 
till EU:s miljölagstiftning för att bidra till målet om livskraftiga bestånd. Det är 
dock för tidigt att bedöma om EU:s nya fiskeripolitik har haft någon effekt på 



 MÅL I SIKTE – DE 16 MILJÖKVALITETSMÅLEN I FÖRDJUPAD UTVÄRDERING 2015 – VOLYM 2 105

måluppfyllelsen. Man kan konstatera att vissa fiskbestånd i Nordostatlanten och 
Östersjön, exempelvis sill och kräfta, fiskas enligt MSY. När det gäller torsk i  
Kattegatt och delar av Östersjön är däremot beståndssituationen dålig.

EU:s jordbrukspolitik har reviderats från 2014 och det är för tidigt att bedöma 
vilken effekt den kan få på måluppfyllelsen. Ett kraftfullt landsbygdsprogram 
med möjligheten att ge stöd till jordbruksåtgärder för att minskar läckaget av 
näringsämnen till havet, har avgörande betydelse. Landsbygdsprogrammet har 
även betydelse för den kustnära landsbygdsutvecklingen, rekreation och kulturarv 
i kustområdena.

Möjligheterna att uppnå miljökvalitetsmålet är även beroende av att förutsätt-
ningarna för att bevara och förvalta havets och kust- och skärgårdslandskapets 
kulturmiljöer förbättras.

Uppfyllelsen av Hav i balans samt levande kust och skärgård är dessutom bero-
ende av att andra miljökvalitetsmål uppfylls, som Giftfri miljö, Ingen övergödning 
och Ett rikt växt- och djurliv. Övergödningsproblematiken i Östersjön är fortfa-
rande stor och utbredningen av döda bottnar och syrefattiga områden minskar inte.

4.Prognos för utvecklingen av miljötillståndet

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

Många problem i havet har uppmärksammats under de senaste decennierna och 
många åtgärder har genomförts som gett resultat. Men ännu är det långt kvar till 
en havsmiljö med god status och många åtgärder kvarstår att genomföra. Utveck-
lingstrenden bedöms som neutral liksom vid den förra fördjupade utvärderingen 
2012. Det går inte att se en tydlig riktning för utveckling i miljön och positiva och 
negativa utvecklingsriktningar inom målet tar ut varandra.

Nedan följer ett antal prognoser för olika aktiviteter och belastningar som kan 
ha betydelse för utvecklingen i miljötillståndet.

4.1.1 UTVECKLINGEN I DE MARITIMA NÄRINGARNA

IVL har tagit fram en underlagsrapport som innehåller referensscenarier för 
maritima näringars utveckling till 2020 respektive 2050. De aktiviteter de tagit 
fram prognoser för är yrkesfiske, vattenbruk, hamnverksamhet, kustnära indu-
stri, anläggande av kablar och rör, marin turism och sjöfart. Samtliga aktiviteter 
förutom fisket bedöms öka till 2020. Den positiva utvecklingen bedöms fortsätta 
till 205099. Utifrån IVLs prognoser kan man alltså dra slutsatsen att exploaterings-
trycket på grundområdena troligtvis kommer att öka i framtiden. 

99 IVL kommande rapport till Havs- och vattenmyndigheten som underlag till Sverige 
åtgärdsprogram för havsmiljön.
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4.1.2 MARINT SKRÄP

Enligt Havs- och vattenmyndigheten är trenden för marint skräp stigande i 
referenssce-narierna för 2020 och 2050100. Detta beror på fortsatt ökad konsum-
tion liksom tillväxten inom de maritima sektorerna för transport och energi. Även 
intensifierade aktiviteter inom marin turism och rekreation förväntas. Mikroplas-
ter från kosmetiska produkter kan tänkas öka i takt med att konsumtionen ökar 
generellt och ekonomiskt välstånd sprider sig till större delar av världen. Koncen-
trationen av mikroplaster i havet ökar globalt. Det är oundvikligt då större plast-
föremål hela tiden bryts ned till mindre partiklar101.

 4.1.3 HÅLLBART FISKE GENOM GEMENSAMMA FISKERIPOLITIKEN (GFP)

För att uppnå livskraftiga bestånd och ett hållbart fiske är EUs nya gemensamma 
fiskeripolitik (GFP) ett viktigt instrument. Den trädde i kraft den 1 januari 2014 
och ger nya förutsättningar för att skapa ett långsiktigt hållbart fiske. En viktig 
skillnad jämfört med tidigare är att maximal hållbar avkastning (MSY) i enlighet 
med vetenskaplig rådgiv-ning från ICES blir vägledande då fiskemöjligheter fast-
ställs.

I dag fiskas flera av de kommersiella bestånden på, eller i närheten av, nivåer 
som långsiktigt leder till MSY och tendensen är också positiv för de bestånd som 
inte är nära denna biologiska gräns i dag. Det finns dock frågetecken runt de 
bestånd som saknar ”analytical assessment”, det vill säga är datasvaga, och hur 
man skall hantera MSY-målet för dessa. Andemeningen i den nya gemensamma 
fiskeripolitiken är att man inte bara ska sikta mot MSY utan på nivåer som ligger 
”över” MSY. I dag är dock denna nivå inte definierad och det är dessutom inte 
tydligt hur man ska hantera detta i en mixfiskesituation (hantering av flera arter 
som fiskas samtidigt). Prognosen för mixfisket är jämfört med ett enartsfiske mera 
negativ eftersom utsikten att nå MSY-målet samtidigt för bestånd som fångas i 
samma fiske är svårt. Målet i den gemensamma fiskeripoliti-ken är dock att alla 
kommersiella fiskbestånd skall ligga på nivåer som är över MSY senast år 2020.

Ett annat mål i den gemensamma fiskeripolitiken är ett stegvis införande av en 
landningsskyldighet för alla kvoterade arter. Denna skall vara genomförd senast 
2020 och kommer att bidra med bättre data för beståndsuppskattning och ett 
bättre nyttjande av resursen. I tillägg till detta arbetas det inom EU med att ta 
fram nya fleråriga flerartsplaner för fisket, bland annat i Västerhavet och Öster-
sjön. Den gemensamma fiskeripolitiken ska göra en ekosystemansats i fiskeriför-
valtningen. Syftet med denna är att säkerställa att fiskeverksamhetens negativa 
inverkan på de marina ekosystemen minimeras. Dessa fleråriga planer kommer att 
underlätta för en sådan ekosystembaserad förvaltning. 

100 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.

101 Law, K. & R. Thompson, 2014. Microplastics in the seas. Science 345:144-145.
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4.1.4 BELASTNING AV NÄRINGSÄMNEN

Se prognoser i utvärderingen av miljökvalitetsmålet Ingen övergödning.

4.1.5 BELASTNING AV FARLIGA ÄMNEN

Den årliga världsproduktionen av kemiska ämnen ökade under andra halvan av 
1900-talet från cirka 7 miljoner ton per år till cirka 400 miljoner ton per år102. I 
takt med att den globala ekonomin växer och konsumtionen ökar förväntas denna 
siffra fortsätta att stiga. Detta kan leda till ökade hälsorisker för människa och 
miljö. Samtidigt har riskbedömningen av kemikalier förbättrats och både männ-
iskor och natur exponeras idag för färre kemikalier med hög risk. Exempelvis har 
både havsörn103 och gråsäl104 i Östersjön återhämtat sig från effekterna av miljö-
gifter som DDT och PCB. Bland nyare kemikalier som har ökat och riskerar att 
orsaka miljöeffekter märks framförallt de hög-fluorerade kemikalierna, till exem-
pel PFOS105. 

Förändringar i klimat och ekosystem kan också ge upphov till förändringar i 
exponering för miljögifter. Om strömmar förändras i Sveriges närområde kan miljö-
gifter från nya områden spridas till kusten. Ökad avrinning från land kan också 
ge ökad exponering i framförallt kustområdet. Miljögifter finns inlagrade i havets 
bottensediment. Ett exempel på detta är så kallade fiberbankar106 som kommer 
från massaindustri som släppt ifrån sig stora mängder träfibrer och processkemi-
kalier. Fibrerna och de höga halterna föroreningar som är bundna till dem (till 
exempel PCB, DDT, dioxin, kvicksilver och arsenik) ligger idag ackumulerade 
utanför de olika utsläppskällorna längs Bottenhavets och Bottenvikens kust. Fiber-
bankarnas samlade föroreningar riskerar att återföras till ekosystemet genom 
bottenerosion, skred och spridning via bottenfauna. En indikation på att en sådan 
spridning äger rum är de larm som kommit de senaste åren angående höga halter 
av miljögifter i havsörnens ägg utmed kusten i mellersta Norrland107. Miljögifter 
i sediment riskerar även att återföras till ekosystemet om bottenfaunan förändras 
så att fler djupgrävare etableras. Exempelvis har en ökad exponering för dioxin-
liknande ämnen i Östersjön kopplats ihop med en förändrad bottenfauna108. 

102 http://www.kemi.se/sv/Innehall/Fragor-i-fokus/Kemikalier-i-vardagen/.
103 Havsmiljöinstitutet, 2014. Havet 2013/14. Havsörn.
104 Havsmiljöinstitutet, 2014. Havet 2013/14. Oceanografi.och sälhälsa.
105 Naturhistoriska riksmuseet, 2013. Övervakning av metaller och organiska miljögifter i 

marin biota, 2013. Rapport nr 1:2013.
106 Apler, A., Nyberg, J., Jönsson, K., Hedlund, I., Heinemo, S.-Å., & Kjellin, B., 2014. 

Kartläggning av fiber-haltiga sediment längs Västernorrlands kust. Sveriges geologiska 
undersökning, SGU-rapport 2014:16, 598 pp.

107 Helander, B., 2013. Rapportering från undersökning av DDT-PCB-HCB-HCH och PBDE i 
ägg från havsörn 2012. Sakrapport till Naturvårdsverket, nr. 7:2013.

108 Havsmiljöinstitutet, 2014. Havet 2013/14. Oceanografi.Fokus Kvädöfjärden: Varför mår 
kustfisken dåligt?
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4.1.6 GYNNSAM BEVARANDESTATUS 

Samtliga marina naturtyper bedöms ha otillfredsställande eller dålig status109 och 
stabila eller negativa trender gör att även framtidsutsikterna bedöms som otill-
fredsställande eller dåliga.

4.1.7 KLIMATFÖRÄNDRINGAR OCH HAVSFÖRSURNING

Klimatförändringar till följd av ökande utsläpp av växthusgaser har börjat märkas 
i havsmiljön och förväntas få stora effekter i framtiden110,111. En ny studie visar 
att vissa pelagiska fiskarter redan nu söker sig norrut till Nordsjön men även Öst-
ersjön i takt med att havstemperaturen ökar112. Modellering av framtida klimat i 
Östersjön och Västerhavet visar att temperaturen i ytvattnet troligen ökar, skikt-
ningen blir starkare, havsnivån kommer att höjas, och sannolikheten för extrema 
händelser ökar113. Med ökad nederbörd blir tillflödena högre vilket medför ökad 
närsaltsbelastning och utsötning av kustvattnet. Riskerna för översvämningar i 
kustnära områden ökar vilket innebär både direkta och indirekta effekter på män-
niskors hälsa och välbefinnande.

En annan följd av ökad utsläpp av koldioxid som kan få mycket allvarliga 
konsekvenser i framtiden, är försurning av havet. Det är fortfarande osäkert vilka 
effekter en försurad miljö kan ha på marint liv. En del arter kan gynnas eller inte 
påverkas i någon större utsträckning, andra arter kan kanske till och med slås 
ut. Även om arter som gynnas av ett lägre pH tar över när andra slås ut, kom-
mer näringsväven att se annorlunda ut. Effekterna av ökad försurning kan alltså 
få långtgående konsekvenser för hur ekosystemen i framtiden kommer att se ut, 
konsekvenser som idag inte kan förutses. Forskningen tyder på att havsförsur-
ning kan påverka ett flertal processer såsom fotosyntes, tillväxt och överlevnad. 
Bland de förväntade effekterna är en ökad dödlighet hos larvstadier av exempelvis 
ormstjärnor och östersjömussla114. Ännu är kunskapen låg om hur svenska marina 
arter kan komma att påverkas, och ännu lägre om man ser havsförsurningen 
tillsammans med annan miljöpåverkan som till exempel övergödning, salt- och 
temperaturförändringar och syrebrist. Figur 10.4 visar hur den förväntad utveck-

109 Artdatabanken SLU, 2014. Arter och naturtyper i habitatdirektivet – bevarandestatus i 
Sverige 2013.

110 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/.

111 Helcom, 2013. Climate change in the Baltic Sea Area HELCOM thematic assessment in 
2013. Baltic Sea Environment Proceedings No. 137.

112 Montero-Serra, I., Edwards, M. & Genner, M. J., 2015. Warming shelf seas drive the 
subtropicalization of European pelagic fish communities. Global Change Biology, 21, 144-
153.

113 Länsstyrelsen, Västra Götaland, 2013. Framtidens Kattegatt och Skagerrak-temperatur, salt 
och havsvat-tenstånd. En ny havsmodell för klimatmodellering. Rapport 2013:75, 48 pp.

114 Havsmiljöinstitutet, 2014. Havet 2013/14.
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ling för pH i världshaven är beroende av vilka åtgärder som vidtas för att minska 
utsläppen av koldioxid115. Behovet av insatser för att minska utsläppen av växt-
husgaser diskuteras närmare i utvärderingen av miljökvalitetsmålet Begränsad kli-
matpåverkan.

 

pH-värde

Figur 10.4. Prognos för pH-värden i världshavens ytvatten

Den röda linjen motsvarar ungefärligen den förväntade utvecklingen om inga insatser görs. 
Den blå linjen visar den förväntade utvecklingen om åtgärder vidtas för att klara det så kallade 
2-graders målet.

8,2

8,0

7,8

7,6

1950 2000 2050 2100

 KÄLLA: IPCC, 2013

5. Beskrivning av behov av insatser  
– vad krävs för att målet ska nås

Trots att mycket arbete för en bättre havsmiljö har genomförts de senaste decen-
nierna, bedöms inte miljökvalitetsmålet kunna nås till 2020. Många insatser 
behöver göras på ett nationellt plan men för att klara målet på sikt krävs också 
åtgärder på den internationella arenan. Det är viktigt att Sverige fortätter att 
aktivt verka för ett ambitiöst miljöarbete, framförallt inom EU och de regionala 
havsmiljökonventionerna Ospar och Helcom.

115 IPCC, 2013. Summary for Policymakers. In: Climate Change 2013: The Physical 
Science Basis. Contribu-tion of Working Group I to the Fifth Assessment Report of 
the Intergovernmental Panel on Climate Change Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, 
M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. 
Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.
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5.1 INSATSER INOM GRUNDA KUSTOMRÅDEN

Nedan föreslår Havs- och vattenmyndigheten ett antal insatser som på sikt kan 
bidra till att delar av miljökvalitetsmålets precisering om grunda kustnära miljöer 
nås. Detta kommer också att få en positiv effekt på flera andra preciseringar i miljö-
kvalitetsmålet. Insatserna är uppdelade på sex insatsområden.

5.1.1 FINANSIERING AV ÅTGÄRDER

Det finns en stor resursbrist i åtgärdsarbetet för havs- och vattenmiljön. För att 
öka takten i åtgärdsarbetet behöver resurserna till åtgärder öka och finansieringen 
behöver vara mer långsiktig.

Utredning av finansieringsmodeller för åtgärder i havs- och vattenmiljön
Regeringen bör ge Statskontoret i uppdrag att, efter samråd med Havs- och vat-
tenmyndigheten och Sveriges geologiska undersökning, utreda och lämna förslag 
till finansiering av åtgärder i havs- och vattenmiljön. En finansieringsmodell bör 
innefatta kostnader för åtgärder, inklusive uppföljning av åtgärder, som inte kan 
hanteras genom befintliga regelverk. En utgångspunkt för utredningen bör vara 
principen om att förorenaren betalar. Kostnader för verksamhetsutövaren bör läg-
gas på en nivå så att inte miljöproblemen i större omfattning exporteras till länder 
med svagare miljökrav.
Motivering:
Förslaget syftar till att öka resurserna till det miljövårdsinriktade vattenarbetet. 
Behovet av åtgärder är stort. Bland annat ställs sedan 2010 högre krav på innehål-
let i åtgärdsprogrammen inom havsmiljö- och vattendirektivet. Det ska framgå 
hur kraven på förbättringar ska fördelas mellan olika typer av källor och hur 
åtgärderna är finansierade. Med hänsyn bland annat till de nya kraven behöver 
olika möjligheter till finansiering utredas för att få så verkningsfulla åtgärdspro-
gram som möjligt. För att öka takten i åtgärdsarbetet behöver resurser till åtgär-
der öka, vara långsiktiga och koppla direkt till åtgärdsprogrammen.

5.1.2 KARTLÄGGNING OCH REGLERING AV MÄNSKLIG PÅVERKAN

Den mänskliga påverkan på marina kustnära miljöer behöver kartläggas, för att 
ge underlag för utvecklade vägledningar för hanteringen av dispenser från strand-
skyddet, liksom tillstånd till vattenverksamhet och reglering av annan mänsklig 
verksamhet som påverkar livsbetingelserna i grunda kustnära marina områden.

Kartering och analys av fysiskt påverkanstryck i kustvattenmiljön
Regeringen bör ge Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att i samverkan med 
Naturvårdsverket och länsstyrelserna/Vattenmyndigheterna och Lantmäteriet kar-
tera och analysera fysiskt påverkanstryck i kustvattenmiljön.
Motivering:
Strandområden är viktiga miljöer för många djur och växter, men de är även att-



 MÅL I SIKTE – DE 16 MILJÖKVALITETSMÅLEN I FÖRDJUPAD UTVÄRDERING 2015 – VOLYM 2 111

raktiva för bebyggelse och friluftsliv. Sveriges stränder blir alltmer exploaterade. 
En ökande exploatering kan skada livsmiljöerna för många arter och därmed även 
hota de ekosystemtjänster som kustområdet förser oss människor med. Det finns 
därför behov av att bevaka trender i exploateringsgrad på kommun-, läns- och 
riksnivå. Kunskap behövs som underlag för till exempel miljömål, detaljplaner, 
tillståndsgivning och områdesskydd.

Restriktioner för småbåtstrafik
Regeringen bör ge Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att ta fram en vägled-
ning för länsstyrelserna för att i ökad utsträckning införa restriktioner för små-
båtstrafik i känsliga och grunda områden under delar av året, likt det skydd som 
finns för häckande fågel.
Motivering:
De ekologiska funktionerna hos grunda kustområdena är känsliga med avseende 
på bland annat grumling och omröring av sediment. Dessa grunda områden har 
ofta ansamlingar av sediment, som lätt rörs upp av båtmotorer och som lägger sig 
på vegetation, bottenlevande organismer samt ägg och larver av fisk. Studier har 
visat att till exempel förekomsten av yngel av kustlevande fiskarter är lägre i när-
heten av områden med båttrafik, och att undervattensvegetation påverkas negativt 
av båttrafik. För unga livsstadier av fisk är det sannolikt av stor vikt att grunda 
kustområden skyddas från störning i form av bland annat båttrafik.

Utvecklad vägledning avseende strandskydd
Regeringen bör ge Naturvårdsverket i uppdrag att i samråd med Havs- och  
vattenmyndigheten utveckla vägledningen för 7 kap MB om strandskydd med 
syfte att sprida kunskap kring grunda kustområdens miljövärden.
Motivering:
Vägledningen ska bidra till att åtgärda problemet att de grunda kustnära ekosys-
temens värden generellt inte synliggörs och integreras i tillräcklig utsträckning i 
dispensbeslut.
 
Utvecklad vägledning avseende vattenverksamhet
Regeringen bör ge Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att, efter samråd med 
Naturvårdsverket, utveckla vägledningen för 11 kap MB vattenverksamhet med 
syfte att sprida kunskap kring grunda kustområdens miljövärden.
Motivering:
Exploateringstrycket i grunda kustområden är generellt högt, och innefattar 
muddringar, dumpningar, byggande av marinor och bryggor. Grunda kustområden 
är bland annat av stor betydelse som rekryteringsområden för viktiga arter och 
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funktionella grupper för kustfisk116 och för produktion av ett flertal andra eko-
systemtjänster117.

5.1.3 FISKE- OCH MILJÖTILLSYN 

Tillsyn för att upprätthålla efterlevnaden av fiskeri- och miljölagstiftning är 
väsentlig för att reglering av olika verksamheter ska få avsedd effekt.

Ökade resurser för tillsyn
Regeringen bör se över avgiftssystemet för tillsynen av vattenverksamheter i syfte 
att möjliggöra att avgifterna kan behållas på den enskilda länsstyrelsen (se exem-
plet med avgifter för dammsäkerhet118). Alternativt bör regeringen se över hur 
resurserna för tillsyn av vattenverksamheter kan öka t.ex. genom att inbetalade 
tillsynsavgifter återföras till respektive länsstyrelse via förvaltningsanslaget
Motivering:
Havs- och vattenmyndigheten bedömer att tillsynsmyndigheterna behöver mer 
resurser för tillsyn. Förslaget motiveras utifrån de hinder som har identifierats för 
tillsyn i styrmedelsanalysen i avsnitt 2. Vattenmyndigheterna har fört fram liknan-
de förslag i åtgärdsprogrammet för 2015–2021.

Tillsynsvägledning om behovsutredning och tillsynsplan
Regeringen bör ge Naturvårdsverket i uppdrag att i samråd med Havs- och vatten- 
myndigheten ta fram en utvecklad vägledning om behovsutredning och tillsyns-
plan enligt miljötillsynsförordningen med särskilt fokus på strandskydd samt vat-
tenverksamhet. Ett liknande projekt har tidigare genomförts av EU-kommissionen 
för fiskerikontrollen (COBECOS)119.
Motivering:
Myndigheterna har begränsade resurser för sin tillsyn. Havs- och vattenmyndig-
heten anser att det är viktigt att resurser för tillsyn används så att man får så stor 
miljöeffekt som möjligt per krona. Behovsutredningar och tillsynsplaner är en för-
utsättning för ett kostnadseffektivt tillsynsarbete.

Fisketillsyn
Regeringen bör förtydliga länsstyrelsernas ansvar för fisketillsynen i kustzonen, 
genom att ange detta i länsstyrelsernas instruktion. Regeringen bör även se över 

116 Sundblad G., Bergström U., 2014: Shoreline development and degradation of coastal fish 
reproduction habitats. Ambio. DOI 10.1007/s13280-014-0522-y.

117 Sundblad, G., Bergström, U. and Sandström, A., 2011. Ecological coherence of marine 
protected area networks: a spatial assessment using species distribution models. Journal of 
Applied Ecology, 48:112–120.

118 Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken. SFS 2014:216.

119 https://cobecos.jrc.ec.europa.eu/.
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finansieringen av fisketillsynen så att finansieringen blir mer långsiktig än vad den 
är idag.
Motivering:
Avsaknaden av tydligt ansvar och särskild finansiering leder enligt länsstyrelsens 
bedömning till låg effektivitet, dålig organisation, och brist på långsiktighet i den 
operativa fisketillsynen. 

5.1.4 FORSKNING OCH FÖRDJUPADE ANALYSER 

Grunda marina kustområden har stor betydelse för en mängd olika marina orga-
nismer i olika livsstadier. Samtidigt är exploateringstrycket högt. Våra kunskaper 
om dessa omådens roll för de marina näringsvävarna, och människans påverkan 
på dem, behöver förbättras.

Kunskapsutveckling kring effekter av mänsklig påverkan
Regeringen bör ge Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att i samverkan med 
Naturvårdsverket och kustlänsstyrelser ta fram vetenskapligt underlag om effekter 
och miljökonsekvenser av olika verksamheter och ingrepp (påverkanstryck och 
åtgärder) i kustvattenmiljön, enskilt och kumulativt.
Motivering:
Ökad kunskap behövs för att en ekosystembaserad förvaltning av marina miljöer 
ska vara möjlig. Kunskap om effektsamband behövs till exempel för riskbedöm-
ningar, ekosystemtjänstbedömningar, prioritering av åtgärder och avvägningar 
mellan olika intressen. Grunda kustområden är av stor betydelse som rekryte-
rings-, uppväxt- och födosöksområden för viktiga arter och funktionella grupper 
av fisk och skaldjur. Kunskapsläget är generellt svagt, och uppföljning av vidtagna 
åtgärder är bristfällig.

5.1.5 KARTERING OCH SKYDD AV VIKTIGA LIVSMILJÖER 

Grunda kustvatten utgör livsmiljöer som är viktiga för en lång rad organismer, 
ofta i känsliga livsstadier. Det finns ett generellt behov av karteringar av utbred-
ningen av dessa miljöer och deras kvalitet. Redskapen för att skydda och restau-
rera dessa livsmiljöer behöver utvecklas.

Inventering och bevarande av kustnära livsmiljöer
Havs- och vattenmyndigheten och kustlänsstyrelserna bör genomföra en invente-
ring för att identifiera ekologiskt betydelsefulla grunda kustområden som idag inte 
skyddas på ett tillräckligt sätt. Detta gäller habitat såväl på kusten som i kustmyn-
nande vattendrag och våtmarker. Myndigheterna bör sedan säkerställa bevarande 
som säkrar ekologiskt betydelsefulla områdens funktion i de marina ekosystemen.
Motivering:
Havs- och vattenmyndigheten har med hjälp av kustlänsstyrelserna nyligen gått 
igenom de idag skyddade områdena och genomför under 2015 en uppdatering av 
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fiskeregleringarna i de av områdena där så behövs. Ett naturligt nästa steg är att se 
över helheten av skyddade grunda kustområden, för att säkra de ekologiska funk-
tionerna som dessa områden bidrar med.

Kartering och inventering av miljögifter i sediment
Regeringen bör avsätta resurser för en inventering och kartering av miljögifter i 
sediment avsatta i havet 
Motivering:
Gifter i sediment är ofta en källa till miljögifter i havsmiljön. För att kunna bedö-
ma den kumulativa påverkan av var eventuell sanering av miljögifter får störst 
effekt på havsmiljön är det viktigt att göra nationella prioriteringar. Kunskapsläget 
om vilka sedimentområden som är förorenade och vilka som belastar Östersjön 
mest är generellt ganska låg. Ett arbete som detta bör även vara av intresse för kom-
munernas översiktsplaner samt för havsplaneringen för att kunna göra relevanta 
bedömningar av var i landet exploatering, farleder och skydd bör planeras.

5.1.6 MILJÖÖVERVAKNING I GRUNDA KUSTNÄRA MILJÖER

För grunda kustnära miljöer saknas idag en miljöövervakning som tillåter en kon-
tinuerlig uppföljning av förändringar i miljön.

Resurser till kontinuerlig miljöövervakning i grunda kustnära miljöer
Regeringen bör avsätta resurser för långsiktig, kontinuerlig och integrerad miljöö-
vervakning i grunda kustnära områden.
Motivering:
Det finns ett stort behov av att etablera långsiktig, kontinuerlig och integrerad  
miljöövervakning i grunda kustnära områden. Det behövs, bland annat för att kun-
na följa upp effekter av olika insatser och åtgärder som nu är aktuella, men också 
för att vi framöver ska kunna få bättre kunskap om tillståndet i dessa miljöer.

5.2 Insatser inom övriga områden
För närvarande pågår ett omfattande arbete med att ta fram åtgärdsprogram både 
inom havsmiljöförvaltningen och inom vattenförvaltningen. Dessa åtgärdsprogram 
kommer få stor betydelse för möjligheterna att på sikt nå miljökvalitetsmålet. För 
att åtgärderna inom åtgärdsprogrammen ska få önskat genomslag i vattenmiljön 
krävs att tillräckliga resurser avsätts samt att berörda myndigheter aktivt bidrar 
till åtgärdsarbetet.

Nedan föreslås även att antal insatser som berör kulturmiljö och en levande 
kust och skärgård.

5.2.1 ÅTGÄRDSPROGRAM INOM HAVSMILJÖDIREKTIVET

I genomförandet av havsmiljöförordningen ska Havs- och vattenmyndigheten 
besluta om ett åtgärdsprogram för havsmiljön. Åtgärdsprogrammet ska ange vilka 
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åtgärder som behövs för att miljökvalitetsnormerna för havsmiljön ska kunna föl-
jas så att god miljöstatus på sikt uppnås. Åtgärdsprogrammet är ute på samråd120 
och beslutas under 2015. Från 2016 ska åtgärderna genomföras och effekterna 
följas upp. Förslaget till åtgärdsprogram innehåller beskrivningar av vilka åtgärder 
som behöver genomföras, till vem de är riktad, motiveringar, hur genomföran-
det ska gå till, koppling till andra ramverk samt annan bakgrund som klarlägger 
åtgärdernas innebörd. Åtgärderna beskrivs i ett antal temaområden, kopplade till 
aktuella miljökvalitetsnormer.

Förslag på åtgärder i åtgärdsprogrammet för havsmiljödirektivet.

Främmande arter
•  Havs- och vattenmyndigheten föreslås ta fram ett pilotprojekt för  

att utveckla metoder för kontroll och lokal bekämpning av invasiva  
främmande arter.

• Havs- och vattenmyndigheten föreslås utveckla tekniskt verktyg för att i 
ökad grad tillgängliggöra information om främmande arter.

• Havs- och vattenmyndigheten föreslås utveckla ett nationellt varnings- och 
responssystem för tidig upptäckt av nya invasiva främmande arter samt 
beredskapsplaner för hantering av dessa.

• Naturvårdsverket föreslås ta fram en vägledning riktad till myndigheter, verk-
samheter och allmänheten i övrigt för hantering och omhändertagande av 
påväxt på fartygsskrov.

Kommersiellt nyttjade fiskar och skaldjur
• Havs- och vattenmyndigheten föreslås införa nya fiskebestämmelser för att 

freda särskilt hotade kustlekande bestånd innanför trålgränsen i Skagerrak 
och Kattegatt.

• Havs- och vattenmyndigheten föreslås införa nya fiskebestämmelser som  
syftar till att fisket innanför trålgränsen bedrivs mer selektivt i Skagerrak, 
Kattegatt och Östersjön.

• Havs- och vattenmyndigheten föreslås införa fiskebestämmelser som syftar 
till att minska fisketrycket på kustlevande bestånd innanför trålgränsen i  
Skagerrak, Kattegatt och Östersjön som behöver stärkt skydd, men som  
kan fiskas till viss del.

• Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelsen föreslås utreda var ytter- 
ligare fredningsområden bör inrättas i kustområdena, samt inrätta sådana 
områden.

120 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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• Havs- och vattenmyndigheten bör utreda för vilka arter och under vilken tid 
på året som generella fredningstider bör införas, samt inrätta sådana.

• Havs- och vattenmyndigheten föreslås anpassa fiskeflottans kapacitet till till-
gängliga fiskemöjligheter i vissa flottsegment.

Övergödning
• Havs- och vattenmyndigheten föreslås utreda möjligheter att påverka den 

intern näringsbelastningen, lokalt i övergödda vikar och fjärdar samt i Egent-
liga Östersjön.

• Jordbruksverket föreslås utreda möjligheten att finansiellt ersätta nettoupp-
tag av kväve och fosfor ur vattenmiljön genom odling och skörd av blå fång-
grödor där det är möjligt i de havsområden som inte uppnår god miljöstatus, 
samt stimulera tekniker för odling och förädling av blå fånggrödor.

• Jordbruksverket föreslås stimulera vattenbrukstekniker som inte innebär  
nettobelastning i de havsområden som inte uppnår god miljöstatus.

Bestående hydrografiska villkor
• Havs- och vattenmyndigheten föreslås, att med bistånd från Naturvårdsverket, 

ta fram en vägledning kring havsmiljörelaterade miljökonsekvensbeskrivningar.
• Boverket föreslås, att i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten ta fram 

en vägledning för kommunal havs- och kustplanering.

Farliga ämnen
• Naturvårdsverket föreslås ta fram vägledande metodik för inventering,
 ansvarsutredning och riskbedömning av förorenade sedimentområden, riktad 

till tillsynsmyndigheter. 
• Naturvårdsverket föreslås utreda hur tillgänglighet och sökbarhet hos befint-

lig information gällande farliga ämnen i sediment kan samordnas och ökas.
• Naturvårdsverket och Transportstyrelsen föreslås, i samverkan, undersöka 

förekomsten av tributyltenn (TBT) och dess nedbrytningsprodukter i hamnar 
och i havsmiljön i övrigt, samt se till att bakomliggande orsaker till förekom-
ster utreds.

• Naturvårdsverket föreslås identifiera de ämnen som kan förekomma i utgå-
ende vatten från avloppsreningsverk i sådana halter att de riskerar att påverka 
havsmiljön negativt, samt utifrån resultaten, utreda behov av utsläppskrav

Marint avfall
• Havs- och vattenmyndigheten föreslås verka för uppbyggnad av en strategisk 

och teknisk plattform för att samla in förlorade fiskeredskap och förebygga 
förlusten av nya.

• Havs- och vattenmyndigheten föreslås att i samverkan med Naturvårdsverket 
ta fram en riktad nationell informationskampanj till allmänhet och konsu-
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menter om vanligt förekommande skräpföremål i den marina miljön, dess 
negativa påverkan på miljön samt kopplingen till konsumenternas beteende.

• Havs- och vattenmyndigheten föreslås stödja initiativ som främjar, organise-
rar och genomför strandstädning.

• Naturvårdsverket föreslås bedriva strategiskt arbete genom inkludering av 
marint skräp i relevanta avfallsplaner och program.

• Kommunerna föreslås vid revidering av de kommunala avfallsplanerna iden-
tifiera och belysa hur avfallshanteringen kan bidra till att minska uppkom-
sten av marint skräp, samt sätta upp målsättningar för ett sådant arbete.

Biologisk mångfald
• Havs- och vattenmyndigheten föreslås ta fram övergripande ramar för natio-

nella åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper i marin miljö, samt 
samordna arbetet nationellt.

• Havs- och vattenmyndigheten föreslås ta fram kunskapsuppbyggande pro-
gram för hotade arter och naturtyper i marin miljö samt samordna arbetet 
nationellt.

Marina skyddade områden
• Havs- och vattenmyndigheten föreslås utveckla vägledning för vad förvalt-

ningsdokument för marina skyddade områden ska innehålla.
• Länsstyrelserna föreslås inrätta nya marina skyddade områden i tillräcklig 

geografisk omfattning med lämpliga förvaltningsåtgärder.
• Länsstyrelserna föreslås införa förvaltningsåtgärder i marina skyddade områ-

den där sådana inte finns idag.

Restaurering
 Havs- och vattenmyndigheten föreslås med bistånd från Länsstyrelserna, 

Naturvårdsverket samt Riksantikvarieämbetet ta fram en samordnad 
åtgärdsstrategi mot fysisk påverkan, och för biologisk återställning i kustvat-
tenmiljön.

• Havs- och vattenmyndigheten föreslås att med bistånd från Länsstyrelserna 
utveckla metoder för ekologisk kompensation och restaurering av marina 
miljöer.

• Länsstyrelsen föreslås att i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten och 
berörda kommuner genomföra restaureringsåtgärder för ålgräs i Västerhavet.

5.2.2 ÅTGÄRDSPROGRAM INOM VATTENDIREKTIVET

Många åtgärder som berör miljökvalitetsmålets andra precisering om god status 
i kustvatten, återfinns inom vattenförvaltningens förslag till åtgärdsprogram för 
2015–2021. Åtgärdsprogrammet ska fastställas under 2015 och från 2016 ska 
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åtgärderna börja genomföras och effekterna följas upp. Vattenmyndigheterna kan 
bara rikta åtgärder till kommuner och myndigheter och som ska vidtas för att 
uppfylla miljökvalitetsnormerna. Vattenmyndigheterna har valt att till nationella 
myndigheter formulera ett antal åtgärder i syfte att mer effektiva och funktionella 
styrmedel ska utformas. Till länsstyrelser och kommuner har åtgärder riktats som 
syftar till att existerande styrmedel används mer effektivt för att uppnå målen.

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

För mer information om åtgärder och motiveringar se förslag till åtgärds- 
program för respektive vattenmyndighet121.

5.2.3 INSATSER FÖR LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD

Exploateringstryck, men också glesbygdsproblematik, påverkar kulturmiljöerna i 
kust- och skärgårdslandskapet. Förutsättningarna för traditionella näringar som 
fiske och skärgårdsjordbruk är dåliga. Det behövs insatser för en levande lands-
bygd där männi-skor kan bo och verka i skärgården, och därmed förvalta de höga 
kultur- och naturvärdena.

Förutsättningar för boende och verksamheter i kust- och skärgård
Regeringen bör ge Tillväxtverket i uppdrag att i samråd med Riksantikvarieämbetet, 
Boverket, Havs- och vattenmyndigheten samt Jordbruksverket utreda hur staten 
kan underlätta fast boende i skärgården, stimulera traditionella kustanknutna 
näringar, samt utveckla en hållbar turism baserad på skärgårdens höga natur- och 
kulturmiljövärden.
Motivering:
Exploateringstryck men också glesbygdsproblematik påverkar kust- och skär-
gårdslandskapet. Förutsättningarna för traditionella näringar som fiske och skär-
gårdsjordbruk är fortsatt otillfredsställande. Det behövs insatser för en levande 
kust och skärgård där man kan bo och arbeta och därmed förvalta de höga natur- 
och kulturmiljövärdena i kust och skärgård. Dessa är också en viktig resurs för 
turismen i Sverige, samt för regional utveckling och tillväxt.

Ökade satsningar på kunskaps- och planeringsunderlag för kulturmiljöer 
Regeringen bör ge kustlänsstyrelserna och kustkommunerna i uppdrag att ta fram 
regionala och kommunala kunskaps- och planeringsunderlag för kulturmiljöer i 
kust och skärgård.
Motivering:
För att hantera kulturmiljövärden i kust- och skärgård behövs planeringsunderlag 

121 http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/om-vattenmyndigheterna/deltagande-och-dialog/
samrad-andra-forvaltningscykeln/Pages/default.aspx
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som är utformade utifrån behov inom bland annat den kommunala fysiska pla-
neringen. Fortfarande saknas aktuella underlag i många kustlän och kustkommu-
ner122 samtidigt som exploaterings- och förändringstrycket är stort i flera regioner 
vilket påverkar kulturmilön123  såväl som naturmiljön.

Ökade resurser till skydd av kulturmiljöer
Regeringen bör avsätta ökade resurser för skydd och skötsel av kulturmiljöer i 
kust och skärgård. Med långsiktigt skydd avses bland annat skydd i detaljplaner 
och områdesbestämmelser, kulturreservat samt säkerställande av kulturvärden i 
naturreservat, och byggnadsminnen.
Motivering:
Fortfarande finns endast drygt 40 kulturreservat i landet, och bara ett fåtal inklu-
derar kust och skärgårdsmiljöer124. En anledning till att så få kulturreservat bildas 
är att inga särskilda resurser tillförts arbetet125. Vad gäller skydd av kulturhisto-
riskt värdefull bebyggelse i detaljplaner och områdesbestämmelser är fortfarande 
mindre än 2 procent skyddade.

122 Se exempelvis Indikatorn Planering kulturmiljö på http://www.miljomal.se/Miljomalen/
Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=84&pl=1.

123 Se exempelvis regionala miljömålsbedömningar för miljökvalitetsmålet på  
www.miljomal.se.

124 Riksantikvarieämbetets hemsida Kulturreservat http://www.raa.se/kulturarvet/landskap/
kulturreservat/forteckning-3/ . De tre är Sandvikens fiskeläge, Ax-mars bruk, Brottö 
skärgårdsjordbruk (och ev Mariebergs sågverkssamhälle).

125 Se mer RUS målövergripande fördjupad utvärdering avseende kulturmiljön 2015.
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Precisering eller 
aspekt av miljö-
kvalitetsmålet 
 
 

Centralt  
uppföljnings-
mått

Nivå som  
behöver nås

Aktuell  
situation 
2015

Rådighet Förväntad 
målupp-
fyllelse 
till 2020

God miljöstatus God miljöstatus 
i kust- och 
havsvatten

Hög God miljöstatus 
med avseende på 
fysikaliska, kemiska 
och biologiska förhål-
landen i enlighet med 
havsmiljöförordningen 
ska råda i kust- och 
havsvatten. 

Den samlade slut-
satsen visar att i 
många fall uppnås 
inte god miljöstatus. 
Tillståndet varierar 
mellan olika havs-
bassänger liksom 
mellan kust- och 
utsjövatten men alla 
delar i havsmiljön 
är idag mer eller 
mindre påverkade 
av mänskliga akti-
viteter.
Havsmiljödirektivets 
åtgärdsprogram ska 
vara operativt 2016
Havsplanerings-
direktivet är under 
genomförande.

Sverige har hög 
rådighet över 
nationell lagstift-
ning inom vatten- 
och havsförvalt-
ningen. MB och 
PBL är viktiga 
legala styrmedel 
med bäring på 
preciseringen. De 
flesta åtgärder 
bygger dock på 
frivillighet.
Internationella 
insatser krävs 
där Sverige har 
mindre rådighet. 
Sverige deltar i 
samarbetsorgan 
inom Helcom och 
Ospar samt deltar 
i arbetet inom 
BSAP.

Nej. 2* 2 Nej

God ekologisk och 
kemisk status

God ekologisk 
och kemisk 
status i vatten-
förekomster

Hög Alla kustvattenföre-
komster ska ha minst 
god ekologisk status 
eller potential och god 
kemisk status.

Enligt vattenmyndig-
heterna uppnår 17 
procent av kust-
vattenförekomsterna 
minst god ekologisk 
status.
Ingen kustvattenfö-
rekomst uppnår god 
kemisk status i på 
grund av kvicksilver. 
Vid bedömning 
av kemisk status 
exklusive kvicksilver 
så har 21 procent 
av ytvattenförekom-
sterna god kemisk 
status, 18 procent 
uppnår ej god status 
och 61 procent är 
inte klassade.
Vattendirektivets 
reviderade åtgärds-
program ska vara 
operativt 2016. 
Arbete pågår just 
nu.

Sverige har hög 
rådighet över 
nationell lagstift-
ning till exempel 
inom vatten- och 
havsförvaltning-
en. Kommu-ner-
na har ansvar att 
planera kustom-
rådet enligt PBL. 
För verksamheter 
med påverkan på 
kustvatten gäller 
tillståndsbeslut 
enligt MB. Många 
åtgärder i övrigt 
bygger dock på 
frivillighet.

Nej 2* 2 Nej
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* Kolumn 7: Bedömning av de centrala styrmedlens effekter (är de tillräckliga?). 
5) De nu beslutade centrala styrmedlen är tillräckliga för att på sikt uppnå 
önskat miljötillstånd.
4) De nu beslutade och implementerade centrala styrmedlen förväntas vara 
tillräckliga för att på sikt uppnå önskat tillstånd.
3) De nu beslutade men inte implementerade centrala styrmedlen förväntas vara 
tillräckliga för att på sikt uppnå miljötillståndet.
2) De nu beslutade centrala styrmedelen förväntas styra i målets riktning, men är 
inte tillräckliga för att på sikt uppnå miljötillståndet.
1) Kunskap saknas för att bedöma om de nu beslutade centrala styrmedlen är 
tillräckliga för att uppnå önskat miljötillstånd.
 

** Kolumn 8: Bedömning av de centrala åtgärdernas genomförande och effekter.
5) Tillräckliga åtgärder kommer att vara genomförda till 2020 för att på sikt 
uppnå önskat miljötillstånd.
4) Tillräckliga åtgärder förväntas vara genomförda till 2020 för att på sikt uppnå 
önskat miljötillstånd.
3) De nu planerade åtgärderna förväntas vara tillräckliga för att på sikt uppnå 
önskat miljötillstånd.
2) De nu befintliga/planerade åtgärderna förväntas styra i målets riktning, men är 
inte tillräckliga för att på sikt uppnå miljötillståndet.
1) Kunskap saknas för att bedöma om de nu befintliga/planerade åtgärderna är 
tillräckliga för att uppnå önskat miljötillstånd.

Tabell 10.3. Det centrala i bedömning av om miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård nås
Tabellen sammanfattar bedömningen av målets olika delar utifrån uppföljning och analys. Regeringens bedömningsgrund anger att ett 
mål bör bedömas som möjligt att nå om antingen tillståndet i miljön kan nås, eller om tillräckliga åtgärder blir genomförda för att på sikt 
nå miljökvaliteten. Styrmedels och åtgärders effekt anges på fallande skala 2–5, där 5 anger att styrmedel respektive åtgärder är fullt ut 
tillräckliga. 1 visar att kunskapen är bristfällig.
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Precisering eller 
aspekt av miljö-
kvalitetsmålet 
 
 

Centralt  
uppföljnings-
mått

Nivå som  
behöver nås

Aktuell  
situation 
2015

Rådighet Förväntad 
målupp-
fyllelse 
till 2020

Ekosystemtjänster Indikatorer 
saknas
Stödjande, 
reglerande, 
kulturella och 
försörjnings-
tjänster.

Hög Det finns idag inget 
uppföljningsmått för 
ekosystemtjänster 
men flera av ekosys-
temtjänsterna fångas 
i de övriga precise-
ringarna.  

Exempel på havsre-
laterade ekosystem-
tjänster är livsmedel 
i form av fisk och 
skaldjur, livsmiljöer 
i form av uppväxt-
områden, ekosys-
temens förmåga att 
upprätthålla god 
vattenkvalitet, skydd 
mot stormar och 
översvämningar, 
förmåga att fungera 
som koldioxidsänka 
och försörja oss 
med energi och 
transportvägar för 
varor som fraktas 
med fartyg, samt 
estetiska värden 
som kulturarv och 
rekreation i form av 
bad och fritidsfiske.

För de kustnära 
ekosystemtjäns-
terna är rådighe-
ten hög.

Nej 1* 1 Nej

Grunda kustnära 
miljöer

Antal strand-
skyddsdispen-
ser (enligt 
kategori)
Exploaterings-
tryck
Tillstånd och 
anmälnings-
plikt för vatten-
verksamhet
Förbruknings-
takten grunda 
områden
Skyddade 
områden
Restaurering 
(återställning)

Hög Målnivåer är inte 
definierade.

Exploateringstrycket 
är högt i kustvatten-
miljön och leder till 
en fragmentering av 
de grunda vatten-
områdena.
Antalet dispenser 
som medför en 
påverkan på grunda 
kustnära områden 
behöver minska. 
Trenden för dis-
penser som ges till 
byggnader 100m 
från strandlinjen 
är idag stabil på 
samma nivå. 
Hänsyn till värde-
fulla grundområden 
behöver öka vid 
tillståndsgivning för 
vattenverksamhet. 
Det behövs res-
taurering av redan 
exploaterade grun-
dområden. Värde-
fulla grundområden 
behöver skyddas 
med områdesskydd 
i ökad utsträckning. 
Karteringar behövs 
för att bedöma i 
vilken omfattning 
detta behöver ske.

Hög
I de flesta fall 
ligger ansvaret på 
lokal och regional 
nivå inom denna 
precisering. 
Nationella myn-
digheter bidrar 
genom att ta fram 
vägledning och 
stödja med finan-
siering av t.ex. 
restaurering av 
förorenade sedi-
ment och inköp 
av områden för 
skyddsinsatser.
Berörda legala 
styrmedel om-
fattar översikts 
och detaljplane-
ring enligt PBL, 
tillståndsprövning 
enligt MB. Fiske-
lagen reglerar 
fisket.

Nej 1* 1 Nej

B
id

ra
g 

ti
ll 

m
ål

- 
up

pf
yl

le
ls

e

S
ty

rm
ed

el
s 

ef
fe

kt
*

Å
tg

är
de

rs
 

ef
fe

kt
**

B
ed

öm
ni

ng



122 MÅL I SIKTE – DE 16 MILJÖKVALITETSMÅLEN I FÖRDJUPAD UTVÄRDERING 2015 – VOLYM 2

Precisering eller 
aspekt av miljö-
kvalitetsmålet 
 
 

Centralt  
uppföljnings-
mått

Nivå som  
behöver nås

Aktuell  
situation 
2015

Rådighet Förväntad 
målupp-
fyllelse 
till 2020

Forts. Grunda 
kustnära miljöer

Kommunerna har 
verktygen för att 
kunna planera sina 
kustområden men 
väldigt få har utnytt-
jat denna möjlighet.
Arbetet med grön 
infrastruktur som 
just nu pågår kan 
bidra till att lyfta upp 
frågan.
För att kunna be- 
vara biologisk mång- 
fald och förutsätt-
ningar för friluftsliv 
och därmed nå 
miljökvalitetsmålet 
är det viktigt att 
exploateringstrycket 
längs Sveriges 
stränder minskar. 
Detta kan ske 
genom framför allt 
stärkt strandskydd 
och restriktivitet vid 
prövning av vatten-
verksamhet mm.

Gynnsam beva-
randestatus och 
genetisk variation

Andel arter 
och naturtyper 
knutna till kust 
och hav som 
har gynnsam 
bevarandesta-
tus.

Medel Alla arter och natur-
typer har gynnsam 
bevarandestatus.

Många marina arter 
och naturtyper 
ha en otillfreds-
ställande eller dålig 
status.
Fiskbestånden i 
Nordostatlanten 
börjar återhämta 
sig, Bestånden av 
sill och skarpsill 
ökar i Östersjön och 
bestånden av kolja 
och rödspätta ökar 
i Nordsjön. Läget 
är dock kritiskt för 
torsken i Kattegatt. 
Situationen för 
Östersjötorsken har 
försämrats.
Många musselätan-
de, större dykänder 
har minskat kraftigt.
Kunskap om marina 
arters utbredning, 
abundans och 
genetiska variation 
är bristfällig. Kart-
läggning och över-
vakning krävs för 
att kunna följa upp 
denna precisering.

Den nationella 
rådigheten är 
relativt stor i kust-
nära områden 
men eftersom 
många arter rör 
sig över stora 
områden utanför 
Sverige är rådig-
heten i flera fall 
begränsad.

Nej 1* 1 Nej
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Precisering eller 
aspekt av miljö-
kvalitetsmålet 
 
 

Centralt  
uppföljnings-
mått

Nivå som  
behöver nås

Aktuell  
situation 
2015

Rådighet Förväntad 
målupp-
fyllelse 
till 2020

Hotade arter och 
återställda livs-
miljöer

Antal arter på 
Artdatabankens 
rödlista.

Medel Inga arter på Artdata-
bankens rödlista.  

Idag är 25 marina 
fiskarter och 212 
marina ryggrads-
lösa djur rödlistade 
enligt Artdataban-
kens rödlista från 
2010.
Bristfällig kunskap 
om arter förutom 
kommersiella fiskar-
ter. Brist på infor-
mation råder för 
såväl vattenlevande 
organismer och 
fåglar. Relativ god 
kunskap om utbred-
ning av sälar och 
skarvar. Kunskapen 
om utbredning av 
tumlare har ökat 
genom ett projekt 
men det finns f.n. 
ingen regelbunden 
övervakning av 
beståndet.
Ny rödlista fastställs 
våren 2015.

Den nationella 
rådigheten är 
relativt stor i 
kustnära områ-
den men efter-
som många arter 
rör sig över stora 
områden utanför 
Sverige är rådig-
heten i flera fall 
begränsad.

Nej 1* 1 Nej

Främmande arter 
och genotyper

Antal nya främ-
mande arter
Nya utbred-
ningsområden 
för tidigare 
bekräftade 
främmande 
arter
Konstaterad 
reproduktion 
hos tidigare  
bekräftade 
främmande 
arter

Medel Finns ännu inga 
målnivåer.
Miljöövervakning 
riktad mot främmande 
arter saknas

Svartmunnad 
smörbult har ökat 
dramatiskt. 
Den amerikanska 
hummern kan vara 
på väg att etablera 
sig.
Det japanska jätte-
ostronet har åter-
etablerat sig.
Det är svårt att 
förutsäga vilka eko-
logiska konsekven-
ser introducerade 
arter får.

Låg rådighet. 
Arter sprider sig 
genom strömmar 
och fartyg som 
besöker våra 
farvatten.
En kommande 
ratificering av 
barlastkonventio-
nen kan förbättra 
situationen avse-
ende spridning 
via fartyg som 
besöker svenska 
hamnar.

Nej 2* 2 Nej

Genetiskt modifie-
rade organismer

Låg Finns ännu inga 
målnivåer.

Det finns ingen upp-
följning av förekomst 
eller riskanalys om 
GMO kan sprida sig 
från andra länder till 
svenska farvatten.

Regleras av 
EU-direktiv. 
Havs- och vatten-
myndigheten 
ansvarar för 
tillståndsprövning 
vid introduktion 
av akvatiska GMO 
i Sverige.

Ja 1* 1 ?
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Precisering eller 
aspekt av miljö-
kvalitetsmålet 
 
 

Centralt  
uppföljnings-
mått

Nivå som  
behöver nås

Aktuell  
situation 
2015

Rådighet Förväntad 
målupp-
fyllelse 
till 2020

Bevarade natur- 
och kulturmiljö-
värden

Antal/andel 
skyddade 
områden.

Hög Det formella skyddet 
av marina områden 
ska vara 10 procent 
år 2020.
Saknas nivå för 
kulturmiljö.

Idag är 6,7 procent 
av kust och hav 
skyddade. Kunska-
pen om livsmiljöer 
saknas och det är 
väldigt kostsamt att 
ta fram detta under-
lag i marina miljöer.
Arbete pågår för 
att skydda Bratten. 
Samarbete mellan 
Sverige och Dan-
mark.
Naturvårdsverket 
har anslag för inköp 
av mark och kust-
områden som ska 
skyddas.

Medel – hög 
rådighet. På lokal 
och regional nivå 
(kommuner och 
Länsstyrelser) 
finns verktygen 
för att skydda 
kustområden 
men resurserna 
har hittills varit 
otillräckliga.

Det 
räcker 
inte att 
skydda 
särskilt 
värdefulla 
miljöer 
för att nå 
målet i 
stort men 
det är 
möjligt att 
Sverige 
kan nå 10 
procent-
målet 
avseende 
skydd av 
marina 
områden 
om det 
görs foku-
serade 
satsningar 
och tillförs 
extra 
resurser.

2* 2 Nej

Kulturlämningar 
under vatten

Saknas  
indikatorer.

Medel Målnivå saknas. Bristfällig informa-
tion om var värde-
fulla lämningar 
finns. Mycket kost-
samt att kartlägga 
på grund av stora 
arealer som ska 
karteras. Svårt att 
skydda.

Hög Nej 1* 1 Nej

Friluftsliv och 
buller

Saknas  
indikatorer.
Koppling till de 
nya nationella 
friluftsmålen.

Medel Målnivå saknas. Exploateringstrycket 
längs kusterna 
är högt och kan 
inverka negativt 
på möjlig-heten att 
utöva friluftsliv.
Det finns få hän-
synsområden där 
buller är begränsat.
Fritidsfisket är en 
stor och viktig fri-
tidssysselsättning.
Statistik från Till-
växtverket visar på 
att besöksnäringen 
ökar i Sverige.

Hög Möjligt 2* 2 Nej
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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.
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Sammanfattning

Nej
MILJÖKVALITETSMÅLET ÄR INTE UPPNÅTT OCH KOMMER INTE KUNNA NÅS  

MED BEFINTLIGA OCH BESLUTADE STYRMEDEL OCH ÅTGÄRDER.

UTVECKLINGEN I MILJÖN ÄR NEGATIV.

Våtmarkerna bedöms ha en i huvudsak negativ utveckling, främst på grund av 
storskalig negativ påverkan av befintlig markavvattning, klimatförändringar och 
förhöjda näringsnivåer. Våtmarkerna skadas också i viss utsträckning av åtgär-
der som ny markavvattning, bristande hänsyn i jord- och skogsbruk, torvtäkt 
och annan exploatering. Upphörd skötsel av våtmarker med värden kopplade till 
traditionell hävd är en ytterligare negativ påverkansfaktor. Positiva förändringar 
kan bland annat kopplas till restaureringsinsatser finansierade genom landsbygds-
programmet eller EUs miljöfond LIFE+, till fortsatt arbete med formellt skydd av 
våtmarksobjekt i Myrskyddsplanen, samt till artinriktade insatser inom ramen för 
arbete med åtgärdsprogram för hotade arter. Med nuvarande nivå på insatser och 
styrmedel kan den dominerande negativa trenden förväntas bestå. 

För att uppnå miljömålet och gynnsam bevarandestatus behövs:
– hydrologisk restaurering och röjning av igenväxningsvegetation 
– nyanläggning av våtmarker i vissa miljöer 
– skötsel av våtmarker med hävdberoende värden. 
– bättre hänsyn, rättstillämpning och tillsyn för att undvika skador
– långsiktigt skydd av särskilt värdefulla våtmarker 
– förstärkta resurser för restaurering, skydd, skötsel och tillsyn

Våtmarkerna är även beroende av insatser för att motverka fortsatta klimat- 
förändringar och luftburna föroreningar.

1.1 Aktuell situation för miljötillståndet 
Miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker omfattar i huvudsak myrar, sumpskogar, 
småvatten, fukthedar och fuktängar samt strandmiljöer vid hav, sjö och vatten-
drag1. Sverige är ett av världens mest våtmarksrika länder, men i södra och mel-
lersta Sverige är miljötillståndet för våtmarkerna otillräckligt eller dåligt. Många 
våtmarker växter igen på grund av dikningspåverkan och förhöjda näringsnivåer. 
Vissa våtmarker skadas i samband med jord eller skogsbruk. Klimatförändringar 
har redan en påtaglig effekt på palsmyrarna. Våtmarker med hävdberoende natur-
eller kulturvärden förlorar värden på grund av utebliven skötsel. Positiva föränd-

1 Naturvårdsverket 2007 Underlagsrapport till fördjupad utvärdering Myllrande våtmarker 
2008. Rapport 5771.
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ringar är framgångsrikt arbete med restaurering och återskapande av våtmarker, 
samt att andelen formellt skyddade våtmarker ökar, även om det går långsamt.

1.1.1 VÅTMARKSTYPERNAS UTBREDNING 

Det finns cirka 9,3 miljoner hektar våtmarker i Sverige2. De stora oexploaterade 
myrområdena som finns i norra Sverige hör till Europas minst påverkade eko-
system. Omkring en fjärdedel av landets ursprungliga våtmarksareal bedöms ha 
försvunnit genom dikning och uppodling, framför allt inom skogs- och jordbru-
ket3. Omkring 5,2 miljoner hektar av våtmarkerna utgörs av myr, av dem är 3,7 
miljoner öppna, medan resten är mer eller mindre trädklädda. Sumpskogar utgör 
huvuddelen av återstående våtmarker4. 

Enligt artikel 17 i art- och habitatdirektivet, ska EUs medlemsstater rapportera 
statusen för de naturtyper och arter som omfattas av direktivet vart sjätte år.  
Sverige rapporterade år 2013. Som en del i rapporteringen gjordes uppskattningar 
av de aktuella förekomsterna av olika våtmarksnaturtyper i Sverige. Dessutom 
angavs referensvärden, som visar hur stora förekomster som krävs för att natur-
typen ska ha gynnsam bevarandestatus5. Tabell 11.1 visar de aktuella förekomst-
värdena samt referensvärden för våtmarker enligt rapporteringen. 

Av de våtmarker som inventerats i våtmarksinventeringen, är en stor andel 
negativt påverkade av mänskliga ingrepp. Bara en femtedel eller cirka 1 miljon 
hektar av de större våtmarkerna nedanför fjällområdet, är helt opåverkade av dik-
ning eller andra åtgärder6. I Sverige finns cirka 90 000 mil diken som är grävda 
eller anlagda på något sätt7. Landskapsinventeringar har visat att 10 procent av 
all myrmark i landet befinner sig inom 20 meter från närmaste dike. Avvattningen 
bidrar i många fall till en ökande igenväxning av myrarna. Igenväxningen drivs 
också av klimatförändringar och förhöjda näringsnivåer8. Brukande genom tradi-
tionell slåtter eller bete är en förutsättning för många våtmarkers naturvärden, när 
sådan hävd upphör följer ofta igenväxning. Många av våtmarkernas djur och väx-
ter missgynnas av igenväxning. De våtmarker som påverkats av diken för länge 
sedan kan ha uppnått ett nytt miljötillstånd med en lägre grundvattenyta, men 
med naturvärden knutna till ett trädskikt. 

2 Löfroth, M. 1991. Våtmarkerna och deras betydelse. Naturvårdsverket
3 Naturvårdsverket 2012, Redovisning av uppdrag att utarbeta en landskapsanalys och 

analysera relevanta styrmedel for att utveckla den gröna infrastrukturen (M2012/722/Nni), 
NV-03013-12.

4 Naturvårdsverket 2012, Biologisk mångfald i Sverige, Monitor 22.
5 Det finns även andra kriterier som utgör underlag för om naturtyper bedöms ha gynnsam 

bevarandestatus, t ex kvaliteten på naturtypen. En naturtyp kan därför ha ogynnsamt 
tillstånd även om den aktuella förekomstarealen motsvarar referensvärdet.

6 U. Gunnarsson och M. Löfroth (2009): Våtmarksinventeringen – Resultat från 25 års 
inventeringar. Naturvårdsverket, Rapport 5925.

7 SOU 2014:35, I vått och torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga regler, sid 319.
8 Naturvårdsverket 2012. Steg på vägen - Fördjupad utvärdering av miljömålen 2012, 

rapport 6500.
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Markavvattning och dikesrensning påverkar våtmarkernas vattenhållande för-
måga och vattendragens naturliga flöden negativt vilket leder till försämrade för-
utsättningar för fiskar och fiske samt försämrad vattenkvalitet. 

Tabell 11.1. Referensvärden och aktuella förekomstvärden i km2 för naturtyper i bilaga 1  
habitatdirektivet enligt svensk artikel 17-rapportering 2013 
* Prioriterad naturtyp 

Alpin region Boreal region Kontinental region

Naturtyp Kod Referens-
värde

Aktuell 
förekomst

Referens-
värde

Aktuell 
förekomst

Referens-
värde

Aktuell 
förekomst

VÅTA MARKER

Salta strandängar 1330 20 8 50 16

Strandängar vid  
Östersjön

1630 200 46 20 13

Dynvåtmarker 2190 2 1 1 1

Fukthedar 4010 4 1 20 2

Fuktängar 6410 12 3 1 100 274 400 89

Svämängar 6450 17 7 84 21

Lövsumpskog 9080 420 207 50 19

Svämlövskog 91E0 29 29 150 146 10 4

Svämädellövskog 91F0 5 1 1 0

MYRAR

Högmossar 7110* 1 257 1 250 12 9

Skadade högmossar 7120 7 3

Terrängtäckande  
mossar

7130* 1 1

Öppna mossar och kärr 7140 8 100 8 100 17 700 17 700 48 48

Källor och källkärr 7160 21 21 42 42 0 0

Agkärr 7210* 75 75 0 0

Kalktuffkällor 7220* 0 0 2 2 0 0

Rikkärr 7230 1 500 1 500 750 720 4 3

Alpina översilningskärr 7240* 1 1

Aapamyrar 7310* 2 700 2 700 8 200 8 200

Palsmyrar 7320* 251 137

Skogsbevuxen myr 91D0 1 820 1 820 18 800 18 800 166 166
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1.1.2 EKOSYSTEMTJÄNSTER 

Våtmarkernas ekosystemtjänster kan grovt delas in i ekologiska funktioner och 
vattenhushållande funktioner. Bland de ekologiska funktionerna kan våtmarker-
nas betydelse för flora och fauna, klimattjänster och produktion av biomassa näm-
nas. Många växter och djur är beroende av våtmarker under hela eller delar av 
sin livscykel9. Ekosystemtjänster i form av biologiska produkter från våtmarker är 
virke, vinterfoder eller bete till jordbrukets tamdjur och rennäringen, bär, svamp 
och jaktbart vilt. En viktig ekosystemtjänst från våtmarker är rening av vatten 
från näringsämnen, tungmetaller, växtskyddsmedel och partiklar. I odlingsland-
skapet anläggs en stor del av de nyanlagda våtmarkerna för att minska närings-
utlakning från jordbruksmarken10. Alkärr kan bryta ner giftigt metylkvicksilver 
till mindre problematiska ämnen11. I Storbritannien bekostar nu vissa vattenverk 
våtmarksrestaurering för att minska trycket på reningsprocessen12. Våtmarker har 
också stor betydelse för att binda sediment och förhindra sedimenttransport till 
vattendrag. 

Bland våtmarkernas vattenhushållande funktioner ingår deras betydelse för 
vattnets kretslopp, för vattenkvalitet och för den fysiska strukturen i vattensyste-
men13. De har också stor betydelse för flödesutjämning i vattendrag genom mot-
verkande av perioder med låga flöden, låga vattennivåer och uttorkning. Myrar 
och andra sankmarker kan också jämna ut flödestoppar och därmed begränsa 
problemen med översvämningar längre ner i vattendraget.  

Torvmarkerna på jorden innehåller stora mängder kol som lagrats in i torven. 
Varje torvmark har in- och utflöden av växthusgaser beroende på en mängd fakto-
rer som grundvattenytans nivå, vegetation, näringshalt, lokalklimat och gällande 
väderlek. I naturligt skick avger torvmarker metan samtidigt som de binder in 
koldioxid. Metan är en starkare växthusgas än koldioxid, men samtidigt är kol-
dioxiden betydligt mer långlivad i atmosfären. Även med utsläpp av metan är det 
en fördel om myrar är i naturligt skick eftersom kollagren då får fortsätta att vara 
intakta och koldioxidutsläpp minimeras. I ett kort tidsperspektiv har naturliga 
torvmarker mycket liten effekt på klimatet men med ett längre perspektiv har de 
en kylande effekt. Det är således viktigt att deras kollagring och kolinbindande 
förmåga inte försämras och att restaurering äger rum för att förbättra situationen. 
I de fall GWP (global uppvärmningspotential) för metan sätts till 23 är all restau-

9 Naturvårdsverket 2012, Redovisning av uppdrag att utarbeta en landskapsanalys och 
analysera relevanta styrmedel for att utveckla den gröna infrastrukturen (M2012/722/Nni), 
NV-03013-12.

10 Naturvårdsverket 2009, Rätt våtmark på rätt plats. Naturvårdsverkets rapport 5926.
11 I. Tjerngren 2011, “Redefining the role of wetlands as methyl mercury sources – insights 

from wetlands before and after restoration”. Doktorsavhandling, SLU.
12 Rieley, J. 2014 (muntligt under IMCG’s studieresa i Vitryssland).
13 Naturvårdsverket 2007 Underlagsrapport till fördjupad utvärdering Myllrande våtmarker 

2008. Rapport 5771.
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rering av torvmark en klimatvinst14. Störst klimatvinst kan uppnås genom restau-
rering av på f.d. jordbruksmark på torv och näringsrik skogsmark på torv söder 
om Limes norrlandicus. Dränerad torvmark i Sverige läcker enligt nya beräkning-
ar 10,62 Mt CO2-ekv

15. Ett ökat kvävenedfall medför förändrad markkemi och 
därmed ändrad sammansättning av mikroorganismer i myrarnas torv till förmån 
till organismer som bidrar till ökade metangasutsläpp. 

Vid ett varmare klimat kommer den iskärna som finns i palsarna på palsmyrar i 
norra Sverige att smälta och palsen kollapsa och brytas ned. Palsmyren kan börja 
ta upp mer koldioxid genom en ökad vegetationstillväxt, men samtidigt kan ned-
brytningen av torven i palsarna leder till ökade växthusgasutsläpp16. 

Enligt EU:s förordning om utsläppsrätter från 2012 anges att torv inte ska klas-
sificeras som ett biobränsle17. Naturvårdsverket har också tagit ställning till att 
energiutvinning ur torv motverkar möjlighet att nå klimatmålet18 och att torv bör 
likställas med ett fossilt bränsle19. 

1.1.3 ÅTERSKAPADE VÅTMARKER OCH ARTERS SPRIDNINGSMÖJLIGHETER

Minskningen av våtmarksarealen i det storskaliga odlingslandskapet och mark-
avvattningen i skogslandskapet inverkar negativt på våtmarkers möjligheter att 
bromsa upp och tillfälligt magasinera höga vattenflöden. Det är troligen framför 
allt i södra Sveriges odlingsbygder och tätbebyggda områden som det finns en 
direkt brist på våtmarker, för att de ska kunna leverera ekosystemtjänster som 
näringsuppsamling och flödesreglering. Det finns även behov av nyanläggning av 
våtmarker för att bidra till bättre förutsättningar för vissa hotade arter, som grod-
djur och våtmarksberoende fåglar. 

Restaurerade våtmarker levererar ekosystemtjänster som minskat näringsläckage 
från åkermark till vattendrag och för myrar ökad kolinlagring, bibehållande av 
befintliga kollager och oftast minskat läckage av växthusgaser. 

14 Joosten, H., 2015. Peatlands, climate change mitigation and biodiversity conservation – an 
issue brief on the importance of peatlands for carbon and biodiversity conservation and 
the role of drained peatlands as greenhouse gas emission hotspots. Nordiska ministerrådet.

15 Lindgren, A. och Lundblad, M. 2014. Rapportering av utsläpp från dränerade organiska 
jordar under UNFCCC – utvärdering av emissionsfaktorer och arealer för Sverige. Rapport 
14 SLU.

16 Naturvårdsverket 2012, Biologisk mångfald i Sverige, Monitor 22
17 Proposition 2009/10:155”Svenska miljömål - för ett effektivare miljöarbete” s. 85 och 

Departementsserien 2012:23, ”Svenska miljömål - preciseringar av miljökvalitetsmålen och 
en första uppsättning etappmål” s. 117 f.

18 Naturvårdsverket 2014, Prövningsvägledning för torvtäkter, Rapport 6605
19 Naturvårdsverket 2003, Yttrande över torvutredningens slutbetänkande - Uthållig 

användning av torv (SOU 2002:100). Ärende 511-791-03 Nl.
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1.1.4 GYNNSAM BEVARANDESTATUS OCH GENETISK VARIATION

1.1.4.1 Bevarandestatus för naturtyper
Den mest omfattande aktuella analysen av våtmarkernas tillstånd är den rappor-
tering enligt artikel 17 i art- och habitatdirektivet som Sverige gjorde 2013. Vid 
rapporteringen görs en bedömning av varje naturtyp som omfattas av direktivet i 
varje biogeografisk region. För hela Sverige är det är bara cirka 10 procent av våt-
markerna (i respektive region) som bedöms ha gynnsam bevarandestatus (se figur 
11.1). Det finns stora skillnader mellan norra och södra Sverige, och mellan olika 
våtmarkstyper. I alpin region har alla våtmarkstyper utom tre gynnsam bevaran-
destatus. Klimatförändringarna är ett hot för framför allt palsmyrarna. För mer-
parten av våtmarkstyperna i boreal och kontintental region bedöms bevarandesta-
tusen som otillfredsställande eller dålig. Trots åtgärder i form av restaureringar, 
hävd och skydd, riskerar statusen att försämras ytterligare, framför allt på grund 
av pågående igenväxning20.

Figur 11.1. Våtmarkstypernas bevarandestatus enligt bedömning i rapport 2013  

enligt artikel 17 i art- och habitatdirektivet

Antal naturtyper

Figur 11.1. Våtmarkernas bevarandestatus enligt bedömning i rapport 2013
enligt artikel 17 i art- och habitatdirektivet

 KÄLLA: ARTDATABANKEN 2014, ARTER & NATURTYPER I HABITATDIREKTIVET – BEVARANDESTATUS I SVERIGE 2013

Indikatorn Våtmarkstypernas bevarandestatus enligt bedömning i rapport 2013 enligt artikel 17 
i art- och habitatdirektivet. Vilka naturtyper som omfattas framgår av tabell 11.1. Figuren visar 
antal naturtyper med olika bedömningar.
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Indikatorn Våtmarkstypernas bevarandestatus enligt bedömning i rapport 2013 enligt artikel 17 i 
art- och habitatdirektivet. Vilka naturtyper som omfattas framgår av tabell 11.1. Figuren visar antal 
naturtyper med olika bedömningar.

20 Artdatabanken 2014, Arter & naturtyper i habitatdirektivet – bevarandestatus i Sverige 
2013.
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Jämfört med 2007 års redovisning är förändringarna i bedömningarna små, och 
beror i huvudsak på nya kunskapsunderlag, inte faktiska förändringar. De största 
förändringarna syns dessutom inte i form av ändrade bedömningar, då en fort-
satt försämring av våtmarker som hade bedömningen dålig status 2007, inte syns 
som en ändrad bedömning. Naturtyper med försämring i boreal region är rikkärr, 
källkärr och källor, dynvåtmark, fukthed, fuktäng och svämäng. I kontinental 
region tillkommer högmossar och öppna mossar och kärr. Svämäng har negativ 
utveckling för alla utvärderingsfaktorer undantaget utbredningsområde. Det finns 
en negativ trend för förekomstarealen för svämäng, palsmyr, rikkärr och fukthed 
i hela deras utbredningsområde undantaget rikkärr i alpin region. Palsmyr är den 
enda naturtypen som uppvisar en tendens till att minska sitt utbredningsområde, 
detta är kopplat till effekterna av klimatförändringar21.

Underlag som visar på förändringar i våtmarker
Miljöövervakningens projekt om palsmyrar visar att situationen som redan 
bedömdes som dålig 2007, har försämrats ytterligare. Varmare klimat har orsakat 
fler kollapsade palsar och även helt nedbrutna palsar. På några få ställen har mar-
ginell tillväxt med låga embryonala palsar kunnat konstateras22. 

Resultat från miljöövervakningen av öppen myr visar att cirka 7 400 hektar i 
Jämtlands och Västernorrlands län har fått säker eller potentiellt förändrad vege-
tation mellan jämförelsetillfällena (86/90–00/03). Det motsvarar nästan 1,5 pro-
cent av den undersökta arealen. De viktigaste påverkansfaktorerna bedöms vara 
markavvattning och skogsbruk23. 

En analys av miljöövervakningsdata från de fyra nordligaste länen visar att de 
områden i våtmarksinventeringen som har de högsta naturvärdena (klass 1–3) 
har vegetationsförändringar (0,7 procent av ytan), medan de i klass IV klass 4 har 
högst andel förändringar (2,2 procent av ytan)24. Analysen klargör inte orsaks-
sammanhangen bakom dessa data. Troligen samspelar både ökad hänsyn till 
högre klassade områden med det faktum att en våtmark som har kraftiga ingrepp 
vid inventeringstillfället kontinuerligt fortsätter att förändra sig under en längre 
period, t.ex. genom igenväxning25. Figur 11.2 visar förändringar i våtmarker i mel-
lersta och norra Sverige.

21 Naturvårdsverket 2014, Årlig uppföljning Myllrande våtmarker, NV-02471-13.
22 Länsstyrelsen i Norrbottens län, 2013. Förslag till övervakningsprogram för Sveriges 

palsmyrar. Rapportserie nr 16/2012.
23 Länsstyrelserna i Västernorrlands och Jämtlands län, 2013. Satellitbaserad övervakning 

av våtmarker – slutrapport Jämtlands och Västernorrlands län. Rapport 2013:11 och 
2013:05.

24 Naturvårdsverket 2013. Ärende NV-04903-13.
25 Naturvårdsverket 2014 – Årlig uppföljning Myllrande våtmarker, NV-02471-13.
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Förändringar i öppen myr i mellersta och norra Sverige. Kartan bygger på miljöövervakningsdata fram 
till 2014. Varje ruta har ungefär 10 år mellan de scener som analyserats. 
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Figur 11.2. Förändringar i öppen myr i mellersta och norra Sverige
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1.1.4.2 Bevarandestatus för arter
På samma sätt som för naturtyper, görs en bedömning av bevarandestatusen för 
arter, när Sverige rapporterar till EU enligt artikel 17 i art- och habitatdirektivet.  
I bedömningen av bevarandestatusen för arterna vid rapporteringen 2013, anger 
51 procent av de 75 bedömningarna för våtmarksarter26 att arten har gynnsam 
bevarandestatus. Störst andel positiva bedömningar finns för alpin region, där 16 
av 18 bedömda arter eller 89 procent har gynnsam bevarandestatus. För boreal och 
kontinental region är andelen med gynnsam bevarandestatus bara 40 respektive 45 
procent. Jämfört med rapporteringen 2007 har vissa förändringar av bedömning-
arna gjorts, men det beror främst på förbättrat kundskapsunderlag. Miljötillståndet 
för dvärglåsbräken i två regioner, är den enda försämrade bedömningen som byg-
ger på en faktisk förändring. För lövgroda och klockgroda har åtgärder lett till att 
arterna fått en förbättrad bedömning och nu bedöms ha gynnsam bevarandestatus. 
I figur 11.3 åskådliggörs bevarandestatus år 2013 för våtmarksarterna.

Figur 11.3. Våtmarksarternas bevarandestatus

Indikatorn Våtmarksarternas bevarandestatus. Inga förbättringar har skett perioden 2007–2013.  
För en art har en reell försämring ägt rum. Underlaget för figuren bygger på våtmarksarter som finns i 
bilaga 2 i art- och habitatdirektivet.

Enligt indikatorn ”häckande våtmarksfåglar”, finns inga statistiskt säkerställda 
förändringar för perioden 2002–2013, vare sig i södra eller i norra Sverige. I 2013 
års index låg tre procent över (södra) resp. sju procent under (norra) startårets 
värde utan att vara statistiskt skilda från detta27. 

26 Våtmarksarter i bilaga 2 och 4 till direktivet.
27 Miljömålsportalen, indikatorn häckande våtmarksfåglar.

Antal naturtyper

Figur 11.3. Våtmarkernas bevarandestatus

 KÄLLA: VÅTMARKSARTER I BILAGA 2 I ART- OCH HABITATDIREKTIVET

Indikatorn Våtmarksarternas bevarandestatus. Inga förbättringar har skett perioden 2007–2013. 
För en art har en reell försämring ägt rum. Underlaget för figuren bygger på våtmarksarter som 
finns i bilaga 2 i art- och habitatdirektivet.
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För övriga våtmarksarter som inte omfattas av direktiven saknas data om aktu-
ell bevarandestatus. Kunskapsläget om våtmarksarternas genetiska variation är 
fortsatt dåligt.

1.1.5 HOTADE ARTER OCH ÅTERSTÄLLDA LIVSMILJÖER

Enligt 2010 års svenska rödlista var 427 arter som har sina viktigaste förekomster 
på myrmarker och sötvattensstränder rödlistade. Av de rödlistade arterna var 184 
klassade som hotade. 

Sedan år 2000 har omkring 16 000–18 000 hektar våtmarker restaurerats28.  

1.1.6 FRÄMMANDE ARTER OCH GENOTYPER 

Med enstaka undantag finns det inga uppgifter om förändringar gällande främ-
mande arter/genotyper i våtmarker. Det LIFE-projekt som genomförts med syfte 
att begränsa spridningen av mårdhund rapporterar att varken den svenska popu-
lationen eller dess utbredningsområde ökar. LIFE-projektet avslutades 2013 och 
då hade totalt 1401 mårdhundar fångats och/eller avlivats. Resultaten visar att 
populationen minskat29. 

Ett allvarligt hot mot alla groddjur är chytridsjuka, orsakad av svampen Batra-
chochytrium dendrobatidis, som potentiellt skulle kunna slå ut populationerna. 
Infekterade individer har noterats hos minst 8 groddjursarter i Sverige, men en 
infektion behöver inte leda till sjukdomssymptom, och inga utbrott av sjukdomen 
har kunnat konstateras. Infekterade djur finns på finns på minst 5 ställen i Syd-
sverige och ett av dessa ställen ligger på gränsen till Sveriges viktigaste område 
för hotade groddjur30. Askskottssjukan som nu finns inom hela askens svenska 
utbredningsområde slår ut delar av trädskiktet i drabbade asksumpskogar. I södra 
Sverige anger länsstyrelserna i Skåne och Halland att jättebjörnloka, vresros och 
jättebalsamin utgör problem i våtmarker31.

Det finns en risk att contortatall sprider sig från planteringar till våtmarker. 
Under perioden 2010–2013 har den årliga arealen med planterad contortatall 
varierat mellan 6 000 och 7 600 hektar, med störst areal 201232. 

1.1.7 GENETISKT MODIFIERADE ORGANISMER

Naturvårdsverket har inte tillgång till uppgifter om genetiskt modifierade organis-
mer i våtmarker.

28 Naturvårdsverkets uppskattning – används i stället för indikatorn för anlagda våtmarker 
som behöver uppdateras.

29 MIRDINEC slutrapport, http://jagareforbundet.se/vilt/Mardhundsprojektet/. 
30 Naturvårdsverket 2014 – Årlig uppföljning Myllrande våtmarker, NV-02471-13.
31 Länsstyrelserna årliga uppföljningsrapporter för myllrande våtmarker 2014.
32 Skogsstyrelsen 2014, Skogsstatistisk årsbok 2014.
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1.1.8 BEVARADE NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDEN

Skydd av våtmarker
Omkring 829 000  hektar öppna våtmarker omfattades år 2012 av formellt 
skydd. Det motsvarar cirka 20 procent av myrarna med en trädtäckning lägre än 
10 procent. Av de trädklädda våtmarkerna var 22 000 hektar barrsumpskog och  
7 000 hektar lövsumpskog skyddade. Det motsvarar 4,7 procent respektive 5,3 
procent av dessa naturtypers samlade areal. En femtedel av våtmarkerna är skyd-
dade, men skyddet är inte jämnt fördelat på våtmarkstyper eller geografiskt. I den 
fjällnära regionen är 55 procent av våtmarkerna skyddade, i nemoral och boreo-
nemoral region runt 20 procent, i nordlig och sydlig boreal är cirka 5 procent33. 

Av de totalt 681 410 hektar våtmark som ingår i myrskyddsplanen, omfattades 
482 881hektar (71 procent) av långsiktigt skydd vid årsskiftet 2014/1534. I sam-
band med detaljavgränsning av skyddade områden etc har det beslutats att inte gå 
vidare med skyddsåtgärder för 15 187 hektar. 

Natura 2000-områden pekas ut för alla naturtyper enligt bilaga 1 i art- och 
habitatdirektivet. I samband med artikel 17-rapporteringen som gjordes 2013, har 
Artdatabanken också gjort en analys av hur stor andel av olika naturtyper som 
ingår i nätverket35. I tabell 11.2 redovisas dessa siffror för våtmarker. Det finns en 
stor variation mellan olika våtmarkstyper och regioner när det gäller andelen som 
ingår i nätverket36. 

33 Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen 2012, Bevarande av biologisk mångfald – 
instrument och omfattning. Kompletterande redovisning till Miljödepartementet och 
Landsbygdsdepartementet (M2012/71/Nm).

34 Indikatorn Myrskyddsplanens genomförande. I siffran ingår även arealer som är utpekade 
som Natura 2000 men inte omfattas av annat skydd, samt mark som lösts in för skydd 
även om skyddsbeslut inte fattats.

35 Underlag från Artdatabanken till Naturvårdsverket november 2014.
36 Siffrorna bygger på uppskattningar Ardatabanken gjort med utgångpunkt i underlagsdata 

av delvis olika karaktär. Arealuppgifterna inom Natura 2000 bygger på den areal läns- 
styrelsen rapporterat, medan arealen per biogeografisk region ofta bygger på landskaps-
täckande uppföljning gjord med andra metoder. Detta gör att andelen i Natura 2000 
ibland kan bli missvisande.
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Tabell 11.2. Andel av den aktuella förekomsten som finns inom områden som är utpekade  
som Natura 2000 (N2k, procent), för våtmarkstyper i art och habitatdirektivets bilaga 1,  
rapporterade 2013 enligt artikel 17 i art- och habitatdirektivet  

Naturtyp Kod Alpin region Boreal region Kontinental region

VÅTA MARKER

Salta strandängar 1330 10 % 100 %

Strandängar vid  
Östersjön

1630 72 % 54 %

Dynvåtmarker 2190 70 % 80 %

Fukthedar 4010 100 %* 100 *

Fuktängar 6410 100 %* 26 % 70 %

Svämängar 6450 100 %* 100 %*

Lövsumpskog 9080 15 %** 15 %**

Svämlövskog 91E0 56 % 15 %** 15 %**

Svämädellövskog 91F0 11 %*** 30 %***

MYRAR

Högmossar 7110* 27 % 84 %

Skadade högmossar 7120 100 % 100 %****

Terrängtäckande  
mossar

7130* 100 %

Öppna mossar och kärr 7140 16 % 3 % 15 %

Källor och källkärr 7160 33 % 10 % 40 %

Agkärr 7210* 15 % 67 %

Kalktuffkällor 7220* 0 % 19 % 2 %

Rikkärr 7230 5 % 7 % 96 %

Alpina översilningskärr 7240* 100 %*

Aapamyrar 7310* 96 % 18 %

Palsmyrar 7320* 80 %

Skogsbevuxen myr 91D0 50 % 4 % 18 %

* För vissa naturtyper överstiger arealen som länsstyrelsen redovisat i Natura 2000 den areal som bedöms 
finnas på biogeografisk nivå utifrån nationella övervakningsuppgifter. Detta redovisas som 100 procent 
skyddat, men det stämmer sannolikt inte med verkligheten. 
** För lövskogstyper har en samlad bedömning gjorts för gruppen lövskogar oavsett markfuktighet.
*** För ädellövskogstyper har en samlad bedömning gjorts för gruppen ädellövskogar oavsett markfuktighet.
**** Endast skadade högmossar inom Natura 2000 är medräknade i den nationella totalarealen för natur-
typens förekomst.
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Sverige har fått 17 nya Ramsarområden och flera utökningar sedan 2012. Totalt 
har 68 områden pekats ut i Sverige omfattande totalt 664 154 hektar. Områdena 
är i mycket hög utsträckning också skyddade genom andra formella skyddsformer.  

Våtmarker finns i flera av landets kulturreservat, men det är bara i ett område, 
Rörträsks silängar som våtmarkens kulturvärden är huvudsyftet med skyddet37. 
Kulturreservatet ligger i byn Rörträsk i norra delen av Norsjö kommun och är 
bildat för att bevara översilningsängar, som var ett sätt att öka på naturliga ängs-
marker38. 

Av betydelse är också det skydd som finns mot omfattande skogsbruksåtgärder 
i våtmarksimpediment i skogsvårdslagen. Skogsbärande impediment som ligger 
utanför annan formellt skyddad natur omfattar stora arealer, och en stor andel av 
dem utgörs av våtmark. Regelverket för markavvattning innebär också ett starkt 
skydd för bibehållandet av våtmarkers hydrologiska status.

Skötsel av hävdberoende våtmarker
Miljöersättningarna inom landsbygdsprogrammet omfattade 2013 cirka 420 000 
hektar39, en siffra som huvudsakligen utgörs av andra marker än våtmarker. Enligt 
uppgifter från 2010 hävdades cirka 26 000 hektar våtmarker med miljöersätt-
ning40. 

Av länsstyrelsernas regionala uppföljning framgår att hävden av våtmarker i 
många län är otillräcklig för att bevara natur- och kulturvärden. Hävden av rik-
kärr har förbättrats i Södermanlands och Östergötlands län. Slåtterhävd har 
återupptagits på Svansele dammängar som har värden för både natur- och kultur-
miljövården. Arealen våtmarksslåtter ökar i Norrbottens län41. 

1.1.9 FRILUFTSLIV OCH BULLER

De flesta skyddade våtmarker som har ett högt besökstryck har information om 
områdets natur och anläggningar som till exempel parkeringsplats, fågeltorn och 
spångade vandringsleder för att underlätta för besökare. Vissa områden är han-
dikappanpassade. Naturum finns i anslutning till flera av landets främsta fågel-
sjöar och flyttfågellokaler med våtmarker. Möjligheterna att bedriva friluftsliv i 
de skyddade områdena är alltså goda, även om vissa delar har tillträdesförbud 

37 Riksantikvarieämbetet 2011. Kulturreservat – från norr till söder.
38 Hemsida länsstyrelsen Västerbotten.
39 Enligt statistik på miljömålsportalen. Enligt officiell statistik – tabell 12.1 i 

Jordbruksstatistisk årsbok 2014 – är arealen 443 000 hektar. Miljöersättningarna 
omfattade 427 326 hektar enligt tabell 9.4 i samma publikation. Dessa inkluderar även 
restaureringsmarker, vilka inte ingår i statistiken på Miljömålsportalen som anger 420 725 
hektar och inkluderar både bete och slåtterängar.

40 Jordbruksverket, 2012. Betesmarker och slåtterängar med miljöersättning. Rapport 
2012:41.

41 Naturvårdsverket 2013, Årlig uppföljning av Myllrande våtmarker, NV-03324-12.
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under känsliga perioder för djurlivet. I vilken utsträckning den fysiska planeringen 
tar hänsyn till tätortsnära våtmarker som kan vara av intresse för friluftslivet, är 
oklart. Det gäller även bullersituationen. Omfattningen av fritidsbaserad illegal 
motortrafik i naturen bedöms öka, liksom den negativa inverkan dessa aktiviteter 
har på våtmarkerna42. 

Viss information om friluftslivsupplevelser i våtmarker finns i den nationella 
enkät om friluftsliv som Mittuniversitetet på Naturvårdsverkets uppdrag redovi-
sade i mars 201543. Där angav 75 procent av de intervjuade att de inte alls hade 
några negativa upplevelser av buller vid sitt senaste friluftstillfälle i myr eller våt-
mark. Det bör noteras att antalet respondenter som hade tillbringat sitt senaste 
friluftslivstillfälle i en våtmark var mycket litet jämfört med tillfällen i de flesta 
andra naturtyperna. Uppgifter från enkätsvaren framgår av tabell 11.3 och 11.4.

Tabell 11.3. I vilken utsträckning upplevde du följande vid ditt senaste friluftstillfälle? Sam-
manställning av svar på fråga inom ramen för enkät om svenska folkets friluftsliv, genomförd 
av Mittuniversitetet 2015.

Inte alls Något Delvis I högsta grad Helt och 
hållet

Ostördhet 2 12 12 39 35

Variationsrik miljö 3 12 25 38 22

Naturpräglad miljö 1 4 15 39 41

Möjlighet till återhämtning 0 3 14 49 34

Trygghet 1 3 14 48 34

Utmaningar 13 18 27 22 20

Självinsikt 9 19 28 24 20

Samvaro med andra 14 15 19 29 23

Nya platser 41 19 18 11 12

42 Naturvårdsverket 2012, Steg på vägen – Fördjupad utvärdering av miljömålen 2012, 
rapport 6500.

43 Friluftsliv 2014 Delrapportering av en nationell enkät om svenska folkets friluftsvanor. 
Februari 2015. Peter Fredman, Mittuniversitetet, Marcus Hedblom, SLU. 2015.

M
Y

L
L

R
A

N
D

E
 V

Å
T

M
A

R
K

E
R



 MÅL I SIKTE – DE 16 MILJÖKVALITETSMÅLEN I FÖRDJUPAD UTVÄRDERING 2015 – VOLYM 2 141

Tabell 11.4. I vilken utsträckning hade du negativa upplevelser av följande vid ditt senaste 
friluftstillfälle? Sammanställning av svar på fråga inom ramen för enkät om svenska folkets 
friluftsliv, genomförd av Mittuniversitetet 2015. (Angivet i procent) 

Inte alls Något Delvis I högsta grad Helt och 
hållet

Buller 75 11 6 4 3

Nedskräpning 72 14 7 3 3

Vindkraft 80 9 6 1 4

Skogsbruk 65 16 9 6 4

Jordbruk 76 10 6 6 3

Andra friluftsutövare 57 17 15 6 4

1.2 Aktuell situation för miljöarbetet 
I det löpande miljöarbetet är det fortsatt viktigt att verka för stärkt hänsyn i jord- 
och skogsbruk, och stärkt arbete med tillsyn. Vattenverksamhetsutredningen har 
haft som uppdrag att se över reglerna om vattenverksamhet i miljöbalken och 
lagen(1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. Utredningen 
har lämnat två delbetänkanden perioden 2012–2013 och ett slutbetänkande 2014. 

Hydrologisk återställning av dikade våtmarker samt andra restaureringsinsatser 
för att återställa natur- eller kulturvärden – har stor betydelse för biologisk mång-
fald och för att stärkta ekosystemtjänster. I jordbrukslandskapet har restaurering, 
skötsel och nyanläggning av våtmarker finansierats genom landsbygdsprogram-
met. Flera pågående LIFE-projekt har också fokus på våtmarker. 

Arbetet med skydd, skötsel, restaurering och tillsyn av våtmarker har de senaste 
åren varit begränsat på grund av resursbrist.

Arbetet med skydd, skötsel, restaurering och tillsyn av våtmarker begränsas 
kraftigt av resursbrist.

Insatser för begränsad miljöpåverkan av skadliga ämnen, övergödning eller 
klimatförändringar, beskrivs under andra miljömål. Insatserna har stor betydelse 
för våtmarkerna, med tanke på att dessa är viktiga faktorer som driver på nega-
tiva förändringar som igenväxning, förändrad markkemi som kan leda till större 
metangasutsläpp och avsmältning av permafrostkärnorna i palsmyrarna. 
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1.2.1 BEGRÄNSAD HYDROLOGISK PÅVERKAN  

– BEVARANDE AV VÅTMAKERNAS UTBREDNING OCH EKOSYSTEMTJÄNSTER

De stora påverkansfaktorerna (markavvattning, upphörd hävd och kvävenedfall) 
fortsätter att verka och ger ackumulerade effekter och orsakar vegetationsföränd-
ringar.  Dikesrensning och den svåra gränsen mellan rensning och markavvattning 
samt effekterna av rensningarna, är ett problem44. 

Skyddsdikning i det storskaliga skogsbruket utfördes på 900 hektar under 
2010, 1 900 hektar 2011, 900 hektar 2012 och 800 hektar 201345. Anmälningar 
för skyddsdikning lämnades för 11 100 hektar 2010, 5 900 hektar 2011, 4 100 
hektar 2012 och 3 400 hektar 201346.

Förutsättningarna för ökad hänsyn inom skogsbruket har ökat med nya mål-
bilder, ny körskadepolicy och förbättrade föreskrifter till skogsvårdslagen och 
skärpt lagtillsyn. Hänsynen i skogsbruket har däremot inte ökat enligt den stati-
stik som kan hämtas i Skogsstatistisk årsbok för 2014. Statistiken bygger på data  
fram till 2013 och anger i procent vilka hänsynsnivåer vid avverkningar där före- 
teelsen förekommit. Statistiken är inte specifik för våtmarker, men troligen på- 
verkas skogklädda våtmarker på ungefär samma sätt som skogen generellt. För 
”hänsynskrävande biotoper” har den högsta hänsynsklassen, ”ingen påverkan” – 
som motsvarar god hänsyn – ett högt värde;  på 66 procent. Den sämsta klassen,  
”stor påverkan”,  har å andra sidan sitt hittills största och sämsta resultat; 17 
procent47. Lämnande av skyddszoner ligger på 68 procent ”ingen påverkan”48. 
Hänsyn till impediment har värdet 85 procent för ”ingen negativ påverkan”49. 
Vad gäller skyddszoner och impediment har endast 9 respektive 6 procent stor 
påverkan. Även om skyddszonen till en våtmark har påverkats i stor grad, betyder 
det inte att våtmarken påverkats i större omfattning. Eftersom många skogliga 
impediment utgörs av våtmarker har hänsynen till impediment stor relevans för 
myllrande våtmarker. 

Miljöpåverkan av transporter över vattendrag har en lägre nivå för ”ingen på-
verkan”, 64 procent, men det är en liten förbättring jämfört med 201350. Arealen 

44 Naturvårdsverket 2014 – Årlig uppföljning Myllrande våtmarker, NV-02471-13.
45 Skogsstyrelsen 2014, Skogsstatistisk årsbok 2014, tabell 6.19 Skyddsdikning inom det 

storskaliga skogsbruket 1985–2013, med fördelning på ägarklass.
46 Skogsstyrelsen 2014, Skogsstatistisk årsbok 2014, tabell 6.20 Anmäld areal skyddsdikning, 

med fördelning på ägarklass.
47 Skogsstyrelsen, 2014. Skogsstatistisk årsbok 2014, tabell 6.27 Föryngringsavverkningens 

påverkan på hänsynskrävande biotoper, 3-årsmedeltal, (2010/2011–2012/2013).
48 Skogsstyrelsen, 2014. Skogsstatistisk årsbok 2014, tabell 6.28 Föryngringsavverkningens 

påverkan på skyddszoner, 3-årsmedelvärden, (2010/2011–2012/2013).
49 Skogsstyrelsen, 2014. Skogsstatistisk årsbok 2014, tabell 6.29 Föryngringsavverkningens 

påverkan på skogliga impediment, 3-årsmedeltal, (2010/2011–2012/2013).
50 Skogsstyrelsen, 2014. Skogsstatistisk årsbok 2014, tabell 6.32 Föryngringsavverkningens 

påverkan vid transport över vattendrag, 3-årsmedeltal, (2010/2011–2012/2013).
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skogsmark som lämnas som hänsyn vid avverkning ligger på sitt sämsta värde 
sedan data började insamlas 199351. 

Statistiken ovan gäller hänsyn vid avverkningar och den speglar därför inte all 
hänsyn som tas i skogsbruket. Många våtmarker utgörs av skogliga impediment. 
Det gör att de i många fall inte omfattas av skogsbruksåtgärder, och inte heller 
syns i hänsynsstatistiken. Statistiken täcker inte heller mark som t ex avsatts som 
frivilligt skyddad mark.

Torvtäktverksamhet fortsätter och många ansökningar kommer till länsstyrel-
serna52. Naturvårdsverket har under 2014 tagit fram en prövningsvägledning för 
torvtäkt53. Antal kubikmeter bruten energi- och odlingstorv 2010–2013 framgår 
av tabell 11.5. 

En utredning om översyn av lag (1985:620) om vissa torvfyndigheter har under 
hösten 2014 gjorts på initiativ av energienheten på Näringsdepartementet. Natur-
vårdsverket har bistått i arbetet. Utredningens förslag bereds f n (mars 2015) av 
regeringskansliet. 

Tabell 11.5.  Torvtäkt enligt SCB (miljoner kubikmeter)54  

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

Barmarkskörning över våtmarker kan leda till omfattande markskador, och illegal 
terrängkörning orsakar problem för våtmarker i vissa län. De terrängkörningspla-
ner som genomförts för legal körning för några av samebyarna har börjat genom-
föras55. 

Våtmarkskalkning upphörde nästan helt efter 2004 i och med att de negativa 
effekterna på vegetation blivit kända. Omkalkning av redan kalkade områden 
sker däremot. Det uppstår en målkonflikt vid kalkning av våtmarker där syftet är 
att motverka försurning i nedströms belägna vatten. Detta görs för att förbättra 
förutsättningarna att uppnå miljökvalitetsmålen Bara naturlig försurning och 
Levande sjöar och vattendrag, men förfarandet kan få negativa effekter på själva 

51 Skogsstyrelsen, 2014. Skogsstatistisk årsbok 2014, tabell 6.22 Skogsmarksareal 
lämnad som hänsyn 2, 3-årsmedeltal, (2002/2003–2004/2005). Uppmätt 5–7 år efter 
föryngringsavverkning.

52 Länsstyrelsernas regionala årliga uppföljningar 2014.
53 Naturvårdsverket, 2014. Prövningsvägledning för torvtäkter – lokalisering. Rapport 6605.
54 SCB hemsida 2015-03-16.
55 Länsstyrelsen Jämtland, årlig uppföljning myllrande våtmarker 2013.
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våtmarken. Återhämtningstiden är ofta väldigt lång, även för våtmarker som bara 
kalkats en enda gång. Däremot kan kalkning av vattendrag bidra till att förbättra 
våtmarkers funktionalitet genom att förbättra vattenkvalitet på översvämnings-
vattnet. Stöd till biologisk återställning i vattendrag kan också bidra till att för-
bättra översvämningsmarkernas tillstånd56.

1.2.2 RESTAURERING OCH ÅTERSKAPANDE AV VÅTMARKER

Under 2007–2013 har 5 259 hektar våtmarker restaurerats eller anlagts med stöd 
av landsbygdsprogrammet. Av dem var 2 206 hektar helt klara 2013. Målet för 
anslutning inom landsbygdsprogrammet 2007–2013 var 6 000 hektar. Arealen 
våtmark som åtgärdades var betydligt mindre än förväntat för perioden 2007–
2012. För att öka antalet lantbrukare som anlägger och restaurerar våtmarker, 
sattes inför 2012 särskilda medel in till länsstyrelsens arbete med uppsökande 
verksamhet. I vissa delar av landet ändrades också takbeloppet per hektar från 
och med 2012, för att kunna täcka kostnaderna för särskilt intressanta objekt. 
Denna förändring bidrog till att det under 2013 skedde en stor ökning i anslut-
ningen, och måluppfyllelsen steg till 88 procent57. Arbetet med restaurering med 
stöd av landsbygdsprogrammet är mycket positivt enligt många länsstyrelser, även 
om flera samtidigt flaggar för behov av ytterligare resurser för uppsökande verk-
samhet, handläggning och hantering av tillståndsansökningar för större våtmarks-
anläggningar. 

Stora delar av skötseln av hävdberoende våtmarker i skyddade områden bekos-
tas genom miljöersättningarna. I skyddade områden kan länsstyrelserna också 
använda skötselmedel för skyddade områden för att sköta och restaurera våt-
marker. Uppgifter om våtmarksarealen som sköts med skötselmedel saknas.  Av 
de resurser som används till våtmarker går en huvuddel till restaurering. Under 
perioden 2011–2013 minskade den årliga kostnaden från drygt 10 miljoner kro-
nor per år till knappt 5 miljoner kronor58, men det kan troligen delvis förklaras av 
stora skillnader mellan åren när det gäller omfattningen på restaureringsinsatser.  
Ett sätt för länsstyrelserna att få ökade resurser för skötsel  har varit att använda 
skötselmedlen som delfinansiering i LIFE-projekt, som erhåller 50 procent av sin 
finansiering från EU. Flera LIFE-projekt med inriktning mot restaurering av natur-
liga eller hävdberoende våtmarker pågår, bland annat Ad(d)mire, Foder och Fäg-
ring, ReClaim, Grace och Coast benefits. Ad(d)mire är det enda av dem som har 
våtmarksrestaurering som huvudsyfte och inom projektet förväntas 3 581 hektar 
våtmarker restaureras. Dessutom förväntas en positiv effekt på ytterligare cirka  

56 Naturvårdsverket 2012, styrmedel för att nå miljökvalitetsmålen – en kartläggning,  
Naturvårdsverkets rapport 6415.

57 Jordbruksverket 2014, årsrapport landsbygdsprogrammet 2013, rapport 14:17.
58 Naturvårdsverket 2014, återrapportering åtgärder för biologisk mångfald 2011–2013,  

NV- 01563-14.
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40 000 hektar våtmark som ligger i anslutning till de restaurerade områdena. 
Arter som är mål för åtgärder i de olika projekten är t ex våtmarksfåglar, våt-
marksmossor, kärlväxter som dvärglåsbräken och guckusko och insekter som 
väddnätfjäril. 

Andra finansieringsformer för våtmarksanläggning och restaurering är LONA 
och LOVA-medel59. Flera kommuner har arbetat med anläggning av våtmarker i 
tätortsnära miljöer, bland annat som en del i arbetet med hållbara städer. Sport-
fiskarna har i flera kustområden utmed Östersjön bidragit till våtmarksskapande 
i form av tillfälligt översvämmande marker som bidrar till fiskreproduktion. Flera 
län har genomfört restaureringsinsatser för rikkärr och groddjur inom ramen för 
åtgärdsprogramarbetet med finansiering från landsbygdsprogrammet stöd för 
utvald miljö. I skogsmark arbetar flera skogsbolag eller andra aktörer med våt-
marksrestaurering60. Även återställning efter torvtäkter och omprövning av vatten-
domar har betydelse som instrument för restaurering.

Även om restaureringsarbetet berör begränsade ytor är resultaten av arbetet 
positiva, även i de fall våtmarker anläggs för andra syften än biologisk mångfald. 
Hotade arter vandrar in i en stor andel av nyanlagda våtmarker, och för några 
arter, bland annat lövgrova, klockgroda och vissa våtmarksfåglar är det lokala/
regionala arbetet med nyanläggning av våtmarker något som påverkat deras röd-
listestatus på nationell nivå. Den bedöms vara en viktig förklaring till den positiva 
utvecklingen för flera groddjur och har bidragit till att fyra arter inte längre är 
rödlistade och två har fått en lägre klassning 2010 jämfört med 200061. Restaure-
ring av kustnära våtmarker utförd med hänsyn till fiskreproduktion kan ge goda 
resultat för rekryteringen av gädda. Troligen kan det även främja andra vårlekan-
de arter som behöver grunda, varma vatten under leken och tidig yngelperiod62.

1.2.3 HOTADE ARTER OCH ARBETE MED ÅTGÄRDSPROGRAM

Riktade insatser för hotade våtmarksarter sker inom ramen för arbetet med 
åtgärdsprogram för hotade arter. Viktiga insatser de senaste åren har varit arbete 
med restaurering av rikkärr och med återskapande av lekvatten för grodor. Den 
viktigaste begränsningen för arbetet med åtgärdsprogram har de senaste åren 
varit en kraftigt nedskuren budget. Från toppåren 2008–2009, när budgeten för 
åtgärdsprogramarbetet låg på drygt 90 miljoner, gick den 2011 ned till cirka 40 
miljoner. Under  2013 och 2014 har budgeten legat på omkring 40 miljoner från 
Naturvårdsverket och 8 miljoner från Havs- och vattenmyndigheten. Den bud-

59 LONA=Lokala naturvårdssatsningen, LOVA=Lokala vattenvårdsprojekt.
60 Enkätsvar länsstyrelser angående Myllrande våtmarker inför fördjupad utvärdering 15.
61 Strand och Weisner 2013, Effects of wetland construction on nitrogen transport and 

species richness in the agricultural landscape – Experiences from Sweden, Ecological 
Engineering 56 (2013) 14–25.

62 Fiskeriverket, 2011: "Våtmarker som rekryteringsområden för gädda i Östersjön. Finfo 
2011.
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geten täcker dock inte bara våtmarker. Det är varje län som avgör vilka program 
som prioriteras. Genomförda åtgärder i programmen har därför till stor del finan-
sierats via andra medel, främst ”utvald miljö” inom landsbygdsprogrammet samt 
”skötselmedel för skyddade områden”. Ett exempel är kostnaderna för åtgärder 
för rikkärr 2014. Då användes cirka 1 850 000 kronor från medlen för åtgärds-
program, och närmare 34 miljoner kronor från andra källor, bland annat lands-
bygdsprogrammet.

Naturligt förekommande våtmarksfåglar omfattas av ett generellt skydd enligt 
fågeldirektivet, implementerat i nationell lag genom artskyddsförordningen. Även 
arter listade i bilaga 4 enligt art- och habitatdirektivet omfattas av ett strikt skydd 
enligt artskyddsförordningen. Skyddet gäller både arterna och deras livsmiljöer. 
En våtmarksart som förekommit i flera tillståndsprocesser enligt artskyddsförord-
ningen de senaste åren, är större vattensalamander.

1.2.4 FRÄMMANDE ARTER OCH GENOTYPER

LIFE-projektet MirDiNec genomfördes åren 2010–13 med inriktning på bekämp-
ning av mårdhund. Insatserna mot mårdhund har haft effekt och populationen har 
minskat. Projektet är ett exempel på att åtgärder mot invasiva arter får effekt om 
de inte sätts in för sent63. Mårdhundsarbetet fortsätter även efter att LIFE-projek-
tet avslutats. 

I Halland pågår projekt som delvis handlar om att bli av med vresros i kust-
bandet, bland annat i dynvåtmarker. Finansiering har skett dels via landsbygds-
programmets ersättningsform ”Utvald miljö” och dels via kommunal medfinan-
siering.  Vresrosor grävs upp och sanden siktas för att bli av med alla rötter. Med 
detta arbetssätt återskapas mer öppna dynmiljöer som även kan gynna många 
hotade arter. Någon utvärdering av resultatet har inte gjorts64. 

Under 2014 togs beslut om en ny EU-förordning om invasiva främmande 
arter65. Förordningen trädde i kraft den 1 januari 2015. 

1.2.5 BEVARADE NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDEN

Skydd av våtmarker
I februari 2014 tog regeringen beslut om ett nytt etappmål för skydd av natur66. 
För våtmarker anger målet att det formella skyddet av ska ha ökat med cirka 210 
000 hektar till 2020 genom att myrar med höga naturvärden i den nationella myr-
skyddsplanen skyddas. I figur 11.4 redovisas läget för myrskyddsplanens genom-
förande. 

63 Naturvårdsverket 2014 – Årlig uppföljning Myllrande våtmarker, NV-02471-13.
64 Länsstyrelsen Halland, regional årlig uppföljning myllrande våtmarker 2014.
65 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.

66 Regeringsbeslut den 27 februari 2014.
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Under perioden 2012–2014 har 12 370 hektar öppen våtmark och 3 220 hektar 
sumpskog skyddats som naturreservat67. 

Figur 11.4. Myrskyddsplanens genomförande

Indikatorn ”Myrskyddsplanens genomförande” för 201468. Indikatorn visar utvecklingen sedan 
Myrskyddsplanen reviderades 2007, men också utgångläget när den första Myrskyddsplanen  
publicerades 1994 för den areal som överlappar mellan planerna. Indikatorn 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 (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. 

I Blekinge är länsstyrelsen färdig med skyddet av länets myrskyddsplaneobjekt, 
men framhåller samtidigt att det finns ett stort behov av skydd av ytterligare våt-
marker och att skyddstakten är för långsam69. Flera länsstyrelser påtalar att våt-
markerna prioriteras ned till förmån för skogsskyddet70. 

Skyddet av limnogena och marina våtmarkstyper behöver stärkas i Nordboreal 
SUS-region, där endast några procent är skyddade. 

67 Naturvårdsverket 2015, prel. underlag till återrapportering arbete skydd av natur.
68 Naturvårdsverket, 2013. Indikator Myrskyddsplanens genomförande NV-09652-12.
69 Länsstyrelsen Blekinge, regional årlig uppföljning 2014.
70 Länsstyrelserna, regionala årliga uppföljningsrapporter 2014.

Tusen hektar

Figur 11.4. Myrskyddsplanens genomförande
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Skötsel av hävdberoende våtmarker
Ängs- och betesmarksarealen, inklusive hävdade våtmarkstyper som sköts med 
hjälp av landsbygdsprogrammets miljöersättningar, fortsätter att minska, även om 
stora arealer fortfarande ingår. Den samlade arealen med miljöersättning var 427 
326 hektar år 2013, en minskning från 461 401 hektar år 200571. Data för häv-
dade våtmarkstyper perioden 2008–2010 redovisas i tabell 11.6. Uppgifterna är 
från den period då översynen av vad som kan räknas som jordbruksmark skärp-
tes, med effekt att främst många rikkärr och de blötare delarna av strandängarna 
inte längre klassades som stödberättigade. Markerna kan dock också ha tagits ut 
ur ersättningssystemet av andra skäl. Ändringen har inneburit att dessa marker får 
hävdas med annan finansiering, på frivillig basis eller att hävden upphört. 

Tabell 11.6.  Våtmarker hävdade med miljöersättning 2008-201072.  

Naturtyp Areal med 
ersättning 
2008 i ha

Areal med 
ersättning 
2010 i ha

Andel med 
ersättning 
2008 i %

Andel med 
ersättning 
2010 i %

Differens 
areal 2008 
och 2010 
i ha

Fuktäng 20 520 20 040 80 75 -480

Rikkärr 640 510 76 59 -130

Strandäng 5 730 5 290 83 75 -440

Totalt 26 890 25 840 81 78 -1 050

Under 2013 har 7 755 hektar våtmarker hävdats med stöd av miljöersättningar 
för skötsel av våtmarker inom Landsbygdsprogrammet. Det motsvarar 78 procent 
av målet i programmet på 10 000 ha för stödperioden 2007–201373. 

Under 2013–14 har Sverige tagit fram ett förslag till nytt landsbygdsprogram 
för 2015–2020. Viktiga förändringar som berör våtmarker är att miljöersättnings-
formen "Utvald miljö" tagits bort sedan 2014, och att ”gräsfattiga marker” där 
bland annat många tidvis översvämmade fuktiga betesmarker och ängsmarker 
ingår, får en lägre stödnivå än andra gräsmarker. 

Skötselmedlen som användes för våtmarker var drygt 10 miljoner 2011, men 
hade minskat till knappt fem miljoner 2013. Huvuddelen av dem har använts för 
restaureringsåtgärder. Medel från LIFE-fonden har varit ett viktigt komplement 
som bidragit till flera större projekt inriktade på bland annat våtmarker. Att söka 
LIFE-projekt, som erhåller 50 procent av sin finansiering från EU, har varit ett sätt 
länsstyrelserna att växla upp de medel de har.

71 Jordbruksverket 2014, jordbruksstatistisk årsbok 2014, tabell 9.4.
72 Jordbruksverket, 2012. Betesmarker och slåtterängar med miljöersättning. Rapport 

2012:41.
73 Jordbruksverket 2014, jordbruksstatistisk årsbok 2014.
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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 kulturarvet74. I Jämtlands län pågår arbete i kulturreservatet Lillhärjåbygget  
för att bevara kulturhistoriska värden bland annat genom skötsel av så kallade 
åslåttermarker75. 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 kunskap76.

1.2.6 FRILUFTSLIV OCH BULLER

Flera län arbetar med insatser för att förbättra leder, p-platser eller andra åtgärder 
för ökad tillgänglighet till våtmarker. Det har också genomförts särskilda våt-
marksvandringar, bland annat inom ramen för LIFE-projektet Ad(d)mire77. 

Flera stora våtmarker i Halland, med stora värden för både natur och frilufts-
liv, är kraftigt påverkade av trafikbuller, framförallt från E678. Örebro kommun 
arbetar aktivt med att anlägga, restaurera och sköta (beta) våtmarker i tätortsnära 
områden79. 

1.2.7 KUNSKAPSUPPBYGGNAD

En ny nationell höjddatabas har tagits fram. Den kan komma att få stor betydelse 
för planering och utvärdering gällande våtmarker80. SLU har ett VINNOVA-finan-
sierat projekt om att utveckla markfuktighetskartor och Skogforsk har tagit fram 
en modell (utifrån befintliga markfuktighetskartor) för drivningsplanering som 
redan används i praktiskt skogsbruk. Dessa får ökad spridning inom skogsföreta-
gen och skogsägarföreningarna.

För en adaptiv förvaltning krävs en kontinuerlig och effektiv insamling och 
analys av miljötillståndet t.ex. genom miljöövervakningen. För vissa våtmarks-
typer behövs en förstärkning av kunskapsläget. Slutligen finns det en testad och 
utvecklad metodik för mindre vanliga naturtyper inom projektet Terrester habitat-
uppföljning.

På uppdrag av Naturvårdsverket har en utredning belyst hur svensk klimat-
rapportering skulle kunna göras med de nya inventeringsriktlinjerna från 2013  
för marker dränerade organogena jordar. Rapporten visar att cirka 10,62 Mt 

74 Länsstyrelsen Halland, regional årlig uppföljning 2014.
75 Länsstyrelsen Jämtland, regional årlig uppföljning 2014.
76 Länsstyrelsen Jönköping, regional årlig uppföljning 2014.
77 Regionala årliga uppföljningar 2014.
78 Länsstyrelsen Halland, regional årlig uppföljning 2014.
79 Enkätsvar länsstyrelser angående Myllrande våtmarker inför fördjupad utvärdering 15.
80 Naturvårdsverket 2014 – Årlig uppföljning Myllrande våtmarker, NV-02471-13.
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CO2-ekv avges från dränerade organogena jordar i Sverige81, vilket är en höjning 
med cirka 1 Mt jämfört de äldre riktlinjerna och rapporteringen exkl. ”mark-
avvattning och dränering”. 

1.3 De centrala problemen för målet 
Inriktningen för Myllrande våtmarker är att våtmarkernas ekologiska och vatten- 
hushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker beva-
ras för framtiden. För att uppnå det krävs både insatser kopplade till själva våt-
markerna, och insatser på samhällsnivå för att motverka storskalig, negativ påver-
kan från vår livsstil, som klimatförändringar och luftburna föroreningar. 

I utvärderingen för Myllrande våtmarker görs en analys och beskrivning av de 
problem och åtgärder som är kopplade till en aktiv påverkan på själva våtmark-
erna. De insatsbehov som är kopplade till klimat och luft hanteras av andra miljö-
mål, och analyseras därför inte, även om de har en avgörande betydelse för våt-
markernas långsiktiga utveckling. De berörs bara i den mån restaureringsinsatser 
kan behövas på grund av de problem de orsakar.

För våtmarkernas tillstånd i stort är de största utmaningarna kopplade till 
den storskaliga negativa påverkan från befintlig markavvattning, skador från ny 
markavvattning och negativ påverkan från jord- och skogsbruk, exploatering samt 
upphörd hävd. För att uppnå miljömålet och gynnsam bevarandestatus behövs 
bättre rättstillämpning och hänsyn för att undvika skador. Tillsynsverksamheten 
behöver förstärkas. Våtmarker med hävdberoende värden behöver skötas. Hydro-
logisk restaurering och röjning av igenväxningsvegetation behövs för många 
våtmarker, samt nyanläggande av våtmarker i vissa miljöer. Särskilt värdefulla 
våtmarker behöver långsiktigt skydd. Riktade insatser behövs dessutom för hotade 
arter.

De områden som valts ut för analys i kapitel 2 anges nedan tillsammans med 
viktiga uppföljningsmått. 

Markavvattning, ej miljöanpassad dikesrensning och negativ påverkan från jord- 
och skogsbruk 
Centrala uppföljningsmått: Nationell statistik över skador, hänsyn och tillsyn, t.ex. 
skogsstatistik. 

Torvtäkt och annan exploatering
Centrala uppföljningsmått; Indikatorn torvutvinningens omfattning, statistik över 
hänsyn och tillsyn. För övrig exploatering som påverkar våtmarker, som industri, 
bostadsområden och infrastruktur saknas f.n. uppföljningsmått.

81 Lindgren, A. och Lundblad, M. 2014. Rapportering av utsläpp från dränerade organiska 
jordar under UNFCCC – utvärdering av emissionsfaktorer och arealer för Sverige. Rapport 
14 SLU.
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Skötsel av hävdberoende våtmarker
Centrala uppföljningsmått: Areal våtmarker som omfattas av miljöersättningar, 
indikatorn bevarandestatus våtmarkstyper – med fokus på de hävdberoende våt-
markstyperna. Skötselinsatser i skyddade områden är också relevant.

Restaurering, återskapande och anläggning av våtmarker
Fokus för analysen är arbetet med restaurering. Centrala uppföljningsmått: Indi-
katorn anlagda våtmarker, uppgifter från andra källor om våtmarksrestaurering.

Bevarande/skydd av våtmarker
Centrala uppföljningsmått: Etappmål för skydd, Indikatorn myrskyddsplanens 
genomförande. Årlig rapportering av utveckling av markåtkomst och områdes-
skydd.

2. Analys av förutsättningar och orsaker  
till situationen för målet

2.1 Generella problem övergripande insatser

2.1.1 MILJÖPROBLEM OCH KONFLIKTER MELLAN ALLMÄNNA  

OCH ENSKILDA INTRESSEN

Våtmarker förser oss med flera ekosystemtjänster såsom kollagring, vattenhus-
hållande funktioner, kväveretention och rekreationsmöjligheter. Våtmarker står 
även för en stor del av den biologiska mångfalden. Ekosystemtjänster kan ofta 
betraktas som kollektiva nyttigheter, det vill säga att allmänheten i stort kan dra 
fördel av dem. Samtidigt är marken där våtmarken är placerad eller bör placeras, 
ofta ägd av en privat markägare. Privata fastighetsägare kan sällan ”sälja” de 
nyttigheter som våtmarken producerar för samhället, eftersom nyttorna ofta är 
”icke-exkluderande”, det vill säga att personer kan dra fördel av dem, även om 
de inte betalar för ”sin” nytta; det är möjligt att besöka våtmarker eller ta del av 
ekosystemtjänster som vattenrening utan att ha bidragit till dem själv. På grund 
av bristen på ”privata nyttor” saknas ofta intresse för att bevara eller återställa/
restaurera våtmarken utifrån den privata fastighetsägarens synvinkel. Marken i 
sig eller andra inkomstbringande aktiviteter konkurrerar istället med bevarandet 
av våtmarken och dess funktioner. Att olika aktörer kan få del av nyttor utan att 
behöva bidra till kostnaden för åtgärder, kan leda till ”marknadsmisslyckanden”. 
En konflikt mellan samhällets intressen och privata intressen uppstår därför ofta. 
I SOUn ”I vått och torrt konstateras att ”det råder en uppenbar intressekonflikt 
mellan ”miljösidan” och ”produktionssidan”. Miljösidan ser markavvattning som 
ett hot mot möjligheten att följa EU-krav, miljökvalitetsmål etc. och produktions-
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sidan som ser markavattning som en given förutsättning för att bedriva jord- och 
skogsbruk i stora delar av landet82. 

2.1.2 GENOMFÖRANDEUNDERSKOTT PÅ GRUND AV RESURSBRIST

Ett gemensamt problem för många av styrmedlen och åtgärderna som analyseras, 
är att de inte leder till resultat på grund av brist på resurser. Bristen på resurser 
gör att även väl utformade styrmedel inte leder till önskade resultat. Så länge till-
räckliga resurser inte finns för genomförandet, får det liten effekt att justera eller 
komplettera styrmedlen. 

Fördröjningen när det gäller genomförande av positiva åtgärder kan medföra 
merkostnader på sikt, i och med behovet av skötselåtgärder/restaurering kan öka 
och att kostnader ibland kan knytas till uteblivna nyttor83. Resursbristen hand-
lar ofta både om brist på resurser för administration/tillämpning av styrmedlen 
(otillräckliga resurser för handläggning av tillståndsärenden, bedrivande av tillsyn, 
arbete med skydd av våtmarker och arbete med restaurering eller omprövning av 
markavvattningsföretag) och brist på resurser för konkreta åtgärder (restaurering, 
skydd, skötsel, artinriktade åtgärder, kunskapsuppbyggnad).

2.1.3 GYNNSAM BEVARANDESTATUS

EUs art- och habitatdirektiv är främst implementerat i Sverige genom arbetet 
med utpekande och skydd/bevarande av Natura 2000-områden, samt uppfölj-
ning och rapportering om naturtypernas tillstånd. Enligt EUs strategi för biologisk 
mångfald 202084, bör statusen för naturtyper och arter ha förbättrats väsentligt 
till 2020. Det mått som ska användas för bedömningen är den rapporterade beva-
randestatusen för dem. I tabell 11.7. kommenteras naturtyperna, samt de främsta 
insatsbehoven för dem. 

Miljömålen har en viktig roll för Sveriges arbete med uppnåendet av direktivens 
mål om gynnsam bevarandestatus på nationell nivå. Det är dock en tydlig skillnad 
mellan de direkt verkande och skarpa styrmedel som finns för enskilda Natura 
2000-områden, vilka utgår från de bindande kraven i artikel 6 i art- och habitat- 
direktivet, och det mer ”visionära” målet om gynnsam bevarandestatus. Det arbe-
te som skett hittills i Sverige med koppling till art- och habitatdirektivet är till stor 
del begränsat till skyddade områden. För att nå åtagandet om gynnsam bevarande- 
status på biogeografisk nivå, behövs omfattande insatser även utanför skyddade 
områden. Nuvarande styrmedel och insatser är inte tillräckliga. 

82 SOU 2014:35, I vått och torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga regler.
83 Naturvårdsverket 2014 – Årlig uppföljning Myllrande våtmarker, NV-02471-13
84 Meddelande från kommissionen av den 3 juni 2011 med titeln: "Vår livförsäkring, vårt 

naturkapital - en strategi för biologisk mångfald i EU fram till 2020"
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Tabell 11.7. Åtgärdsbehov/möjligheter för att nå gynnsam bevarandestatus. 
GYBS=naturtypen har gynnsam bevarandestatus, det finns inte behov av åtgärder  

Naturtyp Kod Alpin region Boreal region Kontinental region

VÅTA MARKER

Salta strandängar 1330 hävd, restaurering hävd, restaurering

Strandängar vid  
Östersjön

1630 hävd, restaurering hävd, restaurering

Dynvåtmarker 2190 hävd, restaurering hävd, restaurering

Fukthedar 4010 hävd, restaurering hävd, restaurering

Fuktängar 6410 hävd, restaurering hävd, restaurering

Svämängar 6450 hävd, restaurering, 
återställd vattenregim

hävd, restaurering, 
återställd vattenregim

Lövsumpskog 9080 hänsyn, skydd, res-
taurering

hänsyn, skydd,  
restaurering

Svämlövskog och 
svämädellövskog

91E0, 
91F0

skydd, restaurering, 
återställd vattenregim

skydd, restaurering, 
återställd vattenregim

MYRAR

Högmossar 7110* restaurering restaurering

Skadade högmossar 7120 restaurering restaurering

Terrängtäckande mossar 7130* GYBS

Öppna mossar och kärr 7140 GYBS hänsyn, skydd,  
restaurering

hänsyn, skydd,  
restaurering

Källor och källkärr 7160 GYBS hänsyn, skydd hänsyn, skydd

Agkärr 7210* GYBS GYBS

Kalktuffkällor 7220* GYBS hänsyn, skydd hänsyn, skydd

Rikkärr 7230 GYBS hävd, restaurering, 
hänsyn

hävd, restaurering, 
hänsyn

Alpina översilningskärr 7240* GYBS

Aapamyrar 7310* GYBS GYBS

Palsmyrar 7320* svalare klimat

Skogsbevuxen myr 91D0 hänsyn, skydd, 
restaurering

hänsyn, skydd, 
restaurering
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2.1.4 ARTERS SPRIDNINGSMÖJLIGHETER OCH GRÖN INFRASTRUKTUR

Arbetet med grön infrastruktur kan bli ett viktigt bidrag för att bland annat 
identifiera risker för och motverka fragmentering av naturtyperna, och vid behov 
skapa bättre samband mellan viktiga våtmarksområden. Naturvårdsverket gjorde 
tillsammans med andra centrala myndigheter en analys av förutsättningar och 
styrmedel för grön infrastruktur under 201285. För våtmarker visade analysen att 
det finns ett stort behov av förstärkt arbete med grön infrastruktur i våtmarks-
landskapet. Stora arealer har försvunnit genom torrläggning. 

För att säkerställa en bra konnektivitet för våtmarkerna och de våtmarkslevan-
de arterna skulle mer fördjupade regionala analyser behöva göras av våtmarker-
nas gröna infrastruktur. De behöver även omfatta deras påverkansområden, samt 
behovet av nyskapande av våtmarker för kväveretention eller klimattjänster som 
översvämningsskydd.

Exempel på lämpliga insatser:
– Ökad regional planering för att bättre kunna beakta våtmarkernas betydelse 

och ekosystemtjänster. Våtmarker ingår ofta i större komplex och störning i 
en del kan orsaka skador i andra delar

– Bättre planeringsunderlag behövs där viktiga våtmarksområden är identifie-
rade

– Mer resurser för rådgivning86 
– utveckling av GIS-verktyg med nationella höjdmodeller för att underlätta 

planering/hänsyn87 

Ett framtida EU-direktiv om havs- och kustplanering kan få stor betydelse för 
våtmarker i kustområdet, men faktisk effekt är ännu svårbedömd.

2.2 Analyser per problemområde

2.2.1 MARKAVVATTNING OCH NEGATIV PÅVERKAN FRÅN JORD- OCH SKOGSBRUK 

Allmänt om markavvattning
Markavvattning är åtgärder för att dränera mark och skydda den mot översväm-
ningar i syfte att varaktigt öka fastighetens lämplighet för ett visst ändamål88. 
Åtgärder kan innebära till exempel utdikning, uppodling och invallning. Huvud-
delen av den påverkan på våtmarker som sker genom markavvattning, beror 
på redan befintliga avvattningsanläggningar, men det sker också markavattning 

85 Naturvårdsverket 2012, Redovisning av uppdrag att utarbeta en landskapsanalys och 
analysera relevanta styrmedel for att utveckla den gröna infrastrukturen (M2012/722/Nni), 
NV-03013-12.

86 Enkätsvar länsstyrelser angående Myllrande våtmarker inför fördjupad utvärdering 15.
87 Enkätsvar länsstyrelser angående Myllrande våtmarker inför fördjupad utvärdering 15.
88 SOU 2014:50 Hållbar användning av mark och vatten.
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genom felaktigt utförd dikesrensning och skyddsdikning som utförs så att det i 
praktiken innebär en markavvattning.Utdikningar sker främst inom skogsbruket 
men förekommer även på jordbruksmark. Anläggning av vägar för skogsbruket 
och vindkraftsanläggningar samt körskador från terrängkörning kan också ha en 
markavvattnande effekt och anspråken kommer troligen att öka framöver89. Till-
synen vad gäller markavvattning har stora brister och består i stort sett endast av 
inkomna anmälningar (ingen eller mycket begränsad egeninitierad tillsyn). 

I SOU:n ”I vått och torrt” konstateras att det råder en intressekonflikt mellan 
”miljösidan” och ”produktionssidan”. ”Miljösidan” ser markavvattning som ett 
hot mot möjligheten att följa EU-krav och flera av våra svenska miljökvalitetsmål 
och ”produktionssidan” ser markavvattning som en given förutsättning för att 
bedriva jord och skogsbruk i stora delar av landet. DDet finns även intressekon-
flikter mellan olika miljö- och samhällsmål, till exempel mellan mål för förnybar 
energi och bevarandemål. Markavvattning är till exempel en förutsättning för att 
kunna bygga järnvägar och en fortsatt global efterfrågan på biobränsle innebär ett 
fortsatt högt tryck på skogsråvara som beräknas öva framöver. Den är en förut-
sättning för delar av miljömålet Ett rikt odlingslandskap och dränerad mark mins-
kar växtnäringsläckaget från odlad mark90.

Den verksamhet som bedrivs genom markavvattning omfattar vanligtvis ett 
mindre område, men åtgärderna som vidtas får normalt även effekter utanför 
det område som tillståndet avser. Dikning försämrar ofta vattenkvaliteten ned-
ströms själva åtgärden. Invallningar, rätningar av vattendrag och avledning av 
vatten påverkar naturliga vattenflöden, bottenstruktur och ekologiska processer 
i sjöar och vattendrag. Dikning av torvmark kan medföra nedbrytning och ökat 
läckage av löst organiskt material och näringsämnen. Dikningen riskerar också 
att öka läckage av kvicksilver och metylkvicksilver till vattendragen. Dikningen 
kan göra att överskottsvatten transporteras fortare och därmed indirekt bidrar till 
övergödning av hav och sjöar. Befintliga gamla diken fortsätter även att dränera 
våtmarkerna, trots att syftet med dikningen ofta inte längre gäller. Dessutom ten-
derar rensningen av gamla diken att öka91. Även rensning av tidigare diken kan ha 
en mycket stor påverkan på ekosystemen, särskilt då ingen rensning genomförts 
under lång tid.

Markavvattning av jordbruksmark
Markavvattning i jordbruksmark handlar idag främst om att vidmakthålla och 
i vissa fall förbättra dränering och översvämningsskydd på den mark som redan 

89 Naturvårdsverket 2012, Steg på vägen – Fördjupad utvärdering av miljömålen 2012, 
rapport 6500.

90 SOU 2014:35, I vått och torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga regler.
91 SOU ”I vått och torrt”. (Se sid 337 i SOU I vått och torrt för exempel på miljöeffekter av 

dikning och rensning).
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används som jordbruksmark. Detta beror på att en stor del av Sveriges åkerareal 
inte är självdränerande utan kräver någon form av åtgärd för att förbättra dräne-
ringen92. Önskemål om dikningsåtgärder bedöms komma att öka i de delar av lan-
det som förväntas få ökad nederbörd på grund av klimatförändringar. En längre 
odlingssäsong kan innebära behov av anpassning av befintliga anläggningar på de 
marker som fortsatt ska användas för jordbruksproduktion. I många fall kommer 
detta att kräva nya markavvattningsåtgärder. 

Markavvattning i skogsmark
Markavvattning i skogsmark kan ske i samband med dikesunderhåll, där det före-
kommer att befintliga diken fördjupas i samband med rensning. Vägdiken som är 
till för att transportera bort regnvatten är inte markavvattning utan avloppsdiken 
rent juridiskt, men det förekommer att dikning i samband med vägbyggen kan 
ha en markavvattnande funktion, även om det inte är det uttalade syftet93. Skogs-
bruksåtgärder som medför markskador kan också leda till förändrad hydrologi i 
våtmarker och de kan ha en markavvattnande funktion. Skyddsdikning som görs 
för att skydda mot högre grundvattenyta efter slutavverkning har inte varaktig 
markavvattning som syfte, men om dikena görs för djupa kan de få mer än en 
temporär avvattnande effekt. 

Vid markavvattning är det viktigt beakta ny kunskap om processer för utbyte 
mellan yt- och grundvatten – så att inte grundvattnet skadas.

Annan negativ påverkan
Våtmarker har känslig vegetation och ofta dålig bärighet. Terrängkörning kan 
orsaka djupa spår i våtmarken, som tar lång tid att läka. Vidare kan spåren inne-
bära ändrade hydrologiska förhållanden som i sin tur kan leda till att områden 
påverkas och torkar ut. 

Våtmarker utsätts för flera typer av kemisk påverkan. De utsläpp som sker från 
jord- och skogsbruk är en bieffekt av den produktion som bedrivs. Genom ett 
medvetet hänsynstagande till risken för utlakning av skadliga ännen från den bru-
kade marken finns det stora möjligheter att begränsa utlakningen, men det är ändå 
svårt att helt komma runt den. 

2.2.1.1 Styrmedel för markavvattning och hänsyn:  
– krav på dispens för markavvattning enligt miljöbalken gäller i större delen av 

södra Sverige och för övriga delar av landet beträffande särskilt värdefulla 
våtmarker. Länsstyrelsen får enligt 11 kap. 14 § andra stycket miljöbalken 
meddela dispens om det finns särskilda skäl. Möjligheten att meddela dispens 
är avsedd att utnyttjas restriktivt. Som förutsättning för dispens ska gälla att 

92 SOU 2014:35, I vått och torrt - förslag till ändrade vattenrättsliga regler.
93 Diken som är till för att öka bärigheten på nya vägar är en form av markavvattning.
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området som berörs av markavvattning i princip saknar betydelse från natur-
skyddssynpunkt. Dispens måste meddelas innan en tillståndsprövning kan 
ske94. 

– tillståndskrav för markavvattning gäller i hela landet. Markavvattning får 
enligt 11 kap. 13 § första stycket miljöbalken inte utföras utan tillstånd. Till-
ståndsplikten omfattar aktiviteter som utförs för att skydda mot vatten när 
syftet är att ”varaktigt öka en fastighets lämplighet för något visst ändamål, 
t ex skogsbruk, jordbruksdrift eller exploatering”. Undantag gäller dränering 
av jordbruksmark med täckdiken upp till dimension 300 mm.

– anmälningsplikt för dikesrensning enligt 11 kap. 15§ miljöbalken. Dikes-
rensningen får inte utföras så att dikets djup eller läge förändras. Anmälda 
skyddsdikningar kan i vissa fall vara markavvattning och är då tillstånds-
pliktig verksamhet. Exempelvis är skyddsdikning i sumpskog per definition 
tillståndspliktig markavvattning. 

– Terrängkörningslagen med tillhörande förordning95, reglerar terräng- 
körningen i Sverige. För att skydda olika allmänna intressen mot skador och 
störningar är körning i terräng på barmark generellt förbjuden och på snö-
täckt mark reglerad inom vissa områden. Undantag gäller för till exempel 
skogs- och jordbrukare samt rennäringsutövare, där möjligheten att köra i 
terräng har betydelse för yrkesutövningen. Även barmarkskörning i samband 
med hämtning av fällt vilt är tillåten, men kan orsaka skador då öppna myrar 
ibland är den mest framkomliga vägen. 

– generellt biotopskydd gäller för källor, småvatten och våtmarker i jordbruks-
mark med en areal på högst en hektar. 

– 30 § Skogsvårdslagstiftningen ställer krav på miljöhänsyn i skogsbruket, t ex 
för hänsynskrävande biotoper, skyddszoner mot våtmark och körning samt 
dikesrensning.

– Många trädklädda våtmarker är skogliga impediment, det vill säga att de har 
så låg virkesproduktion att den inte klassas som produktiv skogsmark. Skog-
liga våtmarksimpediment större än 0,1 hektar, är skyddade från avverkning 
och andra skogsbruksåtgärder genom 13 a§ Skogsvårdslagen. Genom det 
skyddet minskar också risken för t ex körskador.

– Enligt Jordbruksverkets föreskrifter96 är det inte tillåtet att bedriva verksam-
het som skadar natur- och kulturvärdena i ängs- och betesmarker. De allmän-
na hänsynsreglerna omfattar bestämmelser om bland annat gödselhantering 
och djurantal, vilket indirekt har en påverkan på våtmarksmiljöer. 

94 SOU 2014:35, I vått och torrt - förslag till ändrade vattenrättsliga regler.
95 Terrängkörningslag (1975:1313) samt terrängkörningsförordning (1978:594).
96 Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 1999:119) om hänsyn till natur- och kulturvärden i 

jordbruket.
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– strandskyddsreglerna ger ett skydd mot exploatering av strandnära våt- 
marker om de ligger inom strandskyddat område. Jord- och skogsbruk är 
undantaget från reglerna. 

– Stöd för eller krav på anläggandet av våtmarker och skyddszoner för kväve-
rening är åtgärder som kan bidra till minskat näringsläckage. 

2.2.1.2 Tillämpning och brister
Information och rådgivning
Det är angeläget att förbättra efterlevnaden av skogsvårdslagens krav på hänsyn 
till natur- och kulturvårdens intressen, och information och rådgivning är ett vik-
tigt verktyg. De gröna skogsbruksplanerna, som utgör ett frivilligt planeringsun-
derlag för markägaren, behöver utvecklas till att ge större hänsyn till mark- och 
vattenvård och den hydrologiska situationen på fastigheten och i avrinningsområ-
det97.

Miljöhänsynen vid dikesrensning behöver öka överlag. Inom skogen finns en 
certifiering för hänsynsfull rensning (blått körkort) och LRF anordnar kurser inom 
hänsynsfull rensning inom odlingslandskapet. Ytterligare förebyggande insatser 
behövs dock så att rensningarnas effekt på vattenkvalitet, hydrologi och biologisk 
mångfald kan minimeras och olagligt utförda åtgärder inte sker. Det är angeläget 
inte minst om rensning av diken och vattendrag ökar framöver på grund av pro-
duktionskrav inom jord- och skogsbruk och/eller förändrade nederbördsmönster. 
Insatserna för att öka miljöhänsynen kan även leda till bättre kostnadseffektivitet 
vid rensningar. 

Rådgivningsinsatser som Greppa näringen har haft stor betydelse som komple-
ment till regelverket. 

Det är angeläget med bättre kunskapsunderlag för planerare, entreprenörer 
och skogsägare. Hänsyn till källor och utströmningsområden är viktiga för både 
grundvatten och många våtmarker och SGUs information om källor etc är ett vik-
tigt underlag. Material som behöver bli tillgängligt för att kunna planera åtgärder 
etc för våtmarker är att digitalisera informationen i SGU:s torvarkiv98 och att  
digitalisera och tillgängliggöra länsstyrelsernas vattenarkiv. 

Regelverk och tillämpning
Uppskattningsvis rensas 6 000 km diken i jordbruksmark varje år99. Omfattningen 
av rensningar av diken längs allmänna och enskilda vägar samt skogsbilvägar 

97 Naturvårdsverket 2012, Steg på vägen – Fördjupad utvärdering av miljömålen 2012, 
rapport 6500.

98 Naturvårdsverket 2014 – Årlig uppföljning Myllrande våtmarker, NV-02471-13.
99 Naturvårdsverket 2007 Underlagsrapport till fördjupad utvärdering Myllrande våtmarker 

2008. Rapport 5771.
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är sannolikt stor. Den totala dikade arealen i skog är i storleksordningen 1–1,5 
miljoner hektar. Skogsstyrelsen uppskattar att ungefär hälften av dikena ingår i 
markavvattningssamfälligheter. Den faktiska omfattningen av rensningar är svår 
att uppskatta och skiljer sig mycket åt mellan olika regioner100. Fördjupning vid 
rensning kan ske såväl med som utan tillstånd. Det kan vara svårt att avgöra om 
rensning skett till otillåtet djup, i synnerhet som fastställda mått och sektioner ofta 
saknas för icke förrättade – men ändå fullt lagliga – diken101. Sannolikt finns det 
ett mörkertal för olagliga dikningar. Det finns en risk att skyddsdikning, liksom 
dikesrensning, leder till stora utflöden av näringsbelastat och grumligt vatten, 
kvicksilverläckage och ökat frisläppande av växthusgaser. Det innebär en kraftig 
påverkan på livsbetingelserna för växter och djur i mottagande vattenmiljöer102. 
Av all torvmark som dikats för att gynna skogsproduktion har 300 000 ha förbli-
vit impediment103. De uppfyllde aldrig förväntningarna med avseende på skogs-
produktion och har alltså dikats i onödan. Det finns även sannolikt diken som 
avvattnar hundratusentals hektar skogsmark, som inte behöver rensas på grund av 
dålig dikeseffekt och därmed dålig lönsamhet eller som inte bör rensas av natur-
vårdsskäl. Risken finns att dessa diken fortsatt rensas och därmed ökar den hydro-
logiska påverkan i skogslandskapet utan att uppfylla några produktionsmål104. 

Det finns behov av förtydliganden kring vilka av miljöbalkens bestämmelser 
som är tillämpliga på underhållsrensning av vattenanläggningar, det vill säga i vat-
tendrag där ett tillstånd finns eller i lagliga diken. Begreppet ”nytt naturtillstånd” 
är omtvistat och det är inte helt klarlagt när ett markavvattningsföretag kan anses 
som övergivet105. Det saknas praxis kring hur långtgående villkor tillsynsmyndig-
heten kan ställa med stöd av artskyddsförordningen.  Det kan vara motiverat att 
överväga möjligheten att ha en ännu skarpare lagstiftning och exempelvis låta all 
dikning och underhåll av diken vara tillståndspliktigt, med hänsyn till de otydlig-
heter i tolkningar och mörkertal som finns.

De generella hänsynsreglerna för skogs- och jordbruket är utformade för att 
säkerställa att påverkan från markanvändningen begränsas, men hänsynen i 
skogsbruket är otillräcklig och har inte ökat (se 1.2.1). Skogspolitiken, som jäm-
ställer produktions- och miljömålen, innebär att skogsägarna ansvarar för åt- 

100 Naturvårdsverket 2012, Steg på vägen - Fördjupad utvärdering av miljömålen 2012, 
rapport 6500.

101 Naturvårdsverket 2007 Underlagsrapport till fördjupad utvärdering Myllrande våtmarker 
2008. Rapport 5771.

102 Naturvårdsverket 2012, Steg på vägen – Fördjupad utvärdering av miljömålen 2012, 
rapport 6500.

103 Hånell, 2006, Effektiv skogsskötsel på torvmarker.
104 Naturvårdsverket 2007 Underlagsrapport till fördjupad utvärdering Myllrande våtmarker 

2008. Rapport 5771.
105 Naturvårdsverket 2007 Underlagsrapport till fördjupad utvärdering Myllrande våtmarker 

2008. Rapport 5771.
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gärder som ligger inom ramen för normalt brukande. Brukandet ska leva upp 
till de grundläggande kraven om hänsyn till skyddsbehov för mark, växter och 
djur i 30§ skogsvårdslagen. Hänsyn kan endast krävas till en viss nivå eftersom 
pågående markanvändning inte får försvåras avsevärt.  Det är dessutom i detta 
sammanhang oklart hur oacceptabla skador kan hanteras. Gränsen för vad som 
inte kan anses ingå i pågående markanvändning eller normalt brukande, behöver 
klargöras. Det behövs en analys av de skogspolitiska styrmedlen med målet att 
föreslå förbättringar i styrningen mot miljökvalitetsmålen. Detta behövs för att få 
en helhetsbild om vilka styrmedel som är mest effektiva106. 

Årligen byggs omkring 170 mil skogsbilväg och under 2010 berörde omkring 
fem procent av de nytillkomna vägarna som Skogsstyrelsen hade kännedom om, 
värdefulla våtmarker. I norra Sverige sker många skogsbruksåtgärder vintertid, 
och körning över våtmarkerna kan bara ske utan skador om det görs när marken 
är tjälad och snötäckt. Ett varmare klimat kan innebära större risker för körska-
dor, och/eller behov av byggande av fler permanenta skogsbilvägar genom våtmar-
ker. I många områden där skogsbruk bedrivs på myrholmar eller i miljöer med en 
mosaik av skogs- och myrmark, kan det leda till betydande effekter på våtmar-
kerna. Efterfrågan på nya vägar för nyetablering av vindkraftverk och kommuni-
kationsmaster beräknas fortsätta107. Inom skogsbruket medför en ökad efterfrågan 
på biobränsle ett högre tryck på skogsråvara. Det höga trycket innebär att natur-
vårdshänsynen i sumpskogar och kantzoner mot våtmarker och vattendrag har 
försämrats. Det har även varit större uttag av grenar, toppar och stubbar108. Det 
tidigare delmålet om skogsbilvägar, med målår 2010, uppnåddes inte då Skogs-
styrelsens analys visade att nya skogsbilvägar som påverkade värdefulla våtmarker 
tillkom kontinuerligt. Samordning av skogsbilvägar är, liksom upprättande av ter-
rängkörningsplaner och transportleder i fjällen, behövligt för att minska påverkan 
på våtmarker109. 

Det uppstår körskador i våtmarker orsakade både av skogsbruket och ren-
näringen. Ibland kan körskador även orsaka oavsiktlig ”dikning” som sänker våt-
markens grundvattennivå. Körning i terräng är ett problem i fjällen, där mark- 
skadorna från främst fyrhjulingar har ökat i omfattning. På vissa våtmarksom-
råden är spår efter terrängmotorfordon utspridda. Skälet till den utspridda kör-
ningen kan vara att föraren upplever sämre framkomlighet i spårad våtmarkster-
räng än i ospårad. De terrängkörningsplaner som genomförts för legal körning för 
några av samebyarna har börjat genomföras.110 

106 Skogsstyrelsen 2015 – remissversion fördjupad utvärdering Levande skogar.
107 Naturvårdsverket, 2010. Årlig uppföljning av miljömålen 2010. Miljömålsportalen.
108 Bernes, C. 2011. Monitor 22. Biologisk mångfald i Sverige. Naturvårdsverket.
109 Naturvårdsverket, 2008. Myllrande våtmarker – Underlagsrapport till fördjupad 

utvärdering av miljömålsarbetet. Rapport 5771.
110 Länsstyrelserna, 2013. Regional årlig miljömålsuppföljning, www.miljomal.nu.
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Myndigheterna behöver kunna beivra de fall skogsbruksåtgärder utförts med 
kraftigt bristande hänsyn eller så att svåra skador uppstått, t.ex. markskador vid 
transport över en våtmark. Tillsynen av efterlevnaden av regelverket är idag myck-
et begränsad på grund av bristande resurser. Det gäller även terrängkörning. 

2.2.2 TORVTÄKT OCH ANNAN EXPLOATERING

Sverige är en av de stora torvutvinnarna i ett internationellt perspektiv.111 Nya 
torvtäkter anläggs vanligtvis i lämpliga områden med låga naturvärden, men det 
finns undantag. Enligt våtmarksinventeringen (VMI) har omkring 1 100 myrar, 
motsvararande 200 000 hektar, nyttjats för någon form av torvtäkt. I många fall 
är endast en mindre del av myren påverkad av täkt. Andelen påverkade myrar är 
störst i södra Sverige. De flesta av dagens omkring 120 täkter etablerades under 
slutet av 1980-talet, och den direkta produktionen sker på drygt 10 000 ha. På 
den areal där torven bryts, sker en fullständig destruktion av den ursprungliga 
myren och även omgivande mark påverkas. Den omgivande dikningspåverkade 
ytan kan i vissa fall vara lika stor som produktionsarealen. Torvbrytningen inne-
bär också en påtaglig risk för förstörelse av fornlämningar och arkeologiska före-
mål i och i anslutning till våtmarker112. 

2.2.2.1 Styrmedelför torvtäkt och exploatering
Bestämmelser om prövning av torvtäkter finns både i lag (1985:620) om vissa 
torvfyndigheter (torvlagen)och i miljöbalken. Det är torvens användningsområde 
som avgör vilka bestämmelser som ska tillämpas. Energitorv prövas huvud-
sakligen utifrån torvlagen och odlingstorv enligt miljöbalken. I prövning enligt 
torvlagen tillämpas även vissa utpekade bestämmelser i miljöbalken och det finns 
inte några begränsningar av möjligheten att ingripa med stöd av miljöbalken. 
Prövningen av torvtäkter är särskilt komplicerad eftersom två lagstiftningar gäller 
parallellt. Det har funnits ett stort behov av vägledning om prövning av torvtäkter. 
Naturvårdsverket har därför under 2014 tagit fram en vägledning för att under-
lätta vid prövning av torvtäkter och bidra till bättre lokaliseringar av torvtäkter113. 
Även artskyddsförordningen ska beaktas i prövningen av torvtäkter. För täkter 
som tidigare fått koncession gäller inte markavvattningsbestämmelserna. 

Tillstånd till torvtäkt förenas normalt med krav på efterbehandling, som bekos-
tas av berört torvföretag. I vissa fall måste också säkerhet ställas för att sådan 
efterbehandling sker. Inriktningen på efterbehandlingen bestäms efter kontakt med 
markägare, organisationer, företag och sökanden. 

111 US Geological Survey, Peat 2009 (Minerals Yearbook).
112 Naturvårdsverket 2012, Steg på vägen – Fördjupad utvärdering av miljömålen 2012, 

rapport 6500.
113 Naturvårdsverket 2014, Prövningsvägledning för torvtäkter – Lokalisering. Rapport 6605.
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Torv omfattas inte av koldioxidskatt, och el producerad med torvbränsle berät-
tigar till elcertifikat. Elcertifikat för torv infördes på förslag av riksdagen fr.o.m. 
den 1 april 2004. Beslutet har godkänts av EU-kommissionen. Förslaget kom 
ursprungligen från Torvutredningen, som framlade sitt betänkande 2002 med 
motivet att minska kol i fjärrvärmesystemet och öka effektiviteten i fjärrvärmesys-
temet genom sameldning med trädbränsle114. Energimyndigheten föreslog år 2014 
att torv skulle finnas kvar i elcertifikatssystemet115. Utsläppsrätter krävs för torv-
förbränning i anläggningar över 20 MW och därmed jämställs torven med fossila 
bränslen116. 

Tillsyn av torvtäkter enligt miljöbalken är ett viktigt styrmedel, liksom villkors-
skrivning i tillstånd samt efterbehandling av torvtäkter.

2.2.2.2 Tillämpning och brister
Torvtäktverksamhet fortsätter och av länsstyrelsernas årliga miljömålsrapporter  
framgår det att många ansökningar kommer in i flera län. Det förekommer att 
täktansökningar i områden med höga värden knutna till myrar får tillstånd i 
första instans. Våtmarker med höga naturvärden berörs även av ansökningar för 
annan verksamhet, t.ex. ansökningar för gruvverksamhet.  Många tänkbara ska-
dor på skyddsvärda våtmarker avslås dock redan i första instans oavsett vilken 
verksamhet som prövas117. 

Vid efterbehandling är skogsplantering eller energiskogsodling vanliga metoder, 
men efterbehandling till våtmark är en möjlighet. Nyskapandet av våtmarker och 
småvatten är inte någon återställning. Istället skapar man nya våtmarksmiljöer 
med andra typer av naturvärden118. Möjligheten att ställa krav på utformning av 
efterbehandling av torvtäkter till bl.a. våtmarker ligger idag utanför det ansvar 
som regleras via krav på efterbehandling enligt torvlagen och miljöbalken. Om det 
fanns krav på att bolag som får tillstånd för torvtäkt samtidigt åläggs att utföra 
restaureringsåtgärder på en annan våtmark, skulle täktverksamheters skador kun-
na kompenseras i högre grad än nu. Det skulle vara till vinst för både naturvärden 
och klimatkompensation samtidigt. En sådan restaurering får i sig inte innebära 
att täkt släpps fram i värdefulla områden där tillstånd normalt inte skulle ges. 
Alternativt kan en fond avsättas för restaurering och torvbolagens kompetens och 
maskiner användas vid restaurering med hjälp av fonden. 

114 SOU 2002:100 om torvens roll i ett uthålligt energisystem.
115 Energimyndigheten 2014. Energimyndighetens uppdragsredovisning Kontrollstation för 

elcertifikatssystemet 2015, rapport 2014:04 (Näringsdepartementet Dnr N2014/734/E).
116 Naturvårdsverket 2012, Steg på vägen – Fördjupad utvärdering av miljömålen 2012, 

rapport 6500.
117 Naturvårdsverket 2014 – Årlig uppföljning Myllrande våtmarker, NV-02471-13.
118 Naturvårdsverket 2007, Myllrande våtmarker – Underlagsrapport till fördjupad 

utvärdering av miljömålsarbetetrapport 5771.
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En sådan fond skulle kunna finansieras av avgifter per bruten kubikmeter torv, 
och eventuellt avgifter per meter dikad skogsmark. 

Eftersom det finns begränsade resurser för restaurering av dikade torvmarker 
är en möjlighet att nya torvtäkter lokaliseras till kraftigt dikade torvmarker som 
inte ligger inom i övrigt skyddsvärda våtmarker. Täktområdena kan sedan efterbe-
handlas till våtmarker. 

2.2.3 SKÖTSEL AV HÄVDBEROENDE VÅTMARKER

Många våtmarkstyper behöver skötas för att de inte ska växa igen eller förlora 
arter som gynnas av, eller beroende av hävd. Det gäller framför allt rikkärr, älv-
ängar, fuktiga betesmarker och strandbeten samt kulturhistoriskt värdefulla 
damm- och silängar. Många hotade arter är knutna till dessa typer av våtmar-
ker119. Markavvattning och underhåll av diken kan vara en förutsättning för fort-
satt hävd av vissa marker.

Dagens omfattning av bete och slåtter räcker inte till för att motverka igenväx-
ning av våtmarker i Sverige. Av länsstyrelsernas regionala uppföljning inför den 
årliga uppföljningen av miljömålen år 2014, framgår att hävden av våtmarker i 
många län är otillräcklig för att bevara natur- och kulturvärden. En relativt stor 
del av de marker (18 procent) som tidigare varit hävdade ängs- eller betesmarker 
och hade höga naturvärden enligt ängs- och betesmarksinventeringen 2002-2004, 
hade förlorat sina värden enligt en stickprovsuppföljning som Jordbruksverket 
gjorde 2013120. Vissa fuktiga marker hade dock ökat något.

2.2.3.1 Styrmedel för skötsel av våtmarker
Miljöersättningarna inom landsbygdsprogrammet har varit det finansiellt vikti-
gaste styrmedlet för bevarande av hävdberoende våtmarker.

Inom skyddade områden har skyddsbeslut, skötselplaner och bevarandeplaner 
en styrande funktion. I skyddade områden används skötselmedlen i viss utsträck-
ning för att finansiera slåtter och bete. 

2.2.3.2 Tillämpning och brister
För vissa våta marker har definitionen av stödberättigad inneburit problem. Tidvis 
översvämmande delar av strandängar, eller rikkärr med delvis upplöst grässvål har 
inte kunnat få stöd trots att deras värden är hävdberoende. Även strandängsmil-
jöer med blå bård är svåra att hantera i ersättningssystemet. Arealerna våtmarker 
med betesstöd sjönk mellan 2008 och 2010, delvis på grund av en ändrad betes-
marksdefinition. Ett annat problem är att ersättningsnivåerna ofta ligger lägre än 
de faktiska kostnaderna för att sköta våtmarken. I det nya landsbygdsprogram-

119 Naturvårdsverket 2014 – Årlig uppföljning Myllrande våtmarker, NV-02471-13.
120 Jordbruksverket 2013, Utvärdering av ängs- och betesmarksinventeringen, och databasen 

TUVA, rapport 13:32.
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met, som gäller från 2015, har en ny stödkategori, gräsfattiga marker, lagts till. 
Den löser vissa av definitionsproblemen, men ger å andra sidan en lägre ersätt-
ningsnivå per hektar.  Den nya miljöersättningen för gräsfattiga marker innebär 
att relativt stora arealer vid slättsjöar som till exempel Hornborgasjön och Östen, 
liksom vissa strandängar längs Vänern, står utan eller med en betydligt lägre 
ersättning än i det tidigare programmet för 2007–2013121. 

Om lantbrukare, markägare och entreprenörer ska sköta dessa värdefulla mar-
ker måste rimliga krav och tillräcklig ersättning ges. Det är också ytterst viktigt 
att det finns en långsiktig stabilitet i ersättningssystem och de kravs som ställs.  
Tillsammans med osäkerheter om huruvida marken är stödberättigad, bidrar en 
stödnivå som är lägre än brukarens extrakostnader till en minskad anslutning till 
stöden122. Detta betyder troligen också att många av markerna samtidigt slutar 
hävdas. Eftersom upphörd hävd ganska snart leder till vegetationsförändringar, 
igenväxning och restaureringsbehov, är tröskeln hög för att återuppta brukandet av 
en övergiven våtmark. Det finns en stor risk för att de blir permanent övergivna.

För skötselåtgärder i skyddade områden ligger anslagen långt under de faktiska 
behoven och kan bara täcka en begränsad del av de skötselåtgärder som behövs. 
En behovsuppskattning gjordes 2008123. Resurserna låg då tydligt under behoven. 
Sedan uppskattningarna gjordes har skötselmedlen per skyddat område minskat 
med 22 procent från ca 63 000 kronor per område år 2009 till knappt 49 000 år 
2014124. Några län påpekar att det behövs särskilda restaureringsmedel för topp-
objekt utanför skyddade områden och ökade resurser för restaurering och skötsel 
av skyddade våtmarker125. Skötselbehoven kan öka vid ett förändrat klimat. 

2.2.4 RESTAURERING, ÅTERSKAPANDE OCH NYANLÄGGNING

Landskapsinventeringar i programmet NILS (Nationell inventering av landskapet 
i Sverige) visar att tio procent av myrarealen ligger inom 20 meter från närmaste 
dike. Sannolikt är vattenbalansen påverkad inom en ännu större andel av myr- 
arealen än så.126 Påverkan på våtmarkens vegetation och vattenhushållande för-
måga fortsätter efter själva dikningen. Effekterna av dikning på öppen myrmark, 
såsom vegetationsförändringar och oxidation av tidigare inlagrad torv, fortgår 

121 Länsstyrelsen Västra Götaland – yttrande över remiss fördjupad utvärdering myllrande 
våtmarker 2015.

122 Landsbygdsprogrammet får endast ersätta kostnader och utebliven inkomst för 
den miljöinsats brukaren gör. Det går inte att betala för mer än det. I det nya 
landsbygdsprogrammet som beslutades i juni 2014 valde Regeringen att lägga ersättningen 
på en lägre nivå än vad som är möjligt givet de kostnadskalkyler som finns.

123 Naturvårdsverket 2008, redovisning av regeringsuppdrag om skötselkostnader för 
skyddade områden 2009-2010123, Dnr 319-556-08 Nf.

124 Naturvårdsverket 2014 – åtgärder för biologisk mångfald 2011–2013.
125 Enkätsvar länsstyrelser angående Myllrande våtmarker inför fördjupad utvärdering 15.
126 Christensen, P., Glimskär, A., Hedblom, M. & Ringvall, A., 2008. Myrarnas areal och 

vegetation: skattningar från provyteddata i NILS 2003-2007. Sveriges lantbruksuniversitet.
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ofta under lång tid. Nuvarande sydsvenska strandängsmiljöer vid havet riskerar 
dessutom att försvinna vid en förväntad höjd havsnivå och det behövs åtgärder 
för att se till att nykolonisation kan ske i närheten.

Att våtmarker växter igen i stora delar av landskapet beror ofta på kombine-
rade effekter av dikning, klimatförändringar och tillförsel av näringsämnen. För 
tidigare hävdade våtmarker leder upphörd hävd också till igenväxning, ofta för-
stärkt av samma faktorer som påverkar även naturliga våtmarker. Restaurerings-
insatser för att bromsa igenväxning av tidigare hävdade våtmarker behöver följas 
av återupptagen hävd. I övriga våtmarker är ett återställande av hydrologin en 
nyckelfaktor. Dessutom kan röjningar behöva göras av träd och buskar som eta-
blerats på grund av markavvattningen.

De flesta våtmarker som anlagts ger inte ett så stort översvämningsskydd som 
de skulle kunna ha gett, men förmågan kan öka genom bättre utformning av var 
och hur nya våtmarker anläggs127 128. 

2.2.4.1 Styrmedel för restaurering och återskapande
Ett viktigt styrmedel för våtmarker knutna till odlingslandskapet är landsbygds-
programmets investeringsstöd för våtmarksrestaurering. Det har använts i stor 
utsträckning för att finansiera anläggning av våtmarker som fungerar som kväve-
fällor. 

Anläggning av våtmark som är större än 5 hektar kräver i normalfallet tillstånd 
för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken från Mark- och miljödomstolen, 
som ska föregås av samråd med länsstyrelsen. Det finns ett generellt undantag 
från tillstånds- eller anmälningsplikten som kan åberopas om det är uppenbart att 
varken enskilda eller allmänna intressen skadas av den planerade våtmarken. Det 
är verksamhetsutövaren som ska visa att undantagsbestämmelserna kan användas 
och då konsekvenserna kan vara svåra att förutse, i synnerhet vid åtgärder som 
rör större områden, bör verksamhetsutövaren samråda med länsstyrelsen. Areal-
gränser diskuterades i den utredning som låg till grund för regeländringen då möj-
ligheten att anmäla våtmarker under 5 ha infördes. För anläggning av våtmarker 
som är mindre än 5 hektar kan det räcka att verksamhetsutövaren gör en anmälan 
till länsstyrelsen. Länsstyrelsen utreder vilken påverkan våtmarken har på omgiv-
ningen, till exempel om djur- och växtliv, fiske eller enskilda intressen riskerar att 
påverkas negativt, och beslutar om eventuella försiktighetsåtgärder.

127 Jordbruksverket, 2010. Konsekvenser för jordbrukets vattenanläggningar i ett förändrat 
klimat. Rapport 2010:27. 

128 Vissa av de funktioner anlagda våtmarker ska bistå med kan uppnås även utan att anlägga 
våtmarker. Till exempel kan en god markstruktur ge magasineringsfunktioner vid intensiva 
regn. 



166 MÅL I SIKTE – DE 16 MILJÖKVALITETSMÅLEN I FÖRDJUPAD UTVÄRDERING 2015 – VOLYM 2

I skyddade områden kan länsstyrelserna använda skötselmedel för att restau-
rera våtmarker, och av de medel som används till våtmarker går en huvuddel till 
restaurering. 

Åtgärdsprogrammen för hotade arter och medlen för åtgärder enligt program-
men, kan användas som stöd för restaureringsarbetet, inte minst för rikkärr. 

Även kommuner och vissa skogsbruksaktörer arbetar med restaurering av 
våtmarker. Kommunerna delfinansierar ofta åtgärderna med LOVA eller LONA-
medel. 

Det finns också styrmedel som bromsar arbetet med restaurering och återska-
pande. Svårigheterna att ompröva markavattningsföretag, samt tillståndskraven 
för anläggning av våtmarker större än 5 hektar, innebär begränsningar för möjlig-
heterna att anlägga stora våtmarker. Enligt 2 kap kulturmiljölagen kan varaktigt 
övergivna dikningsföretag vara fasta fornlämningar som skyddas av lagen, då de 
får anses vara lämningar efter arbetsliv och näringsfång. En förutsättning för att 
lämningen ska definieras som fast fornlämning är att den har till kommit före 
1850. Särskilda regler gäller i så fall. Det är t.ex. förbjudet att utan tillstånd ta 
bort, rubba, gräva ut eller ändra fornlämningen.

2.2.4.2 Behov, tillämpning och brister
Behov av restaurering, återskapande och nyanläggning
Det finns inga etappmål för restaurering eller återskapande av våtmarker, men 
målsättningar för restaurering av skadade ekosystem anges både i Aichimål 15129, 
och i EUs strategi för biologisk mångfald130. Båda anger att minst 15 procent av 
skadade ekosystem bör ha restaurerats till 2020. Det finns inga data på exakt vil-
ka våtmarker som bör betraktas som skadade ekosystem, men enligt VMI är bara 
cirka en miljon hektar av de större våtmarkerna nedanför fjällområdet opåver-
kade av mänskliga ingrepp – omkring 5,7 miljoner hektar av den inventerade våt-
markerna kan alltså betraktas som skadade i mer eller mindre hög utsträckning. 
15 procent av det skulle motsvara 860 000 hektar. Om en målsättning skulle vara 
att restaurera den arealen till 2020, skulle behovet av restaurering vara cirka  
170 000 hektar per år. Därtill kommer de ej inventerade våtmarkerna med ingrepp. 
Utöver restaureringsbehoven finns det också behov av återskapande av våtmarker. 
En utgångspunkt för att se omfattningen av det behovet kan vara att se på dif-
ferensen mellan faktiska förekomstarealer och referensvärdena för gynnsam beva-
randestatus för våtmarkstyperna som omfattas av art- och habitatdirektivet. Före-
komstvärdena och referensvärdena framgår av tabell 11.1. Om man summerar 

129 Se CBD strategiska plan för biologisk mångfald 2011–2020, antagen i Nagoya 2010. 
Aichimålen utgör 20 delmål till 2020. Delmål 15 handlar om restaurering av skadade 
ekosystem.

130 Meddelande från kommissionen av den 3 juni 2011 med titeln: "Vår livförsäkring, vårt 
naturkapital – en strategi för biologisk mångfald i EU fram till 2020".
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differenserna, pekar det på ett behov av återskapande av omkring 200 000 hektar 
våtmarker som motsvarar naturtypsdefinitionerna. Insatserna kommer troligen att 
i första hand behöva handla om restaurering av sådana våtmarker som idag har så 
försämrat naturtillstånd att de inte motsvarar naturtypsdefinitionen. Den naturtyp 
som har störst ”gap” mellan aktuell förekomst och referensvärdena är fuktängar 
(naturtypskod 6410) men flera andra hävdberoende naturtyper hör också till dem 
med brister i förekomsten. Det visar på ett stort behov av restaurering och åter-
upptagen hävd i hävdberoende våtmarker. Det kan finnas en viss konflikt mellan 
ambitionen att återställa hydrologin i dikade marker, och att bevara skötseln av 
hävdberoende våtmarker, eftersom skötseln kan vara beroende av befintlig dräne-
ring. Ett ytterligare behov av återskapande av våtmarker är det som kan kopplas 
till anläggande av våtmarker för att bromsa näringsutlakningen från jordbruks-
mark till sjöar och vattendrag. 

En översiktlig analys av basinventeringens131 data om diken visar att det finns 
58 mil diken som går genom skyddade myrar och att det i de skyddade områ-
dena finns 12 mil meter diken på fastmark inom 20 meters avstånd från skyddade 
myrar.132 Alla skyddade myrar har dock inte inventerats med avseende på diken i 
basinventeringen, så den faktiska längden diken är större. Behovet av att restau-
rera våtmarkers hydrologi är alltså stort, även i skyddade områden.

Restaurering av sumpskog kan ofta ge goda effekter på vattenkvaliteten i  
närliggande vattendrag. Klibbalkärr kan bryta ner giftigt metylkvicksilver till 
mindre problematiska ämnen. Klibbalkärr ligger ofta nedströms källor för metyl-
kvicksilver och eftersom just kvicksilver i hög grad påverkar miljökvaliteten på 
vatten är restaurering av sådana miljöer angelägen för att minska exponeringen 
för kvicksilver som fortfarande är ett hälsoproblem.

Tidigare behovsanalyser som gjorts, är de beräkningar som gjordes i samband 
med fördjupad utvärdering 2008, där behovet av nyanläggning av våtmarker 
för kväverening samt för restaurering av våtmarker för våtmarksfåglar och fisk 
beskrivs133. Sådana åtgärder skulle vara en lämplig del av de samlade restaure-
rings-och återskapandeåtgärderna.

Tillämpning, brister och möjligheter
Länsstyrelsernas erfarenheter av stödet för våtmarksanläggning i landsbygds- 
programmet är generellt sett mycket positiva, men med ökade möjligheter till styr-
ning av var i landskapet de nya våtmarkerna placeras, skulle de kunna få bättre 
effekt. Det kan finnas flera orsaker till att arealmålet för stödet inte nåtts. Bland 

131 Basinventeringen är en grundläggande inventering som genomförts för naturvärdena i 
skyddade områden.

132 Naturvårdsverket 2012. Underlag i ärende NV-00039-12.
133 Naturvårdsverket 2007, Myllrande våtmarker -underlagsrapport till fördjupad utvärdering 

av miljömålsarbetet, Rapport 5771.
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annat upplever markägare att det är svårt att veta vad de kan och får göra inom 
ett dikningsföretag. För stora våtmarker krävs tillstånd i mark- och miljödomsto-
len vilket tar lång tid och är svårt. Det råder också osäkerhet om dispensmöjlighe-
ter från biotopskyddet när en våtmark ska skapas genom att dämma ett dike134. 

Länsstyrelserna framhåller behoven av ökade resurser för administration och 
hantering av stöd för våtmarkshantering, inklusive uppsökande verksamhet och 
tillståndsprocesser. Det finns också stora behov av förstärkta resurser för genom-
förande av restaureringsåtgärder135. 

Länsstyrelsernas arbete begränsas också av hög tidsåtgäng kopplad till kom-
plicerade regler och det faktum att konsekvenserna för omgivande mark måste 
utredas.  Detta kan kräva betydande arbete och förutsätter kompetens om både 
hydrologi och förutsättningar för odling. Omfattande administrationen och tids-
krävande processer kan avhålla många markägare från att anlägga våtmarker. 
Några länsstyrelser har angett att regelverket för anläggning av våtmarker skulle 
kunna förenklas genom att gränsen för tillstånd enligt Miljödomstolen höjs från 5 
ha, bland annat för våtmarker som bara översvämmas under våren136. Det är sam-
tidigt viktigt att bedöma konsekvenser och ge berörda sakägare rimliga möjlighe-
ter att bevaka sin rätt. Det finns exempel på våtmarker som kommit till stånd med 
tillståndsmyndighetens goda minne och som orsakat skador på omgivande mark. 
Sådana fall kan skapa misstro hos markägare vilket är ett hinder för etablering av 
nya våtmarker. 

Att genomföra större restaureringsprojekt i skyddade områden kan vara svårt 
att hantera inom ramen för de ordinarie skötselanslag länsstyrelserna tilldelas från 
Naturvårdsverket. Naturvårdsverket har därför tidigare också gett länsstyrelserna 
möjligheter att söka medel för särskilt kostsamma projekt. På grund av att sköt-
selanslagen inte kunnat höjas de senaste åren, och resurserna per skyddat område 
minskat, har de möjligheterna begränsats allt mer. Det kan vara en orsak till att 
vissa länsstyrelser efterlyser möjligheter att kunna söka särskilda skötselmedel för 
våtmarksrestaurering137. 

Den neddragning av budgeten för åtgärder för värdefull natur som skett efter 
2009, kombinerat med skarpare regler för vilka marker som kan få stöd av lands-
bygdsprogrammet har påverkat möjligheterna att restaurera och/eller hävda vissa 
våtmarker, främst rikkärr. 

Stödformen utvald miljö inom landsbygdsprogrammet har ofta varit en för-
utsättning för finansiering av åtgärder de senaste åren, i och med att medlen för 
åtgärdsprogramarbetet minskat kraftigt sedan 2008–2009. Denna stödform kom-
mer dock inte att finnas kvar kommande stödperiod.

134 Jordbruksverket 2014, Årsrapport landsbygdsprogrammet 2013, Rapport 14:17.
135 Enkätsvar länsstyrelser angående Myllrande våtmarker inför fördjupad utvärdering 15.
136 Enkätsvar länsstyrelser angående Myllrande våtmarker inför fördjupad utvärdering 15.
137 Enkätsvar länsstyrelser angående Myllrande våtmarker inför fördjupad utvärdering 15.
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Restaureringstakten för sumpskogar och skadade våtmarker i skogslandskapet är 
mycket låg, även där markavvattningen inte lett till någon förhöjd skogs- 
produktion. Endast ett fåtal markägare använder tillgängliga medel till hydrolo-
gisk restaurering138. 

En del av den dikade arealen i skogs- och tidigare jordbruksmark skulle kunna 
”restaureras” genom att man helt ”enkelt” avstår från att underhålla äldre avvatt-
ningsanläggningar. Genom successiv igenväxning av diken etc kan en naturlig 
”läkning” ske. Enligt de diskussioner som förts i EUs arbetsgrupp för restaure-
ringsmålet139, bör sådan ”passiv” restaurering också kunna räknas som en åtgärd, 
om man tar beslut om att t ex inte underhålla diken. Det finns dikad skogs- och 
jordbruksmark där dikningen aldrig ledde till den önskade produktionshöjningen. 
Av all torvmark som dikats för att gynna skogsproduktion har 300 000 ha förbli-
vit impediment140. De uppfyllde aldrig förväntningarna med avseende på skogs-
produktion och har alltså dikats i onödan. Det finns även sannolikt diken som 
avvattnar hundratusentals hektar skogsmark, som inte behöver rensas på grund av 
dålig dikeseffekt och därmed dålig lönsamhet eller som inte bör rensas av natur-
vårdsskäl141. Om man tog beslut om att inte underhålla dikena för dessa marker, 
skulle man kunna betrakta den berörda marken som avsatt för naturlig restaure-
ring/fri utveckling dvs att den kan naturaliseras spontant.  Det skulle kunna vara 
ett betydande bidrag, troligen mer än 50 procent, av ett restaureringsmål på 15 
procent av skadade våtmarker. Möjligheterna till sådan passiv restaurering kan 
begränsas av svårigheter att återkalla och ompröva tillstånd. Markförvaltaren har 
ofta rensningsplikt och det finns ett rensningsansvar i miljöbalken.  

Det saknas styrmedel för att kunna avsätta svämområden där vatten tillåts 
svämma och flöda fritt, bland annat som en klimatanpassningsåtgärd. Sådana om-
råden skulle bland annat kunna omfatta områden där det skapas nya våtmarker.

2.2.5 FORMELLT SKYDD OCH FRIVILLIGA AVSÄTTNINGAR

Sedan februari 2014 finns ett etappmål om skydd av landområden, sötvattens-
områden och marina områden. I etappmålet ingår att det formella skyddet av 
våtmarker ska ha ökat med cirka 210 000 hektar till 2020 genom att myrar med 
höga naturvärden i den nationella myrskyddsplanen skyddas. Därtill behöver 
andra våtmarkstyper skyddas.

138 Naturvårdsverket 2007 Underlagsrapport till fördjupad utvärdering Myllrande våtmarker 
2008. Rapport 5771.

139 I EUs strategi för biologisk mångfald till 2020 anger åtgärd 6a att medlemsländerna 
ska ta fram ramverk för prioritering av restaureringsåtgärder. Under 2012–13 fanns en 
expertarbetsgrupp under DG Miljö som diskuterade denna fråga.

140 Hånell, B. 2006, Effektiv skogsskötsel på torvmarker. I: Strömgren M. (red). 
Växthuseffekter och skogsproduktion: hur ska vi hantera våra dikade skogsmarker? SLU, 
rapporter i skogekologi och skoglig marklära 90.

141 Naturvårdsverket 2007 Underlagsrapport till fördjupad utvärdering Myllrande våtmarker 
2008. Rapport 5771.
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2.2.5.1 Styrmedel för skydd och bevarande
De formella skyddsformer som används för skydd av våtmarker är framför allt 
naturreservat, Natura 2000-områden och nationalparker. Arealmässigt och antals-
mässigt dominerar reservaten142. Andra skyddsformer är biotopskyddsområden, 
naturvårdsavtal och Ramsarområden. För att skyddet ska fungera krävs dessutom 
en bra skötselplan och att den genomförs. Skötselplanen behöver ta upp mål för 
områdets bevarandevärden, behov av restaureringsåtgärder för hydrologi och 
vegetation, behov av återkommande hävd och förvaltning av anläggningar. 

Avsättningar av mark kan också ske på frivillig väg – skogsägare kan utan 
ersättning avsätta en del av sin fastighet för att bevara dess miljövärden. Certifie-
ringen av skogsbruket har betydelse för dessa avsättningar. En certifierad skogs-
ägare ska undanta fem procent av den produktiva arealen för att bevara höga 
miljövärden. För våtmarker är frivilliga avsättningar relevanta framför allt för 
sumpskogar. 

Skogliga impediment större än 0,1 hektar är skyddade från avverkning och 
andra skogsbruksåtgärder genom 13 a§ Skogsvårdslagen. De omfattar stora arealer 
utanför skyddade områden och en stor del utgörs av våtmarker. 

2.2.5.2 Tillämpning och brister
Inom reservatsbildningen rapporterar flera länsstyrelser att takten på skydd av 
våtmarker dämpas på grund av att arbetet med skydd av skog får företräde. Det 
skulle behövas mer resurser både för handläggning och för markinlösen för att 
öka takten på arbetet143. Skyddet av våtmarker anses vara mer tidskrävande än 
skydd av skog, eftersom det ofta är en mer komplicerad markägarbild i myr-
områden och därmed fler intressenter inblandade. Dessutom blir det ofta svåra 
ställningstaganden om skyddsnivån för ingående fastmarksskog samt svårare att 
dra reservatsgränsen i flikiga myrkomplex. Det är inte heller alltid som mark-
ägare delar myndigheternas syn på skyddsåtgärderna, vilket leder till långdragna 
förhandlingar och ibland överklaganden av beslut144. Den regeländring 2011 som 
innebar att naturvården betalar 25 procents påslag utöver marknadsvärdet på 
all mark som det betalas intrångsersättning för vid områdesskydd, medförde att 
anslaget i praktiken devalverades. 

Med den nuvarande takten kommer det ta ytterligare drygt 20 år innan myr-
skyddsplanen är genomförd och etappmålet för skydd uppnått. I vissa fall kan ett 
kompletterande skydd behövas för område som är Natura 2000145 – för att reglera 

142 Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen 2012, Bevarande av biologisk mångfald – 
instrument och omfattning, Kompletterande redovisning till Miljödepartementet och 
Landsbygdsdepartementet (M2012/71/Nm).

143 Enkätsvar länsstyrelser angående Myllrande våtmarker inför fördjupad utvärdering 15.
144 Naturvårdsverket 2007 Underlagsrapport till fördjupad utvärdering Myllrande våtmarker 

2008. Rapport 5771.
145 Indikatorn myrskyddsplanens genomförande.
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ersättning till markägare om den pågående markanvändningen försvåras avsevärt 
av de skyddskrav Natura 2000-utpekandet innebär.  

Länsstyrelserna har påtalat behovet av skydd av våtmarksområden utöver de i 
myrskyddsplanen, och att det är viktigt att också beakta hänsynbehov i omgivan-
de mark vid skydd av myrskyddsplaneområdena. De påtalar också behovet av att 
kunna skydda våtmarker för att bevara kulturhistoriska värden och om bristen på 
skötselmedel för kulturvärden i våtmarker. Några län lyfter behovet av nationella 
satsningar på våtmarker genom riktade medel146. Havs- och vattenmyndigheten 
påtalar behovet av skydd av strandnära våtmarksmiljöer. 

2.3 Övrig påverkan på målet

2.3.1 INVASIVA FRÄMMANDE ARTER 

Det saknas särskild finansiering för att bekämpa främmande arter, för närvarande 
används naturreservatens skötselmedel för bekämpning i skyddade områden och 
vissa kommuner gör insatser på eget initiativ. Det saknas även viktiga styrdoku-
ment på nationell och regional nivå. Den nationella strategin för främmande arter 
och genotyper147 har inte implementerats nationellt. Det är oklart vad den nya EU-
förordningen om invasiva främmande arter148 kommer att innebära då listan över 
vilka arter som kommer att ingå presenteras senast 1 januari 2016. Det är osäkert 
om den i kombination med andra styrmedel är tillräcklig. Utan mer åtgärder kom-
mer problemet med främmande arter sannolikt att förvärras149. 

2.3.2 KULTURVÄRDEN

Av de naturliga och anlagda våtslåttermarkerna i Sverige finns bara obetydliga 
rester kvar. Dessa marker har ingen betydelse i dagens jordbruk och ytterst få 
hävdas. I Norrland finns en del våtslåttermarker kvar, och arealen har ökat något 
tack vare restaureringsinsatser i Norrbottens län. Många kulturhistoriska spår, 
exempelvis anläggningar som reglerar vattenflödena i silängar, varken nyttjas 
eller underhålls längre vilket gör att de förfaller eller förstörs. Fornlämningar och 
arkeologiska föremål som finns i och i närheten av mossar och andra våtmarker 
hotas av maskinell torvbrytning. Liknande problem finns vid anläggande av nya 
skogsbilvägar.

146 Enkätsvar länsstyrelser angående Myllrande våtmarker inför fördjupad utvärdering 15.
147 Naturvårdsverket 2008, nationell strategi och handlingsplan för främmande arter och 

genotyper, rapport 5910
148 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.

149 Naturvårdsverket 2012, Steg på vägen - Fördjupad utvärdering av miljömålen 2012, 
rapport 6500
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2.4 Osäkerheter
För många faktorer som påverkar våtmarker saknas tillräckliga underlag för att 
kunna bedöma miljöns utvecklingsriktning eller göra närmare analyser av orsa-
kerna. Våtmarksmasken för kartproduktion som används i många analyser har 
inte uppdaterats på lång tid. Jordartskartan detekterar inte dränerade torvmarker 
tillräckligt bra. Mycket av den statistik som insamlas gällande skogsbrukets på- 
verkan på naturmiljön är inte specificerad på torra eller blöta skogstyper. Det 
saknas även bra register över godkända vattenverksamheter och hur väl olika 
markavvattningsföretag fungerar för närvarande. Det vore även önskvärt med 
bättre data gällande prövnings- och planeringsärenden och utfallet av dem. Vik-
tiga kunskapsunderlag som VMI börjar bli föråldrade, och täcker inte alla våt-
markstyper lika bra pga metodikskäl. Så det saknas en del grundläggande data om 
våtmarker och deras status.

3. Bedömning av om målet nås 

Målet förväntas inte kunna nås, främst på grund av att de positiva förändringarna 
inte är tillräckliga för att leda till måluppfyllelse, eller ens uppväga den negativa 
påverkan genom befintlig markavvattning och luftföroreningar samt påverkan 
från jord- och skogsbruk. De insatser som görs har stor positiv lokal betydelse och 
för till exempel artbevarande. Preciseringarna om främmande arter, GMO och 
friluftliv och buller är möjliga att nå liksom etappmålet för skydd, som kan nås 
med förstärkta insatser.

3.1 Det centrala i bedömningen 
Bedömningen av om målet nås, är framför allt grundad på delbedömningar för 
gynnsam bevarandestatus, förutsättningarna för restaurering och skötsel samt 
påverkan från befintlig markavvattning och pågående markanvändning inom 
skogs- och jordbruk. Eftersom trenderna för flera faktorer är negativa, och det för 
andra faktorer finns ett alltför stort gap mellan behov och insatser, är den samlade 
bedömningen negativ. 

3.2 Andra aspekter av målet

3.2.1 PÅVERKAN PÅ ANDRA MÅL

Våtmarkernas utveckling har stor betydelse för måluppfyllelsen inom andra miljö-
kvalitetsmål, bland annat Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt växt och djurliv, 
Ingen klimatpåverkan och Ingen övergödning. För att nå Myllrande våtmarker 
krävs å andra sidan att andra miljökvalitetsmål har nåtts eller är nära att nås. De 
viktigaste är Ett rikt odlingslandskap, Levande skogar, Ett rikt djur- och växtliv, 
Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, God bebyggd miljö, Grundvatten av god 
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kvalitet och Ingen övergödning. Det finns samtidigt en viss målkonflikt mellan 
myllrande våtmarker och ett rikt odlingslandskap, då bibehållandet av markers 
odlingsvärde inte alltid är förenligt med intresset att återställa eller återskapa våt-
marker. 

3.3 Bedömningen av målet som helhet

Nej
MILJÖKVALITETSMÅLET ÄR INTE UPPNÅTT OCH KOMMER INTE KUNNA NÅS  

MED BEFINTLIGA OCH BESLUTADE STYRMEDEL OCH ÅTGÄRDER.

3.4 Möjligheter till uppfyllelse av preciseringar

3.4.1 VÅTMARKSTYPERNAS UTBREDNING

Nej
Miljökvalitetsmålets precisering är inte uppnådd och kommer inte att 
kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

För flera av de mest arealtäckande våtmarkstyperna i bilaga 1 till art- och habitat-
direktivet, visar artikel 17-rapporteringen att aktuella värden och referensvärden  
för naturtypernas utbredning är desamma. Preciseringen skulle alltså kunna 
betraktas som nästan uppnådd med avseende på utbredningen, men flera typer har 
brister i förekomsten. Palsmyrarna förväntas få en minskad utbredning på grund 
av klimatförändringarna. För flera av de hävdberoende typerna är gapet mellan 
aktuell förekomst och referensvärdet betydande. Detta gap förväntas inte minska 
med nuvarande nivå på styrmedel och åtgärder. Lokalt/regionalt finns det också 
brister i förekomsterna för våtmarker, framför allt i urbana områden och åker- 
bygder i Södra Sverige. Befintliga styrmedel och åtgärder bedöms inte vara till-
räckliga för att nå målet 2020.   

3.4.2 EKOSYSTEMTJÄNSTER

Nej
Miljökvalitetsmålets precisering är inte uppnådd och kommer inte att 
kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

Våtmarkerna har inte tillräcklig förekomst och kvalitet för att leverara viktiga 
ekosystemtjänster, t ex näringsretention, flödesreglering och rening av vatten i alla 
delar av Sverige. Dikade myrars torv (kollförråd) bryts ned och koldioxid avges. 
Befintliga styrmedel och åtgärder bedöms inte vara tillräckliga för att nå målet 
2020. 
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3.4.3 ÅTERSKAPADE VÅTMARKER OCH ARTERS SPRIDNINGSMÖJLIGHETER

Nej
Miljökvalitetsmålets precisering är inte uppnådd och kommer inte att 
kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

Insatserna för restaurering och återställande är positiva och leder till viktiga resul-
tat, men omfattningen är otillräcklig.  Det finns stora behov av att återställa eller 
återskapa våtmarker i stora delar av Sverige. Restaureringstakten för sumpskog 
och skadade våtmarker i skogslandskapet är mycket låg, även där markavvatt-
ningen inte har lett till någon förhöjd skogsproduktion. Restaureringsåtgärder 
behöver öka i omfattning. Våtmarker skulle kunna bidra med mer ekosystemtjäns-
ter genom olika restaureringsåtgärder. Befintliga styrmedel och åtgärder bedöms 
inte vara tillräckliga för att nå målet 2020. Flera styrmedel behöver förbättras och 
några saknas. Finansieringen för genomförande av åtgärder är otillräcklig. 

3.4.4 GYNNSAM BEVARANDESTATUS OCH GENETISK VARIATION

Nej
Miljökvalitetsmålets precisering är inte uppnådd och kommer inte att 
kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

Många våtmarkstyper har ogynnsam bevarandestatus och negativ utveckling i 
boreal och kontinental region. Befintliga styrmedel och åtgärder bedöms inte vara 
tillräckliga för att nå målet 2020. I alpin region kan målet däremot betraktas som 
uppnått, men klimatförändringarna innebär ett långsiktigt hot.

Det är bara enstaka våtmarkstyper som har gynnsam bevarandestatus utan-
för fjällområdet och för många försämras situationen. Vegetationsförändringar 
finns och de förväntas öka. Administrativa styrmedel finns, men resurserna för att 
genomföra åtgärder är inte tillräckliga. Det behövs en utökad hänsyn vid nyttjan-
de av mark och vatten. Dessutom behöver fler naturliga blöta fodermarker hävdas 
med bete eller slåtter.

Naturvårdsverket saknar uppgifter om genetisk variation för arter knutna till 
våtmarker.

3.4.5 HOTADE ARTER OCH ÅTERSTÄLLDA LIVSMILJÖER

Nej
Miljökvalitetsmålets precisering är inte uppnådd och kommer inte att 
kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

Många våtmarksarter finns på rödlistan. Insatserna för restaurering och återstäl-
lande är positiva och leder till viktiga resultat, men omfattningen är otillräcklig.  
Befintliga styrmedel och åtgärder bedöms inte vara tillräckliga för att nå målet 
2020.   
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3.4.6 FRÄMMANDE ARTER OCH GENOTYPER

Ja
Miljökvalitetsmålets precisering skulle kunna nås med befintliga och 
beslutade styrmedel och åtgärder.

Omfattningen på problemen kopplade till främmande arter i våtmarker är begrän-
sad. Med riktade insatser kan preciseringen nås, men det förutsätter förstärkta 
resurser. På längre sikt finns en stor risk för ökade problem med främmande arter 
på grund av bland annat klimatförändringar.

3.4.7 GENETISKT MODIFIERADE ORGANISMER

Ja Miljökvalitetsmålets precisering är uppnådd.

Naturvårdsverket har inte kännedom om problem med genetiskt modifierade 
organismer i våtmarker.

3.4.8 BEVARADE NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDEN.

Nej
Miljökvalitetsmålets precisering är inte uppnådd och kommer inte att 
kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

Insatserna för skötsel av natur- och kulturvärden är otillräckliga för att bevara 
värdena, prognosen är dessutom negativ. Befintliga styrmedel och åtgärder bedöms 
inte vara tillräckliga för att nå målet år 2020. Administrativa styrmedel finns i 
huvudsak men resurserna för genomförande är otillräckliga. Förutom områdes-
skyddet i sig behövs relevant skötsel och ibland restaurering, vilket inte kan 
genomföras annat än i liten skala på grund av resursbrist. Kulturvärden förfaller 
och försvinner. Finansieringen för genomförande av åtgärder är inte tillräcklig. 

Etappmål om skydd 
Målet skulle kunna nås till 2020 om ökade resurser avsätts både för handläggning 
av skyddsärendena, och för ersättning till markägare. 

3.4.9 FRILUFTSLIV OCH BULLER

Det är osäkert om målet kan uppnås, men troligen möjligt med avseende på fri-
luftsliv. 

De flesta skyddade våtmarkerna med ett högt besökstryck har information och 
anläggningar för besökare. I vilken utsträckning den kommunala fysiska plane-
ringen tar hänsyn till tätortsnära våtmarker som kan vara av intresse för frilufts-
livet är oklart, liksom hur bullersituationen är. Större hänsyn till friluftslivet och 
bullerfrågor behöver tas i den fysiska planeringen. 
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4. Prognos för utvecklingen av miljötillståndet

UTVECKLINGEN I MILJÖN ÄR NEGATIV.

Eftersom den negativa påverkan av befintlig markavvattning samt negativ påver-
kan av klimatförändringar och diffusa föroreningar tillsammans med upphörd 
hävd, överväger positiva förändringar, är den nuvarande prognosen negativ. Prog-
nosen är särskilt negativ för palsmyrar och hävdberoende våtmarkstyper. De stora 
övergripande påverkansfaktorerna som klimatförändringarna, eller de fortsatta 
effekterna av befintlig markavvattning, är svåra att påverka på kort eller medel-
lång sikt. Miljöarbetet för våtmarker går generellt sett alltför långsamt för att 
leda till ett närmande till målet. Restaurering och nyanläggning sker i liten skala. 
Med nuvarande takt för skyddsarbetet för myrar kan det ta drygt 20 år att nå 
etappmålet för skydd. Naturvärden riskerar att minska genom igenväxning och 
restaureringsbehoven öka i vissa av områdena. Klimatförändringar förväntas leda 
till ökad nederbörd i stora delar av landet och därmed öka arealen fuktig och blöt 
mark, åtminstone vintertid. Det medför behov av ny markavvattning som behöver 
miljöanpassas på ett bättre sätt än i äldre tillstånd.

Lokala och regionala positiva trender kan samtidigt finnas – bland annat kan 
restaurering och nyanläggning ge en tydlig positiv effekt för groddjur och våt-
marksfåglar samt ha betydelse för rekreation och friluftsliv. 

I och med att utvecklingen för naturtyper och arter som omfattas av art- och 
habitatdirektivet täcker in de flesta av de svenska våtmarksnaturtyperna och  
arterna, bygger prognosbedömningen nedan på de prognoser för naturtyper och 
arter som gjordes i samband med den svenska artikel 17-rapporteringen år 2013.

4.1 Trender för naturtyper och arter 
Artikel 17-rapporteringen 2013 omfattade en bedömning av trender för de natur-
typer och arter som omfattas av art- och habitatdirektivet. En summering av 
trendbedömningarna för olika faktorer summeras i tabell 11.8 för naturtyper och 
tabell 11.9 för arter. 
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Tabell 11.8. Utvecklingstrender för naturtyper enligt artikel 17-rapportering 2013.  
(Negativ = -, Neutral= =, Positiv = +) 

Alpin region Boreal region Kontinental region

Utvärderingsfaktor – = + – = + – = +

Utbredningsområde 1 10 0 0 17 0 0 15 0

Förekomstareal 3 8 0 3 14 0 2 13 0

Kvalitet 3 8 0 8 9 0 9 4 0

Framtidsutsikter 3 8 0 5 12 0 5 10 0

Samlad bedömning 3 8 0 9 8 0 5 10 0

I alpin region har våtmarksnaturtyperna en stabil trend, och de har i huvudsak 
gynnsamt tillstånd. Palsmyrarna sticker ut med en negativ trend både före utbred-
ningsareal och förekomst. Fuktängarna har en negativ trend för förekomst, kvali-
tet, framtidsutsikter och samlad bedömning i alla regioner. I boreal region domi-
nerar stabila trender för våtmarksnaturtyperna, men värt att komma ihåg är att 
fler naturtyper redan har otillfredsställande eller ogynnsam status, dvs de behåller 
ett dåligt tillstånd. Naturtyper som har en negativ utveckling är fler än de som är 
stabila I kontinental region liknar trenderna de i boreal region men färre naturty-
per har gynnsam bevarandestatus. Det är påfallande att inga våtmarksnaturtyper 
har en positiv trend inom något område, dvs att varken utbredningsområde, före-
komstareal, kvalitet, framtidsutsikter eller bevarandestatus utvecklas positivt för 
naturtypen på biogeografisk nivå. De förbättringar som sker lokalt är viktiga men 
är inte tillräckliga för att uppväga andra negativa förändringar.

Tabell 11.9. Utvecklingstrender för arter enligt artikel 17-rapportering 2013  
(Negativ = -, Neutral= =, Positiv = +). Underlaget för tabellen bygger på våtmarksarter  
som finns i bilaga 2 och 4 i art- och habitatdirektivet 

Alpin region Boreal region Kontinental region

Utvärderingsfaktor – = + – = + – = +

Utbredningsområde 0 18 0 4 31 0 3 18 1

Förekomstareal 0 18 0 13 22 0 6 14 2

Kvalitet 0 16 0 10 24 0 4 15 3

Framtidsutsikter 0 18 0 5 29 0 4 16 2

Samlad bedömning 0 18 0 1 24 0 4 17 1
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För arterna är det framför allt i boreal och kontinental region som de negativa 
trenderna dominerar. I alpin region har våtmarksarterna en gynnsam bevaran-
destatus och trenderna är stabila. I kontinental region har grönfläckig padda en 
samlad positiv trend för samtliga bedömningspunkter, vilket är ett resultat av 
genomförda bevarandeinsatser. Gulyxne har en positiv trend för livsmiljö, popula-
tion och framtidsutsikter, och strandpadda för livsmiljö.

4.2 Andra trender och prognoser

4.2.1 NEGATIVA FAKTORER OCH TRENDER

Den nuvarande prognosen för utvecklingen för klimatförändringarna är att de 
kommer att tillta. Klimatpåverkan på våtmarker kan därför förväntas öka. Upp-
hörd hävd och igenväxning kan förväntas öka.

4.2.2 POSITIVA FAKTORER OCH TRENDER

Arealen formellt skyddade våtmarker kan förväntas öka, men resursförstärkning  
behövs för att etappmålet för skydd ska kunna nås till 2020.

Arealen restaurerade eller nyanlagda våtmarker kan förväntas öka, men det är 
oklart om restaureringsinsatserna uppväger den förlust av våtmarker som pågår 
samtidigt. 

5. Beskrivning av behov av insatser  
– vad krävs för att målet ska nås

I detta avsnitt lyfter Naturvårdsverket fram förslag till insatser som är angelägna 
för att vi ska kunna nå Myllrande våtmarker. Vissa förslag har redovisats i tidigare 
fördjupade utvärderingar eller i andra sammanhang, såsom offentliga utredningar. 
Flera av förslagen har handläggare på länsstyrelserna formulerat i en enkät som 
Naturvårdsverket sänt ut för att få underlag till denna fördjupade utvärdering. En 
del förslag som länsstyrelserna identifierat, bedömer Naturvårdsverket behöver 
ytterligare utredning. 

För flera problemområden finns styrmedel som fungerar tillfredställande, men 
resultaten begränsas kraftigt av brist på resurser för genomförande för t.ex. res-
taurering och skötsel, tillståndsprövning och tillsyn samt arbete med områdes-
skydd. 

5.1 Planering, kunskapsuppbyggnad och grön infrastruktur
För att säkerställa en bra konnektivitet för våtmarkerna och de våtmarkslevande 
arterna skulle mer fördjupade regionala analyser behöva göras av våtmarkernas 
gröna infrastruktur. De behöver omfatta deras påverkansområden samt behovet  
av nyskapande av våtmarker för kväveretention eller klimattjänster som över-
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svämningsskydd. Åtgärden kan med fördel ingå i det regionala arbetet med hand-
lingsplaner för grön infrastruktur och bygga vidare på de planeringsunderlag 
som länsstyrelserna tagit fram tidigare år. Det är dessutom angeläget med mer 
digitaliserad geografisk data för att underlätta planering/hänsyn med hjälp av GIS. 
Geologiskt underlag som torvutbredning, information om källor etc bör ingå i 
analyserna. SGU har byggt upp stor erfarenhet av användande av nationella höjd-
datamodellen i sitt kartläggnings- och analysarbete. Informationen om markav-
vattningsföretag på olika myndigheter behöver digitaliseras och tillgängliggöras.

Berörda aktörer: Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Skogsstyrel-
sen, Jordbruksverket, SGU, länsstyrelserna, kommuner, Trafikverket, Domstolsver-
ket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

I Miljömålsberedningens expertgrupps rapport för ”Långsiktigt hållbar använd-
ning av jordbruksmark” finns flera förslag som är angelägna. Det föreslås en 
inventering av befintliga vattenanläggningar i ett avrinningsområdesperspektiv. 
Resultatet kan utgöra underlag för planering av hanteringen av vattnet i land-
skapet där olika samhällsintressen kan försöka tillgodoses på bästa möjliga sätt 
och där ingår bl.a. var svämmarker bör återskapas. Frågorna bör hanteras med 
utgångspunkt i en helhetssyn på landskapet och vattnets omsättning, med beak-
tande av bland annat grundvatten. Kunskapsunderlaget gällande organogena jor-
darna behöver förbättras angående deras utsläpp, förekomst, geografiska placering 
och lämplighet för ändrad markanvändning. Återskapande av våtmark nämns som 
en viktig komponent av framtida åtgärdspaket.  

Berörda aktörer: Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Skogsstyrel-
sen, Jordbruksverket, SGU, länsstyrelserna, kommuner, Trafikverket, Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap.

5.2 Nytt regelverk för vattenverksamhet och behov av hänsyn i  
jord- och skogsbruk
Lagstiftningen för vattenverksamhet behöver reformeras. Ny- och omprövning av 
vattenverksamhet är viktiga åtgärder bl.a. för att återskapa naturtyper som påver-
kats starkt av vattenverksamhet såsom våtmarker och översvämningsområden som 
påverkats av dikning eller invallning. Flera av förslagen i utredningarna ”Ny tid ny 
prövning” samt ”I vått och torrt” kan få mycket goda effekter på flera våtmarks-
miljöer och -arter om de genomförs. Det bör bli enklare avveckla markavvattnings-
företag – men utan att det sker på bekostnad av berörda sakägares rättssäkerhet. 

Berörda aktörer: Regeringen med utgångspunkt i vattenverksamhetsutredning-
ens förslag samt yttranden över den.

Myndigheterna behöver förstärkta resurser och personal för att arbeta med pröv-
ning och tillsyn av markavvattning och för ny- och omprövning av gamla vatten-
domar.

Berörd aktör: Regeringen, länsstyrelserna
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Ökade resurser för och tillsyn och rådgivning för att öka miljöhänsyn och skydda 
våtmarker med höga naturvärden i olika verksamheter, särskilt i skog- och jord-
bruk. Det finns ett stort behov av stärkt tillsyn enligt 11 kap miljöbalken, dess-
utom behövs en effektivare tillsyn och tillämpning av hänsynsföreskrifterna i 30 § 
skogsvårdslagen. 

Berörda aktörer: Regeringen, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, länsstyrelserna

Samordning av skogsbilvägar och upprättande av terrängkörningsplaner och trans-
portleder i fjällen är viktigt för att minska påverkan på våtmarker, samt förebyg-
gande informationsarbete och tillsyn. 

Berörda aktörer: Markägare, Skogsstyrelsen, länsstyrelserna

Fortsatta/stärkta resurser för rådgivningsinsatser som ”greppa näringen” inom 
jordbruket och vattenfrågor inom skogsbruket behövs för att minska påverkan av 
övergödande ämnen och föroreningar på våtmarker och vattenmiljöer.

Berörda aktörer: Regeringen, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen

5.2.1 BEHOV AV UTVÄRDERING

Utöver föreslagna insatser i fördjupad utvärdering av Levande skogar150 för för-
bättrad hänsyn vid skogsbruk bör regeringen tillsätta en utredning som ser över 
skogsvårdslagen och tillämpliga delar av miljöbalken för att säkerställa styrningen 
mot att nå miljökvalitetsmålen. Denna utredning kan om möjligt integreras i 
förslaget om översyn av styrmedel inom skogspolitiken som lyfts fram i den för-
djupade utvärderingen av Levande skogar. Det finns behov av en precisering och 
skärpning av Skogsvårdslagstiftningen för att miljöhänsynen ska öka i den bru-
kade skogen. För våtmarker är översyn viktig bland annat avseende hur skogsbruk 
bedrivs i produktiv sumpskog, skyddsdikning i skogsmark, regler för byggande av 
skogsbilvägar och incitament för samordning där, liksom reglerna för pågående 
markanvändning, hänsyn och tillsyn. 

Berörda aktörer: Regeringen, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket

5.3 Torvtäkt och annan exploatering
Möjligheten att ge elcertifikat till elproduktion som baseras på förbränning av torv 
bör omprövas.

Berörda aktörer: Regeringen, Naturvårdsverket, Energimyndigheten

En restriktivare hållning vid tillståndsgivning av torvtäkter är angelägen för att 
undvika lokalisering av torvtäkter i områden med höga naturvärden. 

Berörda aktörer: länsstyrelserna

150 Se miljökvalitetsmålet Ingen övergödning i: Naturvårdsverket. 2015. Prel. titel 
Miljökvalitetsmålen – fördjupad utvärdering av miljömålen 2015. Rapport 6662 (in press).
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5.3.1 BEHOV AV YTTERLIGARE UTVÄRDERING

Naturvårdsverket bedömer att tillämpningen av torvlagen och miljöbalken kan 
behöva ses över med utgångspunkt i den utredning om översynsbehov av torvla-
gen som gjorts av näringsdepartementet under hösten 2014.

Berörda aktörer: Regeringen, Naturvårdsverket

5.4 Skötsel
Definitionen för stödberättigad ängs- eller betesmark behöver vara utformad så att 
den omfattar viktiga våtmarkstyper som tidvis översvämmad mark och mark med 
delvis uppluckrad grässvål, om markernas naturvärden är hävdberoende. 

Berörda aktörer: Regeringen, Jordbruksverket

För att bibehålla hävd av våtmarker och öka stödanslutningen inom landsbygds-
programmet behöver ersättningsnivåerna anpassas så att de motsvarar brukarnas 
faktiska kostnader. Omfattningen på miljöersättningarna inom landsbygds- 
programmet behöver öka, eller kompletteras med ett riktat nationellt stöd. 

Berörda aktörer: Regeringen, Jordbruksverket

I skyddade områden behövs förstärkta resurser för skötsel av områdena. 
Berörda aktörer: Regeringen, Naturvårdsverket

Det finns behov av ökade resurser för att förvalta kulturhistoriska värden. Dels 
behövs underhåll av kulturhistoriska anläggningar, dels hävd.

Berörda aktörer: Regeringen, Riksantikvarieämbetet, länsstyrelserna, Natur-
vårdsverket.

5.5 Restaurering, återskapande och anläggning 
Stödet för restaurering, återskapande och anläggning av våtmarker inom Lands-
bygdsprogrammet behöver få stärkt finansiering. Det är angeläget att stöden även 
kan användas för före detta jordbruksmark som inte längre brukas samt för igen-
läggning/blockering av diken. Ett nytt stöd motsvarande den borttagana stödfor-
men utvald miljö är behövligt inte minst för restaureringsåtgärder i rikkärr. 

Berörda aktörer: Regeringen, Jordbruksverket

Förstärkta resurser behövs för att öka takten i arbetet med anläggning och res-
taurering, inte minst för administration av ansökningar om anläggning av nya 
våtmarker för näringsuppfångning, samt för att kunna handlägga ärenden som rör 
stora våtmarksområden i syfte att gynna biologisk mångfald. Det är också angelä-
get att ansvariga handläggare har bred kompetens så att prövningarna präglas av 
helhetssyn. 

Berörda aktörer: Regeringen, länsstyrelserna
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Ökade anslag för skötsel och restaurering genom åtgärdsprogram för hotade arter, 
skötselmedel för skyddade områden och LOVA/LONA är angeläget för att öka 
genomförandet av skötsel- och restaureringsåtgärder i våtmarker, även i skogs-
landskapet.

Berörd aktör: Regeringen

Det är värdefullt om det finns möjligheter att söka särskilda skötselmedel i skyd-
dade områden för större projekt. Särskilda satsningar på våtmarksrestaurering i 
skyddade områden kan vara motiverade. 

Berörda aktör: Naturvårdsverket

I Sverige finns stora arealer dikad skogsmark – omkring 300 000 hektar – där dik-
ningen inte lett till någon tillväxtökning. Genom att ta beslut om att avsätta icke-
produktiv dikad skogsmark för naturalisering, dvs. att dikena inte ska underhållas, 
kan stora arealer sumpskog restaureras genom naturlig igenväxning av dikena. 
Även hydrologisk restaurering genom blockering av diken torde ha stor potential 
att återskapa våtmarker i skogslandskapet utan att påverka skogsproduktionen. 
En rättslig översyn bör ske för att göra ett sådant beslut enkelt genomförbart.

Berörda aktörer: Skogsnäringen, myndigheter som prövar markavattningstill-
stånd

Kommunerna kan bli en större aktör när det gäller anläggning av våtmarker med 
syfte vattenrening och/eller biologisk mångfald/friluftsliv. De äger ofta mark där 
åtgärder kan ske. Det är också angeläget med ett ökat kommunalt arbete i sam-
band med deras behov av klimatanpassning.

Berörda aktörer: Kommunerna 

5.5.1 BEHOV AV UTVÄRDERING

Utvärdering av processen för anmälan och tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken för 
anläggning, återskapande och restaurering av våtmarker bör göras i syfte att se 
om det finns anledning och möjlighet att ytterligare förenkla arbetet med samråd 
och prövning för verksamhetsutövare och länsstyrelserna. Utvärderingen bör utgå 
från vattenverksamhetsutredningens förslag.

Berörd aktör: Regeringen, Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, 
Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna

5.6 Bevarande/skydd
För att nå etappmålet för skydd till 2020 behöver takten på skyddsarbetet öka. 
Det förutsätter förstärkta resurser för handläggning och markåtkomst för myrar. 
Om etappmålet ska nås behöver skyddstakten höjas till cirka 30 000–35 000  
hektar per år. 

Berörda aktörer: Regeringen, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, länsstyrelserna
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En kompletterande analys av skyddsbehov för våtmarker som inte utgörs av myrar 
bör göras för att få ett ekologiskt representativt skydd för hela landet och våt-
marksspektrumet. 

Berörda aktörer: Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrel-
serna

En höjning av bonitetskravet för att sumpskog som betraktas som produktiv 
skogsmark skulle innebära att större arealer skulle omfattas av reglerna för impe-
diment och minskade kostnader för markåtkomst. 

Berörda aktörer: Regeringen, Skogsstyrelsen
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Precisering eller 
aspekt av miljö-
kvalitetsmålet 
 
 

Centralt  
uppföljningsmått

Nivå som  
behöver nås

Aktuell  
situation 
2015

Rådighet Förväntad 
mål- 
uppfyllelse 
till 2020

Våtmarkernas  
utbredning och  
bevarandestatus

Torvtäkt och 
annan exploate-
ring – Indikatorn 
torvutvinningens 
omfattning, 
statistik över 
hänsyn och 
tillsyn. För övrig 
exploatering som 
påverkar våtmar-
ker, som industri, 
bostadsområden 
och infrastruktur 
saknas f n upp-
följningsmått.

Litet Värdefulla våtmarker 
eller våtmarker i 
utkanten av våtmarks-
typens utbrednings-
område skadas inte.

Vissa till-
stånd ges 
för täkt som 
påverkar 
värdefulla 
våtmarker

Full nationell 
rådighet.

Det är 
möjligt 
att uppnå 
målet om 
rutinerna 
för tillstånd 
skärps och 
kraven på 
befintliga 
täkter görs 
tillräckliga  
för att för- 
hindra/
kompense-
ra skador.

3 4 Nära

Nationell statistik 
över skador, hän-
syn och tillsyn,  
t ex skogssta-
tistik.

Litet Skador på våtmarker 
undviks.

Våtmarker 
skadas i viss 
utsträck-
ning både 
i samband 
med mark-
användning 
och på 
grund av 
markavvatt-
ning eller 
skyddsdik-
ning.

Full nationell 
rådighet.

Det är 
möjligt att 
uppnå en 
skadenivå 
nära 0, 
men det 
förutsätter 
skärpta 
krav och 
tillsyn.

2 2 Nej

Uppgifter om 
tillsyn och  
prövningar.

Litet Skador på våtmarker 
undviks.

Resurserna 
för tillsyn är 
otillräckliga.

Full nationell 
rådighet.

Se ovan. 3 2 Nej

Bevarade natur- och  
kulturmiljövärden 

– skötsel

Areal våtmarker 
som omfattas 
av miljöersätt-
ningar, indikatorn 
bevarandestatus 
våtmarkstyper – 
med fokus på de 
hävdberoende 
våtmarkstyperna. 
Skötselinsatser i 
skyddade områ-
den är också 
relevant.

Måttligt Värdefulla våtmarker 
sköts så att natur- och 
kulturvärden bevaras

Skötseln är 
otillräcklig 
liksom 
skydd 
utöver det 
formella.

Full nationell 
rådighet.

<50% med 
nuvarande 
styrmedel 
och resur-
ser.

2 2 Nej
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*Kolumn om styrmedelseffekt: Bedömning av de centrala styrmedlens effekter 
(är de tillräckliga?). 
5) De nu beslutade centrala styrmedlen är tillräckliga för att på sikt uppnå 
önskat miljötillstånd.
4) De nu beslutade och implementerade centrala styrmedlen förväntas vara 
tillräckliga för att på sikt uppnå önskat tillstånd.
3) De nu beslutade men inte implementerade centrala styrmedlen förväntas vara 
tillräckliga för att på sikt uppnå miljötillståndet.
2) De nu beslutade centrala styrmedelen förväntas styra i målets riktning, men är 
inte tillräckliga för att på sikt uppnå miljötillståndet.
1) Kunskap saknas för att bedöma om de nu beslutade centrala styrmedlen är 
tillräckliga för att uppnå önskat miljötillstånd.

 ** Kolumn om åtgärdseffekter: Bedömning av de centrala åtgärdernas genom-
förande och effekter.
5) Tillräckliga åtgärder kommer att vara genomförda till 2020 för att på sikt 
uppnå önskat miljötillstånd.
4) Tillräckliga åtgärder förväntas vara genomförda till 2020 för att på sikt uppnå 
önskat miljötillstånd.
3) De nu planerade åtgärderna förväntas vara tillräckliga för att på sikt uppnå 
önskat miljötillstånd.
2) De nu befintliga/planerade åtgärderna förväntas styra i målets riktning, men är 
inte tillräckliga för att på sikt uppnå miljötillståndet.
1) Kunskap saknas för att bedöma om de nu befintliga/planerade åtgärderna är 
tillräckliga för att uppnå önskat miljötillstånd.

Tabell 11.10. Det centrala i bedömning av om miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker nås
Tabellen sammanfattar bedömningen av målets olika delar utifrån uppföljning och analys. Regeringens bedömningsgrund anger att ett 
mål bör bedömas som möjligt att nå om antingen tillståndet i miljön kan nås, eller om tillräckliga åtgärder blir genomförda för att på sikt 
nå miljökvaliteten. Styrmedels och åtgärders effekt anges på fallande skala 2–5, där 5 anger att styrmedel respektive åtgärder är fullt ut 
tillräckliga. 1 visar att kunskapen är bristfällig.
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Precisering eller 
aspekt av miljö-
kvalitetsmålet 
 
 

Centralt  
uppföljningsmått

Nivå som  
behöver nås

Aktuell  
situation 
2015

Rådighet Förväntad 
mål- 
uppfyllelse 
till 2020

– hänsyn och  
frivilliga  
avsättningar

Areal våtmarker 
som ingår i frivil-
liga avsättningar, 
eller skyddas som 
t ex impediment i 
skogsmark.

Måttligt Värdefulla våtmarker 
sköts skyddas så att 
natur- och kultur-
värden bevaras.

Hänsyn och 
skydd är 
otillräckliga.

Full nationell 
rådighet.

Tillräcklig 
hänsyn och 
skydd är 
möjliga att 
nå om det 
ges tillräck-
lig prioritet 
av olika 
aktörer.

2 2 Nära

– skydd Etappmål för 
skydd, Indikatorn 
myrskydds- 
planens genom-
förande. Uppfölj-
ning av hur skydd 
av andra våt-
markstyper går.

Måttligt Myrskyddsplanen 
genomförd, represen-
tativt skydd för alla 
våtmarkstyper som 
minst motsvarar mål-
sättning inom konven-
tionen om biologisk 
mångfald.

Omkring 
200 000 
hektar 
återstår att 
skydda av 
Myrskydds-
planen. 
Oklart vilket 
behov det 
finns av 
att skydda 
andra våt-
markstyper.

Full nationell 
rådighet.

MSP 
kan vara 
genomförd 
liksom 
ett repre-
sentativt 
skydd om 
tillräckliga 
resurser 
avsätt.

5 3 Nära

Återskapade våt-
marker och åter-
ställda livsmiljöer

Indikatorn 
anlagda våtmar-
ker, uppgifter från 
andra källor om 
våtmarksrestau-
rering.

Stort Restaurering av 
skadade våtmarker, 
Aichimål om 15% till 
2020

Restaure-
ringstakten 
är alldeles 
för låg för 
att nå målet 
eller delmål 
om 15% till 
2020

Full nationell 
rådighet, men 
internationell 
påverkan (klimat) 
påverkar behov.

Endast 
1–2% av 
behov kan 
förväntas 
nås till 
2020

2 2 Nej

Hotade arter och 
arters spridnings-
möjligheter

Åtgärder för 
hotade arter, 
genomförande av 
åtgärdsprogram

Måttligt Våtmarksarter ska ha 
eller återfå gynnsam 
status

Alla bedöm-
da arter har 
gynnsam 
bevarande-
status

Nationell rådighet 
för flertalet åtgär-
der som behövs.

Situation 
som nu. 
Ca 30% 
bedöm-
ningar 
ogynn-
samma

3 2 Nej
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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.
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Sammanfattning

Nej
MILJÖKVALITETSMÅLET ÄR INTE UPPNÅTT OCH KOMMER INTE KUNNA NÅS  

MED BEFINTLIGA OCH BESLUTADE STYRMEDEL OCH ÅTGÄRDER.

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

Utvecklingen i miljöarbetet är positiv och behöver fortsätta för att vända trenden 
i miljötillståndet från neutral till positiv. Kvaliteten och omfattningen av åtgärder 
för att motverka habitatförlust och fragmentering behöver öka för att nå mål-
uppfyllelse.

Skogsstyrelsen arbetar med utveckling inom en mängd styrmedel för att förbätt-
ra miljöarbetet, exempelvis skarpare tillsyn, sektorsdialog, återkoppling till yrkes-
verksamma och eTjänster. Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen arbetar kontinuerligt 
med formellt skydd av de mest skyddsvärda områdena.

Ett betydande förbättringsarbete pågår för att utveckla skogsbrukets miljö-
hänsyn vid avverkning. I projektet Dialog om miljöhänsyn har gemensamma 
målbilder för god miljöhänsyn arbetats fram, och ett omfattande implementerings-
arbete pågår. Viktiga strukturer i form av död ved, ökar i landskapet. Skogsbruket 
arbetar för att motverka uppkomsten av allvarliga körskador, och har utvecklat 
en gemensam policy för ändamålet. För att förbättra levnadsvillkoren för hotade 
arter har flera artinriktade insatser vidtagits av skogsbruket under senare tid. Are-
alen av vissa åldersklasser gammal skog ökar. Huvuddelen gammal skog återfinns 
i Norrlands fjälltrakter och i nordvästra Svealand. De frivilliga avsättningarna 
utgör en viktig och omfattande del av miljöarbetet. 

För att underlätta för skogsbrukets aktörer att bidra till måluppfyllnad, finns 
behov av fler funktionella indikatorer. Miljömålssystemet bör utvecklas i syfte 
att bli än mer motivationsskapande, och som verktyg för att ytterligare stimulera 
aktörers drivkrafter. En viktig förutsättning för att utveckla ett funktionellt mål-
styrningssystem är att de aktörer som påverkas och förväntas bidra till resultatet, 
får möjlighet att vara delaktiga i utvecklingen av systemet. Delaktighet ger förstå-
else och engagemang, vilka är nyckelfaktorer för att öka motivationen och därmed 
öka takten för att nå miljökvalitetsmålet Levande skogar.

Analysen av skogsvårdslagen och miljöbalken i ett miljömålsperspektiv, visar  
att det finns juridiska förutsättningar för styrning mot preciseringarna i Levande  
skogar. Lagstiftningens utformning samt målet och preciseringarna i Levande 
skogar, är dock kvalitativa och oprecisa, vilket kan försvåra tillämpning och efter-
levnad för myndigheter, skogsägare och andra aktörer. Samtidigt finns det andra 
styrmedel i skogspolitiken som också styr mot preciseringarna. En viktig aspekt 
i miljöarbetet är att tillvarata skogsbrukets egna motivationsfaktorer. För att be-
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döma vilka styrmedel som är mest ändamålsenliga för att driva mot målen, behövs 
en heltäckande analys av samtliga styrmedel. Det krävs omfattande frivilliga insat-
ser från skogsbruket för att miljökvalitetsmålet ska kunna nås. Det finns ett fort-
satt behov av att tydliggöra sektorsansvaret via bland annat klargörande av vilka 
åtgärder som skogsbruket förväntas genomföra utan statligt ekonomiskt stöd, 
samt vilka övriga statliga insatser som planeras. I det senaste skogspolitiska beslu-
tet vidhålls att kärnan i sektorsansvaret är skogsnäringens ansvar för att medverka 
till en ekologisk anpassning av sin verksamhet, i syfte att uppfylla miljömålen1.

Det pågår en fortsatt förlust av ekologiskt viktiga habitat. Enighet råder om att 
miljökvalitetsmålet Levande skogar inte är uppfyllt, och att arbete återstår. Dock 
finns olika uppfattningar av vad som krävs för att bevara livskraftiga populationer 
av de skogsberoende arterna i landskapet. Vad som är ändamålsenligt för att beva-
ra biologisk mångfald i skogslandskapet och uppnå gynnsam bevarandestatus för 
Sveriges naturtyper, är en komplex fråga. En analys bör göras i bred samverkan 
mellan olika experter, myndigheter och skogssektorn. 

Det råder brist på arealer gammal skog med bibehållen skogskontinuitet, lik-
som på flerskiktade skogar, ostörda fuktiga och våta skogsmiljöer och tillgång 
på död ved av olika kvaliteter och i olika miljöer. Skogar som uppfyller natur-
typskvaliteterna för habitatdirektivet finns i för liten omfattning, och minskar till 
följd av avverkning. Likaså avverkas nyckelbiotoper och andra värdekärnor i viss 
omfattning. Fler ekologiskt värdefulla skogar behöver långsiktigt skydd. Tiden är 
en kritisk faktor, då avverkningar av värdekärnor försämrar förutsättningarna för 
många arters framtida överlevnad. En ökad tillämpning av hyggesfritt skogsbruk 
kan förstärka värdekärnornas långsiktiga funktion och bidra till en funktionell 
grön infrastruktur. För att skapa en funktionell grön infrastruktur behöver också 
andra miljöåtgärder kopplas tydligare till ett landskapsperspektiv. Det finns bris-
ter i den hänsyn som tas till miljön i samband med avverkning. Skadenivåerna på 
forn- och kulturlämningar är fortsatt höga, och hänsynskrävande biotoper, och 
vattendrag skadas i allt för hög utsträckning vid slutavverkning. 

1 Prop. 2007/08:108 – En skogspolitik i takt med tiden.
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1. Uppföljning av miljötillstånd och miljöarbete

1.1 Aktuell situation för miljötillståndet 

1.1.2 URVAL AV PARAMETRAR FÖR UPPFÖLJNING

För att avgöra vilka parametrar som ska redovisas har stöd tagits av målmanualen 
för uppföljning av miljökvalitetsmålet Levande skogar. Målmanualen beskriver till 
exempel hur data från miljöövervakningen ska användas och redogör för viktiga 
indikatorer såsom arealandel gammal skog, mängd död ved och centrala styr- 
medel och åtgärder som, löpande, ska följas upp. Fokus i denna rapport ligger 
dock på preciseringen ”gynnsam bevarandestatus” och aspekten bevarande av 
biologisk mångfald, vilka båda är mycket centrala för måluppfyllnad av Levande 
skogar.

1.1.2 NATURTYPER, MILJÖER, SUBSTRAT OCH ARTER

Sveriges rapportering om bevarandestatus enligt EU:s art- och habitatdirektiv
Sverige har en skyldighet att bevara de arter och naturtyper som omfattas av EU:s 
art- och habitatdirektiv (här: habitatdirektivet). Ett av flera åtaganden i direktivet 
är den rapportering om bevarandestatusen för dessa arter och naturtyper, som 
görs till EU var sjätte år. Målet är att uppnå gynnsam bevarandestatus, vilket 
innebär att naturtyper och arter ska kunna bibehållas på lång sikt i den svenska 
naturen. Den senaste utvärderingen utfördes av ArtDatabanken2 och SLU 20133 
på uppdrag av Naturvårdsverket. 

Urvalet av arter och naturtyper är gjort ur ett europeiskt perspektiv. I urvalet 
listas endast en liten andel av Sveriges skyddsvärda arter. När det gäller natur-
typerna omfattas de flesta som är intressanta även ur svenskt naturvårdsperspek-
tiv4. Nedan följer en beskrivning av kriterier för bevarandestatus, hämtat ur den 
senaste rapporten Arter & naturtyper i habitatdirektivet – bevarandestatus i Sve-
rige 2013.

En arts bevarandestatus anses gynnsam när:
– populationsutvecklingen visar att arten på lång sikt kommer att förbli en del 

av sin livsmiljö
– dess naturliga utbredningsområde inte minskar och sannolikt inte heller 

kommer att minska
– tillräckligt mycket livsmiljö finns för att arten ska bibehållas på lång sikt

2 ArtDatabanken 2014. Arter & naturtyper i habitatdirektivet – bevarandestatus i Sverige 
2013, ArtDatabanken, SLU.

3 Gardfjell H. och Hagner Å. 2012. Instruktion för habitatinventering i NILS och MOTH. 
Version 2012-04-13. Skoglig resurshushållning, SLU, Umeå.

4 ArtDatabanken 2014. Arter & naturtyper i habitatdirektivet – bevarandestatus i Sverige 
2013, ArtDatabanken, SLU.
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Vid den senaste utvärderingen bedömdes att 20 av direktivets 32 listade skogs-
levande arter har dålig eller otillräcklig bevarandestatus.

En naturtyp anses gynnsam när:
– dess naturliga utbredningsområde och de ytor den täcker är stabila eller 

ökande
– de strukturer och funktioner som krävs för att livsmiljön ska bibehållas finns 

kvar under överskådlig framtid
– bevarandestatusen hos dess typiska arter är gynnsam

I enlighet med EU:s riktlinjer sattes värdet för önskvärd areal till minst den areal 
som naturtypen hade vid Sveriges inträde i EU 1995. För naturtyper som minskat 
avsevärt under historien och som är utsatta för negativ påverkan, sattes värdet för 
önskvärd areal högre, i många fall 20 procent av beräknad förindustriell/historisk 
areal. Det antogs motsvara tröskelvärdet för utdöenderisk för många arter som är 
anpassade till dessa skogsmiljöer. Jämfört med dagens skogsmarksareal på fast-
mark, motsvarade den totala arealen referensvärden för skogliga naturtyper 19 
procent respektive 16 procent i boreal och kontinental region. För att statusen ska 
vara ”god” måste trenden i areal dessutom vara stabil eller ökande. Vid minsk-
ning blir statusen minst ”otillräcklig”. En minskning med mer än 1 procent per år 
ger ”dålig” status. Vid sidan av areal, utvärderas även naturtypers ”utbredning”, 
”strukturer och funktion” och ”framtidsutsikter”. I vissa fall är det utvärderingen 
av ”strukturer och funktion” som är avgörande för bevarandestatusen. 

Femton av de sexton skogliga naturtyper som omfattas av habitatdirektivet 
hade, vid den senaste bedömningen, dålig eller otillräcklig bevarandestatus. Endast 
fjällbjörkskog, skogbevuxen myr samt svämlövskog i den alpina regionen och 
skogbevuxen myr i den boreala regionen, har gynnsam bevarandestatus. Taiga 
och näringsrik granskog i den alpina regionen samt svämlövskog och landhöj-
ningsskog i den boreala regionen bedöms ha otillfredsställande status, de två 
förstnämnda dessutom med negativ trend. I den kontinentala regionen har skog-
bevuxen myr otillfredsställande status. För alla övriga fall bedöms naturtypen ha 
dålig bevarandestatus till följd av att den har minskat till en alltför liten andel av 
vad den bedöms en gång ha varit, eller att den minskat sedan 1995.

Andelen skog på fastmark som i dagsläget uppfyller naturtypskvalitet minskar 
från alpin (48 procent) till boreal (7 procent) och kontinental region (4 procent) 
för olika naturtyper. Enligt rapporteringen fattas sammantaget 2,5 miljoner hektar 
av skog med naturtypskvalitet för att alla naturtyper ska nå gynnsam bevaran-
destatus. En mycket liten andel av dagens brukade skogar har de kvaliteter som 
krävs enligt den valda metodiken (jfr definition av Befintlig areal i tabell 12.1). I 
rapporteringen dras slutsatsen att det, för att gynnsam bevarandestatus ska nås för 
befintliga naturtyper, behövs fortsatta insatser för att bevara och återskapa skog 
med naturtypskvalitet.
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Tabell 12.1. Sveriges rapportering till habitatdirektivet angående bevarandestatus för natur-
typer. Befintlig area = arealer av naturtyper med gynnsam status. Önskvärd areal – se texten. 
Gy = gynnsam, Ot = otillfredsställande och Då = dålig bevarandestatus, X = för lite data, 
minustecken = negativ trend. Önskvärd areal = minst 20 procent av bedömd förindustriell 
areal.  

Befintlig areal (ha)5 Önskvärd areal (ha) Status/trend

Alp Bor Con Alp Bor Con Alp Bor Con

Fjällbjörksskog 1 447 000 1 447 000 Gy

Taiga 737 000 1 330 000 4 400 790 000 3 500 000 8 500 Ot- Då- Då

Landhöjningsskog 16 200 17 000 Ot

Näringsrik granskog 66 100 74 600 71 000 300 000 Ot- Då-

Åsbarrskog 4 700 30 000 X Då-

Lövsumpskog 20 700 1 900 42 000 Då Då

Svämlövskog 2 900 14 600 400 2 900 15 000 1 000 Gy Ot Då

Skogbevuxen myr 182 000 1 880 000 16 600 182 000 1 880 000 166 
000

Gy Gy Ot

Nordlig ädellövskog 7 800 2 500 10 000 5 000 Då Då

Näringsfattig  
bokskog

1 400 2 200 2 000 20 000 Då Då

Näringsrik bokskog 900 5 700 2 000 20 000 Då Då

Näringsrik ekskog 7 200 1 600 30 000 15 000 Då Då

Ädellövskog i 
branter

1 500 1 800 3 000 2 000 Då Då

Näringsfattig 
ekskog

1 300 700 4 500 2 000 Då Då

Svämädellövskog 65 37 500 100 Då Då

Totalt 988 000 3 360 965 37 837 1 045 900 5 836 000 95 200

Totalt på skogsmark 806 000 1 480 965 21 237 863900 3 956 000 78 600

5 Kraven som ställs för att en yta ska anses uppfylla naturtypskvalitet: Skogen ska 
vara naturligt föryngrad; Ingen omfattande avverkning de senaste 25 åren samt ingen 
antropogen hydrologisk påverkan; Skogen ska vara gammal, +40 år eller mer (alternativt 
+ 20 år om död ved > 10 m3/ha eller om skogen är flerskiktad) jämfört med lägsta 
rekommenderade slutavverkningsålder - eller ha varit föremål för naturlig störning (brand, 
översvämning, storm, etc) eller naturvårdande skötsel.
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I en vidareanalys som gjordes av SLU året efter den senaste habitatrapporteringen, 
framkommer preliminärt att närmare 70 procent av arealerna med ädellövsdo-
minerade naturtyper (jfr tabell 12.1) med naturtypskvalitet finns utanför formellt 
skyddad mark och endast en liten del i frivilliga avsättningar6. Cirka 20 procent 
finns i nyckelbiotoper som inte är formellt skyddade eller frivilligt avsatta. Övriga 
arealer av skog med naturtypskvalitet, exempelvis taiga, finns till drygt 60 procent 
i områden som idag inte är skyddade, varken formellt eller frivilligt. En liten andel 
finns i icke skyddade nyckelbiotoper. Tillgången på skog med naturtypskvalitet 
är ojämnt fördelad över landet, med ett utbredningsmönster som liknar det som 
gammal skog har (figur 12.2).

Utveckling av areal gammal skog 
Arealen gammal skog (äldre än160 år) på produktiv skogsmark utanför den for-
mellt skyddade skogen (här: reservaten) har minskat påtagligt sedan 1920-talet i 
norra Norrland. Dock har utvecklingen vänt uppåt sedan 1990-talet (figur 12.1). 

 

6 Personlig kommunikation Hans Gardfjell, SLU, nov 2014.
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Figur 12.1. Areal ädre skog fördelat på tre åldersklasser och landsdelar 1926–2011 

Produktiv skogsmark exklusive nationalparker, naturreservat och naturvårdsområden skyddad från 
skogsbruk enligt 2013 års gränser. Medeltal för perioden 1923-1929 och glidande femårsmedeltal 
från 1953. För boreal skog (ungefär Norrland + Svealand) räknas >160 år som gammal skog och för 
boreonemoral och nemoral zon >120 år.

Norra Norrland

Tusen hektar

Tusen hektar

Tusen hektar

Figur 12.1. Areal äldre skog fördelat på tre åldersklasser och landsdelar 1926–2011

Produktiv skogsmark exklusive nationalparker, naturreservat och naturvårdsområden skyddad från 
skogsbruk enligt 2013 års gränser. Medeltal för perioden 1923-1929 och glidande femårsmedeltal 
från 1953. För boreal skog (ungefär Norrland + Svealand) räknas >160 år som gammal skog och för 
boreonemoral och nemoral zon >120 år.
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I Götaland har arealen av alla åldersklasser över 100 år ökat sedan 1920-talet. 
Sammantaget i hela landet har arealen skog över120 år minskat från 3,7 miljoner 
hektar till 2,8 miljoner hektar sedan 1920-talet (eller från drygt 4 till 3,3 miljoner 
hektar om reservaten läggs till). Som lägst var den dock knappt 2,4 miljoner hek-
tar i början av 1990-talet. Skog på improduktiv mark (tunna jordar, hällmarker, 
myrmarker, fjällskogsimpediment) adderar ytterligare några miljoner hektar gam-
mal skog.

Arealen gammal skog är ojämnt fördelad över landet. Huvuddelen av skog  
över 140 år återfinns i Norrlands fjälltrakter och nordvästra Svealand (figur 12.2). 
Även Gotland och Stockholms län har mer gammal skog än genomsnittslänet.

Arealen av äldre örtrik granskog minskar i hela landet (beståndsålder över 100 
år nordlig boreal, över 90 år sydlig boreal och över 70 år boreonemoral) utanför 
reservaten utom i den fjällnära regionen (nordlig boreal)7. 

Figur 12.2. Arealandel skog äldre än 140 år fördelad på län, medeltal för 2009–20138 

Utveckling av mängden död ved
Den totala mängden hård, död ved (ungefär hälften av all död ved) har ökat från 
38 miljoner kubikmeter på 1920-talet till mer än 90 miljoner kubikmeter till i 
skogen utanför reservaten (2010 års gränser,  figur 12.3). Den stora ökningen 
har skett efter 1990-talet. Även i reservaten har mängderna sannolikt ökat under 
samma period. 

Arealen äldre lövrik skog med god förekomst av död ved har ökat sedan 
1950-talet, främst i den nemorala och borenemorala zonen (figur 12.4). 

7 Data från Riksskogstaxeringen Skog, 2014, Institutet för resurshushållning och geomatik, 
SLU.

8 Skogsdata 2014. Rapport från Institutet för resurshushållning och geomatik, SLU.
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Figur 12.3. Volym hård, död ved fördelad på diameterklass 1926–2011. 

Alla ägoslag förutom fjäll, bebyggd mark, söt- och saltvatten, exklusive nationalparker, naturreservat 
och naturvårdsområden skyddad från skogsbruk enligt 2013 års gränser. Medeltal för perioden 
1923–1929 och glidande femårsmedeltal från 1953.

Figur 12.4. Arealen äldre lövrik skog med förekomst av hård, död ved 

Arealen äldre lövrik skog med förekomst av hård, död ved (beståndsålder >80 år, minst 25 procent 
av grundytan är lövträd, hård död ved minst 5 m³/hektar). Beståndsålder: nordlig och sydlig boreala 
zonerna >80 år samt den boreonemoral och nemoral zonen >60 år. Produktiv skogsmark exklusive 
nationalparker, naturreservat och naturvårdsområden skyddad från skogsbruk enligt 2013 års grän-
ser. Glidande femårsmedeltal.
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Alla ägoslag förutom fjäll, bebyggd mark, söt- och saltvatten, exklusive nationalparker, 
naturreservat och naturvårdsområden skyddad från skogsbruk enligt 2013 års gränser. 
Medeltal för perioden 1923–1929 och glidande femårsmedeltal från 1953
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Arealen äldre lövrik skog med förekomst av hård, död ved (beståndsålder >80 år, minst 25 procent av 
grundytan är lövträd, hård död ved minst 5 m³/hektar). Beståndsålder: nordlig och sydlig boreala 
zonerna >80 år samt den boreonemoral och nemoral zonen >60 år. Produktiv skogsmark exklusive 
nationalparker, naturreservat och naturvårdsområden skyddad från skogsbruk enligt 2013 års gränser. 
Glidande femårsmedeltal.
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Tillgång på löv, lövrik sumpskog och annan fuktig och blöt skogsmark
Det höga betestrycket från klövvilt medverkar till att grandominansen ökar på 
bekostnad av tall, löv och blandskog i vissa regioner9, vilket minskar skogarnas 
motståndskraft mot de ökade frekvenser av skadehändelser som klimatföränd-
ringarna kan bidra till. Det finns också en oro för att föryngringen av asp, sälg och 
rönn, till följd av betestrycket, är dålig i många delar av landet. Enligt riksskogs-
taxeringen har volymtillgången på björk, asp, ek, bok respektive övriga lövträd 
(främst al, sälg, ask och rönn) sedan mitten av 1990-talet, ökat med i runda tal 30 
procent vardera10. Om föryngringen är dålig i vissa regioner kan det emellertid ta 
tid innan det syns i virkesförrådsstatistiken.

Den totala arealen ädellövskog utanför reservaten har ökat från cirka 150 000 
hektar i mitten av 1980-talet till över 200 000 hektar idag. Antalet träd av ädel-
lövarter med en brösthöjdsdiameter över 50 cm utanför reservaten har nära fyr-
dubblats i den nemorala och boreonemorala zonen sedan 1970-talet. 

Arealen lövrik sumpskog utanför reservaten har minskat påtagligt i den boreala 
zonen, sedan 1990-talet. Längre söderut i landet har den däremot legat still på 
ungefär samma nivå.

Figur 12.5. Arealen lövrik sumpskog 

Areal lövrik sumpskog (björk och övriga lövträd ≥ 65 procent av grundytan med fuktig eller blöt 
markfuktighet, bottenskikt av sump- eller vitmosstyp). Beståndsålder >20 år. Produktiv skogsmark 
exklusive nationalparker, naturreservat och naturvårdsområden skyddad från skogsbruk enligt 2013 
års gränser. Glidande femårsmedeltal.

9 Skogsdata 2014, figur 10. Ist f resurshushållning och geomatik, SLU.
10 Skogsstatistisk årsbok 2014. Skogsstyrelsen.
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Under 1800- och 1900-talen markavvattnades mer än en miljon hektar skogs-
mark. Innan dess skedde det främst för jordbruksändamål. Under 1900-talet 
skedde det främst i syfte att öka skogsproduktionen. Genom det försvann stora 
arealer av näringsrika sumpskogar och andra fuktiga och blöta naturtyper. I bör-
jan av 1990-talet förbjöds markavvattning i södra Sverige och kraven skärptes för 
tillstånd i norra Sverige. Detta medförde att nydikningen minskade avsevärt. 

Skogslevande arter
ArtDatabanken anger över 4 100 rödlistade arter i Sverige, varav drygt 2 100 
arter utnyttjar skogslandskapet. För cirka 1 800 av dessa arter bedöms skogs-
landskapet vara viktigt. Vid bortsortering av de arter för vilka det råder brist på 
kunskap, arter som i dagsläget har starkt begränsad utbredning eller bara finns 
i ett län eller är nationellt utdöda, återstår ungefär 1 200 skogsarter. Sett ur ett 
skogsägarperspektiv är det vanligtvis dessa arter som påverkas av skogsbruks-
åtgärder, och som går att gynna genom att bevara och skapa lämpliga livsmiljöer  
i avsättningar eller genom god miljöhänsyn på fastigheten. Drygt hälften av de  
1 200 skogsarterna utgörs av svampar och växter. De övriga är olika leddjur, 
framförallt skalbaggar. 

Bland de mer allmänt spridda rödlistade ryggradsdjuren återfinns framförallt 
fåglar (t.ex. lappmes, tretåig hackspett, mindre hackspett, havsörn, kungsörn, 
lappuggla) vilka utnyttjar skogstyper och biotoper där naturvård och skogliga 
åtgärder kan påverka dagens förutsättningar och den framtida utvecklingen av 
lämpliga livsmiljöer.

Det är svårt att följa det som är ovanligt i naturen, och det finns ingen utarbe-
tad generell övervakning av rödlistade arter, förutom för fåglar. ArtDatabankens 
bedömningar för rödlistan görs därför med stöd av miljöstatistisk uttolkning av 
relevant naturvårdsforskning, sammanställda observationer och ett stort antal 
artkunniga experter och ekologer som är väl förtrogna med utvecklingen för olika 
arter och deras livsmiljöer. 

Ungefär hälften av alla rödlistade arter är på olika sätt knutna till skogen. Art-
Databanken bedömde år 2010 att omkring 75 procent av dessa rödlistas på grund 
av att de har populationer som minskar och 10 procent på grund av att de är 
mycket ovanliga och har små populationer. Cirka 10 procent är listade för att de 
är dåligt kända och resterande 5 procent för att de försvunnit från Sverige11. 

11 http://www.slu.se/artdatabanken.



198 MÅL I SIKTE – DE 16 MILJÖKVALITETSMÅLEN I FÖRDJUPAD UTVÄRDERING 2015 – VOLYM 2

Tabell 12.2. Grov organismgruppsindelning av skogslevande rödlistade arter med viss ut-
bredning (ej utdöda, ej knutna till mkt få lokaler, förekommer i mer än ett län)12.  

Arter (antal

Växter, mossor & svampar/lavar 580

Kärlväxter  58

Mossor  34

Svampar 397

Lavar  91

Leddjur 559

"Baggar" (ägrar, olika grupper av "baggar", mfl.) 351

"Fjärilar" (dagfjärilar, svärmare mfl)  94

Steklar mfl  17

Övriga leddjur  97

Snäckor   7

Ryggradsdjur  28

Däggdjur   5

Fåglar  20

Grod- och kräldjur   3

Summa: 1 174

Drygt 50 procent av de rödlistade skogslevande arterna i Sverige är beroende 
av död ved13. Den ökande bristen på lämpliga utvecklingssubstrat i skogslandska-
pet, gjorde därför att många vedlevande arter trängdes tillbaka fram till och med 
1990-talet. Kapuschongbaggarna Stephanopachys substriatus och S. linearis har 
svarat positivt på den ökande frekvensen naturvårdsbränningar, och har kunnat 
avföras från rödlistan. Drygt 25 procent av de rödlistade skogslevande arterna är 
knutna till ädellövskog.

Av de däggdjur som är beroende av skogslandskapet och som följs via habi-
tatdirektivet, bedöms utter och skogshare ha ogynnsam bevarandestatus medan 
björn, varg, bäver, mård och iller bedöms ha en mer gynnsam situation. Flertalet 
fladdermusarter bedöms ha en ogynnsam situation. Svensk Fågeltaxering redo-

12  Tabellen är sammanställd av Håkan Berglund, ArtDatabanken.
13 de Jong J. & Almstedt M. 2005. Död ved i levande skogar – Hur mycket behövs och hur 

kan målet nås? Naturvårdsverket Rapport: 5413.
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visar den sammantagna utvecklingen för vanliga skogsfåglar (figur 12.6)14. Sedan 
1998 användes, parallellt med den tidigare metoden (sommarrutter), en mer 
standardiserad metod för övervakningen vilken bygger på fler observatörer och 
timmar (standardrutter). Svensk Fågeltaxering presenterar också ett index för en 
grupp av fåglar15 knutna till höga naturvärden, död ved och lövskog respektive 
gammal skog. För den analyserade tioårsperioden finns ingen statistiskt säkerställd 
förändring för gruppen totalt sett, det vill säga, vissa arter tenderar att öka medan 
andra tenderar att minska. 

Figur 12.6. Vanliga skogsfåglar 

Sammantagen förekomstutveckling för följande arter: domherre, dubbeltrast, entita, gransångare, 
grönsiska, grönsångare, kungsfågel, mindre hackspett, nötkråka, nötskrika, nötväcka, rödstjärt, 
skogsduva, sparvhök, spillkråka, svartmes, svartvit flugsnappare, talltita, tofsmes, trädkrypare, träd-
piplärka. Metoden bakom den gula trendlinjen (”standardrutter”) ger enligt rapporten troligen ett 
säkrare resultat än den gröna linjen (”sommarrutter”).

I en studie genomförd i samarbete mellan Skogforsk och Lunds universitet 
undersöktes hur den skogslevande fågelfaunan utvecklades under perioden 1998-
2010. Enligt denna studie har tillståndet för miljövariabler som bör gynna fåglar i 
flera fall förbättrats sedan 1990-talet. Flera fågelarter har också ökat i antal under 
det senaste årtiondet. Samtidigt hade flera arter i studien, exempelvis gröngöling, 
lavskrika och domherre, inte svarat positivt trots att vissa viktiga faktorer i deras 

14 Svensk Fågeltaxering- rapportering från 2014, Lunds universitet.
15 Domherre, entita, gröngöling, järpe, lappmes, lavskrika, mindre hackspett, nötkråka, 

skogsduva, stjärtmes, svartmes, talltita, tjäder, tofsmes, tretåig hackspett, trädkrypare.
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Sammantagen förekomstutveckling för följande arter: domherre, dubbeltrast, entita, gransångare, 
grönsiska, grönsångare, kungsfågel, mindre hackspett, nötkråka, nötskrika, nötväcka, rödstjärt, 
skogsduva, sparvhök, spillkråka, svartmes, svartvit flugsnappare, talltita, tofsmes, trädkrypare, 
trädpiplärka. Metoden bakom den gula trendlinjen (”standardrutter”) ger enligt rapporten troligen ett 
säkrare resultat än den gröna linjen (”sommarrutter”).
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livsmiljöer förbättrats16. Enligt standardrutterna har tjäderstammen ökat med i 
genomsnitt 4 procent per år sedan 1998. Dock har stammen sannolikt minskat 
totalt sedan 1960-talet.

Uppföljning av biologisk mångfald
Med start 2009, pågår en inventering av signalarter och rödlistade arter (växter 
och svampar) i nyckelbiotopklassad skog, s.k. uppföljning av biologisk mångfald 
(UBM)17. Ytorna som undersöks utgör ett objektivt urval av nyckelbiotoper, såväl 
inom det enskilda skogsbruket, som hos storskogsbruket. Syftet är att beskriva 
tillstånd och förändringar i den biologiska mångfalden. Sökning görs av samtliga 
signalarter inom varje inventeringsobjekt på 2 hektar. De rödlistade arter som 
påträffas registreras också. Samtidigt räknas och beskrivs substrat (levande träd 
och död ved) som arterna förekommer på. Marklevande arter kvantifieras med 
ett frekvensmått. En slutsats som kan dras är att nyckelbiotopernas betydelse för 
att bevara den biologiska mångfalden bekräftas och stärks av den rikedom av 
signalarter och rödlistade arter som har hittats i UBM-inventeringen. Samtidigt 
görs ytterst få fynd per art inom en och samma lokal. Det pekar på att det behövs 
bra hänsyn även i omkringliggande skog för att populationerna ska vara stabila 
och överleva. Inventeringen visar också att varje art förekommer bara i en bråkdel 
av nyckelbiotoperna. Hälften av arterna förekommer på högst 2 procent av de 
undersökta nyckelbiotoperna. Detta innebär att olika typer av nyckelbiotoper eller 
annan skyddad skog inte är utbytbara med varandra, och i arbetet med gröninfra-
struktur måste varje skogstyp ses var för sig18.

Avverkning av nyckelbiotoper och värdekärnor
Fram till november 2014 har 63 400 nyckelbiotoper med totalt 212 000 hektar 
registrerats av Skogsstyrelsen i en nyckelbiotopsdatabas, vilken startade 1993. 
Majoriteten är nyckelbiotoper på privat mark. De stora skogsbolagen registrerar 
på egen mark och har rapporterat in 34 700 nyckelbiotoper med en total areal på 
265 000 hektar. 

En GIS-analys gjord av Skogsstyrelsens aktiva nyckelbiotoper, indikerar preli-
minärt att cirka 10 000 nyckelbiotoper om totalt 6 500 hektar har avverkats helt 
eller delvis från det att den första inventeringsomgången genomfördes 1993–1998 
fram till oktober 201419. I genomsnitt rör det sig om cirka 350–400 hektar för-

16 Green M., Lindström Å., Ottvall R & Widenfalk O. 2012. Skogsbruket och skogens fåglar 
– nationella och regionala trender i Sverige med fokus på perioden 1998-2010. Lunds 
Universitet/Skogforsk (saknar rapportnummer).

17 Wijk S. 2009. Uppföljning av biologisk mångfald i skog med höga naturvärden. Program 
2010 - 2012. Skogsstyrelsen.

18 Intern analys 2014 Sture Wijk, Skogsstyrelsen.
19 Intern analys 2014 Alice Högström, Skogsstyrelsen.
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störda nyckelbiotoper per år. Det syns inga trender på att areal kända nyckelbio-
toper som avverkas årligen minskar. 

Förekomsten av tidigare ej kända nyckelbiotoper som upptäcks i avverknings-
anmälningarna har ökat under den senaste åttaårsperioden (figur 12.7).

Figur 12.7. Antal nyckelbiotoper 

Utveckling av antal nyckelbiotoper som upptäcks i samband med avverkningsanmälan  
och som, helt eller delvis, berörs av avverkningsanmälan20.

År 2013 genomfördes en överlappsanalys av avverkningsanmälningar och 
ansökningar om tillstånd för skogsbruksåtgärder m.m. under perioden 2009–2013 
som berör registrerade områden med höga naturvärden, dvs. nyckelbiotoper och 
områden med naturvärden (värdekärna)21. Syftet med analysen var att åskådlig-
göra skogsbrukets hänsynstagande till kända värdekärnor över tid i olika delar av 
landet. Sammantaget visar resultatet att en betydande areal kända värdekärnor 
med stor betydelse för bevarandet av biologisk mångfald, inte undantas vid skogs-
brukets urval av områden som avses att avverkas (figur 12.8). I analysen dras även 
slutsatsen att allt fler skyddade områden får skador till följd av slutavverkningar. 
Det beror på att avverkningarna ofta sker ända fram till gränsen av området och 
därmed leder till negativa kanteffekter. 

20 Intern analys 2014 Alice Högström, Skogsstyrelsen.
21 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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Figur 12.8. Areal registrerad värdekärna som anmälts enligt 14§ SVL 

Den totala anmälda samt tillståndssökta arealen* har dividerats med en faktor 100 för att linjen ska 
kunna presenteras tillsammans med areal som också utgörs av registrerad värdekärna. I figuren visas 
även ett index för prisutvecklingen för gran- och tallsågtimmer under perioden. Priset är angivet per 
10 kubikmeter22.

Omfattningen av årligen avverkade, kända nyckelbiotoper och områden med 
höga naturvärden, har via satellitbildsanalys skattats till omkring 2000 hektar.23 
Arealen oregistrerade värdekärnor som avverkas är sannolikt större24. 

Friluftsliv och sociala värden
Förslag till en samlad uppföljning av friluftslivet inom miljö- och friluftslivsmålet 
har tagits fram i ett samverkansprojekt mellan flera myndigheter25. Arbete med att 
utveckla uppföljningen av skogsbrukets hänsyn till skogens upplevelsevärden, är 
påbörjat. En ny målbild för information och dialog om skogsbruk i områden som 
är viktiga för friluftsliv och rekreation, kommer att tas fram under 2015. 

Naturvårdsverkets enkät till privatpersoner om friluftsliv26 visade att skog är 
den vanligaste naturtypen för friluftsliv. Ungefär hälften av aktivitetstillfällena 
ägde huvudsakligen rum i skogsmiljö. De som ville, men inte ”kunde” idka fri-
luftsliv, menade i cirka 10 procent av fallen, att det berodde på att lämplig miljö 

22 PM: ”Värdekärnor som anmälts för avverkning eller där tillstånd sökts för 
skogsbruksåtgärder eller för andra ända-mål, perioden 2009-2013”. Thomas Pettersson, 
Naturvårdsverket, Johan Åberg, Skogsstyrelsen

23 Skogsstyrelsen 2012: Fördjupad utvärdering av Levande skogar

24 Naturvårdsverkets rapport 5961/2009 - Kontrollstation – utvärdering av nationell strategi 
för formellt skydd av skog

25 Uppföljning av friluftsliv. Förslag till en samlad uppföljning av friluftsliv inom 
miljömålssystemet och friluftslivsmålen. Naturvårdsverket rapport 6480, april 2014.

26 Fredman P. (Mittuniversitetet) & Hedblom M. (SLU) (manus). Friluftsliv 2014. 
Delrapportering av en nationell enkät om svenska folkets friluftsvanor. Beställt av 
Naturvårdsverket.

Areal värdekärnor, ha

Figur 12.8. Areal registrerad värdekärna som anmälts enligt 14§ SVL

Den totala anmälda samt tillståndssökta arealen* har dividerats med en faktor 100 för att linjen ska 
kunna presenteras tillsammans med areal som också utgörs av registrerad värdekärna. I figuren visas 
även ett index för prisutvecklingen för gran- och tallsågtimmer under perioden. Priset är angivet per 10 
kubikmeter.
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inte fanns i närheten. Senaste besöket utgick i hög grad från kända utgångspunk-
ter. I 30 procent av fallen idkades friluftslivet på en plats som låg mindre än en 
kilometer från hemmet. I skogen upplevde en stor andel av de svarande (mer än 
65 procent) ostördhet, naturpräglad miljö, möjlighet till återhämtning och trygg-
het i hög grad. Miljön upplevdes som variationsrik för endast 40 procent av de 
svarande. I en fjärdedel av skogsbesöken upplevdes spåren av skogsbruk som 
något störande eller mer. Fyra procent av de svarande upplevde effekter/närvaro 
av skogsbruk som negativt i hög eller mycket hög grad. 

1.1.3 BEVARANDEINSATSER

Formellt skyddad skog och annan skog undantagen från skogsbruk
Med begreppet skyddad skog avses, enligt SCB:s statistiska meddelande Skyddad 
natur 31 december 2013-1, ”produktiv skogsmark som genom områdesspecifika 
och preciserade beslut och föreskrifter skyddas i enlighet med miljölagstiftningen”. 
I Sveriges nationalparker och naturreservat finns cirka 821 000 hektar produktiv 
skogsmark som omfattas av föreskrifter mot att bedriva skogsbruk. I januari 2014 
fanns totalt drygt 24 000 hektar biotopskyddsområden och 35 000 hektar natur-
vårdsavtal. Av dem är drygt 55 000 hektar produktiv skogsmark27. 

I regeringsbeslutet Etappmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
redovisades i februari 2014 de arealer som regeringen betraktar som formellt 
skyddad skog. Ungefär 1,2 miljoner hektar28 av den produktiva skogsmarken är, 
enligt denna redovisning, formellt skyddad. Det motsvarar drygt 5 procent29.  
Arealen skyddad skog är ojämnt fördelad över landet. Nedan den fjällnära grän-
sen uppgår arealen till drygt 3 procent av den produktiva skogsmarken. 

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. Utvärdering av uppdraget 
visar att genomsnittsarealen och skyddsvärdet i form av värdegruppsplacering30 på 

27 SCBs statistiska meddelande Skyddad natur 31 december 2013-10.
28 Inkluderar nationalparker naturreservat, biotopskyddsområden, naturvårdsavtal, Natura 

2000-områden, naturvårdsområden, ekoparksavtal, nationalstadsparker, samt skogar 
med höga naturvärden som överförts till staten för skyddsändamål från Fastighetsverket, 
Fortifikationsverket och andra markägare.

29 Regeringsbeslut M2014/593/Nm: Etappmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, 
s14.

30 Värdegruppsplacering återspeglar ett områdes skogsbiologiska bevarandevärden, så som de 
beskrivs i Nationell strategi för formellt skydd av skog, och är ett redskap vid prioritering 
av objekt för formellt skydd av skog. Ett områdes värdegruppsplacering baseras på om 
området har ’Högt naturvärde’ på beståndsnivå, ’Hög grad av långsiktig funktionalitet’ 
samt om det utgörs av en ’Prioriterad skogstyp’. För mer information se Naturvårdsverket/
Skogsstyrelsen 2005. Nationell strategi för formellt skydd av skog.
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de skyddade områdena var lägre än i skog som var skyddat på traditionellt vis31. 
Samtidigt har försöket visat sig bidra till ett förbättrat samarbete mellan myndig-
heter och organisationer. Många markägares intresse för naturvård har stimulerats 
och tidigare okända värdekärnor har fångats upp.

Naturvårdsverket har haft i uppdrag att föreslå åtgärder för att öka takten i 
genomförandet av naturreservat och presenterade i sin redovisning av anslaget i 
mars 2014, förslag till åtgärder32. Bakgrunden till uppdraget är bland annat att 
länsstyrelserna tar alltför få beslut om naturreservat vilket försenar genomför-
andet av skydd. I Naturvårdsverkets återrapportering33 konstateras att detta kan 
förklaras av bristen på bemanning/årsarbetskrafter för formellt skydd av skog, 
samt otillräckliga medel för markåtkomst. 

I bevarandearbetet de senaste åren har ekonomiska uppgörelser mellan staten 
och de stora skogsbolagen inom det så kallade ESAB-paketet (Ersättningsmark i 
Sverige AB) resulterat i att stora arealer skyddsvärd skog på bolagsmark har kun-
nat ersättas på ett effektivt sätt.

Frivilliga avsättningar
I sektorsansvaret ingår att skogssektorn ska ta ett eget ansvar för natur och mil-
jövård. Detta har bland annat tagit sig uttryck i betydelsefulla åtaganden för att 
avsätta skogsmark för natur och miljövård. En frivillig avsättning är ett område 
som markägaren frivilligt och utan ekonomisk ersättning undantar från vanlig 
skogsproduktion. I uppföljning av frivilliga avsättningar ingår de avsättningar som 
består av minst 0,5 hektar sammanhängande produktiv skogsmark. Skogsbrukets 
frivilliga avsättningar av skog uppgick 2010–2011 till totalt ca 1,1 miljoner hektar 
produktiv skogsmark34. Med cirka 20 procent i Götaland, 25 procent vardera i 
Svealand och södra Norrland, och 30 procent i norra Norrland, är dessa arealer 
påtagligt mer jämnt fördelade i landet, än den formellt skyddade skogen. Det är 
till stor del äldre skog som avsätts frivilligt. I Götaland består nästan hälften av de 
frivilliga avsättningarna av lövskogar medan en stor andel av de frivilliga avsätt-
ningarna i norra Norrland består av granskog.

Skogsstyrelsen har bedömt att runt 647 000 hektar (58 procent) består av 
områden med utvecklade naturvärden, medan ungefär 143 000 hektar (13 pro-
cent) är områden som inom en nära framtid kan utveckla naturvärden och uppnå 

31 Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen Skåne 2014. Kometprogrammet 2010-
2014 Slutredovisning av regerings- uppdrag om att påbörja ett samverkansprogram med 
markägare med kompletterande metoder för skydd av natur.

32 http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/bidrag-och-ersattning/bidrag/
finansiering-av-vardefull-natur/aterrapport-vardefull-natur-2011-2013.pdf.

33 Naturvårdsverket 2014. Åtgärder för biologisk mångfald 2011-2013. Naturvårdsverket 
Rapport.

34 Stål P.-O., Christiansen L., Wadstein M., Grönvall A. och Olsson P. 2012. Skogsbrukets 
frivilliga avsättningar. Skogsstyrelsen Rapp. 2012:5.
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till exempel nyckelbiotopsklass. Med ”nära framtid” avses i de här sammanhang-
en en period på 20–70 år, beroende på vilken typ av skog det är, och var i landet 
den finns. För resterande områden är naturvärdena idag lägre (29 procent). 

Cirka 10 procent av all produktiv skogsmark är formellt skyddad eller frivil-
ligt avsatt. Nedan den fjällnära gränsen är motsvarande siffra ca 8 procent. Den 
improduktiva skogsmarken (cirka 5 miljoner hektar) är också undantagen från 
skogsbruk35. 

1.1.4 HÄNSYN VID SLUTAVVERKNING

Uppföljning av miljöhänsyn
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 till en sådan (tabell 
12.3). Det finns många olika typer av hänsynskrävande biotoper exempelvis bergs-
branter, sumpskogar med naturskogskaraktär, surdråg och örtrika miljöer vid vat-
tendrag, äldre hällmarker och bryn mot jordbruksmark. God hänsyn har tagits till 
två tredjedelar av biotoperna, vilket innebär att biotopen inte har påverkats nega-
tivt. För 17 procent av biotoperna bedöms avverkningen haft stor negativ påver-
kan, 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 cirka en tredjedel av avverkningarna. God hänsyn har tagits 
till två tredjedelar av skyddszonerna. För 9 procent av skyddszonerna bedöms 
avverkningen haft stor negativ påverkan, vilket ofta innebär att hela eller större 
delen av zonen är avverkad. 

Tabell 12.3. Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning36. Avser föryngringsavverkningar utförda 
2010/2011–2012/2013. Källa: Skogsstyrelsens årsredovisning 2013.  

Andel med  
hänsyns- 
behov, %

Ingen negativ 
påverkan, %

Liten negativ 
påverkan, %

Stor negativ 
påverkan, %

Hänsynskrävande biotoper 48 64 19 17

Skyddszoner 36 68 23 9

Körning över vattendrag 24 64 19 17

35 Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen: Bevarande av biologisk mångfald – instrument 
och omfattning. Kompletterande redovisning till Miljödepartementet och 
Landsbygdsdepartementet (M2012/71/Nm) Ärende NV-05326-12 Naturvårdsverket.

36 SKÅ tabell 6.27, 6.28 och 6.32.
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Antalet avverkningar där körning över vattendrag har skett, har minskat över 
tiden enligt hänsynsuppföljningen (figur 12.9). Enligt resultaten 2013, korsades 
vattendrag vid ungefär var fjärde avverkning (tabell 12.3). Detta är nästan en 
halvering mot början av 2000-talet då körning över vattendrag förekom på nära 
hälften av avverkningarna. Andelen körning över vattendrag med ingen påverkan 
har, enligt hänsynsuppföljningen, varierat lite över tiden. Andelen körningar med 
stor påverkan har ökat, till att idag vara 17 procent. Det betyder cirka 2200 pas-
sager (beräknat på 55 000 avverkningar per år) över vattendrag som bedöms ha 
blivit utsatta för stor påverkan. Enligt uppföljningen verkar skadorna ökat något 
i samband med överfarterna. Den senaste resultatsammanställningen (2014) visar 
även på en ökning av antalet överfarter.

När det gäller vattenanknutna, hänsynskrävande biotoper, kan en svag, positiv 
trend i hänsynstagandet skönjas. I den senaste uppföljningen klarade sig cirka 
två tredjedelar av de vattenanknutna, hänsynskrävande biotoperna utan negativ 
påverkan vid föryngringsavverkningen. Resterande tredjedel utsätts för negativ 
påverkan. Under de senaste 10 åren syns ingen skillnad mellan olika landsdelar. 
Beaktas resultaten på andel av arealen vattenanknutna hänsynskrävande biotoper 
är resultaten inte lika entydiga och ingen trend går att utläsa.

Figur 12.9. Andel avverkningar där man korsat ett vattendrag i samband med avverkning 

Resultaten från Skogsstyrelsens miljöhänsynsuppföljning, sammanställt i april 201437. Höjden på 
stapeln illustrerar på hur stor andel av antalet avverkningar där man har korsat ett vattendrag i sam-
band med avverkning. Inom respektive stapel syns fördelningen över hur överfarterna har genomförts.

37 Skogsstyrelsen 2014 Skogslandskapets vatten – en lägesbeskrivning av arbetet med 
styrmedel och åtgärder. Skogsstyrelsen Meddelande 2014:2.

Figur 12.9. Andel avverkningar där man korsat ett vattendrag i samband med avverkning

Resultaten från Skogsstyrelsens miljöhänsynsuppföljning, sammanställt i april 2014. Höjden 
på stapeln illustrerar på hur stor andel av antalet avverkningar där man har korsat ett 
vattendrag i samband med avverkning. Inom respektive stapel syns fördelningen över hur 
överfarterna har genomförts.
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Rapporter från 1998 och framåt visar att skadenivåerna på forn- och kulturläm-
ningar är mycket höga (tabell 12.4) och att i stort sett inga förbättringar skett 
under perioden. I Norrbotten och Västerbotten, vilka tidigare utmärkte sig med 
en hög andel lämningar med grova skador jämfört med övriga landet, har dock 
andelen lämningar med grova skador minskat från 25 procent till 11 procent 
under perioden 2012–2014. Detta tack vare sektorns kraftsamling för att minska 
skadorna på lämningar i samband med skogsbruksåtgärder. 

Tabell 12.4. Påverkan/skador på forn-och kulturlämningar. Resultaten utgör ett medelvärde 
av de inventerade lämningarna. Det är inte ett skattat medelvärde för hela landet38.  

Påverkan/skador på forn- och 
kulturlämningar

Andel lämningar 
utan påverkan

Andel påverkade 
lämningar

Andel skadade 
lämningar

2012/2013 54 24 22

2014 60 20 20

I samtliga inventeringar ses en kraftigt ökad skadenivå när avverkningarna är 
markberedda. Idag markbereds cirka 90 procent av landets föryngringsavverkade 
areal, en siffra som ökar. År 2014 låg skadefrekvensen på forn- och kulturläm-
ningar på i genomsnitt på 20 procent för de lämningar som berördes av avverk-
ningen. Generellt har inlandslänen bättre hänsynsresultat än kustlänen.

Hänsynsytor
Resultat från det pågående SKA15-projektet, där Skogsstyrelsen och SLU tar fram 
scenarier för hur skogen kan utvecklas på lång sikt, tyder på att arealen hänsynsy-
tor som lämnas i skogen vid avverkning, är betydligt större än vad som tidigare 
bedömts. Resultatet är dock osäkert, då det endast baseras på uppgifter om halva 
Sveriges produktiva skogsareal. Uppskattningsvis lämnas totalt 8 procent av den 
avverkade arealen som miljöhänsyn vid avverkningar. Det är ungefär dubbelt så 
mycket som tidigare skattats. Tidigare publicerade resultat har avsett hänsynsy-
tor som är mindre än 0,5 hektar, eftersom de större hänsynsytorna har antagits 
ingå i frivilliga avsättningar. All miljöhänsyn vid avverkning utöver avsättning-
arna har således inte räknats tidigare. Det är emellertid viktigt att komma ihåg 
att inventeringen av tagen hänsyn, görs cirka ett år efter avverkning, och alltså 
inte speglar utvecklingen på lång sikt. Förändringen beror inte på att markägarna 
har förändrat sitt brukande, utan på att analysen i sig har kunnat utvecklas. Den 
bättre skattningen kunde göras tack vare att delar av skogsbruket ställde data om 
frivilliga avsättningar, till projektets förfogande. För att få en fullständig bild av 

38 Skogsstyrelsens miljöhänsynsuppföljning – sammanställning 2014.
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skogsbrukets hänsynstagande behövs information om resterande frivilliga avsätt-
ningar i skogsbruket. Det är mycket positivt att omfattningen av den miljöhänsyn 
vid avverkning som skogsbruket tar, har kunnat bedömas. Skogsstyrelsens uppfölj-
ningar visar samtidigt att den lämnade hänsynens kvalitet behöver förbättras.

1.1.5 KLIMATFÖRÄNDRINGARS MÖJLIGA EFFEKTER PÅ BIOLOGISK MÅNGFALD

Klimatet förändras till följd av människans utsläpp av växthusgaser39. Medel- 
temperaturen i Sverige var i genomsnitt cirka en grad varmare under perioden 
1990–2012, jämfört med perioden 1960–90. Utvecklingen pekar mot att tvågra-
dersmålet för jorden som helhet inte kommer att kunna nås. Enligt olika scenarier 
för framtida utsläpp och det klimat som beräknas följa, kommer sannolikt tempe-
raturen att fortsätta stiga med flera grader i Sverige under detta sekel. Årsneder-
börden fortsätter sannolikt att öka i medeltal, men risken för marktorka kan ändå 
öka i delar av landet under sommaren.

Med ett varmare temperaturklimat kommer skogarna att förändras på flera 
sätt. De kommer att växa snabbare40, vilket kan ge större areal täta och mörka 
skogar och ge mer ”mark utan fältskikt” (jfr pågående trend som redovisas i figur 
16 i Skogsdata14). Trädgränsen kan komma att flytta uppåt flera hundra meter i 
höjdled under innevarande sekel. 

För ett stort antal arter kommer utbredningsområdet sakta att förflyttas norrut, 
framförallt till följd av att konkurrensen med mer sydliga arter ökar. För svår-
spridda arter, och arter med väldigt speciella krav, innebär det sannolikt problem. 
Varmare vintrar gynnar klövviltets överlevnad och möjliga populationsutveckling, 
även om just älgens utbredningsområde kan flyttas norrut i viss mån. Om inte jakt 
och predation ökar i motsvarande grad är det stor risk att ökat plantbete ytter-
ligare minskar naturlig föryngring av tall och lövarter som rönn, asp och sälg. 
Aktiv föryngring av tall och löv försvåras också vilket minskar möjligheterna att 
skapa mer resilienta41 skogar inför framtiden då många skadegörare också får 
bättre förhållanden. Varmare vintrar gör det också svårare att klara uttranspor-
terna av virke ut ur skogen utan körskador. 

1.2 Aktuell situation för miljöarbetet

1.2.1 OLIKA PROJEKT OCH PROCESSER SOM BIDRAR  

TILL NATURVÅRDENS UTVECKLING

Nya målbilder för bättre miljöhänsyn 
Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket redovisade år 2011 ett regeringsuppdrag om 
att ta fram en ”kunskapsplattform om ett hållbart nyttjande av skog”, med fokus 

39 Se www.ipcc.ch och www.smhi.se.
40 Eriksson H. (ed) 2007. Svenskt skogsbruk möter klimatförändringar. Skogsstyrelsen Rapp 

2007:9.
41 Både med avseende på skaderisker och bibehållna mångfalds- och rekreationsvärden.
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på de miljörelaterade målen42. Ett av förslagen till åtgärder, till följd av de brister 
som framkom, var att Skogsstyrelsen skulle ta initiativ till en utvecklad dialog 
med skogsbruket, ”Dialog om miljöhänsyn”. Dialogen skulle handla om mål, lag-
krav och metoder för uppföljning av miljöhänsyn. I och med att det stod klart att 
skogssektorn hade olika syn på vad som är god miljöhänsyn vid avverkning, star-
tades ett arbete med att ta fram gemensamma målbilder för vad som bör betraktas 
som god miljöhänsyn, i första hand i samband med föryngringsavverkning. Repre-
sentanter för Skogsstyrelsen, andra berörda myndigheter, skogsbruket och ideella 
organisationer har medverkat i arbetsgrupper. En viktig del av arbetet var dialogen 
mellan olika aktörer. Flera aktörer, liksom Skogsstyrelsen, ser nu över arbetssätt, 
och genomför utbildningsinsatser för att målbilderna ska få effekt i praktiken. De 
gemensamma målbilderna förväntas leda till ökad samsyn om vilken miljöhänsyn 
som krävs vid skogsbruksåtgärder för att nå de skogspolitiska målen. I dagsläget 
finns målbilder för mark och vatten, hänsynskrävande biotoper, sociala värden 
och kulturmiljöer43. Hösten 2014 bildades en samverkansgrupp för förvaltandet 
av målbilderna för god miljöhänsyn. Syftet med gruppen är att hålla samsynen och 
dialogen om miljöhänsynens bidrag till måluppfyllelsen av de skogs- och miljö-
politiska målen, levande. Utökade ämnesspecifika arbetsgrupper har startats upp 
då intresset att delta är stort från skogsbruket.

Utveckling av hänsynsuppföljning
Skogsstyrelsen arbetar med utveckling av hänsynsuppföljningen. Arbetet star-
tade som en del i Skogsstyrelsens projekt Dialog om miljöhänsyn och pågår nu i 
projektet Ny hänsynsuppföljning44. Ambitionen är att det nya systemet ska bli en 
grund i en fortsatt utvecklings- och lärprocess för att snabba på utvecklingen mot 
en bättre hänsyn vid avverkning. Förankring av utformningen av den nya hän-
synsuppföljningen sker i en expertkommitté med representanter från flera organi-
sationer i sektorn. Skogsbruket förväntas ta fram jämförbara uppföljningssystem 
som kan nyttjas tillsammans med Skogsstyrelsens. I januari år 2015 startade den 
nya uppföljningen av arbetet med vilken miljöhänsyn som skogsbruket tar vid 
föryngringsavverkning. I första etappen ska datainsamling ske i fält om kant-
zoner invid vatten, hänsynskrävande biotoper och naturvärdesträd. Arbetet med 
att vidareutveckla systemet för uppföljning kommer att pågå även under 2015, då 
bland annat ytterligare moduler för hänsyn till upplevelsevärden och hänsyn till 
rennäring ska utvecklas. Statistiken bygger på treårsmedeltal och publiceringen av 
resultat börjar 2018.

42 Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket 2011. Skogs- och miljöpolitiska mål – brister, orsaker 
och förslag på åtgärder. Skogsstyrelsen Medd. 2011:2.

43 Skogsstyrelsen 2013. Målbilder för god miljöhänsyn. Skogsstyrelse Rappport 2013:5.
44 Andersson E., Andersson M., Birkne Y., Claesson S., Forsberg O., Lundh G. 2013. 

Målbilder för god miljöhänsyn – En delleverans från Dialog om miljöhänsyn. Rapport 5 – 
2013. Skogsstyrelsen.
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Skarpare tillsyn
Skogsstyrelsen har under de senaste åren prioriterat att använda förelägganden 
och förbud om miljöhänsyn, i ökad omfattning. Detta har resulterat i en utveck-
ling, från endast ett fåtal förelägganden och förbud för några år sedan till cirka 
200 stycken, år 2014. Arbete med skarpare lagtillsyn bedrivs i syfte att tydliggöra 
de lagstadgade krav som finns och därigenom också öka effektiviteten i skogs-
brukets frivilliga åtaganden.

Sektorsdialog
Under 2014 har Skogsstyrelsen träffat ledningen för de 77 största skogsbruksak-
törerna och ideella organisationerna. Totalt har dialogerna inkluderat de aktörer 
som står för motsvarande 90–95 procent av avverkad areal. Under 2015 kom-
mer insatserna att stärkas ytterligare, med fler lokala dialoger. Skogsstyrelsen har 
även startat ett arbete med återkoppling till yrkesverksamma, efter utförd åtgärd. 
Återkopplingen under 2014 gällde den miljöhänsyn som tagits vid avverkning, och 
riktades till den eller dem som planerat och/eller utfört avverkningen.

eTjänster och informationstillgång
Teknikutvecklingen är snabb och ger effektivare inventeringar och uppföljningar. 
Exempelvis kan ytmodeller som skapas med laserskanning och från flygbilder, 
nämnas. De kan ge yttäckande bilder av skogen och marken och visa var det 
finns behov av olika former av hänsyn. Det kan exempelvis röra sig om branter, 
kulturmiljöer eller fuktiga områden. Skogsstyrelsen har de senaste åren arbetat 
med projektet En Dörr In, som bland annat gett alla privata skogsägare möjlig-
het att använda Mina Sidor, en tjänst som medger att all tillgänglig information 
kan nås både på rummet och i fält. Informationen finns också nedladdningsbar på 
Skogsdataportalen. Med strukturerade öppna data och den snabba utvecklingen 
av mobil teknik, kan data tillgängliggöras vid såväl planering som genomförande 
av skogliga åtgärder. Tillgängliggörande av data förväntas öka brukarnas kun-
skap om bland annat naturvärden i skogen, och på sikt ge förutsättningar för mer 
effektiv rådgivning till markägare. 

Ett variationsrikt skogsbruk 
Regeringen har i regeringsbeslut Etappmål för biologisk mångfald och ekosys-
temtjänster lyft fram att det finns en mängd alternativ till trakthyggesbruk, och 
att det inte bör finnas onödiga hinder för olika former av skogsbruk. Dock kon-
stateras att det finns begränsad kunskap om vilken effekt andra skötselformer än 
trakthyggesbruk har på skogsproduktion, ekonomi, klimat, biologisk mångfald, 
kulturmiljövärden, skogens vatten m.m. Mot denna bakgrund har regeringen, 
inom projektet, genomfört en treårig satsning på kunskapsutveckling. Den heter 
Adaptiv skogsskötsel och genomförs av Skogsstyrelsen och SLU. Arbetet har 
genomförts i bred samverkan med andra myndigheter, företrädare för skogsbruket 
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och ideella organisationer. I projektet konstateras att Sverige kan förvänta sig en 
ökad efterfrågan på biomassa från skogen, samtidigt som miljötillståndet behöver 
förbättras för att nå ett långsiktigt hållbart skogsbruk. Skogen kan, som en viktig 
del av bioekonomin, därigenom bidra än mer till en hållbar tillväxt. För att uppnå 
detta behöver hållbara skogsskötselmetoder vidareutvecklas. Adaptiv skogsskötsel 
innebär att ett urval av skötselåtgärder av skog kan prövas och utvärderas mot 
bakgrund av både produktions- och miljöaspekter. Genom ett successivt lärande, 
utvecklas nya hållbara skogsskötselåtgärder. Beslutsprocessen syftar i huvudsak 
till att identifiera vilka skötselåtgärder som bör studeras. Hyggesfritt skogsbruk är 
den första skogsskötselåtgärd som prövas i en modell för adaptiv skogsskötsel. 

Inom ramarna för Adaptiv förvaltning pågår bland annat också ett delprojekt 
som syftar till att öka tillgängligheten av kunskap om hotade arter via en webb-
tjänst. Tjänsten vänder sig till markägare och skogstjänstemän. Artdatabanken 
arbetar med sakunderlaget och Skogsstyrelsen arbetar med utformningen av infor-
mationsförmedlingstjänsten. Arbetet planeras att vara startklart under år 2015.

Tabell 12.5. Areal som avses att brukas med hyggesfritt skogsbruk inom det storskaliga 
skogsbruket enligt SKS årliga enkätundersökning. Arealuppgifterna baseras på enkätfrågan: 
Hur stor areal av er produktiva skogsmark bedömer ni att ni kommer att bruka med ”hygges-
fria metoder”, dvs. alternativ till traditionellt trakthyggesbruk?  

År Ägarklass

Andel som ej 
tagit ställning

Allmänna ägare Privata ägare Summa

% 1 000 ha

2012 58 3,3 14 17

2013 38 3,4 75 78

Hyggesfritt skogsbruk
Skogsstyrelsen har sedan år 2005 arbetat med projektet Hyggesfritt skogsbruk. 
Under de första åren var projektets huvudmål att samla och syntetisera befintlig 
kunskap. För närvarande ligger fokus främst på intern och extern utbildning samt 
informationsspridning. Sedan år 2013 ställs, i den årliga enkät som skickas ut, frå-
gan om vilken areal som avses att bruka med hyggesfria metoder, till skogsbruket, 
(tabell 12.5).

Naturvårdande skötsel 
Skogsstyrelsen har under år 2014 tagit fram en handledning för naturvårdande 
skötsel; Naturvårdande skötsel av skog och andra trädbärande marker. År 2013 
tog Naturvårdsverket fram en handbok för naturvårdande skötsel i skyddade 
områden45. En hel del naturvårdande skötsel genomförs i skogsbolagens och 

45 Naturvårdsverket Rapport 6561.
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skogsägarföreningarnas regi – se exempel i avsnitt 1.2.3 nedan. Naturvårdande 
skötsel i formellt skyddade reservat sker i länsstyrelsernas regi. Vidare görs en del 
av privata markägare, ibland med bidrag från NOKÅS.

Skogsstyrelsen har utvecklat en rutin som tillser att behov av naturvårdande 
skötsel bedöms och att åtgärder föreslås i skötselplanen för varje nytt biotopskydd 
som bildas. Många naturvårdande skötselåtgärder har ägt rum inom ramen för 
Landsbygdsprogrammets stöd Bevara och utveckla skogens mångfald. I projektet 
Skogens mångfald46 har arbetet syftat till insatser för att höja kompetensen hos 
skogsägare och andra verksamma inom skogsbruket när det gäller miljövårdande 
skötsel av skogen.

Figur 12.10. Årlig areal hyggesbränning respektive naturvårdsbränning inom skogsbruket47 

Minst 100 av landets arter, främst insekter och svampar, är direkt beroende 
av skogsbränder, främst ihjälbrända träd och hårt bränd mark. Andra arter är 
troligen beroende av brandens verkan på sikt48. Några 100 hektar skog natur-
vårdsbrändes årligen under perioden 2007–2013, med undantag för 2008, då det 
naturvårdsbrändes 2000 hektar skog (figur 12.10). Det är främst skogsbolagen 
som naturvårdsbränner på egen skog och länsstyrelserna, som bränner i skyd-
dade områden, framförallt i projektet LIFE Taiga49 (2015–2019, Skötsel av skogar 
inom Natura 2000). Life Taiga är ett av de största EU-projekten i sitt slag, och 
är en del av EU:s och länsstyrelsernas arbete för att bevara livsmiljöer och utrot-
ningshotade arter. Projektet kommer att pågå under 2015–2019. I projektet, som 
ska göra naturvårdsbränningar i mer än 2 000 hektar skog, samverkar länsstyrel-

46 Skogsstyrelsen 2014. Kompetensutvecklingsprojekt Skogens mångfald 2 Dnr 2010/4928.
47 Källa: SKS årliga enkätundersökning till storskogsbruket.
48 Wikars, L.-O. 2004. Brandberoende insekter – respons på tio års naturvårdsbränningar
49 www.lansstyrelsen.se
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serna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Dalarna, 
Värmland, Örebro, Västmanland, Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kal-
mar och Kronoberg. År 2014 brann för övrigt 13 100 hektar mark, varav 9 600 
hektar produktiv skogsmark i ett område nära Västerfärnebo i Västmanland. Det 
är den största kända skogsbranden i Sverige genom tiderna. 

Lokala naturvårdsprojekt
Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Sveriges kommuner arbetar med satsningen 
Den lokala naturvårdssatsningen (LONA), som ska stimulera kommunernas och 
ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. LONA-bidrag ges till in-
satser som främjar naturvård och friluftsliv och medverkar till uppfyllelse av  
miljökvalitetsmålen. 

Grön infrastruktur och skogens ekosystemtjänster
Kunskapen om ekosystemens funktioner och processer är i många fall bristfällig. 
Det finns ännu inte någon metodik för uppföljning av ekosystemtjänster i Sverige, 
men det är under utveckling i Sverige och på EU-nivå. Grön infrastruktur och sko-
gens ekosystemtjänster har under senare tid lyfts upp och fått ökat fokus. Reger-
ingen har i propositionen 2013/14:141, En svensk strategi för biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster, pekat på flera områden som är kopplade till både grön 
infrastruktur och ekosystemtjänster. Flera utpekade behov och förslag i strategin 
har direkt påverkan på skogssektorn. Strategin lyfter fram att utformningen av de 
ekonomiska styrmedel som direkt påverkar biologisk mångfald och ekosystem-
tjänster, bör ses över i ljuset av att kunskaper om ekosystemtjänsternas värden 
ökar. Med ökade kunskaper om värdet av ekosystemtjänster kommer certifierings-
system och investeringsbeslut att i bättre kunna redovisa påverkan på biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster.

Under 2013 publicerade utredningen Synliggöra värdet av ekosystemtjänster 
sitt betänkande. Utredningen är SCBs redovisning av ett regeringsuppdrag om 
att kartlägga förutsättningarna för att beräkna värdet på ekosystemtjänster samt 
Jaktlagsutredningens delbetänkande om jakt och viltförvaltning. Rapporten Eko-
systemtjänster i svenska skogar50 visar att det är en stor utmaning att göra en full-
ständig analys av ekosystemtjänster för en så komplex miljö som skogen, men att 
det finns potential att ge en god överblick över ekosystemet och dess nyttor. Reger-
ingen uppdrog i september 2014 åt Naturvårdsverket att, tillsammans med Havs- 
och vattenmyndigheten, Statens jordbruksverk, Boverket, Trafikverket och Skogs-
styrelsen, ta fram riktlinjer och en genomförandeplan för länsstyrelsernas arbete 
med samordning och utveckling av regionala handlingsplaner för grön infrastruk-

50 Hansen K, Malmaeus M och Lindblad M. 2014. Ekosystemtjänster i svenska skogar. IVL 
Rapp B2190.
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tur i land och vatten51. Myndigheterna ska även ge råd och stöd i utvecklingen 
av de regionala handlingsplanerna. Uppdraget ska redovisas till regeringskansliet 
(Miljödepartementet) senast den 1 oktober 2015. Naturvårdsverket fick 2014 i 
uppdrag att genomföra en satsning på kommunikation om ekosystemtjänster, det 
vill säga, de tjänster som naturen ger oss människor. Målet är att höja medvetande- 
graden och förståelsen för ekosystem och ekosystemtjänster.

Bevarande av kulturmiljövärden
Inom ramarna för projektet Dialog om miljöhänsyn har, som tidigare nämnts, nya 
målbilder för hänsyn till kulturmiljöer har tagits fram. I det fortsatta miljöarbetet 
är det viktigt att dra lärdom av genomförda åtgärder för att på så sätt öka kun-
skapen om hur olika åtgärder påverkar utvecklingen. Skogsstyrelsen och Riks- 
antikvarieämbetet inrättade 2014 ett gemensamt projekt ”Bevara skogens kultur-
miljöer” med syftet att öka förståelsen för de bakomliggande orsakerna till att 
skador uppstår samt föreslå förbättringsåtgärder för att minska dessa. Arbetet har 
skett i samverkan med berörda aktörer52.

Praxis för vilka lämningar som ska bedömas som lagskyddade, har förändrats 
över åren. Det betyder att en lämning som var oskyddad för 30 år sedan, idag kan 
bedömas som en fornlämning. FMIS, Riksantikvarieämbetets digitala geografiska 
informationssystem över landets forn- och kulturlämningar, speglar dock praxis 
vid registreringstillfället och inte hur lagen tillämpas idag. I och med att den nya 
kulturmiljölagen trädde i kraft 2014, har gapet mellan databas och tillämpning 
blivit allt tydligare. För att effektivisera hanteringen av fornminnesinformation 
i statsförvaltningen i stort (inte bara i skogsbruket), har Riksantikvarieämbetet 
initierat ett femårigt program, Digital arkeologisk process (DAP), där bland annat 
frågorna om kvaliteten på den befintliga informationen behandlas. 

En stor andel kulturmiljöer skadas varje år, delvis till följd av att informations-
förmedlingen i skogsbruket brister i detta avseende. Risk för målkonflikt ur kul-
turmiljöperspektiv mellan skogsbruksåtgärder och körskador på fornlämningar 
och kulturmiljöer, kan behöva belysas. Ett exempel är så kallad torrmarkskörning, 
vilken görs för att undvika skador på biologiskt värdefulla våtmarker. Detta kan 
leda till fler och större skador på de fornlämningar som i regel ligger just på torra 
marker.

Sedan slutet av 2013 har ett flertal skogsbolag, Skogsstyrelsen, länsstyrelserna i 
Västerbotten och Norrbotten samt Statens fastighetsverk, arbetat tillsammans för 
att minska skadorna från skogsbruk på forn- och kulturlämningar.

Arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter
Arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) har fortskridit, och täcker 

51 M2014/1948/Nm.
52 PM Bevara skogens kulturmiljöer Skogsstyrelsen Dnr 2014/2958.
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nu in cirka 140 arter med koppling till skogsmark samt några åtgärdsprogram för 
specifika naturtyper (exempelvis kalktallskog) vilka sammantaget berör ytterligare 
cirka 100 rödlistade arter. Arbetet med åtgärdsprogram i terrestra miljöer sam-
ordnas av Naturvårdsverket, som efter remissbehandling fastställer programmen. 
Normalt tas programmen fram genom en nationellt ansvarig länsstyrelse i samver-
kan med artspecialist. Några exempel på nytillkomna program är de om skalbag-
gar på äldre död tallved, skirmossa, glanstagel samt skalbaggar i eklågor. 

1.2.2 EXEMPEL PÅ MILJÖARBETE INOM SEKTORN 

Certifiering och skogsskydd
Alla stora skogsbolag är certifierade enligt FSC och underordnar sig därmed de 
krav som ställs på ett kontinuerligt förbättringsarbete. Bolagen arbetar alltmer 
med landskapsplaner som grund för sitt naturvårdsarbete.

Skogsägarföreningarna, och i vissa fall även bolagens organisationer, jobbar 
vidare med att bistå privata skogsägare som vill certifiera sin skog, vilket bland 
annat inneburit att användningen av gröna skogsbruksplaner har ökat. I dessa 
planer klassas fastighetens bestånd som antingen PG (produktion med generell 
hänsyn), PF (produktion med förstärkt hänsyn), NS (naturvård, gynnas av skötsel) 
eller NO (naturvård, lämnas orört). I genomsnitt undantas 5–6 procent av arealen 
till frivilliga avsättningar (NO eller NS). I vissa fall arbetas dessutom med ”blå” 
målklasser, där extra god hänsyn och eventuellt naturvårdande skötsel behövs 
för mångfald kopplad till fuktiga och blöta miljöer. Certifieringen ställer krav på 
nyskapande av död ved, vilket sannolikt har bidragit till den positiva utvecklingen 
i det avseendet. 

PEFC kräver användning av certifierade entreprenörer enligt särskild standard. 
Det har inneburit att sådana entreprenörer används i hög grad även av icke certi-
fierade medlemmar. Inom Södra skogsägarna pågår en minskning i användning av 
insekticider på plantor, delvis till följd av krav från FSC.

Sveaskog arbetar med ekoparker och SCA med mångfaldsparker, vilka var för 
sig täcker större områden, och inom vilka minst hälften av arealen avsätts som 
naturvårdsareal. Syftet är att främja såväl natur- som kultur- och friluftsintressen. 
Bergvik skog har bland annat avsatt ett större område inom projekt Vitrygg (se 
nedan).

Arbete för bättre hänsyn och färre körskador
Skogsägarföreningarna och skogsbolag erbjuder utbildningar och systemutveck-
ling för att implementera nya målbilder för miljöhänsyn bland både tjänstemän, 
entreprenörer och skogsägare, och det finns gott hopp om att detta kommer att ge 
effekt i skogen. 

En branschgemensam policy för att undvika allvarliga körskador lanserades 
2012. Den är nu en del av de nya målbilderna och ett viktigt steg för att minska 
körskadorna i skogen. Alla stora bolag och flera skogsägarföreningar har bedrivit 
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internt utvecklings- och utbildningsarbete med policyn som utgångspunkt. Södra 
skogsägarna har infört en markskoningsgaranti och reparerar när kraven inte 
möts.

I Norrbotten och Västerbotten inledde skogsbruket gemensamt en kraftsamling 
hösten 2013 för att minska körskador kopplat till fornminnen och kulturlämning-
ar. Stort fokus läggs på uppföljningar, att säkerställa rutiner och öka kompetensen 
bland dem som kör markberedare. Billerud Korsnäs har genomfört utbildning 
kring detta för planerare och maskinförare. Riksantikvarieämbetet samverkar 
sedan flera år med Skogsstyrelsen för att på olika sätt förbättra informations- 
systemen kring forn- och kulturlämningar. 

Det pågår många aktiviteter hos skogsföretag och skogsägarföreningar för att 
stärka arbetet med vattenmiljöer i skogen. Kompetensutveckling, nya drivnings-
rutiner, identifiering och åtgärdande av vandringshindrande vägtrummor är några 
exempel på sådana aktiviteter. Södra skogsägarna arbetar aktivt för att främja för-
yngring av tall på typiska tallmarker och till blandskogar, bland annat i syfte att 
minska potentiella risker med en alltför stor grandominans i ett varmare klimat.

Åtgärdsprogram och naturvårdande skötsel
Alla stora bolag och skogsägarföreningar är involverade i en stor mängd olika 
åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper. Några nedslag: I Mellansverige 
har det tillskapats över tiotusen hektar lövrik skog med mycket död ved, främst 
åt den vitryggiga hackspetten, men många andra arter kommer att gynnas paral-
lellt. Raggbocken har tillägnats skapade tallågor i norr och ansatser för att skydda 
uppländska gölgrodor har inletts. Mossan timmerskapania, som endast växer på 
hård död ved som tidvis översvämmas, har givits bättre förutsättningar i norr. 
En fågelsjö har nyskapats i Attsjö i södra Sverige, tillsammans med intilliggande 
strandängar, hagmarker och en hackspettskog. 

Flera bolag genomför årligen naturvårdsbränningar för att bevara olika brand-
beroende arter. Några bolag arbetar med att se över sina vägtrummor i syfte att 
ersätta dem som utgör vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organis-
mer. Södra skogsägarna bistår skogsägare med hjälp att sköta NS-bestånd för att 
bevara naturvärdena i dessa.

1.3 De centrala problemen för målet
Centralt för miljökvalitetsmålet Levande skogar är bevarande av biologisk mång-
fald i skogslandskapet. Skogens biologiska mångfald ska vara bevarad i samtliga 
naturgeografiska regioner och arter ska ha möjlighet att sprida sig inom sina 
naturliga utbredningsområden som en del i en grön infrastruktur. Naturtyper och 
naturligt förekommande arter knutna till skogslandskapet, ska ha gynnsam beva-
randestatus och både natur- och kulturmiljövärden i skogen ska vara bevarade, 
och förutsättningarna för fortsatt bevarande och utveckling av värdena ska finnas.
Ur ett europeiskt perspektiv är ett av de främsta hoten mot biologisk mångfald 
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habitatförändringar, och läget i Sverige överensstämmer med denna bild. Area-
len skog som hyser värdefulla livsmiljöer minskar, exempelvis lövrik sumpskog, 
örtrik granskog och gamla skogar med bibehållen skogskontinuitet (jfr kap 1), 
dessutom i flera fall från en redan låg nivå. Skogar som ännu aldrig kalavverkats 
hyser i många fall höga naturvärden, liksom svårspridda arter som är känsliga för 
den uttorkning och/eller annan störning en hyggesupptagning och markberedning 
orsakar (jfr 2.1.3). Arealen skogar som med naturtypskvalitet i habitatrappor-
teringen är för låg och ojämnt fördelad över landet, med liknande mönster som 
för gammal skog. Ungefär hälften av den naturtypsklassade skogen på fastmark 
saknar idag formellt skydd, eller alternativt skydd via frivilliga avsättningar. Hän-
synskrävande biotoper påverkas negativt och körskador ger skador på vattendrag 
i hög utsträckning. Cirka tvåtusen nya vattendrag påverkas negativt av detta varje 
år (jfr kap 1.). Forn-och kulturlämningar skadas i stor omfattning. Sammantaget 
är det cirka 700 arter på rödlistan vars framtid i hög grad styrs av hur hänsyns-
arbetet i skogarna bibehålls och utvecklas (jfr 2.1.2). Behovet av en genomtänkt 
planering på landskapsnivå för att minska fragmenteringen av viktiga livsmiljöer 
och optimera naturvårdsinsatserna bevarandeåtgärder, riktad hänsyn och natur-
vårdande skötsel, är stort. 

Centrala uppföljningsmått som påverkar målbedömningen i utvärderingen är 
utvecklingen/omfattningen av:

– Formellt skyddade områden och frivilliga avsättningar
– Avverkning av värdekärnor
– Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning
– Förekomst av hyggesfria brukningsmetoder
– Tillgång på viktiga strukturer för biologisk mångfald, exempelvis gammal 

skog, äldre lövrik skog, mängden hård död ved
– Arter och naturtyper med gynnsam bevarandestatus
– Naturvårdande skötsel 
– Restaurering av livsmiljöer
– Landskapsperspektiv i naturvårdsarbetet
– Hotade skogslevande arter
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2. Analys av förutsättningar och orsaker  
till situationen för målet

2.1 Analys av behoven för att nå målet 

2.1.1 VAD SÄGER OLIKA BRISTANALYSER?

Markanvändningens ekonomi förändras över tiden och därför gör också skogs-
landskapet det. Vi har emellertid åtagit oss att också skydda skogen som livsmiljö 
för våra skogslevande arter, samt bevara skogens många kulturmiljöer. För att 
bevara den biologiska mångfalden krävs att det finns tillräcklig mängd av olika 
slags skogsmiljöer som har lämplig kvalitet och kvantitet. Sveriges markägarstruk-
tur påverkar miljöarbetet i skogen. Förutsättningarna mellan olika ägarkategorier 
skiljer sig åt, vilket innebär att arbetet går med varierad takt. 

Det största hotet mot rödlistade, skogslevande arter är avverkning av skogar 
med höga naturvärden. Dessa är oftast gamla med en lång kontinuitet, och har 
ofta plockhuggits under lång tid. Dagens trakthyggesbrukade skogar skapar inte 
tillräckligt god livsmiljö för många skogslevande arter, och dessutom avverkas den 
uppväxande skogen sannolikt på nytt innan arterna etablerat sig. Endast några 
få procent av den produktiva skogsmarken kan i dag kallas gammal i biologisk 
mening53. Andra hotfaktorer är nedfall av kväve och försurande ämnen, brist på 
svämning till följd av vattenreglering, skogsgödsling samt användning av främ-
mande trädslag. Kunskapen om vad som krävs för att bevara biologisk mångfald 
ökar hela tiden. I forskningen talas ofta om olika gränsvärden/tröskelvärden/refe-
rensvärden och likande. Sådana värden är viktiga utgångspunkter för att bedöma 
den gröna infrastrukturen.

Forskning har lett till slutsatser att 10-30 procent av olika specialiserade, 
skogslevande arters livsmiljöer, behöver finnas kvar för att bevara en art på land-
skapsnivå. (Tröskelvärdet skiljer sig alltså mellan olika arter.) Vissa livsmiljöer 
kan upprätthållas i brukad skog via t.ex. god miljöhänsyn och varierad trädslags-
blandning, medan andra livsmiljöer behöver undantas från skogsbruk (eller annan 
i detta sammanhang negativ påverkan). I de bristanalyser som gjorts, konstateras 
att behoven av skydd/avsättningar varierar mellan de naturgeografiska regionerna 
eftersom sammansättningen av skogsmiljöer och deras dynamik är olika. Nivån 
och kvaliteten på hänsynstagandet vid skogliga åtgärder spelar också roll för hur 
stor areal som behöver bevaras. Hur stor andel av brukandet som långsiktigt 
kommer att ske utan den störning en hyggesupptagning ger, spelar också en roll. 
Vidare är det en tolkningsfråga hur utbrett olika arter ska bevaras. En mycket 
viktig parameter är en funktionell grön infrastruktur och att habitaten inte ligger 
för isolerade från varandra.

53 www. artdatabanken.se/slu.
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Förekomsten av habitat och arter följs allt bättre, exempelvis via Riksskogs-
taxeringen (inklusive NILS), ArtDatabankens arbete, Svensk Fågeltaxering och 
Skogsstyrelsens uppföljning av biologisk mångfald i skogar med höga naturvärden 
(UBM – se kap 1). Parallellt görs försök att kartlägga vad olika arter behöver, 
och tillämpa det i de åtgärdsprogram som utvecklas för hotade arter. Med olika 
ansatser görs försök att ringa in hur mycket av olika miljöer det måste finnas i 
landskapet för att arternas fortlevnad ska tryggas. Naturvårdsstrategier, i vilka de 
bedömda behoven av tryggade, eller ökad tillgång på livsmiljöer samlas, utvecklas 
och regionaliseras och används vid prioritering av skyddsåtgärder på läns- och 
företagsnivå. Även om det idag alltså finns en hel del kunskap om vad som krävs 
för att bevara den biologiska mångfalden, är det svårt att, på nationell nivå, ange 
exakta nivåer då behoven varierar och kunskapen dessutom i flera fall är otill-
räcklig. Därför handlar det därför om grövre bedömningar om huruvida nivåer är 
tillräckliga eller om trenderna går åt rätt håll.

Det finns två betydande analyser där bevarandebehovet analyseras. Den ena 
är beräkningen av miniminivån för reservatsbehovet, vilken gjordes av Angel-
stam och Andersson54. Den andra ligger till grund för Sveriges rapportering om 
bevarandestatus för habitatdirektivet som ArtDatabanken och SLU utfört på 
uppdrag av Naturvårdsverket (jfr kap 1). Resultatet beskrivs i rapporten Arter & 
naturtyper i habitatdirektivet – bevarandestatus i Sverige 2013. Båda analyserna 
utgår från att det finns kritiska tröskelvärden för hur mycket arters livsmiljöer 
kan minska, innan risken för utdöende ökar drastiskt. I båda analyserna antas att 
minst 20 procent av en arts ursprungliga livsmiljö, behövs. Vidare använder båda 
analyserna det förindustriella landskapet som referenslandskap. Angelstam och 
Andersson bedömer att andelen skog som lämnas till fri utveckling behöver utgöra 
ca 9 procent av den produktiva skogsmarksarealen i boreal skog (under optimala 
förhållanden), medan den senare analysen hamnar på ca 19 procent. Angelstam 
och Andersson antar att arters behov av de successionsskogar som finns till följd 
av att intensiva störningar till stor del dominerade i referenslandskapen, kan till-
godoses med olika former av hänsyn och naturvårdsåtgärder i trakthyggesbrukade 
skogar. I den senare analysen görs inte motsvarande antaganden om successions-
skogars historiska dominans och möjligheten att simulera dem med olika hänsyns-
åtgärder. För kontinental skog drar de båda analyserna likartade slutsatser (16 
procent). I båda analyserna förutsätts självklart att ”rätt” skog, d v s tillräckliga 
arealer av olika naturligt förekommande undertyper av taiga, sparas, för att målet 
om artbevarande ska kunna nås.

54 SOU 1997:98, se även Angelstam m.fl. 2010.
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2.1.2 BEDÖMNING AV SKYDDSBEHOVET

Vad behövs?
Vi har ett åtagande att bevara artmångfalden i den svenska skogen. Det står i 
svensk lag och till detta syftar också EU:s olika naturdirektiv och andra interna-
tionella traktat. 

I inventeringen som föregick den senaste rapporteringen till habitatdirektivet 
framgick att endast 7 procent av skogen på fastmark uppfyller kriterierna för 
naturtypskvalitet i den boreala regionen, och endast 4 procent i den kontinen-
tala regionen. För de listade vedlevande leddjuren bedömdes bristen på död ved 
och skoglig kontinuitet vara fortsatt stor. De mest hotade mossorna har mycket 
små populationer och om växtplatsen inte skyddas riskerar de att dö ut55.Många 
skogsarter kräver särskilda störningsregimer som i dag är sällsynta i skogsland-
skapet. Slutsatsen är, enligt rapporteringen, att det behövs fortsatta insatser för att 
bevara och återskapa olika naturtyper, bland vilka arealmässigt underrepresente-
rade naturtyper i boreal och kontinental region, är högt prioriterade. Oskyddade 
skogar med naturtypskvalitet behöver omgående bevaras, och betydande arealer 
återskapas med hjälp av restaurering och naturvårdande åtgärder. 

För närvarande fattas därmed stora arealer av skog med tillräcklig kvalitet. 
Även om vi omgående gör avsättningar och idkar naturvård motsvarande den 
saknade arealen, tar det lång tid att återskapa de värden som behövs – åtminstone 
med avseende på ålder och kontinuitet – för att uppnå gynnsam bevarandestatus 
enligt denna definition. 

Angelstams analys syftade till att identifiera en miniminivå för skyddsbehovet 
under förutsättningar att skydd och hänsyn optimeras med ett tydligt landskapsper-
spektiv och att restaurering genomförs för att t.ex. minska fragmentering. Om Angel-
stams analys ligger närmare ”sanningen” ser läget för bevarande av biologisk mång-
fald något ljusare ut än i habitatdirektivets bedömning. Dock behövs även enligt 
denna analys, stora insatser i form av utvecklad miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder 
och höjd ambition för skydd av skog i den nemorala och boreala zonen. Angelstams 
analys förutsätter också en optimering av skyddsåtgärder i ett landskapsperspektiv, 
speciellt i landskapsavsnitt där avsättningarna ännu inte är så stora. Fragmenteringen 
behöver minska påtagligt och en funktionell grön infrastruktur skapas.

Målet för framtiden bör vara att hitta en ändamålsenlig metod för att kartlägga 
och åskådliggöra vad de olika skogsberoende arterna behöver för att överleva i 
livskraftiga bestånd i skogslandskapet. En sådan analys av hur olika arters behov 
kan generaliseras till behov av avsättningar, extra hänsynsfullt skogsbruk, hän-
syn och naturvårdande skötsel, behöver utvecklas i bred samverkan mellan olika 
experter, myndigheter och skogssektorn. Det är dock viktigt att miljöförbättrande 
åtgärder och ökningen av långsiktigt bevarade värdekärnor inte avstannar i vän-
tan på detta, då det är sannolikt att mycket arbete kvarstår.

55 Arter & naturtyper i habitatdirektivet – bevarandestatus i Sverige 2013, ArtDatabanken, 
SLU.
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Bättre inventering av naturvärden
Det behövs en analys som heltäckande benar ut skillnaden mellan å ena sidan oli-
ka sätt att inventera naturvärden i skog för att ge en bra helhetsbild, och å andra 
sidan möjlighet att jämföra olika inventeringsmaterial. Det råder en begrepps- 
förvirring till följd av olika uppföljningssystem, olika sätt att relatera till tröskel- 
värden för bevarande, och skillnader i vad olika aktörer syftar på vid användandet 
av olika termer i sammanhanget. En mer synkroniserad terminologi skulle under-
lätta kommunikationen mellan olika aktörer. 

I det strategiska och operativa arbetet med bedömning och skydd av skog, 
använder Skogsstyrelsen nyckelbiotopskonceptet, som klassificerar nyckelbiotoper 
i 51 biotoptyper. Områden med höga naturvärden, men som inte når nyckelbio-
topsstandard, klassas med samma biotoptyper och kallas ”objekt med naturvär-
den”. Nyckelbiotoper och objekt med naturvärden har samlingsnamnet ”värde-
kärnor” i det strategiska arbetet med skydd av skog. Fördelarna med nyckelbio-
topskonceptet är att inventeringen är mer heltäckande geografiskt och förutsätter 
ett stort mått av regional kunskap (arter, geologi, skogshistoria osv). 

Det finns troligtvis miljöer som inte når upp till kriterierna för habitatrappor-
teringens naturtyper, men som ändå hyser höga bevarandevärden och/eller bidrar 
på olika sätt till bevarande av rödlistade arter. Några exempel kan vara fuktiga 
miljöer och skogar med speciella förutsättningar (som exempelvis lång skogskonti-
nuitet – utan att träden som finns på plats behöver vara speciellt gamla – eller viss 
artmix), miljöer med död ved av ovanliga kvaliteter i olika terränglägen, luckiga 
skogar (inkl. skogsbryn) i ett mosaiklandskap, vilket är det som krävs av vissa 
fjärilsarter och värmekrävande evertebrater, hassellundar, gamla betespräglade 
skogar även om de inte betats de senaste femtio åren och andra hänsynskrävande 
biotoper. 

2.1.3 VIKTEN AV LANDSKAPSPERSPEKTIV OCH GRÖN INFRASTRUKTUR

Det har visat sig vara svårt att få fram indikatorer för att följa upp skogstillståndet 
på landskapsnivå, exempelvis med avseende på fragmentering och skoglig konti-
nuitet. I det kommande arbetet med landskapsanalyser kan bättre underlag san-
nolikt tas fram. Sett över en längre tidsperiod är inte enskilda skogar det viktigaste 
för bevarande av biologisk mångfald, utan det är den långsiktiga och kontinuerliga 
tillgången av lämpliga miljöer i landskapet som är avgörande. Formellt skydd av 
skog, frivilligt skydd, åtgärdsprogram för hotade arter, Natura 2000, miljöhänsyn 
i samband med skogliga åtgärder och alternativa skötselformer och brukningsme-
toder, måste ses i sin helhet för att bedöma funktionaliteten i arbetet med att till-
godose de olika arternas behov. Detta betyder bl.a. att vilka arealmål för skyddad 
skog som är ändamålsenliga är beroende naturhänsynen i det brukade landska-
pet, och hur exempelvis hyggesfritt skogsbruk, kan användas för att komplettera 
skyddsarbetet. Förutsättningarna för naturvärdesarter att återetableras i en skog 
som avverkas, skiljer sig åt beroende på rådande förhållande i landskapet. I land-
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skap med hög andel kontinuitetsskog och god tillgång på viktiga livsmiljöer har 
känsliga arter bättre förutsättningar att återetablera sig. I dagens skogslandskap 
med hög andel produktionsskog och få kontinuitetsskogar är förutsättningarna 
betydligt sämre56. Detta betyder att restaurering av skogsmiljöer och alternativa 
skötselmetoder inte kan ersätta förlust av värdekärnor utan ska ses som ett sätt att 
förstärka värdekärnornas funktionalitet långsiktigt. För att skapa en funktionell 
grön infrastruktur krävs ett landskapsperspektiv. Ett trakthygge och efterföljande 
ungskog hyser färre arter som i huvudsak är störningsgynnade. När skogen växer 
upp återetableras arter successivt från äldre skog i det omgivande landskapet. 
Detta kräver dock både att lämpliga skogsmiljöer hinner skapas innan skogen åter 
avverkas, och att dessa arter finns i tillräcklig mängd och tillräckligt nära i land-
skapet så att en återetablering kan ske. Ett sätt att säkerställa att olika arters livs-
miljöer finns i landskapet är genom fri utveckling eller naturvårdsanpassad skötsel 
på områdesskyddad mark tillsammans med en god naturhänsyn på den produktiva 
skogsmarken. Små områden, under förutsättning att de inte är alltför små för att 
hålla en population, kan binda samman större områden genom att fungera som 
”stepping stones”57. Med ökad kunskap om de skogslevande arternas behov, byggs 
allt bättre kunskap om hur funktionella nätverk skapas i landskapet. 

Det är av stor vikt för naturvårdsarbetet att landskapsperspektivet inom skogs-
bruket utvecklas. Många större skogsägare och skogsägarföreningar arbetar redan 
med denna inriktning, men något systematiskt samarbete inom sektorn, mellan 
sektorn, myndigheter och expertis i detta avseende har ännu inte skapats. Frå-
gan om grön infrastruktur bör finnas med i arbetet med genomförandet av det 
nationella skogsprogrammet. Aspekten att upprätthålla konnektivitet i landskapet 
bör uppmärksammas i betydligt högre grad i det faktiska åtgärdsarbetet. Kon-
nektivitet är även betydelsefullt för att kunna möta klimatförändringarna, då hela 
populationer behöver kunna migrera norrut i landskapet när klimatförhållandena 
förändras. För att detta ska kunna ske, krävs kärnområden som kan fungera som 
noder och centra i en grön infrastruktur.

2.1.4 SKYDD AV SKOG

Förlust av livsmiljöer är ett stort hot mot biologisk mångfald. Återställning är 
mycket kostsamt i de fall det ens är möjligt. Naturvårdsverket menar i sin rapport, 
Åtgärder för biologisk mångfald 2011–2013, därför att skydd av den värdefulla 
naturen är ett kostnadseffektivt sätt att nå målen58. 

56 Dahlberg A. 2011. Kontinuitetsskogar och hyggesfritt skogsbruk. Slutrapport för 
delprojekt naturvärden. Skogsstyrelsen Rapport 2011:7.

57 Saura S., Bodin R and Fortin M.-J. 2014. Stepping stones are crucial for species' long-
distance dispersal and range expansion through habitat networks. Journal of Applied 
Ecology 51(1):171-182.

58 Naturvårdsverket 2014 Åtgärder för biologisk mångfald 2011-2013.
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Arealen formellt skyddad skog är, som tidigare nämnts, ojämnt fördelad över 
landet och befintliga insatser är ojämnt fördelade över landet, med en slagsida åt 
de minst påverkade miljöerna, såsom fjällområden och fjällnära skogar. De beva-
randeinstrument som traditionellt tillämpats, har haft en tonvikt på skydd utan 
eller med endast begränsat brukande. Sådant skydd och bevarande är funktionellt 
för vissa typer av naturvärden, t.ex. i fjällnära områden och naturskogar. Det är 
mindre funktionellt att begränsa brukandet i områden där naturvärdena är bero-
ende av mänskligt brukande för att de ska upprätthållas, t.ex. i ängs- och hagmar-
ker och betade skogar (jfr ovan), liksom i naturmiljöer som präglats av storskaliga 
störningar som i dag saknas, exempelvis översvämningar och bränder. För att öka 
andelen formellt skydd i tillräcklig utsträckning, krävs mer resurser för ändamålet. 

Skogsstyrelsen fick i regleringsbrevet för 2013 i uppdrag att göra en samman-
ställning av kunskapsläget om skog och sociala värden. Som en del i detta arbete 
gavs Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket i uppdrag att, i samråd, analysera möj-
ligheterna och behovet av att utöka naturvårdsavtalens användning till att även 
omfatta områden i skogen med sociala värden. Myndigheterna bedömde att detta 
är möjligt och konstaterade att det fanns ett behov av utökningen. Under 2014 tog 
myndigheterna gemensamt fram en promemoria vilken beskriver tillämpningen 
och avsikten är att under 2015 påbörja arbetet med att ingå naturvårdsavtal för 
områden med höga sociala värden. Verksamheten kommer under kommande år 
följas upp och utvärderas. 

Figur 12.11. Skogsstyrelsens bildande av biotopskyddsområden och naturvårdsavtal under 

perioden 2002–2014.59

59 Skogsstyrelsens årsredovisningar samt uppgifter från Skogsstatistisk årsbok 2014. 

Figur 12.11. Skogsstyrelsens bildande av biotopskyddsområden och naturvårdsavtal 
under perioden 2002–2014
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Under senare år har tillkommande arealer i det ordinarie skyddsarbetet, minskat. 
Den främsta orsaken till nedgången har införandet av tillägget om 25 procent på 
intrångsersättningen haft. Även andra omvärldsfaktorer, såsom ökade virkespri-
ser, har inverkat på resultatet. Anslaget har inte ökat i samma omfattning som de 
ökade kostnaderna. Figuren nedan är ett exempel på trenden för Skogsstyrelsens 
bildande av nya biotopskyddsområden och naturvårdsavtal.

Det är viktigt att de områden som skyddas inte blir isolerade öar, utan har när-
het till liknande områden. Det är därför angeläget att konnektivitet i större land-
skapsområden analyseras vid planering av vilka områden som ska skyddas, skötas 
och restaureras. Arbetet med det formella skyddet av skog har gått i rätt riktning 
(baserat på den nationella strategin) men det finns brister främst på grund av svag-
heter i representativitet och konnektivitet. Strategin för formellt skydd behöver 
revideras för att i högre utsträckning utveckla funktionaliteten i ett landskapsper-
spektiv. Dagens skyddsinstrument möter inte, i tillräcklig omfattning, behovet av 
att se landskapet som en större helhet med samspel mellan skyddade och brukade 
områden. Bevarade områden kan i dag bli mindre isolerade öar utan biologisk 
kontakt med varandra, vilket är allvarligt för arter med begränsad spridningsradie. 
Arters beroende av en viss struktur begränsas till områden med sådana egenska-
per i ett landskap av små, ofta isolerade områden med stora områden olämpligt 
habitat däremellan. När avstånden ökar mellan bestånden separeras även popula-
tionerna alltmer och därmed löper arterna stor risk att dö ut. Då avstånden mellan 
lämpliga habitat förblir stora kan det lokala utdöendet vara för alltid60. I flera län 
har en utveckling av den befintliga strategin för formellt skydd inletts, exempelvis i 
Västerbotten och Östergötland. I Västerbotten pågår arbete med att forma kluster 
i värdetrakter och identifiera förbindelselänkar mellan dessa. I Östergötland har 
liknande arbete gjorts för ädellövmiljöer. Många län har i sina landskapsstrategier 
samarbete kring miljöer som går över länsgränserna. 

Flera nya etappmål har beslutats inom miljömålssystemet61. Flera av dessa berör 
Levande skogar, exempelvis etappmålen för biologisk mångfald. Miljömålsbered-
ningen har även gett förslag på flera nya etappmål om hållbar markanvändning 
varav flera direkt berör Levande skogar. Etappmålet om skydd av landområden, 
sötvattensområden och marina områden, säger att minst 20 procent av Sveriges 
land- och sötvattensområden, samt 10 procent av Sveriges marina områden senast 
2020 ska bidra till att nå nationella och internationella mål för biologisk mång-
fald. Detta ska ske genom skydd eller annat bevarande av områden som har sär-
skild betydelse för biologisk mångfald eller ekosystemtjänster.

60 Skogsstyrelsen 2014, Naturvårdande skötsel av skog och andra trädbärande marker.
61 Svenska miljömål - preciseringar av miljökvalitetsmålen och en första uppsättning 

etappmål. Ds 2012:23.
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2.1.5 MILJÖHÄNSYN VID AVVERKNING BIDRAR TILL ARTBEVARANDE 

Miljöhänsynen vid skogsbruksåtgärder är, som tidigare nämnts, tillsammans med 
formellt skydd, frivilliga avsättningar, och anpassningar av skogsbruksåtgärder 
insatser som sammantaget bidrar till att nå miljömålen. I och med att ungefär 90 
procent av all produktiv skogsmark brukas (inräknat hänsynsytorna) får tillämp-
ningen av miljöhänsyn stor betydelse för den biologiska mångfalden. Hänsyn bör 
tas utifrån framtagna målbilder för god miljöhänsyn (jfr kap 1). Målbilderna är 
avsedda att motsvara en förväntad hänsynsnivå utifrån sektorsansvaret.

Att miljöhänsyn vid avverkning har stor betydelse stöds av många forsknings-
resultat. En global metaanalys utförd av SLU, där resultat från många undersök-
ningar lagts samman och analyserats gemensamt, visar att de arter som hör hem-
ma i skog har större chanser att överleva om träd lämnas, jämfört med om skogen 
kalhuggs62. Det blir då både fler arter och större mängd av arterna. Däremot är 
uppvuxen skog generellt sett bättre för skogsarterna än avverkade områden med 
lämnad naturhänsyn. Enligt studien har naturhänsyn god effekt på skogsarterna, 
men kan inte på egen hand skydda alla arter. Olika naturvårdsmetoder bör därför 
kombineras. För vissa skogsarter är större skyddade områden en förutsättning för 
att de långsiktigt ska kunna finnas kvar i landskapet. Andra arter kan klara av att 
fortleva i brukad skog. 

Många skogslevande arter har starkt begränsad förmåga till spridning och/eller 
etablering. Trots kvantitativa ökningar av vissa miljövariabler fortgår den nega-
tiva utvecklingen för stora delar av den biologiska mångfalden63. Det omgivande 
landskapet påverkar möjligheterna för att hotade arter kan komma tillbaka. Ett 
mindre hygge i ett omgivande naturskogslandskap ger hög återhämtningsförmåga 
och hygget kan här återfå naturskogens specifika mångfald redan i nästkommande 
skogsgeneration genom kortdistansspridning från närområdet. Däremot kan ett 
hygge av landskapets sista naturskogsrest i praktiken omöjliggöra att svårspridda 
arter senare kan återkomma. 

Skogsstyrelsen gav år 2012 ArtDatabanken i uppdrag att utreda betydelsen av mil-
jöhänsyn som enligt 30§ i Skogsvårdslagstiftningen ska tas vid skötseln av skog för 
att nå gynnsam bevarandestatus för rödlistade arter och arter som finns med i EU:s 
naturvårdsdirektiv (art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet). Den övergripande 
frågeställningen var vilken betydelse miljöhänsyn har för skogslevande, rödlistade 
arter och direktivsarter. Utredningens syfte var att ge svar på frågan om vilka arter 
som kan klara kalavverkning och fortleva i nästa skogsgeneration om miljöhänsyn 

62 Fedrowitz K, Koricheva J, Baker S C, Lindenmayer D B, Palik B, Rosenvald R, Beese 
W, Franklin J F, Kouki J, Macdonald E., Christian Messier, Sverdrup-Thygeson A. and 
Gustafsson L. 2014. Can retention forestry help conserve biodiversity? A meta analysis 
Journal of Applied Ecology 51:1669–1679.

63 Skogsstyrelsen 2014. Naturvårdande skötsel av skog och andra trädbärande marker.
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lämnas på beståndsnivå. Sammanlagt granskades cirka 1 500 arter. Redovisningen 
baseras på de 850 arter som miljöhänsyn bedömdes vara relevant för64. 

Bedömningarna är gjorda på beståndsnivå och beaktar inte det omgivande 
landskapets betydelse över tid. Miljöhänsynens biologiska funktionalitet beror inte 
på vad som sker på enskilda bestånd utan på vilka förutsättningar arten långsik-
tigt har på landskapsnivå. Däremot är omfattningen och kvaliteten av miljöhänsy-
nen på varje enskilt bestånd viktig, eftersom den tillsammans med andra bestånds 
miljöhänsyn och skötsel samt omfattningen av områdesskydd, avgör dagens och 
framtidens skogliga biologiska mångfald. ArtDatabanken bedömer att de flesta 
skogslevande arterna som behandlas i deras utredning har betydligt sämre fram-
tidsutsikter än vad beståndsbedömningarna visar och de poängterar att resultaten 
inte kan extrapoleras till att gälla på större skala, t. ex. miljöhänsynens betydelse 
för att långsiktigt behålla arter i livskraftiga populationer med ett landskapsper-
spektiv och i Sverige. 

För 90 procent av arterna i utredningen är miljöhänsyn en förutsättning för 
att arterna ska kunna fortleva i beståndet efter avverkning. Bedömningarna utgår 
ifrån att miljöhänsynen placeras där arterna finns i beståndet. I rapporten fram-
hålls att även med väl utförd miljöhänsyn på rätt platser i ett bestånd, försämras 
som regel områdets naturvärden, ofta starkt av slutavverkning. Däremot menar 
man att miljöhänsyn kan göra det möjligt för vissa naturvärden att fortleva efter 
avverkningen i det uppväxande beståndet. Storleken, och därmed kvalitén, på mil-
jöhänsynen är helt avgörande för vilka och hur många arter som kan fortleva efter 
avverkning (Figur 12.12). Med detaljhänsyn bedöms 30 procent av arterna (cirka 
200 arter) fortleva efter avverkning och klara ungskogsfasen. Med större hän-
synsytor ökar antalet arter som klarar ungskogsfasen till 50–95 procent (400–800 
arter). 

Utredningen visar att större hänsynsytor generellt sett, ger betydligt bättre livs-
förutsättningar än mindre hänsynsytor eller detaljhänsyn, för de flesta arter. Med 
0.1 hektar stora hänsynsytor bedöms 10 procent av arterna ha goda förutsättning-
ar medan 90 procent av arterna kan fortleva lokalt, dock med starkt försämrade 
förutsättningar (figur 12.12). Med 0.5 hektar stora hänsynsytor bedöms 60 pro-
cent av arterna få goda förutsättningar medan andelen arter med starkt försäm-
rade förutsättningar minskar till 40 procent. ArtDatabanken pekar i sin utredning 
vidare på att om lämplig miljöhänsyn tas vid avverkningen, och bibehålls under 
hela skogens omloppstid, bedöms flertalet arter kunna leva kvar under ungskogs-
fasen och även under gallrings- och slutavverkningsfasen. Dock minskar förutsätt-
ningarna för vedlevande arter kraftigt vid övergången från ungskog till äldre skog 
eftersom den kvarlämnade veden brutits ner eller skuggats. Det gäller i synnerhet 

64 Artdatabanken. 2014. Betydelsen av skoglig miljöhänsyn för ett urval rödlistade arter samt 
skogslevande arter som omfattas av EU:s Art- och habitatdirektiv respektive fågeldirektivet 
Projektrapport.
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detaljhänsyn och mindre hänsynsytor där död ved sällan nyskapas. Skyddszoner 
bedöms i utredningen vara till nytta för cirka 100 rödlistade våtmarks- och vat-
tenlevande arter, bland de cirka 340 rödlistade och direktivsarter som förekommer 
i dessa miljöer. Utredningen visar även att betydelsen av detaljhänsyn och hän-
synsytor varierar mellan olika biotoper. I rapporten lyfts fram att rikare granskog, 
kalkbarrskog och gransumpskog är exempel på biotoper där hänsynsytor fordras 
för merparten av arterna, medan detaljhänsyn kan vara tillräckligt för de flesta 
arterna på brandfält samt i lövbrännor och aspmiljöer. I rapporten konstateras 
vidare att ”För omkring 100 arter innebär ungskogsfasen med miljöhänsyn som 
detaljhänsyn eller hänsynsytor < 0,1 ha att deras livsförutsättningar är ungefär 
lika bra eller i vissa fall bättre än i beståndet som avverkas…” och ”För de reste-
rande ca 750 bedömda arterna är miljöerna och livsförutsättningarna bättre i skog 
som inte omvandlas till trakthyggesbrukad produktionsskog med hänsyn. De har 
sina starkaste fästen i kontinuitetsskogar, och får lägre populationer eller försvin-
ner när dessa omvandlas till sådana produktionsskogar. Förklaringen är att det 
oftast finns lämpliga livsmiljöer utspridda över stora delar i bestånd med natur- 
eller k-skogskaraktär. Större delen av denna areal försvinner vid avverkning, även 
med rätt utförd miljöhänsyn. Med dagens hänsynsnivå på ca 5 procent minskar 
därmed arealen lämpliga miljöer på beståndsnivå till högst 5 procent.”

Figur 12.12. Antal arter som bedöms överleva produktionsskogens äldre fas med olika miljö-
hänsynsnivåer vid avverkning 

Det potentiella antalet arter som bedöms överleva efter slutavverkning och även i den anlagda äldre 
skogens fas med detaljhänsyn och med tre olika storlekar på hänsynsytor. Teckenförklaring: 1: arten 
överlever, men minskar i mängd,  2: arten överlever och i ungefär samma mängd som i beståndet 
före avverkningen. 1 kan innebära att artens förutsättningar är 5–10 gånger sämre än när förutsätt-
ningarna bedöms  som 2. Baseras på en bedömning av ca 850 arter. Landskapseffekter har inte 
kunnat beaktas.

Figur 12.12. Antal arter som bedöms överleva produktionsskogens äldre fas med olika 
miljöhänsynsnivåer vid avverkning
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En förbättrad miljöhänsyn genom ökat medvetande om dess innehåll och 
syfte, är nödvändig. Detta bidrar till att upprätthålla vissa nödvändiga kvaliteter 
i landskapet, bland annat naturlig ekologisk produktivitet, liksom heterogenitet 
i vegetationens struktur. Ett litet antal stora hänsynsytor är, utifrån resultatet av 
ovanstående utredning, bättre än flera små, om kvaliteten är jämförbar. Kunskap 
om vilka kvaliteter av död ved som saknas i landskapet behöver samlas, tillgäng-
liggöras och tillämpas i planeringen. Skonsamma skogsbruksmetoder bidrar till 
även till att bevara kulturmiljöerna. 

2.1.6 VÄRDEKÄRNOR I LANDSKAPET, ÅTERSKAPANDE AV LIVSMILJÖER  

OCH NATURVÅRDANDE SKÖTSEL

Olika skogsmiljöer hyser olika arter. Nyckelbiotoper och andra värdekärnor kan 
således inte klumpas ihop och ses som en homogen grupp. Åtgärder som krävs för 
att gynna biologisk mångfald behöver anpassas efter detta. Dagens skogslandskap 
är till stora delar ett fragmenterat landskap under snabb förändring. Oftast inne-
bär förändringen att arternas livsmiljöer och habitat minskar både till areal och 
kvalitet65. En arts minskning är dock inte alltid proportionell mot minskningen 
av dess livsmiljö66. Även om förhållandena blivit ogynnsamma, kan arter leva 
kvar en viss tid efter det att förutsättningarna för deras långsiktiga överlevnad 
försvunnit. Denna kvardröjande effekt av lokalt utdöende brukar benämnas ”ut-
döendeskuld”. Det innebär att arter kan fortsätta att försvinna från en skog eller 
ett landskapsavsnitt även om habitatförlusten upphör. I många fall har utslag av 
förbättringsarbete lång leveranstid67. En del naturvärden kan inte under en rimlig 
tidshorisont återskapas, utan behöver bevaras och vårdas där de finns kvar. Vissa 
arter och habitat utgör rester från äldre skogshistoriska tillstånd, ibland med fler-
tusenårig historia och kontinuitet. Det biologiska kulturarvet, vissa nyckelbiotoper 
och kontinuitetsskogar utgör miljöer som normalt inte kan nyskapas. Om dessa 
naturvärden spolieras, till exempel vid trakthyggesbruk eller genom långt gången 
igenväxningssuccession på grund av utebliven vård, är värdena förlorade. Idag 
visar uppföljningar att ett antal av landets kända nyckelbiotoper och områden 
med höga naturvärden fortfarande avverkas. Till detta ska läggas avverkningar 
av oregistrerade värdekärnor. Ackumulerat över tiden och mot bakgrund av att 
värdekärnor med lång kontinuitet normalt inte nyskapas, får det konsekvenser för 
biologisk mångfald. I Skogsstyrelsens projektrapport Handledning i naturvårdan-
de skötsel av skog och andra trädbärande marker, konstateras att det ibland finns 

65 Larsson, A., Bjelke, U., Dahlberg, A. & Sandström, J. 2011: Tillståndet i skogen – 
rödlistade arter i ett nordiskt perspektiv. ArtDatabanken Rapporterar 9. Artdatabanken, 
SLU, Uppsala.

66 Skogsstyrelsen 2014 Naturvårdande skötsel av skog och andra trädbärande marker, 
projekt Handledning i naturvårdande skötsel av skog och andra trädbärande marker.

67 Skogsstyrelsen 2007: Fördjupad utvärdering av Levande skogar. Skogsstyrelsen, 
meddelande 2007:4.
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en övertro på möjligheterna att nyskapa eller återskapa livsmiljöer för hotade 
arter då det förekommer en tro på att komplexa ekosystem nybildas i en relativt 
snabb takt. I projektskriften konstateras vidare att: ”hotade arter inte återkommer 
automatiskt för att trädskiktet fått växa upp och åldras. Vissa landskapsavsnitt, 
och även enskilda skogsbestånd med höga trädåldrar beskrivs som artfattiga och 
mer eller mindre ”tomma” på karaktäristiska skogsarter som en följd av förin-
dustriella exploaterande huggningar för ibland mer än 200 år sedan. Detta gäller 
även om skogen idag hyser till synes kvalitativt värdefulla strukturer, till exempel 
gammal död ved i olika nedbrytningsstadier, så saknas arterna beroende på det 
aktuella landskapets historia”. 

Som tidigare nämnts präglas våra naturliga, nordliga skogsekosystem av åter-
kommande, ekologiska störningar i olika former. I taigan är brand en viktig, 
naturlig störning. Andra viktiga störningar är vattenstörning, stormfällning, och 
insektshärjningar. De skogslevande arterna har i olika grad anpassats till dessa 
störningar. Därför behövs åtgärder i skogen för att efterlikna dessa störningar. 
För att nå miljökvalitetsmålet Levande skogar krävs att naturvårdande skötsel i 
skogslandskapet ökar. År 2001 gjorde regeringen68 bedömningen att 20 procent av 
biotopskyddsområdena är i behov av naturvårdande skötselinsatser inom de när-
maste tio åren. År 2012 bedömdes69 att under den senaste tioårsperioden mindre 
än en femtedel av behovet utförts inom skyddade områden. Runt en tiondel ut-
fördes i de frivilliga avsättningarna. 

Stort fokus har under senare tid legat på frågan om död ved och utvecklingen 
pekar på en positiv trend (jmf kap 1). Ur ett ekologiskt och skogshistoriskt per-
spektiv är det dock inte bara en fråga om volym utan även en fråga om tillgång på 
rätt kvalité. Vissa vedkvaliteter är fortfarande en bristvara i landskapet och kan 
ha mycket lång leveranstid. Exempelvis är leveranstiden för en kraftigt nedbru-
ten grov och solbelyst tall i norra Sverige mellan 500 och 1 000 år, beroende på 
omständigheterna. 

En viktig faktor för möjligheterna till att återskapa biologiska värden är kvali-
teterna i det skapade och kvaliteterna i det omgivande landskapet. Om det omgi-
vande landskapet har kvar en stor andel ”naturskogskvaliteter” (även i brukade 
skogar) med stor variation, finns en bättre återhämtningsförmåga. Biologiskt 
värdefulla skogar är ofta kraftigt fragmenterade och de hotade arterna har små 
populationer vilket minskar möjligheterna till effektiv och funktionell spridning. 
Arternas spridnings- och etableringsförmåga utgör flaskhalsen för många säll-
synta arter i sina försök att utnyttja restaurerade eller återskapade miljöer. Lätt-
spridda arter kan återkomma långväga ifrån om förutsättningarna återskapas eller 

68 Regeringens skrivelse 2001: En samlad naturvårdspolitik. Regeringskansliet, skrivelse 
2001/02:73.

69 Naturvårdsverket 2012: Steg på vägen Fördjupad utvärdering av miljömålen 2012. 
Naturvårdsverket, rapport 6500 (kapitlet om miljömålet Levande Skogar).
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nyskapas. För svårspridda arter blir detta en omöjlighet. Återskapande av miljöer 
behöver ofta ske i direkt anslutning till dagens befintliga värdekärnor. Förluster av 
värdekärnor med lång kontinuitet påverkar framtida möjligheter till funktionellt 
återskapande. 

2.1.7 HYGGESFRITT SKOGSBRUK BIBEHÅLLER KONTINUITET

I Skogsvårdsorganisationens utvärdering av skogspolitikens effekter – SUS 2001 
drogs slutsatsen att ”Av olika avverkningsmetoder är slutavverkning i form av 
trakthygge den metod som har mest genomgripande effekter på arternas mångfald 
i olika skogsekosystem. Trakthyggesbrukets dominerande ställning som avverk-
ningsmetod under den senaste femtioårsperioden har därför medfört att flera svår-
spridda skogslevande arter idag är hotade.” Vidare, ”Det är viktigt för olika arters 
framtida överlevnad att denna flaskhals överbryggas i tiden.… ”Flaskhalsen” sitter 
kanske framförallt i kontinuitetsskogarna, d.v.s. skogar som under mycket lång tid 
varit trädbevuxna och tidigare aldrig kalhuggits. Denna typ av skog minskar fort-
farande och det är till stor del denna tidigare icke föryngringsavverkade skog som 
fortfarande avverkas i stora delar av Sverige.” 

Med kontinuitet avses långvariga, stabila förhållanden utan avbrott. Lång, 
skoglig kontinuitet innebär inte bara hög ålder i det enskilda beståndet, utan 
också att marken varit kontinuerlig beväxt med skog under flera trädgenerationer. 
Det finns flera innebörder av begreppet kontinuitet. Ibland talas om lågakontinui-
tet eller trädkontinuitet vilket innebär att lågor eller gamla träd funnits i beståndet 
under flera trädgenerationer70. Bestånd med lång kontinuitet hyser ofta en hög 
biologisk mångfald, med ett stort antal rödlistade arter. Många rödlistade arter, 
har höga krav på orörd livsmiljö. Som tidigare beskrivits är alla arter beroende 
av att det långsiktigt och kontinuerligt finns lämpliga livsmiljöer tillgängligt inom 
spridningsbart avstånd. Vidare måste dessa nyskapas i motsvarande grad som 
de försvinner. De måste dessutom förekomma i tillräckligt stora och livskraftiga 
populationer i landskapet för att kunna spridas och etableras allteftersom lämpli-
ga miljöer uppträder. Det beror på att det tar tid för arter att spridas och etableras 
och för lämpliga miljöer att skapas. I rapporten Kontinuitetsskogar och hyggesfritt 
skogsbruk, konstateras att om kontinuitetsbrott uppstår, upphör förutsättningarna 
för många arter, och de försvinner helt från ett bestånd eller en region71. Flera 
arter är beroende av lång skogskontinuitet och kallas därför kontinuitetsberoende 
arter. Forskning har bekräftat sambandet mellan skogskontinuitet och artdiver-
sitet. En naturligt växande skog genererar områden i olika stadier av succession. 
Skogen har haft lång tid på sig att utveckla ekologiska strukturer och är relativt 

70 Skogsstyrelsen 2009. Kartläggning och Identifiering av kontinuitetsskog. Skogsstyrelsen 
Rapp 2009:4.

71 Dahlberg A. 2011. Kontinuitetsskogar och hyggesfritt skogsbruk. Slutrapport för 
delprojekt naturvärden. Skogsstyrelsen Rapport 2011:7.
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gammal men inte likåldrig. I dagens definitionsmässigt ”gamla” bestånd i brukad 
skog, hinner de senare successionsstadierna, inte uppstå. De arter som är beroende 
av sådana sena stadier, stängs därmed ute från brukad skogsmark. Sannolikt mins-
kar arealen kontinuitetsskog idag (jfr kap 1) vilket därmed försämrar livsbetingel-
serna för de arter som är beroende av lång skogskontinuitet. 
En ökad användning av hyggesfritt skogsbruk skulle medföra att kontinuitets-
krävande arter får en större chans att fortleva än vid konventionell skogsskötsel. 
Metoden kan då utgöra ett komplement och bidra med värdefulla livsmiljöer i 
landskapet och förstärka de värdekärnor som även fortsättningsvis behöver skyd-
das från avverkning. Hyggesfritt skogsbruk låter ofta sociala värden och mång-
faldsvärden väga tyngre i måloptimeringen i markbruket. Flertalet studier indi-
kerar att metoderna innebär viss produktionsförlust72. Det kan därför finnas skäl 
att använda hyggesfria metoder främst där de gör nytta, t.ex. i vissa områden med 
höga biologiska kontinuitetsvärden och/eller höga sociala värden. Kunskapsupp-
byggnad pågår inom forskningen och även inom ramen för projektet Adaptiv för-
valtning. Skattningar av arealen kontinuitetsskog baserad på tillgängliga uppgifter 
har gjorts vid flera tillfällen. De visar tydligt att även om den totala arealmängden 
varierar beroende underlag och metoder för skattningarna, så finns de största are-
alerna kontinuitetsskog i de norra delarna av Sverige och minskar kraftigt längre 
söderut73. Det innebär att nettoförlusterna av, för den biologiska mångfalden så 
viktiga skogar med lång kontinuitet, är mindre i södra Sverige. 

2.1.8 SKOGENS VATTEN OCH VATTENDIREKTIVET

I Skogsstyrelsens meddelande Skogslandskapets vatten– en lägesbeskrivning av 
arbetet med styrmedel och åtgärder74, konstateras att det pågår många aktiviteter 
hos skogsföretag och skogsägarföreningar för att stärka arbetet med vattenmiljöer 
i skogen. I lägesbeskrivningen konstateras vidare att det inte är främst vattenför-
valtningens krav som driver utvecklingen av arbetet med vattenfrågorna i skogen, 
utan annat, exempelvis miljökvalitetsmål, skogliga miljömål och strävan att värna 
vattenlevande arter, i kombination med en vilja att göra bra jobb. Dock bedömer 
Skogsstyrelsen att utveckling av verktyg och arbetssätt utifrån vattenförvaltning-
ens krav, även bidrar till att stärka arbetet med de skogliga vattenfrågorna i all-
mänhet. 

I meddelandet skriver Skogsstyrelsen att den största förändringen i och med 
vattendirektivets införande och arbetet enligt vattenförvaltningens krav, är att 

72 Öhman K., Holmström  H., och Nordström E-M. 2013.Utvärdering av 
kontinuitetsskogsbruk för Linköpings kommunskogar. Inst f skoglig resurshushållning. 
Rapp 2013:385.

73 Björk, L. Kartläggning och Identifiering av kontinuitetsskog Rapport 4/2009.
74 Skogsstyrelsen Meddelande 2, 2014 Skogslandskapets vatten – en lägesbeskrivning av 

arbetet med styrmedel och åtgärder.
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fokus ligger på att förbättra de vatten som inte är värdefulla eller har god status. 
Traditionellt har Skogsstyrelsen och skogsbruket fokuserat på att värna de vat-
tenmiljöer som bedömts mer värdefulla än andra. Vattenförvaltningen innebär 
ett annat angreppssätt för arbetet med skogslandskapets vatten, men arbetssätten 
kompletterar varandra. Skogsstyrelsen och skogsbruket har fått ta ett större grepp 
om vattenfrågorna.

Ytterligare slutsatser som återfinns i meddelandet är att behov finns av att 
utveckla miljöövervakning och uppföljning i skogslandskapets vatten för att 
förbättra kunskapsunderlaget. Det råder fortfarande stor kunskapsbrist om kva-
liteten i skogslandskapets vattenmiljöer. Underlagen om skog och skogsbruk för 
bedömning av vattenkvalitet enligt vattenförvaltningen, miljökvalitetsmål och 
status enligt habitatdirektivsuppföljningar, är bristfälliga. För att få kunskap om 
effekterna av vidtagna åtgärder, ser Skogsstyrelsen behov av övervakning i vat-
tenmiljön. Ett sådant arbete behöver genomföras tillsammans med bland annat 
Havs- och vattenmyndigheten och i samråd med en extern referensgrupp mot-
svarande den som finns för projekt Vattenförvaltning 2015. Skogsstyrelsens för-
slag till inriktning på arbete när det gäller skogssektorns roll i miljöövervakning 
av skogsbrukets påverkan på vattenmiljön, är att nyttja arbete som till stor del 
redan görs. Exempelvis kan Skogsstyrelsens och skogsbrukets uppföljningar av 
hänsynstagande vid vattenmiljöer ge en form av indirekt mått på vattenkvalitet. 
Skogsbruket har under flera år kraftsamlat kring utmaningen att förhindra allvar-
liga körskador. I meddelandet framhålls vidare att stora satsningar har gjorts på 
kompetensutveckling inom ämnesområdet ”mark- och vatten” inom både myndig-
hetsvärlden och skogsnäring. Till stor del har dessa genomförts i form av projekt 
som finansierats via landsbygdsprogrammet. I meddelandet lyfter Skogsstyrelsen 
även fram att det är viktigt att ta tillvara kompetens som byggts upp, dock konsta-
teras att ingen plan finns i dagsläget. En viktig slutsats i arbetet, är att arenor för 
att diskutera skog- och vattenfrågor över sektorsgränserna behövs och efterfrågas, 
och i meddelandet framhålls att Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten och 
vattenmyndigheterna tillsammans bör kunna tillse att sådana möjliggörs.

2.2 Vilka styrmedel finns och hur påverkar de?

2.2.1 ÖVERSIKT ÖVER TILLGÄNGLIGA STYRMEDEL

Inledning
Det finns flera olika typer av styrmedel som styr mot miljökvalitetsmålet Levande 
skogar och dess preciseringar. (Se bilaga 1.) De kan delas in i administrativa, eko-
nomiska och informativa styrmedel. Till de administrativa styrmedlen hör skogs-
vårdslag och miljöbalk, till vilka tillsyn kopplas. Även de olika internationella 
överenskommelser och olika miljö-, klimat- och energirelaterade EU-direktiv som 
rör skogen, hör till de administrativa styrmedlen. Ekonomiska styrmedel finns 
i form av formella skydd och miljöersättningar ur landsbygdsprogrammet och 
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NOKÅS. De informativa styrmedlen utgörs av rådgivning, utbildning, samt sam-
verkan och dialog. Miljömålssystemet kan klassificeras som ett styrmedel som kan 
användas för ökad måluppfyllelse. 

Skogspolitiken präglas av frihet under ansvar, och skogsvårdslagen utgör en 
miniminivå, vilket förutsätter att skogsägarna i genomsnitt har högre ambitioner. 
Vid sidan av de statliga styrmedlen finns den konsumentstyrda skogscertifieringen, 
vilken utvecklats till en viktig styrande kraft som kommit att samverka med sek-
torsansvaret för att driva målarbetet framåt. Det uttalade sektorsansvaret är vik-
tigt för att uppnå miljömålet för skogens del.

Flera av nu befintliga styrmedel har initierats före etablering av miljökvalitets-
målet Levande skogar och dess preciseringar. Merparten av dagens styrmedel har 
dock effekter som styr mot av Levande skogars preciseringar. 

Sektorsansvaret
Syftet med att införa sektorsansvar som ett begrepp inom miljöpolitiken, var dels 
att decentralisera miljöarbetet genom att integrera det i alla berörda politikom-
råden, och därmed alla berörda myndigheters arbete, och dels att föra ut det till 
näringarna inom de berörda sektorerna. 

Sektorsansvaret innebär ett ansvar för såväl näringsidkare som myndigheter, 
att verka för att de fastlagda miljömålen uppnås. Med miljömålen avses idag i 
första hand generationsmålet och miljökvalitetsmålen inom miljömålssystemet. 
Sektorsansvaret omfattar alltså de värden som tas upp i miljökvalitetsmålen, vilket 
inkluderar även kulturmiljövärden och sociala värden (skogens roll för friluftsliv 
och rekreation). I den senaste skogspolitiska propositionen (Prop. 2007/08:108) 
utvecklar regeringen sin syn på relationen mellan lagstiftning och sektorsansvaret, 
genom att ge uttryck för att skogsvårdslagstiftningen utgör den miniminivå som 
skogsägarna har att uppfylla i sitt skogsbrukande. För att uppfylla de skogspoli-
tiska målen förutsätts dock att skogsägarna i genomsnitt har högre ambitioner än 
vad som uppnås genom att enbart följa skogsvårdslagstiftningen. 

2.2.2 KOMMUNIKATION, SAMVERKAN OCH DIALOG  

SOM VERKTYG I MILJÖARBETET

Verktyg i miljöarbetet
Som ovan nämnts, präglas skogspolitiken av frihet under ansvar. Detta medför att 
informativa styrmedel såsom rådgivning, utbildning, samt dialog och samverkan 
är viktiga verktyg i miljöarbetet. 

Skogsstyrelsen arbetar med att förtydliga sektorsansvarets innebörd genom 
dialog och samverkan med skogssektorns organisationer. I linje med detta, arbetar 
Skogsstyrelsen också med att utveckla förmågan att verka genom andra. Skogs-
styrelsens strävan är att stötta skogssektorns aktörer så att de kan öka sin gene-
rella förmåga att åstadkomma bra resultat i skogen. 
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Attityder och beteenden
Människan utvecklar från födelsen och framåt sin identitet, sina handlingsmönster 
och värderingar. Genom att samspela med andra personer och att vara delaktig i 
sociala och kulturella sammanhang utvecklas tanke, vilja och känsla75. Skogsägare 
och yrkesverksamma i skogen ingår i olika sociala och kulturella sammanhang 
som påverkar handlingsmönster och värderingar. När det gäller skogsägarnas syn 
på skogens värden är det sällan ”antingen eller” ifråga om produktion och miljö. 
En stor grupp skogsägare värderar såväl produktions- som miljövärden högt. 
Sociodemografiska faktorer påverkar värderingarna men skillnaderna förklaras i 
högre grad av människors grundläggande attityder och värderingar76. En skogs-
ägare med starka miljövärderingar kan avstå från en ekonomisk vinstmaximering 
av delar av sin verksamhet på skogsfastigheten. Denne skogsägare kan fortfarande 
sägas maximera sin egennytta, men i egennyttan ryms andra intressen än ekono-
misk vinst, exempelvis tillfredsställelsen av att bevara biologisk mångfald eller 
skapa en skog med stora rekreationsvärden. 

Beteendeekonomisk forskning om yttre och inre motivationsfaktorer, s.k. moti-
vationsträngselteori, argumenterar för att såväl positiva som negativa incitament 
kan underminera, eller under vissa förutsättningar, stärka, en individs eller gemen-
skaps inneboende motivation för bevarandeåtgärder77. Det kan vara egen önskan 
och stolthet över omtanke om sociala och ekologiska värden i skogslandskapet78.

Enligt teorin kan en tydligare styrning uppifrån-och-ner upplevas som aukto-
ritär och tränga ut inneboende motivationsfaktorer, vilket leder till att mindre 
omtanke om sociala och ekologiska värden, utöver lagkravet, kommer att visas. 
Men markägare med hög inneboende motivation att visa omtanke om sociala och 
ekologiska värden, kan uppleva detta som förstärkande, och i linje med denna 
önskan välja att utöka den del av hänsynen som går utöver lagkravet. Nettoeffek-
ten av tydligare styrning beror på riktningen av, och storleken på, förändringen av 
markägarens beteende.

Rådgivning och utbildning
Rådgivning och utbildning är viktiga styrmedel i arbetet med att nå miljömålen 
för skogen. Kunskap förmedlade via utbildningsinsatser utgör grunden för att 
förändra beteenden och attityder och omsätta de skogs- och miljöpolitiska målen 
i praktiken. Ett annat viktigt informativt styrmedel som används, är miljörådgiv-
ning gentemot skogsägare som syftat till att vara mer långtgående än lagnivån. 

75 Lidskog R. och Sundqvist G. 2011. ”Miljösociologi” s. 103.
76 Eriksson L., Nordlund A. och Westin K. 2013. “Värderingar och attityder”. Future Forest 

Rapportserie 2013:4.
77 Frey, B. S. and R. Jegen (2001). "Motivation Crowding Theory." Journal of Economic 

Surveys 15(5): 589-611.
78 Deci et al. 1999 . A meta-analytical review of experiments examining the effects of 

extrinsic rewards on intrinsic motivation. Psychological Bulletin 125: 627-668.
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Hur effektiv rådgivningen varit, är dock svårt att mäta. I Skogsstyrelsens effekt-
utvärdering 2012 av kompetensutvecklingsprojekt inom landsbygdsprogrammet 
konstateras att det är svårt att i praktiken påvisa tydliga samband79. Det skulle 
dock, med hjälp av beprövad erfarenhet och statistik, gå att utveckla bättre effekt-
utvärderingar för att göra det möjligt att påvisa att olika insatser har lett till (eller 
inte lett till) vissa resultat. För detta krävs olika typer av mätningar, såväl kvan-
titativa som kvalitativa. I Skogsstyrelsens rapport (2010:2) konstateras att större 
samordnade effektmätningar av rådgivning inte har förekommit i någon större 
omfattning inom Skogsstyrelsen. De stora kampanjerna Rikare Skog, Kulturmiljö-
vård i skogen och Grönare Skog har utvärderats ganska ingående, men mer med 
fokus på det interna arbetssättet och kundnöjdheten. Arbetet med att utveckla 
effektutvärdering kommer därför fortgå, för att ge möjlighet till kostnadseffek-
tiva prioriteringar. Med Skogsstyrelsens strategi att verka genom andra, följer en 
viss förskjutning av målgruppen för rådgivningsinsatserna. Från att ha haft stort 
fokus på personlig rådgivning riktad mot enskilda skogsägare, flyttas nu fokus 
till de aktörer som sammantaget bedöms ha störst påverkan på tillståndet i sko-
gen. Skogsstyrelsens satsning på återkoppling av miljöhänsyn riktat till skogliga 
ombud, är ett exempel på sådant arbete. Med denna satsning arbetar Skogsstyrel-
sen för att förstärka de skogliga aktörernas långsiktiga förmåga att leva upp till 
sektorsansvaret

Återkopplingen under 2014 gällde den miljöhänsyn som tagits vid avverkning, 
och riktas till den eller dem som planerat och/eller utfört avverkningen. Skogs-
styrelsen bedömer att dessa återkopplingar 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. 

Arbete för förbättrad miljöhänsyn
Som tidigare beskrivits (se kap.1) fick Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket 2010 
regeringens uppdrag att utarbeta en kunskapsplattform om hur man kan uppnå 
en större måluppfyllelse när det gäller miljörelaterade mål för hållbart skogsbruk. 
Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning var ett av fokusområdena. Resultatet pre-
senterades år 201180. I uppdraget konstaterades bland annat att det rådde olika 
uppfattningar om vem som ansvarar för en god miljöhänsyn i skogen. Både skogs-
bruket och Skogsstyrelsen var dock överens om att traktdirektivet är ett viktigt 
instrument för att resultatet av avverkningen ska bli bra, både ur ett ekonomiskt 
perspektiv och ur ett hänsynsperspektiv. Det är viktigt att traktdirektivet kom-

79 Duvemo K. och Eriksson A. 2013. Redovisning av arbetet med effektutvärdering av 
Skogsstyrelsens individuellt riktade insatser för förbättrad miljöhänsyn. Intern rapport 
Skogsstyrelsen. Dnr 2013/2108.

80 Skogsstyrelsen 2011. Skogs- och miljöpolitiska mål - brister, orsaker och förslag på 
åtgärder. SKS Medd. 2011:2.
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municeras genom hela avverkningskedjan. Markägaren behöver involveras och ta 
del av traktdirektivet, eftersom markägaren har det slutgiltiga juridiska ansvaret. 
I en annan analys utförd av Skogsstyrelsen, av varför miljöhänsynen brister vid 
slutavverkning81 drogs slutsatsen att följande faktorer är viktiga för att skogs-
brukets aktörer har brister i genomförande och arbetssätt i avverkningskedjan: 
i) Skogsbrukets aktörer och Skogsstyrelsen har inte ett tillräckligt synkroniserat 
samarbete, ii) Skogsbrukets aktörer har brister i prioritering och planering, iii) 
Många individer inom skogsbruket har för lite praktisk kompetens, iv) Markägare 
tar ibland ner skog efter avverkningen som lämnats som hänsyn, v) För en del pri-
vata markägare spelar den ekonomiska faktorn större roll och står i konflikt med 
hänsyn, vi) Certifierade aktörer respekterar inte alltid miljöhänsyn i enlighet med 
certifieringarna och vii) Skogsstyrelsen och skogsbrukets aktörer har inte sörjt för 
att ett tillräckligt tydligt ansvar mellan markägare, uppköpare/planerare, produk-
tionsledare, markberedare, skördare och skotare, tas. 

Skogsstyrelsens effektutvärdering av projektet Dialog om miljöhänsyn visar att 
samsynen om vad som är god miljöhänsyn har ökat, och att skogsbrukande orga-
nisationer anser att även lagkrav för miljöhänsyn nu är tydligare82.

Dialogprojektet har lett till:
•  Målbilder för god miljöhänsyn.
• Nya föreskrifter och allmänna råd om hänsyn till växt- och djurarter, priori-

tering av hänsyn,
• Underlag till en ny hänsynsuppföljning vid skogliga åtgärder, 
• Att det fördes partsvisa diskussioner kring det skogliga sektorsansvaret.

Erfarenheterna av projektet Dialog om miljöhänsyn har visat att samverkan och 
delaktighet är viktiga parametrar för att driva ett framgångsrikt förbättringsar-
bete. De gemensamma målbilderna visar att samverkan leder utvecklingen framåt.

Gemensamma målbilder och utvecklad hänsynsuppföljning
De skogsbrukande organisationer som deltagit i arbetet har överlag siktet inställt 
på någon form av implementering av resultaten, ofta i form av uppdaterade 
instruktioner och kompetensutveckling. 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 för att minska skadorna 
på hänsynskrävande biotoper, skyddszoner och forn-och kulturlämningar. Dock 

81 Backman G. och Erlandsson T. 2011. Möjligheter att förbättra måluppfyllelse vad 
gäller miljöhänsyn vid föryngringsavverkning: Rapport efter en analys och rådgivande 
prioritering av åtgärder. Skogsstyrelsen Meddelande 2011:2.

82 Markör Marknad och Kommunikation. 2014: ”Dialog om miljöhänsyn” – Intervjuer med 
skogsbrukets deltagare i dialogprojektet. Skogsstyrelsen.
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krävs fortsatt arbete, bland annat eftersom de skogsbrukande organisationer som 
inte deltagit i dialogprojektet har en tydligt mer skeptisk inställning till implemen-
tering av målbilder och förändring av uppföljningssystem. 

Skogsstyrelsens effektutvärdering visar att Dialog om miljöhänsyn har lagt en 
god grund för ett nytt utvecklat system för uppföljning av miljöhänsynen i skogen, 
liksom för ett kontinuerligt lärande. Skogsbrukets representanter är dock avvak-
tande vad gäller implementering i väntan på konkreta utfall.

Sektorsdialog
Dialogerna från 2014 har givit en bra överblick av respektive organisations arbete 
(ambitioner, drivkrafter och utmaningar) inom utvalda områden och utgör ett stöd 
för att hitta konkreta åtgärder för att effektivisera/förbättra myndighetens eller 
företagets arbete, liksom samverkan mellan organisationerna. 

Med sektorsdialogerna har Skogsstyrelsen kortat avståndet till organisationerna 
i sektorn och effektiviserat kontaktvägarna. Myndigheten har också fått en bättre 
bild och ökad förståelse för intressenternas olika förutsättningar vilket hjälper till 
att ”skräddarsy” riktade insatser. Förväntningen är att arbetet i nästa steg ska leda 
till förändringar i attityder, agerande och i slutändan bättre möjligheter att klara 
ambitionerna i skogspolitiken. Vidare analys av resultatet pågår.

Miljömålssystemets utformning
Att hitta vägar för att stärka olika aktörers drivkrafter, och hitta goda motivato-
rer för fortsatt förbättringsarbete, är en viktig del av miljöarbetet. I det här sam-
manhanget har systemet med miljökvalitetsmål en stor potential att åstadkomma 
ytterligare drivkrafter för förbättringar. Dock krävs för detta ändamål en utveck-
ling av systemet. Systemet behöver ses över och utvecklas för att bättre synliggöra 
positiva miljöåtgärder och trender. Tillämpningen av systemet behöver förhålla 
sig till att tillståndet i miljön ofta inte förändras på kort sikt av de åtgärder som 
vidtas. Dock motverkar eller förhindrar de en försämring av miljötillståndet, och 
påverkar på längre sikt miljötillståndet i positiv riktning. Många åtgärder i skogen 
har karaktär av långsiktigt arbete, och har lång leveranstid för att effekterna ska 
ge positivt utslag. De återkommande negativa resultaten i de årliga utvärdering-
arna riskerar att sänka motivationen, när vidtagna åtgärder inte ger utslag i miljö-
målssystemet. För att göra utvärderingen och systemet mer motivationsdrivande, 
behöver de åtgärder som vidtas synliggöras i miljömålssystemet i allmänhet, och 
i utvärderingen i synnerhet. Levande skogar och dess preciseringar ger dessutom 
relativt stort utrymme för tolkningar och försvårar skogsbrukets prioriterings-
arbete av åtgärder kopplade till målet.

För att underlätta för skogsbrukets aktörer att bidra till måluppfyllnad finns 
behov av att utveckla fler funktionella indikatorer. Den nyligen framtagna mål-
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manualen för Levande skogar83 är en god ansats som kan utvecklas vidare. Även 
i Skogsstyrelsens arbete med ny hänsynsuppföljning, läggs stor vikt vid objekti-
vitet och mätbarhet, och att statistiken ska vara användbar vid utvärdering av de 
skogspolitiska målen och miljömålen. Internationellt och inom EU är indikator- 
frågan också mycket aktuell. Inom Forest Europe pågår en uppdatering av 
befintliga indikatorer för hållbart skogsbruk och på EU-nivå har det inrättats en 
arbetsgrupp för att utvärdera det konkreta policybehovet för Sustainable Forest 
Management (SFM) kriterier och indikatorer för hållbart skogsbruk och huruvida 
befintliga indikatorer (Forest Europe) svarar mot dessa policybehov. 

En viktig förutsättning för att utveckla ett funktionellt målstyrningssystem är 
att de aktörer som påverkas, och förväntas bidra till resultatet, får möjlighet att 
vara delaktiga i utvecklingen av systemet. Delaktighet ger förståelse och engage-
mang, vilka är nyckelfaktorer för att öka motivationen och öka takten i åtgärdsar-
betet.

Vad är ändamålsenligt för att bevara biologisk mångfald i svensk skog?
Som tidigare nämnts är samverkan och dialog viktiga instrument i miljöarbetet. 
För att ytterligare stimulera aktörers motivation att bidra positivt till miljöarbetet 
i skogen, är det viktigt att utveckla en gemensam målbild av vad som krävs för 
att nå fram till målet. I dagsläget finns meningsskiljaktigheter mellan myndigheter, 
skogsbruk, ideell naturvård och naturvårdsforskning om vad som krävs (bevarade 
arealer etc.) för att bevara biologisk mångfald och för att uppnå gynnsam beva-
randestatus för arter och naturtyper. Att ta fram en ändamålsenlig metod för att 
kartlägga och åskådliggöra vad de olika skogsberoende arterna behöver för att 
överleva i livskraftiga bestånd i skogslandskapet, är angeläget. Det är viktigt att en 
sådan analys av hur olika arters behov kan generaliseras till behov av avsättningar, 
extra hänsynsfullt skogsbruk, hänsyn och naturvårdande skötsel, utvecklas i en 
process som karakteriseras av öppenhet. Arbetet bör ske i bred samverkan mellan 
olika experter, myndigheter och skogssektorn. 

Det är också viktigt att tydliggöra och skapa förståelse för Sveriges bedömning 
av bevarandestatus för skogstyper och skogslevande arter som omfattas av EU:s 
habitatdirektiv, och vad direktivet innebär för skogsbruket. En viktig förutsättning 
är att de aktörer som påverkas och förväntas bidra till resultatet, får möjlighet att 
vara delaktiga. Återigen bör poängteras att delaktighet ger förståelse och engage-
mang, vilka är nyckelfaktorer för att öka motivationen och därmed takten i miljö-
arbetet.

83 Målmanual för uppföljning och bedömning av Levande skogar, beslut 2014-05-26, dnr 
2013/1525.
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2.2.3 ANALYS AV SKOGSVÅRDSLAGEN OCH MILJÖBALKEN  

UR ETT MILJÖMÅLSPERSPEKTIV

Inledning
Inom ramen för den fördjupande utvärderingen genomförde Skogsstyrelsen år 
2015 en analys av hur skogsvårdslagen och tillämpliga delar av miljöbalken styr 
mot preciseringarna i miljökvalitetsmålet Levande skogar84. I denna har först en 
kartläggning gjorts, i form av en bedömning av vilka paragrafer i skogsvårdslagen 
samt vilka kapitel i miljöbalken som skulle kunna bidra till uppnåendet av de nio 
preciseringarna i Levande skogar. I bedömningen har ordalydelsen och uppbygg-
nad i lag, förordning, föreskrifter samt i allmänna råd beaktats, liksom hur, och 
om, den aktuella paragrafen tolkas och tillämpas av Skogsstyrelsen. Det finns en 
rad andra styrmedel som styr mot preciseringarna och miljömålet Levande sko-
gar. I analysen nedan har dessa inte utvärderats. Andra styrmedel bör dock tas i 
beaktande vid bedömning av skogsvårdslagen och miljöbalken. I analysen används 
den nationalekonomiska teoribildningen för att förklara styrmedel och drivkrafter. 
Även om utvärderingen har identifierat svagheter i nuvarande skogsvårdslag och 
miljöbalk i dess förmåga att styra mot miljömålet Levande skogar, bör det poäng-
teras att skogsvårdslagen och miljöbalken innehåller minimikrav. Skogsägare 
förväntas, i enlighet med sektorsansvaret, ha högre ambitioner i att bevara skogs-
landskapets natur- och kulturmiljövärden än kraven i lagarna. Detta är inte minst 
viktigt för att nå upp till preciseringarna och miljömålet Levande skogar.

Aktiviteter och beteenden som orsakar miljöproblem
En fri marknadsekonomi med perfekt konkurrens är enligt den nationalekono-
miska teoribildningen det system som mest effektivt fördelar resurser för att skapa 
maximal nytta för samhället. En perfekt konkurrens är dock svår att uppnå pga. 
marknadsmisslyckanden som gör att prismekanismen inte förmår sätta priser som 
fullständigt tar hänsyn till alla kostnader och nyttor. Dessa marknadsmisslyckan-
den kan bero på förekomsten av såväl positiva som negativa externaliteter. Detta 
ger anledning för staten att intervernera (ingripa) på marknaden med styrmedel i 
syfte att justera för positiva och negativa externaliteter. De positiva externaliteter-
na är varor och tjänster som skapas av skogsägare och som är till nytta för andra 
(samhället) än skogsägarna, utan att den senare får betalt för detta, då det saknas 
ett marknadspris. Exempel på negativa externaliteter är åtgärder i skogsbruket 
som leder till minskad biologisk mångfald, skador på forn- och kulturlämningar 
etc. 

Historiskt har det funnits ett flertal externaliteter i skogsbruket som staten i mer 
eller mindre utsträckning har försökt korrigera. Ett känt exempel på en negativ 

84 Christianssen L., Kock Hansen G., Pettersson J. och Karlsson S. (utkast) Utvärdering 
av skogsvårdslagen och tillämpliga delar av miljöbalken ur ett miljömålsperspektiv. 
Skogsstyrelsen Rapp. 2015:xx.
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externalitet är från slutet på 1800-talet då återväxten inte fungerade och avverk-
ningen riskerade att leda till råvarubrist i skogsindustrin. Staten försökte från 
1855 och framåt, reglera återväxten, och 1905 trädde en lag ikraft tillsammans 
med andra åtgärder, såsom en ny myndighet (Skogsvårdsstyrelser) med ansvar för 
rådgivning och bidrag, samt i mindre grad tillsyn. 

I den nationalekonomiska teoribildningen är förekomsten av marknadsmiss-
lyckanden och externaliteter samt kollektiva varor, en förklaring till att miljöpro-
blem uppstår. I skogsbruket kan detta översättas till att skogsägare som skapar 
positiva externaliteter (biologisk mångfald, kol- och kvävelagring eller forn- och 
kulturlämningar) sällan får betalt för detta då ett marknadspris saknas. Avsak-
naden av en ekonomisk intäkt för de positiva externaliteterna medför risk för att 
dessa samhällsnyttigheter skapas i mindre omfattning. Ett marknadspris är dessut-
om oftast svårt att ta fram eftersom den ekonomiska värderingen är problematisk. 
Flera av de positiva externaliteterna och kollektiva varorna och tjänsterna har en 
direkt koppling till preciseringarna och uppfyllandet av Levande skogar. 

Karaktäriserande för skogsbruket är dess långa omloppstider på upp till över 
hundra år. Flera av de miljöproblem som finns idag bygger på ”gamla skulder”, 
det vill säga är orsakade av aktiviteter och beteenden i ett skogsbruk med en 
annan styrmedelsmix, kunskap etc. än den som finns idag. Det är därför svårt 
att tydligt peka ut på alla områden vilket miljötillstånd dagens styrmedel ger, då 
dagens miljötillstånd är ett resultat av tidigare lagstiftning och andra styrmedel.

Därtill bör tilläggas att det finns tydliga målkonflikter inom dagens styrning 
mellan olika samhällsmål, såsom produktions- och miljöaspekter. Skogsvårdslagen 
anger att skogen ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning och behål-
ler den biologiska mångfalden. Dessa mål kan vara i konflikt med varandra varför 
avvägningar krävs av skogsägare på och mellan skogsfastigheter. Även inom Mil-
jömålssystemet finns inbördes konflikter, exempelvis mellan målen Levande skogar 
och Begränsad klimatpåverkan eftersom hög produktion av skogsråvara är viktig 
för att ersätta fossila bränslen.

Historiskt har äganderätten varit starkt betonad i skogspolitiken vilket ibland 
kan stå i konflikt med allmänintresset. Äganderätten är samtidigt en viktig förut-
sättning för en väl fungerande marknadsekonomi, vilket i sig genererar samhälls-
nytta. Intrångsbegränsningen är ett tydligt exempel på detta då det, upp till nivån 
för intrångsbegränsningen, kan ställas krav på miljöhänsyn och äganderätten 
får stå tillbaka. Vid intrång över denna nivå, kan markägaren enligt miljöbalken 
erhålla ersättning för inskränkningar i äganderätten. Det finns även i kap. 2 i mil-
jöbalken möjligheter att kräva större hänsyn vid skogsbruksåtgärder, men denna 
möjlighet har använts sparsamt.

Äganderätten kontra allmänintresset har beröringspunkter med sektorsansvaret 
och PPP/UPP (User Pay Principle/ Polluter Pay Principle). Det senare tillämpas inte 
i skogsbruket men sektorsansvaret innebär en viss inskränkning i äganderätten 
då skogsägare bland annat ska ha högre ambitioner i sitt miljöarbete än vad som 
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följer av skogsvårdslagen, vilket i sig har en positiv styrning mot preciseringarna 
i Levande skogar. Sektorsansvaret kan sägas innebära en viss tillämpning av den 
nationalekonomiska teorin om internalisering av negativa externaliteter. Inne-
börden i sektorsansvaret och UPP/PPP bör ingå i en heltäckande analys av de 
skogspolitiska styrmedlen. I analysen bör även teorin om internalisering av exter-
naliteter ingå eftersom denna inte enbart innehåller hänsyn till negativa effekter 
utan även de positiva nyttigheter, som skogsbruket producerar som idag inte är 
marknadsprissatta.

Aktörer som genomför aktiviteter som orsakar miljöproblem
Beslut som påverkar allokeringen och produktionen av skogsresursen fattas av ett 
flertal aktörer. Skogsägare äger skogen och tar beslut om inriktningen och målet 
med brukandet av skogsfastigheten. Självverksamheten i skogsbruket är låg men 
vissa skogsägare utför drivning och återväxtåtgärder i egen regi. Virkesköpare som 
köper avverkningsrätter förfogar och utför avverkning och uttransport av virke 
medan skogsentreprenörer utför själva drivningsarbetet och i vissa fall även åter-
växtåtgärder. 

I den nationalekonomiska teoribildningen hänvisas till att drivkraften i en fri 
marknadsekonomi är att maximera egennyttan. Egennyttan hos skogsägare kan 
vara att vinstmaximera genom fokus på virkesproduktion, men också att bevara 
och utveckla natur-, kulturmiljö- och rekreationsvärden. Hur egennyttan ser ut för 
en enskild skogsägare, beror på hur dennes grundläggande värderingar ser ut (se 
beskrivning ovan) och hur värderingarna på marknadens efterfrågesida ser ut. 

På marknaden kan till exempel efterfrågas en viss miljöanpassning och om detta 
påverkar inträde och möjligheten att avsätta skogsprodukter på marknaden, kom-
mer skogsägaren att anpassa sitt skogsbrukande för att kunna sälja virkesproduk-
ter. Denna förändring i fördelningen av skogsresursen är marknadsinitierad. Ett 
exempel på detta är CSR och skogscertifiering. Det senare innebär att producenter 
och konsumenter samt naturvårdsorganisationer tillsammans kommit överens om 
standarder för hur skogsbruket ska bedrivas för att kunna anses som miljöanpas-
sat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt. 

Den fria marknadsekonomins drivkrafter skapar starka incitament för skogs-
ägare att bedriva ett produktionsinriktat skogsbruk, vilket i sig skapar samhälls-
nytta. Skogsägare har därtill utifrån sina värderingar drivkrafter att bevara natur-, 
kulturmiljö- och rekreationsvärden. Dessa värden saknar emellertid oftast mark-
nadspris vilket, enligt nationalekonomisk teoribildningen, ger skäl för staten att 
intervenera (ingripa) på marknaden med olika former av styrmedel för att interna-
lisera dessa värden i marknadsaktörernas beteende för att fördela resurserna mer 
effektivt och skapa högre samhällsnytta. Äganderätten är viktig i en marknads-
ekonomi, men står, som tidigare nämnts, i vissa fall i konflikt med allmänintres-
set. Detta är en historisk konflikt som kommer bestå och påverka regleringen och 
styrningen av skogen. 
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Hur har skogsvårdslagen och miljöbalken implementerats?
I början på 1990-talet skedde de senaste mer omfattande förändringarna av skogs-
politiken. Skogsvårdslagen omreglerades och blev mer av en minimilag vilket ska-
pade större frihet för skogsägare. PPP (Polluter Pay Principle) och UPP (User Pay 
Principle) skulle inte överföras direkt till skogsbruket, utan det ökade ansvaret för 
naturmiljön skulle tillgodoses inom ramen för sektorsansvaret. Ökad frihet skulle 
gynna den biologiska mångfalden genom att skogsägare fick större frihet att själva 
välja skötselmetoder. För skogsägare innebar ett ökat ansvar dels att de skulle 
tillgodose de av statsmakterna fastlagda skogspolitiska målen, dels att de skulle ta 
ett ökat ekonomiskt ansvar för sitt skogsbruk då avgifter, skatter och bidrag mins-
kade. Bidrag skulle enbart utgå för formella skydd, ädellövskogsbruk och vissa 
miljöåtgärder (NOKÅS) av mindre omfattning. Förändringarna i skogspolitiken 
förutsatte bättre kunskaper hos skogsägare vilket bland annat staten skulle tillgo-
dose genom rådgivning. 

Miljökraven i skogsvårdslagen och miljöbalken har nu funnits, med vissa  
justeringar, i runt 20 respektive 15 år. Det är således ingen ny lagstiftning och 
anpassningen hos såväl myndighet som aktörer, borde därför ha kunnat ske under 
denna tid Att bedöma styrningen mot miljökvalitetsmålet Levande skogar är för-
enat med en rad problem vilket kan försvåra implementeringen. Målet och pre-
ciseringarna i Levande skogar och de administrativa styrmedlen skogsvårdslagen 
och miljöbalken är kvalitativa och oprecisa, vilket kan försvåra tillämpning och 
efterlevnad för myndigheter, skogsägare och andra aktörer. 

Det är svårt att bedöma vad som krävs för att miljömålet och preciseringarna 
ska vara uppnådda. Att de centrala styrmedlen är oprecisa, innebär att det finns 
utrymme för tolkning vid såväl tillämpning som efterlevnad och att det är svårt 
att bedöma i vilken mån styrmedlen ger effekter som är tillräckliga för att nå mil-
jömålet och preciseringarna. Att både målet och preciseringar är kvalitativa och 
oprecisa medför bland annat behov av utveckling av mätbara indikatorer och en 
fortsatt utveckling av målmanualen för uppföljning av Levande skogar. Skogs-
vårdslagen och miljöbalken skulle kunna bidra till miljökvalitetsmålet i större 
utsträckning med en annan tillämpning och efterlevnad hos myndigheter, skogs-
ägare och andra aktörer. 

Det finns dock juridiska förutsättningar för att de administrativa styrmedlen 
skogsvårdslagen och miljöbalken ska kunna bidra till att nå miljömålet Levande 
skogar och dess preciseringar. Samtidigt bör det poängteras att samtliga styrmedel 
bör ingå i en styrmedelsanalys för att få en helhetsbild av vilka styrmedlen och 
åtgärderna är och hur effektivt de styr mot preciseringarna. Vid utvärderingen har 
en kartläggning gjorts i form av en bedömning av vilka paragrafer i skogsvårdsla-
gen samt vilka kapitel i miljöbalken som skulle kunna bidra till uppnåendet av de 
nio preciseringarna i Levande skogar. Skogsvårdslagen och miljöbalken ska tilläm-
pas parallellt men kopplingen mellan författningarna är komplex, vilket försvårar 
implementeringen för skogsägare, myndigheter och andra aktörer.
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Tillsynsarbetet räknas som ett administrativt styrmedel och tillsynsarbetet har 
minskat under 1980 och 1990-talet. Hur effektiv tillsynen är, har delvis utvär-
derats av Skogsstyrelsen där det konstaterats brister i möjligheterna att redovisa 
vilken direkt effekt tillsynsverksamheten har på mottagarens agerande. Resultaten 
visade ändå på logiska samband där till exempel tydligheten och sanktionsmöj-
ligheten vid förelägganden och förbud ger större effekt än råd och samråd85. På 
senare år har Skogsstyrelsen haft som mål att öka antalet beslut (föreläggande och 
förbud) och få till en skarpare tillsyn i syfte att tydliggöra när lagen sätter gränser 
för skogsägarens handlingsfrihet. 

Skogsstyrelsen har även i en förstudie föreslagit införandet av systemtillsyn för 
skogsvårdslagen och miljöbalken. Motivet för detta är att effektivisera Skogssty-
relsen tillsyn och stärka verksamhetsutövarens system för ledning och styrning, 
samt att utveckla myndighetens arbete och stärka samverkan mellan verksamhets-
utövaren och myndigheten. Dessutom pågår ett arbete med att se över möjlighe-
terna till att införa systemtillsyn i skogsvårdslagen. 

Utvärderingen har identifierat brister i lagstiftningen i regler för när en anmälan 
till, eller en ansökan från, Skogsstyrelsen krävs. Anmälan till Skogsstyrelsen gäller 
endast för avverkning, uttag av skogsbränsle och skyddsdikning. Åtgärder såsom 
röjning, underröjning och gallring omfattas inte. Det finns svagheter i lagstiftning-
en om vem som kan hållas ansvarig vid utebliven anmälan i de fall markägaren 
avtalat bort ansvaret för anmälan till virkesuppköpare. Med EU:s timmerförord-
ning förbättras dock situationen, då även virkesuppköpare av avverkningsrätter 
blir skyldiga att tillse att en avverkningsanmälan har lämnats in till Skogssty-
relsen. Markägaren är inte bunden till den hänsynsredovisning som redovisats i 
avverkningsanmälan och hänsynsredovisningen följs heller inte upp vid respektive 
avverkning. Det förstnämnda betyder att det inte krävs att den redovisade miljö-
hänsynen tagits om Skogsstyrelsen inte beslutat om ett föreläggande eller förbud. 
Det sistnämnda betyder att det är svårt att avgöra om redovisad miljöhänsyn 
tagits. Ofta sker en schablonmässig hänsynsredovisning i en övergripande plane-
ring före anmälan medan detaljplaneringen görs efteråt.

Det finns idag en osäkerhet i gränsdragningen mellan ansvarsområden och hur 
ansvaret för den praktiska hanteringen ska fördelas mellan länsstyrelserna och 
Skogsstyrelsen för skogsbruksrelaterade ärenden som berör artskyddsförord-
ningen. Skogsstyrelsen har därför, tillsammans med Naturvårdsverket och fem 
länsstyrelser, genomfört en förstudie som har tydliggjort vilka frågeställningar som 
behöver besvaras86. Dessa berör till exempel tillsynsansvarets fördelning, förhål-
landet mellan olika författningar, oklarheter i möjligheter till intrångsersättning, 
verksamhetsutövarens ansvar, otillräckligt kunskapsunderlag kunskap hos hand-

85 Duvemo K. och Eriksson A. 2014. Effektutvärdering 2013. Intern rapport. Diarienummer 
2013/2108.

86 Eva Amnéus Mattisson, Naturvårdsverket, Tove Thomasson, Skogsstyrelsen. 2014 
Förstudie-Artskydd i skogen Slutrapport Skogsstyrelsen rapport 7.
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läggare. Under 2015 startar ett projekt som ska besvara frågeställningarna och 
inkludera en juridisk utredning, liksom en vägledning för ärendehandläggning.

Preciseringarna i miljökvalitetsmålet Levande skogar
Det finns preciseringar i miljökvalitetsmålet som överlappar varandra. Det visar 
sig genom att en och samma av ett antal paragrafer i skogsvårdslagen och kapitlen 
i miljöbalken styr mot flera preciseringar. 

Preciseringarna Främmande arter och genotyper samt genetiskt modifierade 
organismer är de som är mest konkreta och mest avgränsade, vilket i större 
utsträckning än andra preciseringar, gör det möjligt att följa upp dessa. Skogs-
vårdslagens regler rörande dessa är även mer precisa än regler för andra precise-
ringar, vilket torde leda till att de i längden blir enklare att tillämpa och därmed 
ger större möjlighet till måluppfyllnad om de efterlevs. 

Preciseringen ekosystemtjänster innebär en avvägning mellan till synes mot- 
stående intressen. Det är en avvägning som adresseras i skogsvårdslagens portal-
paragraf. Skogsägare kan bruka skogen på olika sätt, vilket gynnar skilda eko- 
systemtjänster. Exempelvis kan ett specifikt brukande optimeras för ekosystem-
tjänsten ”fiberproduktion”, men det innebär att andra ekosystemtjänster (t.ex. 
produktion av vilda bär) missgynnas. Även preciseringen skogsmarkens egenska-
per och processer kan vara en avvägning mellan olika intressen, vissa typer av ska-
dor kan påverka skogsmarkens framtida produktionsförmåga. De paragrafer som 
antagits ha koppling till dessa preciseringar är mindre precisa och det är därmed 
svårare att se sambandet mellan dem och lagens bidrag till måluppfyllnaden. 

Preciseringarna Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation samt hotade 
arter och återställda livsmiljöer påverkas framförallt genom art- och habitatdirek-
tivet, vilket införlivats i den svenska lagstiftningen genom artskyddsförordningen. 
I praktiken tillämpas denna dock i mindre utsträckning jämfört med skogsvårds-
lagen. Skogsvårdslagen innehåller begränsningar i form av intrångsbegränsningen. 
Detta utrymme räcker inte alltid till för skyddet av arter. Miljöbalken har endast 
använts i begränsad omfattning. 

Den precisering som torde vara svårast att uppnå är grön infrastruktur. Den bör 
bedömas över större geografiska områden där ett helhetsperspektiv behövs, både 
avseende geografi och tidsrymd. Dessutom kan ett flertal administrativa gränser, 
till exempel länsgränser och fastighetsgränser, behöva överskridas, vilket inte alltid 
är enkelt. Att avverkning och hänsyn till natur och kulturmiljöer regleras i skogs-
vårdslagen torde ha en positiv effekt på preciseringen om bevarande av natur och 
kulturmiljövärden. Däremot finns begränsningen om att pågående markanvänd-
ning inte avsevärt får försvåras vilket indirekt sätter nivån för vad lagen som 
styrmedel kan uppnå. Det finns även vissa paragrafer som inte används vilket inte 
ökar möjligheten till måluppfyllelse i lagens funktion som styrmedel.

Vissa preciseringar i Levande skogar skulle gynnas av att ett tydligare land-
skapsperspektiv användes vid förvaltning av skogsresurserna. Skogsvårdslagen 
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riktar sig till skogsägaren, och ägarstrukturen i skogslandskapet gör att tillämp-
ningen av lagstiftningen blir svår att införliva ett landskapsperspektiv.

2.2.4 SKOGSCERTIFIERINGEN

Certifieringens betydelse för att förbättra den ekologiska anpassningen av skogs-
bruket är odiskutabel. Framförallt har skogscertifieringen bidragit till att fler fri-
villiga avsättningar av skog tillkommit än vad som sannolikt annars hade skett. 
Certifieringen och dess koppling till marknaden för skogsprodukter innebär en 
högre naturvårdsambition utöver de lagkrav och bestämmelser som samhället 
ställt upp. I en del avseenden är certifieringen mer detaljreglerad än skogsvårdsla-
gen, vilket lett till en ambitionshöjning för objekt med mer måttliga naturvärden. 
Det tydligaste exemplet är kanske kravet på att lämna minst tre högstubbar och 
10 levande träd per hektar vid avverkning, oavsett vilka naturvärden som finns på 
avverkningstrakten. Certifikaten försvaras årligen genom oberoende externa revi-
sioner från ackrediterade företag. Certifieringen ställer krav på skogsbranschen att 
den har tydliga ledningssystem för miljöverksamheten och kan verifiera ursprung 
på råvara, och med vilka metoder den gjorts tillgänglig på marknaden. Certifie-
ringen ställer också vissa krav på kommunikation med de intressenter som berörs 
av verksamheten. Certifieringssystemen förutsätter därför ”ordning och reda” i 
företagens och skogsägarnas ledningssystem. Många skogsföretag är därför idag 
också certifierade enligt ISO 14001, med de krav på ledning, egna miljömål, verifi-
kationer och interna revisioner, som detta innebär.

2.2.5 ÖVRIG PÅVERKAN

I en marknadsekonomi är det fullt naturligt att skogsbruket påverkas kanske mest 
av den fria marknadsekonomins drivkrafter. Det i sig skapar samhällsnytta. Svensk 
skogsindustri är exportorienterad och påverkas av den internationella konjunk-
turen. Den globala konkurrensen innebär att skogsindustrin i många fall får ta 
priserna som givna på marknaden. De har inte möjlighet att påverka slutpriset på 
produkterna och tvingas därför till kontinuerliga rationaliseringar för att behålla 
marknadsandelar. Rationaliseringar i form av kostnadsbesparingar kan påverka 
investeringar i naturvårdsåtgärder. Dock finns det drivkrafter på marknaden som 
internaliserar externaliteter i form av CSR (Corporate Social Responsability), lik-
som skogscertifiering där skogsägarna utan statlig inblandning, tagit egna initiativ. 
Detta har en positiv effekt på bland annat Levande i skogar, i form av skogsav-
sättningar av stora skogsarealer och krav på avverkningsförbud av nyckelbiotoper. 

En annan stark påverkansfaktor är skattepolitiken. Skatteregler för skogsägare 
påverkar deras beteende både när det gäller produktions- och miljöåtgärder. 
Exempel på skatteinstrument för skogsägare är skogsavdrag, skattesatser, ränte-
fördelning, periodiseringsfonder skogskonton, m.m. 

Andra politikområden som till exempel energipolitik, klimatpolitik, markan-
vändningspolitik, jaktpolitik, påverkar också skogen och skogsbrukandet i olika 
grad.



246 MÅL I SIKTE – DE 16 MILJÖKVALITETSMÅLEN I FÖRDJUPAD UTVÄRDERING 2015 – VOLYM 2

2.3 Sammanfattning
Forskning pekar mot att god hänsyn vid slutavverkning, helst med relativt stora 
hänsynsytor, gör stor nytta och motverkar fragmentiseringen för flera hundra 
arter. Det pågår en konstruktiv process kring förbättring av miljöhänsyn vid slut-
avverkning där stora delar av skogsbruket deltar.

Hyggesfritt skogsbruk, där trädskikt finns kontinuerligt och där marken inte 
markbereds, kan motverka fragmentiseringen för vissa arter som är i behov av 
lång kontinuitet. Det kan också vara ett sätt att utvinna en del av produktions-
värdet i skog som i första hand används till rekreation.

Vare sig hyggesfritt skogsbruk eller god miljöhänsyn vid avverkning, är tillräck-
ligt för att motverka habitatförlust och fragmentisering för alla arter. De arter som 
är beroende av ostörd skog med lång kontinuitet behöver skog som lämnas till 
fri utveckling, och dessa habitat behöver finnas i ett tillräckligt tätt nätverk över 
landet. Arealen skyddad skog behöver öka. För att öka det formella skyddet krävs 
mer resurser. Under senare år har tillkommande arealer i det ordinarie skyddsar-
betet minskat. Det är en följd, främst av att ersättningen per hektar för formellt 
skydd har höjts. De frivilliga avsättningarna är ett viktigt bidrag i arbetet med att 
motverka habitatförlust och fragmentering.

Miljömålssystemet har en stor potential för att åstadkomma ytterligare driv-
krafter för förbättringar. Dock krävs en utveckling av systemet. Systemet behöver 
ses över och utvecklas för att bättre synliggöra positiva miljöåtgärder och trender. 
En viktig förutsättning för att utveckla ett funktionellt målstyrningssystem är att 
de aktörer som påverkas och förväntas bidra till resultatet, får möjlighet att vara 
delaktiga i utvecklingen av systemet. Delaktighet ger förståelse och engagemang, 
vilka är nyckelfaktorer för att öka motivationen.

Juridiska förutsättningar finns för styrning mot preciseringarna i Levande sko-
gar. Lagstiftningens utformning samt målet och preciseringarna i Levande sko-
gar är dock kvalitativa och oprecisa, vilket riskerar att försvåra tillämpning och 
efterlevnad för myndigheter, skogsägare och andra aktörer. Skogsvårdslagen och 
miljöbalken ska tillämpas parallellt, men kopplingen mellan författningarna är 
komplex, vilket försvårar implementeringen för skogsägare, myndigheter och 
andra aktörer.

Det krävs omfattande frivilliga insatser från skogsbruket för att miljökvalitets-
målet ska kunna nås. Det finns ett fortsatt behov av att tydliggöra sektorsansvaret. 
Det kan ske via bland annat klargörande av vilka åtgärder som skogsbruket för-
väntas vidta utan statligt ekonomiskt stöd och vilka övriga statliga insatser som 
planeras. I det senaste skogspolitiska beslutet vidhålls att kärnan i sektorsansvaret 
är skogsnäringens ansvar för att medverka till en ekologisk anpassning av sin 
verksamhet i syfte att uppfylla miljömålen.87 

87 Prop. 2007/08:108 – en skogspolitik i takt med tiden.
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3. Bedömning av om målet nås 

3.1 Det centrala i bedömningen 

Tabell 12.6. Det centrala i bedömning av om miljökvalitetsmålet nås. Tabellen sammanfattar 
bedömningen av målets olika delar utifrån uppföljning och analys.  

Centralt uppföljningsmål Nivå som behöver nås Aktuell situation

God miljöhänsyn vid 
föryngringsavverkning

I dagsläget finns målbilder för mark och vatten, 
hänsynskrävande biotoper, sociala värden och 
kulturmiljöer De målbilder som tagits fram beskriver 
vilken hänsyn som i genomsnitt bör tas i samband 
med alla skogsbruksåtgärder. En ny målbild för 
information och dialog om skogsbruk i områden 
viktiga för friluftsliv och rekreation kommer att tas 
fram under 2015. Målbilderna är en beskrivning 
av vad som är god miljöhänsyn och bör i huvudsak 
vara uppfyllda.

Det finns brister i den miljöhänsyn som tas i sam-
band med föryngringsavverkning, ffa gällande 
skador på forn- och kulturlämningar, hänsyns-
krävande biotoper och vattendrag. Ett betydande 
förbättringsarbete pågår för att utveckla skogsbru-
kets miljöhänsyn vid avverkning. I projektet ”Dialog 
om miljöhänsyn” har gemensamma målbilder för 
god miljöhänsyn arbetats fram och ett omfattande 
implementeringsarbete pågår. Betydande initiativ 
inom kulturmiljöområdet har givit indikationer på 
snabbt förbättrade resultat i Norra Sverige.

Naturtyper med gynnsam 
bevarandestatus

De skogliga naturtyperna i habitatdirektivet ska ha 
gynnsam status, eller åtgärder vara genomförda och 
trenden positiv så att bevarandestatusen på sikt kan 
komma att bli gynnsam.

15 av de 16 skogliga naturtyper som omfattas av 
Sveriges rapportering av habitatdirektivet har dålig 
eller otillräcklig bevarandestatus.

Hotade arter Antalet skogslevande som bedöms hotade till följd 
av den sammantagna skogsförvaltningen behöver 
minska till nära noll.

Skogslevande arter i habitatdirektivet ska ha  
gynnsam bevarandestatus.

För cirka 1 800 av de rödlistade arterna bedöms 
skogslandskapet vara viktigt.

20 av habitatdirektivets 32 bedömda skogslevande 
arter har dålig eller otillräcklig bevarandestatus.

Skyddade områden

– Formellt skydd

– Frivilliga avsättningar

Hur stora arealer som ska skyddas formellt är ett 
parlamentariskt beslut. Skyddade områden behöver 
vara stabila över tid och det är viktigt att de områ-
den som skyddas inte blir isolerade öar.

Arealen formellt skyddad skog ökar. Arealen frivil-
liga avsättningar har ökat och är en omfattande 
och viktig insats. Takten i områdesskyddsarbetet är 
dock för låg. Arealen formellt skyddad skog är, som 
tidigare nämnts, ojämnt fördelad över landet Det 
krävs större arealer långsiktigt bevarade områden 
av de mest skyddsvärda skogarna för att motverka 
ytterligare fragmentisering av habitaten för många 
hotade arter.

Alternativa bruknings-
former – Areal som brukas 
med hyggesfria metoder

Arealer som brukas med hyggesfria metoder behö-
ver öka väsentligt. Hyggesfritt skogsbruk bör tilläm-
pas som avverkningsform på områden som hyser 
lång trädkontinuitet för att förstärka värdekärnors 
ekologiska funktion.

Hyggesfria brukningsmetoder ökar men används 
fortfarande endast i marginell omfattning.

Bevarande av värdekärnor Värdekärnor avverkas ej Värdekärnor avverkas i viss utsträckning.

Naturvårdande skötsel i 
skyddade områden

Naturvårdande skötsel utförs i paritet med behovet Skötseln är otillräcklig relativt behovet.

Restaurering av livsmiljöer Insatser för att restaurera livsmiljöer behöver öka Vidtagna restaureringsinsatser är otillräckliga.
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Tabell 12.6. Fortsättning.  

Centralt uppföljningsmål Nivå som behöver nås Aktuell situation

Landskapsperspektiv i 
naturvårdsarbetet

Samarbete mellan näringsliv, enskilda skogsägare, 
myndigheter, kommuner och ideella organisationer 
bör stärkas för att få ett landskapsperspektiv och 
därmed bättre effekt av de naturvårdsåtgärder som 
vidtas.

Många större skogsägare och skogsägarföreningar 
arbetar med denna inriktning. Något systematiskt 
samarbete inom sektorn, mellan sektorn, myn-
digheter och expertis i detta avseende har ännu 
inte skapats. En grund läggs med länsstyrelsernas 
arbete med samordning och utveckling av regionala 
handlingsplaner för grön infrastruktur i land och 
vatten.

Tillgång på viktiga struktu-
rer för biologisk mångfald, 
exempelvis gammal skog, 
äldre lövrik skog, mäng-
den och kvalitén död ved

Tillgång på viktiga strukturer för biologisk mångfald 
möter behovet

Viktiga strukturer i form av död ved ökar i landska-
pet. Vissa åldersklasser gammal skog ökar. Arealen 
gammal skog (>160 år) på produktiv skogsmark 
utanför reservaten har minskat påtagligt sedan 
1920-talet i norra Norrland, men utvecklingen har 
vänt uppåt sedan 1990-talet. I Götaland har area-
len av alla åldersklasser över 100 år ökat sedan 
1920-talet. Sammantaget i hela landet har arealen 
skog över 120 år minskat från 3,7 milj. ha till 2,8 
milj. ha sedan 1920-talet (eller från drygt fyra till 
3,3 milj. ha om reservaten läggs till). Arealen äldre 
örtrik granskog minskar i hela landet. Arealen gam-
mal skog, är ojämnt fördelad över landet.

3.2 Bedömningen av målet som helhet

Nej
MILJÖKVALITETSMÅLET ÄR INTE UPPNÅTT OCH KOMMER INTE KUNNA NÅS  

MED BEFINTLIGA OCH BESLUTADE STYRMEDEL OCH ÅTGÄRDER.

Det råder enighet om att miljömålet Levande skogar inte är uppfyllt, och att arbe-
te återstår. Dock finns olika uppfattningar om vad som krävs för att bevara livs-
kraftiga populationer av de skogsberoende arterna i landskapet, framförallt i fråga 
om hur stor andel av skogsmarken som måste vara helt ostörd och hysa många 
trädindivider med hög ålder. Habitatförlust pågår fortfarande i alltför stor omfatt-
ning. Det råder brist på arealer gammal skog med bibehållen skogskontinuitet, 
flerskiktade skogar, ostörda fuktiga och våta skogsmiljöer, liksom tillgång till död 
ved av olika kvaliteter och i olika miljöer. Skogar som uppfyller naturtypskvali-
teterna enligt habitatdirektivsrapporteringen, finns i alltför liten omfattning och 
minskar dessutom till följd av avverkning. Likaså avverkas skogar med höga 
naturvärden, exempelvis nyckelbiotoper och andra värdekärnor. Fler ekologiskt 
värdefulla skogar behöver långsiktigt skydd och takten i områdesskyddsarbetet 
är alltför långsam. En hög andel av de skogar som uppfyller naturtyps kvalitéer 
enligt habitatdirektivet, är inte formellt skyddade eller frivilligt avsatta. Även 
många identifierade värdekärnor saknar skydd. En viss del av skogar med 
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lång skogskontinuitet skulle sannolikt kunna brukas skonsamt med hyggesfria 
skötselsystem och på så sätt behålla landskapets värden, men intresset är ännu 
relativt lågt. Det finns brister i den hänsyn som tas till miljön i samband med 
avverkning. Hänsyn bör tas utifrån framtagna målbilder för god miljöhänsyn. Ska-
denivåerna på forn- och kulturlämningar är fortsatt höga, och hänsynskrävande 
biotoper och vattendrag skadas i alltför hög utsträckning. Ytterligare arbete krävs 
för att skapa en funktionell grön infrastruktur, och miljöåtgärderna behöver kopp-
las tydligare till ett landskapsperspektiv. Samarbete mellan aktörer har påbörjats 
i vissa delar av landet. Återskapande åtgärder vidtas i för liten skala för att vända 
trenderna från förlust av värdefulla arealer och behovet av naturvårdande skötsel-
åtgärder är fortsatt stort.

Tack vare många pågående, framåtsyftande åtgärder och anpassningar, är dock 
bedömningen att utvecklingen för miljöarbetet i skogen, är positiv. Ett betydande 
förbättringsarbete pågår för att utveckla skogsbrukets miljöhänsyn vid avverk-
ning. Gemensamma målbilder för god miljöhänsyn har arbetats fram i projektet 
Dialog om miljöhänsyn och ett omfattande implementeringsarbete pågår. Skogs-
bruket arbetar för att motverka uppkomsten av allvarliga körskador, och har 
utvecklat en gemensam policy för ändamålet. Arealen skog som skyddas från 
skogsbruk ökar via formellt skydd, frivilliga avsättningar och hänsynsytor läm-
nade vid slutavverkning. Viktiga strukturer som död ved ökar i landskapet, vilket 
är positivt för många arter. För att förbättra levnadsvillkoren för hotade arter har 
flera artinriktade insatser vidtagits av skogsbruket under senare tid. Arealen av 
vissa åldersklasser gammal skog ökar. Intresset för att planera naturvårdsarbetet 
på landskapsnivå ökar, liksom intresset för hyggesfria skötselsystem. Artkunskap 
sammanställs och sprids till dem som tar de dagliga besluten i skogen. 

Utvecklingen för miljötillståndet i skogen rymmer både positiva och negativa 
trender. För en del av skogens hotade arter ökar fragmentisering och förlust av 
livsmiljöer fortfarande samtidigt som levnadsförhållandena för andra arter för-
bättras. 

Utvecklingen i miljöarbetet är positiv och behöver fortsätta för att vända tren-
den i miljötillståndet från neutral till positiv. Kvaliteten och omfattningen av 
åtgärder för att motverka habitatförlust och fragmentering, behöver öka för att nå 
måluppfyllelse.
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4. Prognos för utvecklingen av miljötillståndet 

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

Många av de förbättringsåtgärder som vidtas i skogen, motverkar eller förhindrar 
en försämring av miljötillståndet. Flera av åtgärderna är av karaktären långsiktigt 
arbete och har därmed lång leveranstid för att effekterna ska ge tydligt utslag i 
skogen. Att skog undantas från skogsbruk ger inte ett bättre miljötillstånd på kort 
sikt. Däremot motverkas den ytterligare försämring som skulle ägt rum om en vär-
defull skog hade avverkats. Skogsbruket har långa omloppstider, ibland på upp till 
över hundra år. Situationen kompliceras ytterligare av att flera av de miljöproblem 
som finns, idag bygger på ”gamla skulder”, det vill säga är orsakade av aktiviteter 
och beteenden i ett skogsbruk som ägde rum en längre tid tillbaka. 

Fördröjningseffekter gör också att den fragmentisering och negativa påverkan 
på livsmiljöer som skett, inte hunnit få full effekt på artutarmningen i skogsland-
skapet. Bristande hänsyn under 1960-1980 utarmade miljön. Den hänsyn som tas 
i dagens skogsbruk motverkar inte ytterligare ökning av fragmentisering för ett 
stort antal arter. Det är svårt att förutsäga vilken effekt ett varmare klimat kom-
mer att innebära för många svårspridda arter med höga habitatkrav. En osäker-
het om vad som i alla delar behövs för att bevara livskraftiga populationer av de 
skogsberoende arterna i landskapet, försvårar ytterligare framtidsbedömningen. 

5. Behov av insatser för att målet ska nås

För att nå miljökvalitetsmålet Levande skogar krävs bland annat att naturtyper 
och naturligt förekommande arter som är knutna till skogslandskapet, har gynn-
sam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och mellan populatio-
ner, liksom att hotade arter har återhämtat sig och att livsmiljöer har återställts i 
värdefulla skogar. Skogens biologiska mångfald ska vara bevarad i samtliga natur-
geografiska regioner och arter ska ha möjlighet att sprida sig inom sina naturliga 
utbredningsområden som en del i en grön infrastruktur.

Vad som behövs för att nå detta tillstånd är en komplex fråga med många olika 
ingående parametrar. Det är dock klart att det är en stor utmaning att uppnå  
miljökvalitetsmålet Levande skogar. 
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5.1 Områden där fortsatta, förstärkta eller nya åtgärder behövs
 I) Analys av de skogspolitiska styrmedlen med målet att föreslå förbättringar i 
styrningen mot miljökvalitetsmålet Levande skogar 
Skogsstyrelsen anser att en fullständig styrmedelsanalys bör göras av de skogs-
politiska styrmedlen kopplade till preciseringarna i Levande skogar. Analysen kan 
med fördel utföras inom ramarna för det nationella skogsprogrammet.

Inom ramen för en samhällsekonomisk konsekvensanalys bör det analyseras 
vilka styrmedel som är mest kostnadseffektiva och hur de förmår bidra till precise-
ringarna och måluppfyllelse. Analysen bör behandla de styrmedel som finns inom 
ramen för miljömålssystemet, men också andra styrmedel, samt beakta vilka effek-
ter andra påverkansfaktorer har på preciseringarna. Det kan handla om andra 
styrmedel inom andra politikområden men även vilka åtgärder som skogssektorn 
själv vidtar och som bidrar till att nå preciseringarna. 

Analysen kan beakta:
– hur ett tydligare landskapsperspektiv kan nås 
– hur tillämpningen och efterlevnaden skulle förändras om skogsvårdslagens 

paragrafer som behandlar miljöaspekter införlivades i miljöbalken 
– konsekvenserna av en ökad tillämpning av MB 12:6 för nivån av natur- 

värdesobjekt som ligger strax under nyckelbiotoper 
– översyn av kompletterande styrmedel för att få till stånd en snabbare utveck-

ling av hyggesfritt brukande 
– behov/effekt av kompetenshöjande insatser

Ett flertal remissinstanser har lämnat konkreta förslag på ändringar av styrmedel. 
Flera av dem kan beaktas inom ramarna för analysen. Framgångsrika insatser som 
behöver utvecklas ytterligare kan rymmas i analysen. 

Samverkan och dialog
Erfarenheter från bland annat projektet Dialog om miljöhänsyn visar att samver-
kansarbete är fortsatt viktigt för att öka takten mot målet. De initiativ som tagits 
de senaste åren, ger en bra grund att bygga vidare på för ytterligare förbättringar. 

Arbete för förbättrad miljöhänsyn vid avverkning
Målbildsarbetet för god miljöhänsyn behöver fortsätta att utvecklas, och målbil-
derna behöver fortsatt förvaltas och implementeras hos företag och organisationer 
för att minska skadorna på hänsynskrävande biotoper, skyddszoner och forn-och 
kulturlämningar i skogen. Skogsstyrelsens arbete med systematisk sektors dialog, 
som påbörjades under år 2014, bör fortgå och utvecklas vidare liksom återkopp-
lingen till yrkesverksamma.
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Informationstillgång och eTjänster
De insatser som pågår för att bygga upp, kvalitetssäkra och tillgängliggöra data 
om miljövärden behöver fortsätta. Även utveckling av ny teknik erbjuder kost-
nadseffektiva lösningar för att inventera samt säkra informationstillgång i allt från 
planering till genomförande av skogliga åtgärder. Det är viktigt att öka kunskaps-
nivåerna och delaktigheten hos skogsbrukets aktörer för att få en bättre målupp-
fyllnad. Med mer kunskap och ökad delaktighet blir miljöarbetet effektivare.

Utveckling av miljömålssystemet och behov av funktionella indikatorer
Miljömålssystemet bör analyseras och utvecklas i syfte att bli än mer motivations-
skapande, och för att kunna fungera som verktyg för att stimulera aktörers driv-
krafter. Fler ändamålsenliga och mätbara indikatorer bör utvecklas av Skogssty-
relsen, för att underlätta för skogsbrukets aktörer att bidra till måluppfyllnad. För 
att få god genomslagskraft i åtgärdsarbetet bör utvecklingsarbetet ske i samverkan 
mellan berörda myndigheter, naturvårdsforskning och skogssektorns intressenter. 

II) Samverkan och helhetssyn med landskapet som utgångspunkt 
Landskapsperspektivet är av yttersta vikt i naturvårdsarbetet i skogen, och för 
att kunna göra bra avvägningar mellan olika ekosystemtjänster. Samarbete mel-
lan näringsliv, enskilda skogsägare, myndigheter, kommuner och ideella organi-
sationer bör stärkas för att få ett landskapsperspektiv och därmed bättre effekt 
av de naturvårdsåtgärder som vidtas. Att, i samverkan, skapa strukturer för att 
anta gemensamma strategier i ett område, skulle innebära positiva effekter för 
miljöarbetet. Samverkan kan ske exempelvis genom regionala naturvårdsråd, där 
markägarna engageras och kan beröra exempelvis åtgärdsprogram för hotade 
arter, naturvårdande skötsel, strategisk planering av funktionell grön infrastruktur, 
restaureringar av värdefulla vattendrag och andra landskapsekologiska frågor, 
vilka kräver samarbete mellan olika markägare. Framgångsrika lösningar behöver 
appliceras på fler områden och i större skala, och information om dem behöver 
spridas. Samverkan mellan regioner med likartade förhållanden behöver under-
stödjas och systematiseras. I första hand bör ovanstående drivas inom ramarna 
för länsstyrelsernas arbete med samordning och utveckling av regionala hand-
lingsplaner för grön infrastruktur i land och vatten. Frågan om grön infrastruktur 
och helhetssyn på landskapet bör också beaktas i genomförandet av det nationella 
skogsprogrammet.

Strategi för naturvårdande skötsel
Naturvårdande skötsel behövs i många olika miljöer för att bevara biologisk 
mångfald och utveckla natur- och kulturmiljövärden. En strategi för ökning av 
naturvårdande skötsel och restaurering av skogsbiotoper bör tas fram på natio-
nell nivå av berörda myndigheter, i samverkan med skogsbruket. Det är viktigt att 
skogsbruket är delaktigt i arbetet för att få genomslagskraft även utanför formellt 
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skyddade områden. Naturvårdande skötsel i formellt skyddad och frivilligt avsatt 
skog behöver tydligt prioriteras och utföras utifrån de behov som finns. 

III) Ökat skydd av skog
Mer skog behöver bevaras långsiktigt 
Det krävs större arealer långsiktigt bevarade områden av de mest skyddsvärda 
skogarna för att motverka ytterligare fragmentisering av habitaten för många 
hotade arter. Huvuddelen av de naturskogsliknande skogar och skogar med natur-
typskvaliteter, som finns kvar bör skyddas omgående. För att öka det formella 
skyddet krävs mer resurser för ändamålet. Tiden är i sammanhanget en kritisk 
faktor, då avverkningar av värdekärnor försämrar förutsättningarna för arters 
framtida överlevnad. Vissa naturtyper, exempelvis tallskog med lång kontinuitet 
och ädellövskogar, kräver speciella satsningar. Det är av stor vikt att även resurs-
behovet för naturvårdande skötsel tillgodoses.

Strategi för formellt skydd
Strategin för formellt skydd bör, av berörda myndigheter, revideras för att i högre 
utsträckning utveckla funktionaliteten i ett landskapsperspektiv. Det är av stor 
vikt att skapa funktionella nätverk av värdekärnor och värdetrakter. Arbetet med 
det formella skyddet av skog har gått i rätt riktning (baserat på den nationella 
strategin). Det finns dock brister, främst på grund av svagheter i representativitet 
och konnektivitet. Vid en revidering behöver habitatdirektivet beaktas. 

Transparens – frivilliga avsättningar 
Skogsbrukets frivilliga avsättningar utgör ett viktigt bidrag i naturvårdsarbetet. 
De frivilliga avsättningarna behöver få en ökad transparens. Det är av vikt för att 
bevarandearbetet, både på nationell nivå och på regional nivå, ska bli effektivare, 
och skulle därtill innebära ett ökat ömsesidigt förtroende för sektorns miljöarbete. 
Det skulle också medföra säkrare analyser av avsatta arealer. För att utvärdera 
naturnyttan behövs bättre insyn i avverkningen av frivilliga avsättningar och i 
vilken mån de ersätts av andra, mer ekologiskt värdefulla områden. 

IV) Ökad tillämpning av hyggesfria brukningsmetoder
Alternativa skötselmetoder, såsom hyggesfritt skogsbruk, behöver fungera som ett 
förstärkande komplement för att skapa en funktionell grön infrastruktur. Hyg-
gesfritt skogsbruk bör därför i större utsträckning tillämpas som avverkningsform 
på områden som inte utgör värdekärnor, men hyser lång trädkontinuitet. Utveck-
lingen av hyggesfritt skogsbruk går långsamt framåt och en snabbare utvecklings 
krävs för att bevara biologisk mångfald. Tiden är en kritisk faktor, då pågående 
kalavverkningar försämrar förutsättningarna för kontinuitetsberoende arters 
framtida överlevnad. Skogsbruket behöver vidta åtgärder för att öka tillämp-
ningen av hyggesfritt skogsbruk. Myndigheter bör arbeta med rådgivning- och 
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kunskapsinsatser i större omfattning, och regeringen ta ställning till om det krävs 
kompletterande styrmedel för att få till stånd en snabbare utveckling. Läroproces-
sen inom adaptiv förvaltning bör fortgå. 

V) Utvecklad bristanalys och behov av miljöövervakning 
Analys av naturtypers bevarandestatus 
Artdatabanken och/eller annan aktör, bör få i uppdrag att genomföra en analys 
av den modell som ligger till grund för Sveriges bedömning av bevarandestatus 
av naturtyper enligt habitatdirektivet. Det är viktigt att uppdatera den nuvarande 
modellen med ny kunskap och om möjligt att koppla den ännu starkare till de 
behov som artbevarandet har. Exempelvis bör betydelsen av skogsbrukets hänsyn 
vid avverkning kopplat till bedömda arealbehov för att uppnå gynnsam bevaran-
destatus av naturtyper, utredas, liksom möjligheten för kontinuitetsskogsbruk att 
bidra till artbevarande. Behov av minimikrav på störning i form av brand och bete 
bör utredas. Underklasser till naturtypen Taiga bör analyseras. Varierat tröskel-
värde beroende på naturtyp och successionsfas, är också ett område för analys. 
Arbetet bör genomföras i bred samverkan mellan olika experter, myndigheter och 
skogssektor. 

Det är viktigt att tydliggöra och skapa förståelse i skogsbruket för Sveriges 
bedömning av bevarandestatus för skogstyper och skogslevande arter, vilka omfat-
tas av EU:s habitatdirektiv, och vad direktivet innebär för skogsbruket. En viktig 
förutsättning för framgångsrikt arbete med detta 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 och 
därmed takten i förbättringsarbetet.

Miljöövervakning
Det finns ett behov av att utveckla miljöövervakning och uppföljning i skogs- 
landskapets vatten, för att förbättra kunskapsunderlaget. Det finns också ett 
behov av utökad kunskap om skogslevande arters förekomst och spridnings- 
ekologi. 

VI) Förstudie för att samla kunskap om gallringens miljöpåverkan 
Skogsstyrelsen behöver mer kunskap om gallringens miljöeffekter, och i vilken 
omfattning värdekärnor skadas eller förstörs. Möjligheterna att genomföra en 
studie/uppföljning av gallringens miljöeffekter bör ses över. Även gallringens bety-
delse för skapande av miljövärden, bör undersökas.

VII) Högre kunskap om naturvärden i skogen
Det finns behov av att uppdatera kunskapen om var skogar med höga naturvär-
den finns. Den befintliga databasen bör kvalitetssäkras och kompletteras. Ett stort 
behov finns av kartläggning av skogar med höga kontinuitetsvärden för att ge 
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underlag för välriktade åtgärdsinsatser för de arter som är i behov av lång kon-
tinuitet. En inventeringsmetod bör tas fram för ändamålet och försöken med att 
använda resultat från laserscanningsmaterial bör fortsätta. Att underlag om natur-
värden i skogen är tillförlitliga och hyser god kvalitet för befintliga naturvärden, 
är viktigt ur flera aspekter, bland annat för att för att optimera skyddsarbetet, ge 
underlag för arbetet med grön infrastruktur, och för att underlätta för sektorn att 
ta sitt sektorsansvar. Behovet kan sannolikt klargöras inom ramen för Skogsstyrel-
sens regeringsuppdrag Informationsbehov för god miljöhänsyn, vilket ska under-
söka vilken typ av data som behövs och vilken kvalitet denna ska ha. Utredningen 
ska också ge förslag på hur detta behov av data kan tillgodoses. Utredningen 
förväntas lägga förslag till hur inriktningen på det statliga bidraget till dataförsörj-
ningen ska se ut, och också ge rekommendationer till skogsnäringen om fortsatt 
inriktning. 

VIII) Utveckling av branschgemensamma och ändamålsenliga standarder 
Skogsbruket bör göra ytterligare satsningar i form av branschgemensamma och 
ändamålsenliga standarder (för t.ex. traktdirektiv) då potential för förbättrade 
förutsättningar och ökad förmåga att nå miljökvalitetsmålet, finns.
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Tabell 12.7. Sammanfattning av föreslagna åtgärder  

Åtgärd Vem/vilka?

Analys av de skogspolitiska styrmedlen med  
målet att föreslå förbättringar i styrningen mot 
miljökvalitetsmålet Levande skogar

Regeringen/arbetsgrupper, Nationella  
skogsprogrammet

Informationstillgång och eTjänster Skogsstyrelsen, 
berörda myndigheter, skogssektorns intressenter

Skogsstyrelsen, berörda myndigheter, skogs- 
sektorns intressenter

Utveckling av miljömålssystemet och behov av 
mätbara mål

Skogsstyrelsen, skogssektorns intressenter,  
naturvårdsforskning

Samverkan och helhetssyn med landskapet som 
utgångspunkt

Berörda myndigheter, skogsbruket, kommuner, 
skogssektorns intressenter

Ökat skydd av skog Berörda myndigheter, skogsbruket

Ökad tillämpning av hyggesfria brukningsmetoder Berörda myndigheter, skogsbruket

Utvecklad bristanalys och behov av  
miljöövervakning 

Berörda myndigheter, skogssektorns intressenter, 
naturvårdsforskning

Förstudie för att samla kunskap om gallringens 
miljöpåverkan

Skogsstyrelsen, skogsbruket

Högre kunskap om naturvärden i skogen Skogsstyrelsen, berörda myndigheter, skogs- 
sektorns intressenter, naturvårdsforskning

Utveckling av branschgemensamma och  
ändamålsenliga standarder

Skogsbruket

Samverkan och dialog Skogsstyrelsen, berörda myndigheter, skogs- 
sektorns intressenter
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Bilaga 1. Tabellen listar styrmedel som har sin grund i lagstiftningen (administrativt  
styrmedel) och som är kopplade till en monetär kompensation (ekonomiskt styrmedel). 
Tabellen är inte heltäckande.   

Styrmedel (typ) Beskrivning

Rådgivning (information) Skogsstyrelsen bedriver rådgivning och ger information och 
utbildning till skogsägare och andra i skogssektorn om hur 
landets skogar bör skötas så att de skogspolitiska målen kan 
uppnås. Flera projekt under Landsbygdsprogrammet har 
även varit viktiga för att sprida kunskap om skogsskötsel och 
svensk skogspolitik.

Kulturmiljölag (administrativt) Av lagen framgår att det är en nationell angelägenhet att 
skydda och vårda kulturmiljön. Den som planerar eller utför 
ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön undviks eller 
begränsas. Lagen innebär att fornlämningar är skyddade, 
dvs. att det är förbjudet att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över 
eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra 
eller skada en fornlämning. Avser lämningar efter människors 
verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom äldre 
tiders bruk och som är varaktigt övergivna. Från 2014 har ett 
åldersrekvisit införts som säger att lämningar från 1850 eller 
senare inte omfattas.

Nationalpark (administrativt och ekono-
miskt)

Nationalparker ska bevara ett större sammanhängande 
område av en viss landskapstyp i dess naturliga tillstånd eller 
i väsentligt oförändrat skick. Nationalpark är den starkaste 
skyddsformen och riksdagen beslutar om inrättande. Marken 
i en nationalpark ägs av staten. För varje nationalpark finns 
föreskrifter som begränsar vilka verksamheter som får ske 
i parken och skötselplaner som beskriver hur parken ska 
skötas.

Naturreservat (administrativt och ekono-
miskt)

Naturreservat ska bevara biologisk mångfald, vårda och 
bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områ-
den för friluftslivet. Naturreservat kan även syfta till att skydda 
områden som ”behövs för att skydda, återställa eller nyskapa 
värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter 
får också förklaras som naturreservat”.

Biotopskydd på skogsmark (administrativt 
och ekonomiskt)

Biotopskydd ska bevara små mark- eller vattenområden som 
på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmil-
jöer för hotade djur- eller växtarter. Området som skyddas är 
normalt 2-10 ha, men även biotoper upp till cirka 20 ha kan 
skyddas. Verksamhet eller åtgärder som kan skada naturmil-
jön är förbjudna och därigenom är områdena bl.a. undan-
tagna från skogsbruk. Markägaren äger marken och jakträtten 
finns kvar. Markägaren får ersättning för det intrång som ett 
beslut om biotopskyddsområde innebär.
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Styrmedel (typ) Beskrivning

Naturvårdsavtal (administrativt  
och ekonomiskt)

Naturvårdsavtal är civilrättsliga och ska utveckla och bevara 
naturvärden i ett befintligt område. En tidsbegränsning ingår 
i avtalet och maxtiden är 50 år, vilket även är det vanligaste. 
I avtalet framgår bland annat vilka rättigheter markägaren 
avstår från och vilka rättigheter Skogsstyrelsen får under 
avtalsperioden. Markägaren äger fortfarande marken och 
skogen samt behåller jakträtten. Viss ekonomisk ersättning 
betalas ut till markägaren för de begränsningar i skogsbruket 
som avtalet medför och ersättningen beror på det skogliga 
ekonomiska värdet och avtalets tidsmässiga längd. Områdena 
är oftast mellan 3 till 20 ha, men områden på mer än 100 ha 
förekommer.

Kulturreservat Skyddsinstrumentet kulturreservat infördes med miljöbalken 
1999. Avsikten är att möjliggöra vård och bevarande av vär-
defulla kulturpräglade landskap. I ett kulturreservat kan hela 
områdets natur- och kulturmiljövärden skyddas och vårdas. 
Därmed omfattas byggnader, anläggningar, lämningar och 
marker – men även sådana värden som består av verksam-
heter, kunskaper och traditioner kan hanteras inom ramen 
för kulturreservatets förvaltning. Kulturreservat är en flexibel 
skyddsform på så sätt att skyddet och bevarandearbetet kan 
anpassas till olika kulturmiljöers olika förutsättningar och 
värden samt tillåtas variera både mellan och inom kulturre-
servaten.

Stöd för ädellövskogsbruk (ekonomiskt) I skogsvårdslagen finns ett krav på att bevara ädellövskog. 
Syftet med detta stöd är att kompensera markägare för de 
högre kostnader som uppstår vid föryngring av ädellövskog. 
Stöd ges till fullständiga återväxtåtgärder, kompletterande 
åtgärder samt röjning.

Stöd för natur- och kulturmiljövårdsåtgär-
der - Nokås (ekonomiskt)

Syftet med stödet Nokås är att berika skogsmiljöer av allmänt 
intresse. Bidrag ges till åtgärder för att spara kulturmiljöer 
eller bevara naturvärden som t.ex. frihugga gamla lövträd, 
skapa skogsbryn, restaurera äldre transportleder, naturvårds-
bränning, anlägga våtmark och fördyrade skogsbruksåtgärder 
då mer hänsyn krävs. Stöd lämnas i första hand till åtgärder 
som gynnar växter och djur samt värdefulla kulturmiljöer, men 
också till landskapsbild och friluftsliv.

Landsbygdsprogrammet (ekonomiskt) Under perioden 2007-2013 har det funnits flera skogliga stöd 
inom Landsbygdsprogrammet. Det har varit stöd till såväl 
kompetensutveckling som direkta åtgärder (miljöinveste-
ringar). De skogliga stöden för perioden 2014–2020 är ännu 
inte beslutade.

Arbetsmarknadsåtgärder (ekonomiskt) Staten har genom åren finansierat Skogsstyrelsens enga-
gemang i flera arbetsmarknadsåtgärder som gett arbete till 
arbetslösa. Dessa projekt har också gynnat utvecklingen mot 
att nå preciseringarna i miljömålet Levande skogar, exempel-
vis genom åtgärder som ökar skogens natur- och rekreations-
värden.
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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 av miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap.

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 och 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 hotar inte den 
biologiska mångfalden. 

GENETISKT MODIFIERADE ORGANISMER: Genetiskt modifierade organismer som kan hota 
den biologiska mångfalden är inte 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 finns för fortsatt bevarande och utveckling av värdena. 

FRILUFTSLIV: Odlingslandskapets värden för friluftslivet är värnade och bibehållna samt 
tillgängliga för människor.
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Sammanfattning

Nej
MILJÖKVALITETSMÅLET ÄR INTE UPPNÅTT OCH KOMMER INTE KUNNA NÅS  

MED BEFINTLIGA OCH BESLUTADE STYRMEDEL OCH ÅTGÄRDER.

UTVECKLINGEN I MILJÖN ÄR NEGATIV.

Det behövs förstärkta åtgärder för att: 
• Öka möjligheterna att bo och verka på landsbygden 
• Följa upp och övervaka kulturmiljöer och åkermarkens biologiska mångfald, 

invasiva arter och växtskadegörare
• Sköta och restaurera odlingslandskapets kulturmiljöer
• Utveckla och tillämpa alternativa metoder för skötsel av gräsmarker
• Gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster i slättbygd
• Få ut fler betesdjur på naturbetesmarker
• Möjliggöra ett hållbart jordbruk i ett förändrat klimat
• Öka takten i arbetet för att nå gynnsam bevarandestatus för arter och  

naturtyper

Landsbygdsprogrammets miljöersättning för betesmarker och slåtterängar, rådgiv-
ning samt anläggning och restaurering av våtmarker är framgångsrika insatser 
som behöver fortsätta, liksom den pågående miljöövervakningen. Miljöersättning-
ar till betesmarker och slåtterängar behöver dock höjas så att ett starkt incitament 
skapas för lantbrukarna att fortsätta sköta gräsmarkerna.

De centrala problemen inom Ett rikt odlingslandskap omfattar möjligheten 
att behålla ett aktivt jordbruk i hela landet samt tillståndet och utvecklingen för 
odlingslandskapets natur- och kulturmiljöer. Svenskt jordbruk är verksamt på en 
konkurrensutsatt marknad och utvecklingen är därmed styrd av faktorer som Sve-
rige har begränsad möjlighet att påverka. Den svenska rådigheten över möjlighe-
ten att nå Ett rikt odlingslandskap är därmed begränsad.

Jordbruket förväntas fortsätta minska i omfattning, vilket försvårar möjlighe-
terna att nå Ett rikt odlingslandskap. Analyser av de ekonomiska styrmedlen visar 
att såväl gårdsstödet som landsbygdsprogrammets miljöersättningar är viktiga för 
att behålla marker i hävd. Utan dessa kan upp emot hälften av den svenska jord-
bruksmarken tas ur produktion. 

De ekonomiska styrmedlen medför även målkonflikter med andra mål. Den 
negativa påverkan kopplas ihop med produktionen av livsmedel, och utan lands-
bygdsprogram och gårdsstöd kan miljöbelastning istället uppstå i de länder från 
vilka vi importerar mat. 

De ekonomiska styrmedlen bör justeras för att förbättra miljöeffekterna. Vissa 
av justeringarna måste ske inom den EU-gemensamma jordbrukspolitiken, medan 
Sverige självt kan besluta om andra. 
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1. Uppföljning av miljötillstånd och miljöarbete

1.1 Aktuell situation för miljötillståndet 
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. Tillståndet för preciseringarna som berör odlingslandskapets 
ekosystemtjänster, åkermarkens tillstånd och friluftsliv bedöms som relativt gott. 
Preciseringarna om genetiskt modifierade organismer och växt- och husdjurs-
genetiska resurser, bedöms vara uppnådd, respektive delvis uppnådd. 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 fort-
sättningsvis finns jordbruk i hela landet, något som inte går att ta för givet1. 

1.1.1 ÅKERMARKENS EGENSKAPER OCH PROCESSER;  

JORDBRUKSMARKENS HALT AV FÖRORENINGAR 

Markens bördighet och produktionsförmåga är avgörande för att kunna bedriva 
en effektiv odling. Produktionsförmågan påverkas bland annat av markens mull-
halt, jordens packning, pH och markavvattning. Produktionsförmågan bedöms 
vara god med tillfredsställande halt av organiskt kol i hela landet (genomsnittlig 
kolhalt för åren 1988–2007 på över två procent i varje län2). Knappt 80 procent 
av åkermarken bedöms i nuläget ha tillfredsställande dränering, men en tredjedel 
av åkermarken skulle enligt lantbrukarnas egna bedömningar framöver behöva ny 
dränering eller omdränering, visar en nyligen genomförd enkät till Sveriges lant-
brukare3. 

Jordbruksmarkens halt av föroreningar har sannolikt inte ändrats nämnvärt 
sedan förra fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålen. Miljöövervakning-
ens tidsserier är dock ännu inte tillräckliga för att kunna följa trender i utveck-
lingen. 

Kadmium är en tungmetall som tas lätt upp av grödor och vid höga koncentra-
tioner i livsmedel utgör det en hälsorisk. Kadmium förekommer naturligt i jord-
bruksmark. Tillförsel av kadmium sker främst genom atmosfäriskt nedfall men 
även genom till exempel mineralgödsel, stallgödsel, kalkning och avloppsslam. 
Halten kadmium i matjordslagret har i stort sett legat stilla sedan 19884. Upptaget 

1 Kumm, K-I. 2013. På väg mot ett ekonomiskt hållbart, högproducerande och klimatsmart 
jordbruk med höga landskapsvärden. Naturvårdsverket rapport 6578.

2 SLU. Åkermarksinventering, mark och gröda.
3 Jordbruksverket 2014. Dränering av åkermark. JO 41 SM 1402.
4 Eriksson, J. m.fl. 2010. Tillståndet i svensk åkermark och gröda, data från 2001-2007. 

Naturvårdsverket Rapport 6349.
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av kadmium i grödan beror på fler faktorer än markens kadmiuminnehåll, exem-
pelvis vilken gröda som odlas, markens pH och jordart5. Det är därför svårt att 
generellt uttala sig om riskfria halter i jorden. Kadmiumhalterna i åkermarken bör 
dock hållas under uppsikt6. 

1.1.2 EKOSYSTEMTJÄNSTER 

Tillståndet för odlingslandskapets ekosystemtjänster bedöms i dagsläget som 
tillfredsställande, men inte som långsiktigt säkerställt. En fortsatt utarmning av 
odlingslandskapets biologiska mångfald kan innebära att viktiga ekosystemtjäns-
ter hotas. En av de viktigaste ekosystemtjänsterna i odlingslandskapet är att  
producera livsmedel. Det är osäkert om tillgången på pollinerande insekter är  
tillräcklig då arealen av grödor som är i behov av pollinering (till exempel äpplen, 
klöverfrö, raps och åkerbönor) har ökat i Sverige, samtidigt som antalet bisamhällen 
inte har ökat i motsvarande omfattning och artdiversiteten av vilda pollinerare 
har förändrats7. Den omfattande utdikning av våta miljöer som skedde under 
1800- och 1900-talet påverkar vissa av odlingslandskapets reglerande ekosystem-
tjänster, exempelvis vattenreglering och retention av näringsämnen, negativt8. Att 
jordbruket fortsätter att minska i omfattning och att landskapet därmed blir min-
dre variationsrikt påverkar också odlingslandskapets kulturella ekosystemtjänster 
(friluftsliv, rekreation, inspiration till konst och litteratur) negativt.

1.1.3 VARIATIONSRIKT ODLINGSLANDSKAP; BEVARADE NATUR- OCH KULTUR-

MILJÖVÄRDEN (DEN BIOLOGISKA DELEN); GYNNSAM BEVARANDESTATUS OCH 

GENETISK VARIATION; HOTADE ARTER OCH NATURMILJÖER

Odlingslandskapet bedöms, på nationell nivå, som fortsatt variationsrikt, men 
regionala skillnader förekommer. Jordbruksmarken fortsätter att minska i omfatt-
ning och produktionen blir mer specialiserad. Enligt officiell statistik för 2014 har 
arealen åkermark minskat med cirka 8 000 hektar jämfört med året innan9. Totalt 
har åkermarksarealen minskat med cirka 72 000 hektar (cirka 3 procent) sedan 
2003. Ängs- och betesmarksarealen minskade med cirka 7 000 hektar mellan  
2013 och 201410 och har minskat med cirka 59 000 hektar (cirka 12 procent) 

5 Eriksson, J. m.fl. 2010. Tillståndet i svensk åkermark och gröda, data från 2001-2007. 
Naturvårdsverket Rapport 6349.

6 För en mer omfattande diskussion om kadmium och andra föroreningar hänvisas till 
fördjupad utvärdering 2012. Naturvårdsverkets rapport 6500, sidorna 443-445.

7 Brommarco, R. m.fl. 2012. Drastic historic shifts in bumblebee community composition in 
Sweden. Proc. R. Soc. B. 279: 309–315.

8 Lunds universitet 2013. Ekosystemtjänster i det skånska jordbrukslandskapet. CEC Syntes 
Nr 01.

9 Jordbruksverket. Statistiska meddelanden JO 10 SM 1501.
10 Jordbruksverket. Statistiska meddelanden JO 10 SM 1501.



264 MÅL I SIKTE – DE 16 MILJÖKVALITETSMÅLEN I FÖRDJUPAD UTVÄRDERING 2015 – VOLYM 2

sedan 200311. Fortsatt nedläggning av jordbruk i främst skogsbygd, och mer inten-
siv produktion i andra områden, leder till ett mer likformigt landskap. 

Trots gällande lagstiftning (SFS 1998:915) om skyldighet (vissa undantag finns) 
att anmäla att jordbruksmark ska tas ur produktion, är det få anmälningar som 
kommer in till länsstyrelsen. Den genomsnittliga arealen som anmäls är oftast 
under 100 hektar per år och län12, vilket är långt under de arealförändringar som 
redovisas i den officiella statistiken13. Nedläggning av jordbruksmark verkar där-
med främst ske genom att marken först brukas alltmer extensivt för att till slut 
inte användas alls för jordbruksproduktion.

Många av odlingslandskapets rödlistade arter är fortsatt hotade och har där-
med inte gynnsam bevarandestatus. I Sveriges rapportering 2013 till EU gällande 
arter och naturtyper i habitatdirektivet, anges bevarandestatusen för majoriteten 
av odlingslandskapets gräsmarker och en del av arterna som fortsatt ogynnsam 
och trenden är i många fall negativ. För vissa naturtyper, som alvarmark, är fram-
tidsutsikterna mer positiva14 (tabell 13.1). 

Odlingslandskapets gröna infrastruktur bedöms ha stora problem, vilket främst 
beror på omfattande arealminskningar och efterföljande fragmentering av ängs- 
och betesmarker under 1900-talet15. Det finns även andra typer av gräsmarker. Till 
exempel omfattar vägkanterna i Sverige en gräsmarksareal som motsvarar cirka 
40 procent av den nuvarande betesmarksarealen16. Vägkanterna kan vara artrika 
och ha höga naturvärden och utgör livsmiljöer och spridningsvägar för odlings-
landskapets arter17. Vägkanter utgör därmed ett viktigt komplement till odlings-
landskapets traditionella jordbruksmark när det gäller att bevara biologisk mång-
fald. Det finns dock indikationer på att skötseln av vägkanter i delar av Sverige 
är alltför otillräcklig för att bevara dess naturvärden18, 19. För odlingslandskapets 
vanliga fåglar är den långsiktiga populationsutvecklingen fortsatt negativ20.

11 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.

12 Länsstyrelsernas svar på Jordbruksverkets frågor i samband med fördjupad utvärdering 
2015.

13 Jordbruksverket. Statistiska meddelanden JO 10 SM 1302 och tidigare.
14 Eide, W. (redaktör) 2014. Arter och naturtyper i habitatdirektivet – bevarandestatus i 

Sverige 2013. Artdatabanken, SLU, Uppsala.
15 Naturvårdsverket 2012. Grön infrastruktur – redovisning av regeringsuppdrag.
16 Jordbruksverket 2012. Infrastrukturens gräs- och buskmarker. Rapport 2012:36.
17 Lennartsson, T. och Gylje, S. 2009. Infrastrukturens biotoper – en refug för biologisk 

mångfald. Centrum för biologisk mångfald. CBM:s skriftserie 31.
18 Sjölund, M. 2013. Utvärdering av skötseln i artrika vägkanter i Trafikverkets – Region 

Mitt. Examensarbete Umeå universitet.
19 Dalarnas regionala miljömålsuppföljning 2014.
20 Green, M., Lindström, Å. 2015. Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. 

Årsrapport för 2014. Lunds universitet.
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Tabell 13.1. Sveriges rapportering om arter och naturtyper i art- och habitatdirektivet 
201321. Tabellen visar på bevarandestatus och utvecklingsriktning för Sveriges naturtypsklas-
sade gräsmarker. Arealer anges i hektar. Biogeografiska regioner: Alp=Alpin, Bor=Boreal, 
Con=Kontinental. Bevarandestatusen anges enligt följande: grön = gynnsam, gul = otillfreds-
ställande, röd = dålig, - ej aktuell. Pilarna visar utvecklingstrenden där        = tillståndet blir 
bättre,         tillståndet neutralt eller okänt och         tillståndet blir sämre.  

Befintlig areal (ha) Önskvärd areal (ha) Status/trend

Naturtyp  
gräsmarker

Alp Bor Con Alp Bor Con Alp Bor Con

Basiska berghällar 1 000 1 300 1 100 1 300 – röd grön

Sandstäpp 30 80 30 300 – röd röd

Alpina  
silikatgräsmarker

445 000 7 500 445 000 7 500 grön grön –

Alpina  
kalkgräsmarker

112 000 112 000 grön – –

Kalkgräsmarker 50 14 000 6 900 200 56 000 14 000 röd röd röd

Staggräsmarker 100 6 000 2 900 100 43 000 6 000 röd röd röd

Silikatgräsmarker 500 126 000 17 900 1 500 380 000 35 000 röd röd röd

Alvar 6 100 13 510 10 000 13 500 – röd grön

Fuktängar 320 27 400 8 900 1 200 110 000 40 000 röd röd röd

Högörtängar 5 500 150 700 5 500 200 800 grön röd röd

Svämängar 700 2 100 1 700 8 400 röd röd –

Slåtterängar  
i låglandet

2 100 500 50 500 12 800 – röd röd

Höglänta  
slåtterängar

290 780 4 400 11 200 röd röd –

Lövängar 580 10 15 000 1 000 – röd röd

Totalt 564 460 193 740 52 700 571 600 692 930 124 700

21  Eide, W. (redaktör) 2014. Arter och naturtyper i habitatdirektivet – bevarandestatus i 
Sverige 2013. Artdatabanken, SLU, Uppsala, sidorna 54-57.
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Trenden är också negativ mätt med standardrutter, även om minskningstakten är 
något lägre jämfört med punktrutterna (figur 13.1).

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 populationsut-
vecklingen utifrån inventeringsdata insamlade från de så kallade standardrutterna22.

Den totala betesmarksarealen som sköts med miljöersättning har minskat under 
en längre tid. Under 2014 omfattades cirka 397 000 hektar betesmarker av miljö-
ersättning, vilket innebär att arealen för första gången sedan 2001 är under  
400 000 hektar. 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. Cirka 18 procent av de marker 
som inventerades i ängs- och betesmarksinventeringen mellan 2002 och 2004 har 
numera tappat sina värden23. 

22 Svensk fågeltaxering beskriver på sin hemsida skillnaderna mellan punkt- och 
standardrutterna på följande sätt: ”På grund av den ojämna fördelningen av ornitologerna 
i landet och inventerarnas personliga önskemål beträffande biotopval, är punktrutterna 
inte representativa vare sig geografiskt eller biotopmässigt. Därför kompletteras 
punkttaxeringarna från och med 1996 med ett nätverk av fasta standardrutter spridda i 
form av ett systematiskt stickprov över hela landet”.

23 Jordbruksverket 2013. Utvärdering av ängs- och betesmarksinventeringen och databasen 
TUVA. Hur används TUVA och hur stort är behovet av ominventering? Rapport 2013:32.

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.
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Figur 13.1. Utveckling för vanliga fågelarter i odlingslandskapet 1975–2014
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1.1.4 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 att få fram metoder för hur det odlade kulturarvet ska används, att 
intensifieras.

Utvecklingen för de hotade husdjursraserna är positiv24, bland annat genom  
de ersättningar som finns inom landsbygdsprogrammet till brukare som håller 
raserna samt ersättningar till avelsarbete. Även om utvecklingen är positiv, utgår 
man från låga nivåer och vissa lantraser omfattas av endast ett fåtal djur vilket 
innebär risk för inavel.

1.1.5 FRÄMMANDE ARTER OCH GENOTYPER;  

GENETISKT MODIFIERADE ORGANISMER 

EU:s förordning om invasiva främmande arter trädde i kraft den 1 januari 2015. 
Förordningens syfte är att minska skador på den biologiska mångfalden och rela-
terade ekosystemtjänster samt att hindra att nya invasiva främmande arter tar sig 
in i EU. Sedan 2008 finns ett förslag till nationell strategi och handlingsplan för 
hur Sverige ska hantera invasiva arter, dvs. främmande arter som kan hota biolo-
gisk mångfald25. Förslaget uppdaterades 2014, i syfte att klarlägga vilka åtgärder 
som Sverige behöver vidta för att genomföra EU-förordningen om invasiva främ-
mande arter.

Sverige har också antagit ett etappmål om invasiva främmande arter. Det inne-
bär bland annat att man har identifierat riskerna med dessa samt att insatser för 
bekämpning av de mest prioriterade arterna ska ha inletts senast 201526. Det 
regionala arbetet med invasiva främmande arter i odlingslandskapet är begränsat 
och handlar främst om att hålla efter mink, mårdhund, signalkräftor, lupiner, jät-
tebjörnloka 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.27 Det 
finns fler invasiva främmande arter som är ett problem i odlingslandskapet, till 
exempel knylhavre och olika växtsjukdomar och andra skadegörare28.

24 Jordbruksverkets miljöersättningsstatistik DAWA.
25 Naturvårdsverket 2008. Nationell strategi och handlingsplan för främmande arter och 

genotyper. Rapport 5910.
26 Regeringskansliet 2012. Svenska miljömål – preciseringar av miljökvalitetsmålen och en 

första uppsättning etappmål. DS 2012:23.
27 Länsstyrelsernas svar på Jordbruksverkets frågor i samband med fördjupad utvärdering 

2015.
28 SLU:s remisskommentarer på Jordbruksverkets fördjupade utvärdering 2015.
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Under 2014 odlades ingen genetiskt modifierad växt kommersiellt i Sverige. 
Däremot gjordes forskningsförsök med en insektsresistent majssort som är god-
känd för kommersiell odling, på två platser i landet. Utöver detta pågår sex fält-
försök med asp och hybridasp, ett med äpple och päron, två med backtrav, ett 
med oljekål och ett med potatis. Antalet pågående fältförsök som drivs av företag 
har minskat i Sverige sedan 1999, medan de som drivs av vetenskapliga institutio-
ner har ökat. Jordbruksverkets tillståndsprövning gällande genetiskt modifierade 
växter, som även omfattar asp och hybridasp, har sin tyngdpunkt i miljöriskbe-
dömning med utgångspunkten att de inte ska utgöra ett hot mot den biologiska 
mångfalden. Därmed finns en väl fungerande struktur för att förhindra introduk-
tioner av genetiskt modifierade organismer som kan utgöra ett hot mot den biolo-
giska mångfalden. Preciseringen bedöms därför som uppnådd. 

1.1.6 BEVARADE NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDEN (KULTURDELEN);  

KULTUR- OCH BEBYGGELSEMILJÖER 

Vissa av landskapselementen är skyddade genom det generella biotopskyddet, men 
för att bevara kulturvärdena behöver landskapselementen även skötas för att hin-
dra förfall och igenväxning. I betesmarker sköts landskapselementen huvudsakli-
gen genom djurens bete, men i och vid åkermark krävs att människor aktivt håller 
efter vegetationen. Jordbrukets strukturomvandling, som bland annat inneburit 
upphört brukande och igenväxning av marken, påverkar därmed kulturmiljöerna 
negativt. Skötsel av landskapselement i och vid åkermark berättigade till miljöer-
sättning via landsbygdsprogrammet fram till 2013. Under 2013 var omkring 20 
procent av den svenska åkermarken ansluten till miljöersättningen. Det innebär att 
landskapselementen sköttes och synliggjordes på omkring 510 000 hektar åker-
mark29. Även landskapselement som inte omfattas av åtagande för miljöersättning 
sköts, men skötseln är sämre än på de element som omfattas av miljöersättning30. 

Anslaget för bidrag till kulturmiljövård (kulturmiljövårdsanslaget31) används till 
vård och tillgängliggörande av värdefulla kulturmiljöer, framtagande av kunskaps-
underlag och till arkeologiska undersökningar. Bidraget ges även till vård av bygg-
nadsminnen, kulturlandskap, fornlämningar och kulturreservat och mer sällan den 
storskaliga skötsel av odlingslandskapets vardagsmiljöer som landsbygdsprogram-
met omfattade.

En stor del av länsstyrelsernas arbete med odlingslandskapets kulturmiljöer har 
skett inom kulturmiljövårdsanslagets och landsbygdsprogrammets ramar. För att 
långsiktigt kunna nå de mål som berör kulturmiljön, anser länsstyrelserna att det 
behövs någon form av ekonomisk ersättning för skötsel och restaurering. Läns-
styrelserna lyfter fram landsbygdsprogrammets miljöinvesteringar för restaurering 

29 Jordbruksverkets miljöersättningsstatistik. DAWA.
30 Jordbruksverket 2014. Utvärdering av miljöersättningen för natur- och kulturmiljöer.
31 Förvaltas av Riksantikvarieämbetet.
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av överloppsbyggnader, alléer, stenmurar och trägärdesgårdar som betydelsefulla. 
Inom länsstyrelsernas arbete med kulturmiljöerna tar man fram kunskapsunder-
lag, genomför inventeringar och ger rådgivning32.

1.1.7 FRILUFTSLIV

Preciseringen innebär bland annat att landskapet ska vara attraktivt och tillgäng-
ligt för olika utövare samt att det finns områden som upplevs som rofyllda. Trots 
att det inte finns någon formell uppföljning av preciseringen, bedöms tillståndet 
som gott. Det beror främst på att allemansrätten ger människor en god tillgänglig-
het till stora delar av odlingslandskapet33. Tillgängligheten till odlingslandskapet 
ser dock olika ut i olika delar av Sverige. Bristen på tillgänglighet är mest påtaglig 
i slättbygder, där hög brukningsintensitet, stora åkrar och få stigar vid sidan av de 
trafikerade vägarna begränsar den fysiska tillgängligheten. 

Naturvårdsverkets enkät till svenska medborgare om deras friluftslivsvanor 
visar att en majoritet av dem som besökte odlingslandskapet instämde i påstå-
enden om att de upplevde ostördhet, variationsrik miljö, naturpräglad miljö och 
att odlingslandskapet gav möjlighet till återhämtning. En stor del (43 procent) av 
besökarna hade mindre än en kilometer till odlingslandskapet, medan 48 procent 
angav att de åkt mer än enkilometer och upp till 10 mil för att ägna sig åt frilufts-
liv i odlingslandskapet34.  

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 
vandringsleder35.

Länsstyrelserna har ett regeringsuppdrag om att jobba med friluftsmålen. Upp-
draget innebär bland annat att samarbeta och vägleda kommunerna. Flera län har 
kontaktat kommunerna med frågor om vilket stöd de önskar från länsstyrelsen. 
Länen ser även bristen på samordning mellan olika friluftslivsaktörer som ett 
problem i arbetet med att kunna utveckla friluftslivet. Flera län driver, både själva 
och i samarbete med kommunerna, verksamheter för att öka tillgängligheten till 
skyddade områden eller andra värdefulla natur- och kulturmiljöer. Inom länen har 
många kommuner både Leader- och LONA-projekt med inriktning turism och 

32 Länsstyrelsernas svar på Jordbruksverkets frågor i samband med fördjupad utvärdering 
2015.

33 Naturvårdsverket 2014. Miljömålen - Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och 
etappmål 2014. Rapport 6608.

34 Fredman, P. och Hedblom, M. 2015. Friluftsliv 2014. Delrapportering av en nationell enkät 
om svenska folkets friluftsvanor. Naturvårdsverket.

35 Jordbruksverket 2014. Årsrapport 2013 – landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013.
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friluftsliv. Igenväxning av odlingslandskapet nämns av många län som ett hot mot 
friluftslivet36.

1.2 Aktuell situation för miljöarbetet 
Sedan den fördjupade utvärderingen 2012 har EU beslutat om en ny jordbrukspo-
litik för perioden 2015 - 2020. Sverige har även beslutat om ett nytt landsbygds-
program. Landsbygdsprogrammet förväntas godkännas av EU-kommissionen 
under sommaren 2015. Att ett nytt landsbygdsprogram är beslutat är viktigt 
för det fortsatta arbetet med miljökvalitetsmålen. Utformningen av programmet 
bedöms dock innebära sämre förutsättningar för att nå preciseringarna om kultur-
miljön jämfört med hur programmet såg ut mellan 2007 och 2013. 

Nya etappmål har beslutats inom miljömålssystemet37. Flera av dessa berör 
Ett rikt odlingslandskap, som etappmålen för biologisk mångfald. Miljömålsbe-
redningen har även gett förslag på flera nya etappmål om hållbar markanvänd-
ning, varav flera direkt berör Ett rikt odlingslandskap38. Om förslagen genomförs 
bedöms detta leda till förbättrade förutsättningar för att uppnå Ett rikt odlings-
landskap.

Under 2014 utökades möjligheten till dispens från det generella biotopskyddet 
(7 kap 11 § miljöbalken). Syftet med förändringen är att jordbruk i framför allt 
skogsbygder ska kunna utvecklas genom att biotoper som diken och stenmurar i 
vissa fall ska kunna tas bort för att möjliggöra ett mer rationellt jordbruk. Dispens 
från biotopskyddet får endast ges i de fall där syftet med skyddet inte äventyras.

Från och med den 1 januari 2014 är alla användare av växtskyddsmedel 
skyldiga att tillämpa integrerat växtskydd enligt artikel 55 i EU-förordningen 
1107/2009. För svensk del innebär det att vi behöver hitta bekämpningsstrategier 
som är effektiva och lönsamma. Många delar av det skydd som integrerat växt-
skydd innebär, används redan i Sverige, men det finns även behov av ny kunskap 
inom växtskyddet för att kunna tillämpa integrerat växtskydd fullt ut. På sikt bör 
arbetet med integrerat växtskydd ge positiva effekter för Ett rikt odlingslandskap.

Naturvårdsverket har även haft flera regeringsuppdrag som berör odlingsland-
skapet, till exempel om grön infrastruktur, ekosystemtjänster och att revidera 
handlingsplanen för främmande arter och genotyper. Utifrån uppdragen har miljö-
arbetet med bland annat ekosystemtjänster fortsatt, något som sannolikt förbättrar 
förutsättningarna för att nå vissa av preciseringarna i Ett rikt odlingslandskap.
 

36 Länsstyrelsernas svar på Jordbruksverkets frågor i samband med fördjupad utvärdering 
2015.

37 Svenska miljömål - preciseringar av miljökvalitetsmålen och en första uppsättning 
etappmål. Ds 2012:23.

38 Med miljömålen i fokus – hållbar användning av mark och vatten. SOU 2014:50.
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1.2.1 MILJÖÖVERVAKNINGEN HAR GOD OMFATTNING MEN VIKTIGA  

DELAR SAKNAS 

Jordbruksverket har beskrivit miljöövervakningen av odlingslandskapets natur- 
och kulturvärden utifrån ett regeringsuppdrag under 201239. Vi konstaterar att 
ängs- och betesmarkerna övervakas i god omfattning, bland annat genom kvali-
tetsuppföljningen av ängs- och betesmarker via NILS40 men även inom THUF41 
och MOTH42, vilka är program framtagna för övervakning av naturtyper och 
som ligger till grund för Sveriges rapportering enligt art- och habitatdirektivet. 
Det pågår även regional övervakning av både gräsmarker och småbiotoper, men  
de  omfattar inte samtliga län. Jordbruksverket konstaterar samtidigt att övervak-
ningen av biologisk mångfald i och vid åkermark och övervakningen av odlings-
landskapets kulturmiljöer är bristfällig. På uppdrag av Jordbruksverket har SLU 
tagit fram ett förslag till övervakningen av biologisk mångfald på åkermark43. 
Programmet omfattar förutom övervakning av växtskadegörare och invasiva arter 
även övrig flora och fauna på åkermark. 

Fortfarande saknas nationell uppföljning av landsbygdens bebyggelsemiljöer. 
En metod för detta har tagits fram44. I den regionala uppföljningen av miljömålen 
nämns att äldre ekonomibyggnader i många fall är hotade genom rivning eller att 
de överges och förfaller för att de inte är funktionella i dagens jordbruk. Omfatt-
ningen och utvecklingen är okänd på den nationella nivån eftersom vi saknar en 
rikstäckande övervakning. 

Varken de förslag till övervakningsprogram som gäller nationell övervakningen 
av kulturmiljön eller åkermarken är finansierade och därmed heller inte i drift.

1.3 Goda exempel på miljöarbete

1.3.1 MÅNGA GODA EXEMPEL INOM LÄNSSTYRELSERNAS ARBETE

Länsstyrelserna arbetar med uppsökande verksamhet samt flera mindre och större 
projekt som ett led i arbetet med att nå miljökvalitetsmålet. Arbetet omfattar flera 
Life-projekt men även lokala kurser och informationsinsatser för att väcka intres-
se för olika natur- och kulturfrågor45. Exempel på projekt är Ängsvallsprojektet i 

39 Jordbruksverket 2012. Övervakningssystem för odlingslandskapets natur- och 
kulturvärden. Rapport 2012:25.

40 Nationell inventering av landskapet i Sverige. http://www.slu.se/nils.
41 http://www.slu.se/thuf.
42 http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/moth/
43 Taylor, A. m.fl. 2014. Utformning av miljöövervakningsprogram för biologisk mångfald 

och skadegörare i och vid åkermark. SLU. Jordbruksverkets diarienummer 4.3.17-5348/13.
44 Adolfsson, M. m.fl. 2011. Kulturmiljöövervakning genom NILS-programmet. 

Redovisning av metodutvecklingsarbetet under åren 2008-2010 samt våren 2011. 
Riksantikvarieämbetet.

45 Länsstyrelsernas miljömålsuppföljning år 2014.
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Västra Götalands län som syftar till att genom rätt skötsel öka utmagrade vallars 
biologiska värden. I projektet Äkta ängshö i Gävleborgs län undersöker man möj-
ligheterna att skapa en marknad för hö från slåtterängar för att på så sätt skapa 
ekonomiska förutsättningar för ökad hävd av slåtterängar. Inom MIA-projektet46 
restaurerades Mälarens innerskärgård för att bevara strandnära skogar, hagmarks-
miljöer och ängar. Tillgängligheten till områdena har också förbättrats genom nya 
leder, utsiktsplattformar och informationsskyltar. Inom Life-projektet Grace47 sam-
arbetar flera länsstyrelser för att restaurera betesmarker och slåtterängar i skärgår-
den och säkerställa långsiktig hävd av skärgårdsöarna. 

1.3.2 ANLAGDA VÅTMARKER HAR GETT EFFEKT 

Mellan åren 2007 och 2013 beviljades pengar från landsbygdsprogrammet till 
anläggning eller restaurering av 5 259 hektar våtmarker48. Även om omfattningen 
av dagens våtmarker fortfarande är långt ifrån de arealer som fanns i odlingsland-
skapet för cirka 100 år sedan, visar en analys att miljöeffekterna av de anlagda 
våtmarkerna sannolikt är positiva. Det gäller både för biologisk mångfald och 
växtnäringsretention. Under samma period som våtmarker anlagts, har flera hotade 
groddjur endera avförts från rödlistan eller flyttats till en lägre hotklass. Många 
fågelarter har också gynnats. Även våtmarker som anlagts med främsta syfte att 
minska övergödningen, hade i genomsnitt en tydlig positiv effekt på biologisk 
mångfald.

1.3.3 MÅNGFALD PÅ SLÄTTEN OCH GREPPA NÄRINGEN

Sedan 2011 har Jordbruksverket, tillsammans med regionala rådgivare vid hus-
hållningssällskap, drivit informationsprojektet Mångfald på slätten. Projektet har 
fokuserat på att sprida kunskap om betydelsen av biologisk mångfald i slättbygd 
när det gäller pollinering, nyttodjur, fåglar och fältvilt. Inom projektet har man 
samarbetat med produktionsrådgivare, vilka anser att de fått bättre verktyg för 
att hjälpa lantbrukare att jobba med biologisk mångfald49. Det finns även en ökad 
vilja hos många lantbrukare att genomföra åtgärder för att gynna slättbygdens 
biologiska mångfald. Lantbrukarna ser ett värde i att värna biologisk mångfald  
och medföljande ekosystemtjänster såsom pollinering och naturliga fiender till 
skadedjur. 

Greppa Näringen är ett rådgivningsprogram som är uppbyggt av ett antal 
rådgivningsmoduler och främst finansieras via landsbygdsprogrammet. Det 
huvudsakliga målet är att minska övergödningen och därmed bidra till miljökva-

46 http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/life-mia/Sv/Pages/default.aspx
47 http://www.graceprojektet.se/.
48 Jordbruksverket 2014. Årsrapport 2013 – landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013. 

Rapport 2014:17.
49 Jordbruksverket 2014. Tre år med Mångfald på slätten. OVR306.
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litetsmålet Ingen övergödning, men projektet har även mål om minskade utsläpp 
av växthusgaser och säker användning av växtskyddsmedel. Frågor som rör mark-
packning, mullhalt och markavvattning ingår också i programmet. En övervägan-
de del av lantbrukarna som fått rådgivning inom Greppa Näringen menar att de 
är nöjda med rådgivningsbesöket. Två tredjedelar av dem som har fått rådgivning 
om markpackning och dränering räknar med att vidta åtgärder utifrån råden50. 

1.3.4 LANTBRUKARE OCH FÅGELSKÅDARE I SAMVERKAN 

Projektet Lantbrukare och fågelskådare i samverkan är ett samarbete mellan 
Sveriges ornitologiska förening och Hushållningssällskapet och syftar till att för-
bättra situationen för odlingslandskapets fåglar. Odlingslandskapet blir en naturlig 
mötesplats för både naturvårdare och lantbrukare där båda grupper lyssnar på 
och lär av varandra när det gäller att åstadkomma ett ekologiskt och ekonomiskt 
hållbart jordbruk. Fågelskådare erbjuder gratis inventering av fåglarna på enskilda 
gårdar, vilket kombineras med råd om hur goda förutsättningar för ett rikt fågel-
liv kan skapas inom ett lönsamt jordbruk. Ökad förståelse för lantbruk respektive 
naturvård, är grunden för frivilliga naturvårdsinsatser som bidrar till att gynna 
fauna och flora. Hittills har cirka 300 lantbrukare deltagit i projektet51.

1.3.5 SAMVERKAN OCH HELHETSLÖSNINGAR FÖR NATURBETESMARKER

Länsstyrelsen i Västra Götaland har drivit ett samverkansprojekt för naturbetes-
marker, som bland annat finansierats via landsbygdsprogrammet. Syftet med pro-
jektet har varit att stötta grupper av djurhållare, markägare, landsbygdsboende, 
föreningsrepresentanter och företrädare för lokala myndigheter för att nå flera 
mål, däribland miljökvalitetsmål och skapa sysselsättning genom entreprenörskap 
och en attraktiv boendemiljö. Genom projektet kunde länsstyrelsen fungera som 
en resurs och få representanter från de olika grupperna att träffas och diskutera 
lokala målsättningar. Projektet har bidragit till att hitta helhetslösningar, där 
större arealer med naturbetesmarker har kunnat restaureras i en trakt, istället för 
på gårdsnivå. Då helhetslösningar gynnar många grupper och framförallt djurhål-
laren, bidrar de till en mer långsiktig skötsel med hållbar ekonomi52.

1.4 De centrala problemen för målet
Miljökvalitetsmålet syftar till att bevara jordbruksmarkens långsiktiga produk-
tionsförmåga och odlingslandskapets variationsrikedom samt dess natur- och 
kulturvärden. Möjligheten att nå målet beror på ett antal yttre faktorer, som 
lönsamhet i jordbruksproduktionen, EU:s gemensamma jordbrukspolitik och 

50 Personlig kommunikation med Stina Olofsson, projektledare Greppa Näringen.
51 Personlig kommunikation med Sönke Eggers, projektrepresentant för Fågelskådare och 

lantbrukare i samverkan.
52 Personlig kommunikation med Lars Johansson, Länsstyrelsen Västra Götalands län.
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den tekniska utvecklingen, vilka påverkar jordbrukets framtida utveckling och 
omfattning. Andra faktorer som påverkar målet har en mer nationell karaktär. Det 
är till exempel insatser för bevarande av arter och naturtyper och den nationella 
utformningen av åtgärder för fortsatt hävd av ängs- och betesmarker samt skötsel 
av kulturmiljöer. 

1.4.1 FORTSATT JORDBRUK ÄR AVGÖRANDE FÖR ATT NÅ MÅLET 

En förutsättning för att nå flera miljökvalitetsmål är fortsatt brukande av mar-
kerna vilket kräver att Sverige har kvar ett aktivt och konkurrenskraftigt jordbruk 
i hela landet. En god konkurrenskraft behövs för att Sverige även på längre sikt 
ska kunna ha kvar ett rikt odlingslandskap. Svenskt jordbruk har genomgått en 
omfattande förändring under de senaste hundra åren53. Jordbruksarealen har 
minskat kraftigt under 1900-talet. Likaså har antalet jordbruksföretag blivit färre 
och större, samtidigt som specialiseringsgraden har ökat54.

Jordbrukets verksamheter leder även till miljöproblem i form av övergödning 
av vattendrag och hav, spridning av växtskyddsmedel och negativ påverkan på 
klimatet. För att klara miljömålen måste därför god konkurrenskraft kombineras 
med god miljöhänsyn, dvs. jordbruket ska vara både ekologiskt, ekonomiskt och 
socialt hållbart. Eftersom utvecklingen för det svenska jordbruket är styrande för 
möjligheten att nå målet Ett rikt odlingslandskap och andra miljökvalitetsmål, 
som Ett rikt växt- och djurliv och Myllrande våtmarker är den ett centralt uppfölj-
ningsmått. Utvecklingen följs med indikatorerna areal jordbruksmark, antal jord-
bruksföretag med nöt, får och häst samt totalt antal jordbruksföretag.

1.4.2 FORTSATT HÄVD AV ÄNGS- OCH BETESMARKER

En stor del av odlingslandskapets biologiska mångfald är knuten till ängs- och 
betesmarker. Som en följd av jordbrukets utveckling har arealen ängs- och betes-
marker minskat dramatiskt sedan början av 1900-talet. Närmare 99 procent 
av ängsarealen och två tredjedelar av betesmarkerna har försvunnit sedan förra 
seklets början55. Det har haft effekter på den biologiska mångfald som är knuten 
till naturliga fodermarker. Sveriges möjligheter att nå nationella miljömål och inter-
nationella åtaganden om att bevara biologisk mångfald är beroende av fortsatt 
hävd av dessa marker. Ett öppet och hävdat odlingslandskap är också av betydelse 
för synliggörandet av kulturmiljöer, rekreation, friluftsliv och landskapsbild och 
har därmed betydelse för landsbygdens företagande och möjligheterna att bevara 
en levande landsbygd. 

53 Statistisk årsbok för Sverige 1930. Sjuttonde årgången. SCB, Stockholm, 1930 samt 
Sveriges officiella statistik, Jordbruksmarkens användning 2012, JO 10 SM 1301.

54 Edenbrandt, A. 2012. Tillväxt, specialisering och diversifiering – hur har 
jordbruksföretagen förändrats de senaste 20 åren? AgriFood economics centre. Rapport 
2012:2.

55 Jordbruksverket 2011. Jordbruket i siffror 1866-2007.



 MÅL I SIKTE – DE 16 MILJÖKVALITETSMÅLEN I FÖRDJUPAD UTVÄRDERING 2015 – VOLYM 2 275

En bibehållen svensk animalieproduktion med betande djur är grunden i beva-
randet av betesmarker och dess naturvärden. Om animalieproduktionen upphör, 
är sannolikheten låg att den återupptas vid ett senare tillfälle. Det är även möjligt 
att hävda gräsmarker med alternativa skötselmetoder i områden där betesdjuren 
försvunnit. Metoderna är dock inte avsedda för att sköta mer omfattande arealer56, 
men de kan förstärka och komplettera beteshävd.

Fortsatt hävd av ängs- och betesmarker är centralt i arbetet med att nå Ett rikt 
odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv, liksom friluftslivsmålen och Sveriges 
nationella mål för kulturmiljön. Vi har därför valt att explicit peka ut ängs- och 
betesmarkerna som ett centralt uppföljningsmått. Det centrala uppföljningsmåttet 
ängs- och betesmarker följs genom utvecklingen av arealer och kvalitet.

1.4.3 NEGATIV UTVECKLING FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD OCH NATURTYPER

Ungefär tre procent av odlingslandskapets marker är formellt skyddade57 och 
sköts bland annat med hjälp av landsbygdsprogrammets miljöersättningar58. 
Omkring tre miljarder kronor har satsas årligen inom landsbygdsprogrammets 
miljöersättningar59. I miljöbalken (1998:808) regleras olika aspekter av jord-
brukets verksamheter med syfte att stärka miljöhänsynen i pågående produktion. 
Trots detta är tillståndet för många av odlingslandskapets arter och naturtyper 
dåligt eller ogynnsamt. Näst efter skogen finns flest rödlistade arter i odlingsland-
skapet60. Trenden är negativ också för många arter som än så länge är relativt  
vanliga61 och som bidrar med viktiga ekosystemtjänster. 

Det behövs fler generella och riktade insatser för att vända den negativa  
utvecklingen.

Det centrala uppföljningsmåttet biologisk mångfald följs genom index för jord-
bruksfåglar och rapporteringen utifrån arter och naturtyper i habitatdirektivet. 
Även fjärilar kommer att följas så snart data blir tillgänglig.

1.4.4 ODLINGSLANDSKAPETS KULTURMILJÖVÄRDEN

Odlingslandskapet är ett kulturlandskap. Alla ingående delar som bymiljöer, åkrar, 
ängar, betesmarker och landskapselement är kulturmiljöer. Odlingslandskapets 
kulturmiljövärden är hotade genom bristfällig skötsel och genom att landskapet 

56 Jordbruksverket 2013. Kan nya metoder stärka skötseln av våra ängs- och betesmarker? 
Rapport 2013:22.

57 Naturvårdsverket 2012. Grön infrastruktur. Redovisning av ett regeringsuppdrag.
58 Jordbruksverket 2012. Betesmarker och slåtterängar med miljöersättning. Rapport 

2012:41.
59 Jordbruksverkets årsredovisning 2012, s. 14, tabell 4. I beloppet ingår även vallersättning 

och ersättning till ekologisk produktion.
60 Gärdenfors, U.(ed.) 2010Rödlistade arter i Sverige 2010. Artdatabanken, SLU.
61 Green, M., Lindström, Å. 2015. Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. 

Årsrapport för 2014. Lunds universitet.
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växer igen. Möjligheten för människor att få ta del av kulturarvet och förstå land-
skapets historiska utveckling försämras därmed. De försämrade möjligheterna att 
inom det nya landsbygdsprogrammet kunna sköta och restaurera kulturmiljöer 
försvårar ytterligare möjligheten att nå miljökvalitetsmålet, vilket bidrar till att 
motivera kulturmiljövärdena som centralt uppföljningsmått. 

Det centrala uppföljningsmåttet kulturmiljöer följdes tidigare med statistik från 
landsbygdsprogrammets stöd och ersättningar till kulturmiljöer, överloppsbygg-
nader och fäbodar. Förändringar i det nya landsbygdsprogrammet innebär att det 
numera inte finns data på nationell nivå för att följa utvecklingen för landskaps-
element i och vid åkermark. Fäbodar ingår fortfarande i programmet och utveck-
lingen för dem kan därmed också följas.

Den regionala småbiotopsövervakningen följer landskapselement vid åkermark, 
men den omfattar ännu så länge endast ett begränsat antal län62. Samtidigt saknas 
det en övervakning av överloppsbyggnader. Sammantaget medför detta att utveck-
lingen för kulturmiljöerna är svår att följa. 

2. Analys av förutsättningar och orsaker  
till situationen för målet

2.1 Effekter av styrmedel och åtgärder på miljötillståndet 

2.1.1 CENTRALA STYRMEDEL OCH DERAS GENERELLA EFFEKTER

Möjligheten att nå miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap beror till stor 
del på lantbruksföretagens lönsamhet och brukningsmetoder, dvs. att det finns 
jordbruksföretag i tillräcklig omfattning och att jordbruksmarken används på 
ett hållbart sätt. Utformningen av den gemensamma jordbrukspolitiken inom EU 
påverkar lönsamheten, företagsutvecklingen och hur jordbruksmarken förvaltas. 
Utformningen av landsbygdsprogrammet påverkar hur marker sköts samt möjlig-
heter till företagsutveckling, landsbygdsutveckling och kompetensutveckling. De 
centrala ekonomiska styrmedlen för Ett rikt odlingslandskap bedöms vara gårds-
stödet och landsbygdsprogrammet, då dessa omfattar en majoritet av lantbrukar-
na. Utformningen av dessa har betydelse för möjligheten att även nå flera andra 
miljökvalitetsmål. 

De ekonomiska styrmedlen fungerar ofta bra i och med att de styr lantbrukare 
mot att genomföra åtgärder som avser att gynna miljön och som bidrar till att 
hålla landskapet öppet. Det finns även stöd för landsbygdsutveckling. Omfatt-
ningen av åtgärderna är delvis otillräckliga, vilket bland annat beror på att det i 

62 Jordbruksverket 2012. Övervakningssystem för odlingslandskapets natur- och 
kulturvärden. Rapport 2012:25.
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vissa fall finns för få lantbrukare för att nå en omfattning på åtgärderna som gör 
att vi når miljömålet. Det betyder att både landsbygdsprogrammet och gårdsstödet 
i flera fall ger positiva miljöeffekter i den omfattning som de förväntas ge, men att 
de ensamma inte är tillräckliga i sin nuvarande utformning för att de centrala upp-
följningsmåtten ska nås (tabell 13.3). Ytterligare åtgärder behövs därför, till exem-
pel förbättrade möjligheter att bo och verka på landsbygden. Vidare är det nöd-
vändigt att insatser görs för att underlätta för unga att starta och driva jordbruk.

Förutom de ekonomiska styrmedlen finns informativa styrmedel i form av råd-
givning samt administrativa styrmedel inom miljöbalken. Kapitel 2, 3, 7, 8, 9, 11 
och 12 i miljöbalken är exempel på lagstiftning som styr jordbrukets verksamhet. 
Miljömålet bygger på socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart jordbruksfö-
retagande och dess uppfyllelse påverkas därmed även av annan lagstiftning som 
påverkar jordbruksföretagen. Detta kan till exempel vara lagstiftning som styr 
företagande och arbetsmiljö och som påverkar lantbrukare mer generellt.

2.1.1.1 Avgränsningar
Jordbruksverket har främst valt att analysera de ekonomiska styrmedel som styrs 
av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP). Det betyder inte att övriga styr-
medel har underordnad betydelse. Vi har valt att fokusera på de ekonomiska styr-
medel som är direkt kopplade till jordbruk eftersom dessa har en stor och relativt 
omgående påverkan på jordbrukets utveckling och därmed möjligheten att nå 
miljökvalitetsmålen.

2.1.2 EU:S GEMENSAMMA JORDBRUKSPOLITIK 

Budgeten för CAP under perioden 2014–2020 omfattar 50 - 55 miljarder euro 
årligen, vilket motsvarar 40 procent av EU:s totala budget.63 Finansieringen delas 
upp i två pelare, där pelare I omfattar de så kallade direkstöden och pelare II 
omfattar stöd och ersättningar till landsbygdsutveckling och miljöåtgärder. Till-
sammans med det regelverk och de kontrollsystem som åtföljer CAP, utgör detta 
styrmedel som med stor kraft formar det framtida europeiska jordbruket och där-
med odlingslandskapets omfattning och utseende. Möjligheten att nå uppsatta mål 
om biologisk mångfald, kulturmiljöer och landsbygdsutveckling, styrs därmed till 
stor del av CAP:s utformning. I Sverige betalar vi ut knappt 700 miljoner euro i 
direktstöd per år till de cirka 62 000 lantbrukare som söker stöd64.

63 European Council 2013. EUCO 37/13.
64 Konsekvensutredning kopplad till föreskrift om direktstöd, Jordbruksverkets dnr  

3.4.16-8211/14.
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2.1.3 GÅRDSSTÖDET SOM STYRMEDEL FÖR ATT NÅ  

ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP
Gårdsstödet är det dominerande stödet inom CAP:s första pelare. Det är ett 
inkomststöd vilket innebär att det betalas ut till all jordbruksmark om vissa 
grundläggande krav uppfylls. Gårdsstödets utformning och omfattning ger konse-
kvenser för miljön och landsbygdens utveckling då stödet betalas ut till en mycket 
stor andel av Sveriges jordbruksmark. Flera reformer av CAP har syftat till att öka 
miljönyttan inom gårdsstödet. 

Gårdsstödet har pekats ut som en potentiellt miljöskadlig subvention genom 
att det bidrar till att upprätthålla produktion som kan ge negativ miljöpåverkan 
i Sverige65. Miljöeffekterna varierar dock och stödet kan ha positiva effekter för 
vissa miljökvalitetsmål, medan det påverkar andra mål negativt. 

2.1.3.1 Gårdsstödet bidrar till att hålla landskapet öppet
Gårdsstödet är framgångsrikt som styrmedel genom att det bidrar till att behålla 
omfattande arealer jordbruksmark i hävd – marker som annars sannolikt skulle 
vuxit igen eller aktivt beskogats. Ekonomiska modeller visar att om gårdsstödet 
tas bort, kan mellan 30 och 50 procent av den nuvarande åkermarken komma att 
läggas ned66. 

Tydligast är effekten i områden utanför slättbygden, men även i slättbygdens 
marginalområden kommer effekterna att märkas. I den mest utpräglade slätt-
bygden har gårdsstöd på åkermark liten effekt på produktionen, vilken i stort 
sett skulle fortsätta på samma sätt som tidigare även utan gårdsstöd. Om gårds-
stödet slopas på betesmarkerna kan det medföra en halvering av nuvarande 
betesmarksareal67,68. Bevarande av biologisk mångfald, synliggörande av kultur-
miljöer, möjligheter till friluftsliv och bevarande av ett öppet och variationsrikt 
odlingslandskap i hela landet har därmed gynnats av gårdsstödet. Gårdsstödet 
fungerar således som ett viktigt styrmedel för att främst uppnå Ett rikt odlings-
landskap och Ett rikt växt- och djurliv. Gårdsstödet bedöms vara samhällseko-
nomiskt lönsamt (bedömningen omges dock av breda osäkerhetsintervall), men 
bidrar samtidigt till bibehållna utsläpp av växthusgaser, läckage av näringsämnen 

65 Naturvårdsverket 2012. Potentiellt miljöskadliga subventioner. Rapport 6455.
66 Jordbruksverket 2014. Vilka sysselsättnings-, miljö- och samhällsekonomiska effekter har 

jordbruksstöden? Rapport 2014:20.
67 Jordbruksverket 2011. Miljöeffekter av tvärvillkoren. Rapport 2011:5.
68 Rabinowicz, E. m.fl. 2014. Hur bör gårdsstödet utformas? – yttrande över Ds 2014:6, 

gårdsstödet 2015-2020. AgriFood economics centre.
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samt, till en mindre del, användningen av växtskyddsmedel69,70. Andra mål, som 
till exempel Begränsad klimatpåverkan, Ingen övergödning, Giftfri miljö, Grund-
vatten av god kvalitet, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levan-
de kust och skärgård påverkas därför negativt av gårdsstödet.

2.1.3.2 Miljövinster och miljökostnader måste vägas emot varandra
Allt jordbruk innebär miljöpåverkan men omfattningen varierar beroende av 
var och hur produktionen sker. Om svenskt jordbruk minskar innebär det ökad 
import av produkter och därmed export av miljöpåverkan till andra länder. 

Bibehållen produktion, som en följd av fortsatt gårdsstöd, innebär risk för fort-
satt negativ miljöpåverkan. Exempelvis innebär nötkreatursbaserad produktion 
utsläpp av växthusgaser. Samtidigt ger nötkreatur som betar på betesmarker stora 
miljömässiga vinster i form av bevarad biologisk mångfald, synliggörande av kul-
turmiljöer och medföljande ekosystemtjänster. Den negativa klimatpåverkan som 
produktionen innebär, måste vägas mot de vinster som görs i form av biologisk 
mångfald och ett bibehållet öppet landskap. Klimatproblemet är internationellt 
och utebliven insats inom ett område kan kompenseras med ökade insatser inom 
andra områden. Skötsel av betesmarker med syfte att bevara biologisk mångfald 
är dock mer platsbundet, dvs. utebliven skötsel i ett område kan inte ersättas av 
ökade insatser någon annanstans. Fastän stödet bidrar till fortsatta utsläpp av 
växthusgaser kan det därför vara miljömålsmässigt relevant. 

Gårdsstödet har också en positiv effekt på sysselsättning både inom och utanför 
jordbruket71 och förbättrar därmed förutsättningarna för att behålla en levande 
landsbygd. 

2.1.3.3 Förgröningen av gårdsstödet  
– en missad möjlighet till förbättrad miljö?
För att ytterligare öka gårdsstödets miljönytta, har EU nyligen föreslagit särskilda 
förändringar av gårdsstödet, en så kallad förgröning av stödet72. Gårdsstödet styrs 
av ett EU-gemensamt regelverk och möjligheten till nationell utformning av stödet 
är därmed begränsad. Intentionerna med förgröningen var att möta den stora 

69 Jordbruksverket 2014. Vilka sysselsättnings-, miljö- och samhällsekonomiska effekter har 
jordbruksstöden? Rapport 2014:20.

70 Beräkningen av den samhällsekonomiska effekten av gårdsstödet inkluderar endast den 
areal som fortsatt brukas tack vare stödet och inkluderar inte miljöpåverkan från den areal 
som skulle brukas även utan stödet. Skattningen av den samhällsekonomiska lönsamheten 
av gårdsstödet har ett mycket brett osäkerhetsintervall och sträcker sig från att vara 
samhällsekonomiskt lönsamt till att vara olönsamt.

71 Blomquist, J. och Nordin, M. 2014. Kan gårdsstöden sänka arbetslösheten? Policy Brief 
2014:3, AgriFood economics centre.

72 Från och med 2015 ska de som får gårdsstöd utföra vissa miljöåtgärder (förgröning). 
Miljöåtgärderna är diversifiering av grödor, bevara permanenta gräsmarker och införa 
ekologiska fokusarealer.
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utmaning det innebär att skapa en miljömässigt långsiktig hållbar livsmedelspro-
duktion där bevarandet av biologisk mångfald utgör en viktig del73. EU:s slutliga 
utformning av förgröningen anses dock ha blivit så urvattnad att den inte bidrar 
speciellt mycket till att bevara biologisk mångfald74.

Medlemsländerna har vissa möjligheter att, inom givna ramar, själva utforma 
villkoren för de ekologiska fokusarealerna, vilket är ett av kraven i förgröningen. 
Förgröningen ger därför Sverige en viss möjlighet att styra gårdsstödets miljöef-
fekter och stödet kan därmed bli ett styrmedel som explicit bidrar till att nå miljö-
målen. 

Det är främst lantbruk i slättbygd som behöver tillämpa de ekologiska foku-
sarealerna och åtgärden har därmed en potential att stärka biologisk mångfald 
och minska växtnäringsläckage i områden som varit svåra att nå med åtgärder 
inom landsbygdsprogrammets miljöersättningar. Sverige har i likhet med andra 
EU-länder valt att prioritera låga kostnader för lantbrukarna och har därmed age-
rat för att behålla jordbrukets konkurrenskraft i urformandet av detaljregler för 
de ekologiska fokusarealerna. En annorlunda svensk prioritering i kombination 
med ändrade EU-regler kan ge betydligt större miljöeffekter. Modellberäkningar75 
som Jordbruksverket genomfört visar att om kraven på de ekologiska fokusa-
realerna utformas för att stärka miljönyttan, kan den positiva effekten på miljön 
öka betydligt. Beräkningarna visar att miljönyttan i relation till kostnaden mer än 
fördubblas jämfört med den miljöeffekt som följer av de villkor som gäller i dag. 
Om Sverige ensamt inför ytterligare förgröningskrav, kommer det sannolikt att 
påverka svenskt jordbruks konkurrenskraft negativt. Att arbeta för miljöeffektiva 
förgröningskrav bör därför ske på EU-nivå, eftersom åtgärden då blir konkurrens-
neutral inom EU. 

2.1.3.4 Gårdsstödet bra för Ett rikt odlingslandskap men  
pengarna kan sannolikt göra större nytta i landsbygdsprogrammet
Sammanfattningsvis bidrar gårdsstödet på ett påtagligt sätt till miljökvalitetsmålen 
Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv genom att det leder till att 
stora arealer jordbruksmark fortsatt hålls öppen. Miljökvalitetsmålen Begränsad 
klimatpåverkan och Ingen övergödning påverkas negativt genom fortsatt miljö-
belastning som en följd av gårdsstödet. Den negativa påverkan kopplas dock ihop 

73 European Commission 2010. The CAP towards 2020. Meeting the food, natural resources 
and territorial challenges of the future COM (2010) 672 final.

74 Pe’er, L. m.fl. 2014. EU agricultural reform fails on biodiversity. Science 344: 1090-1092.
75 Opublicerade analyser Jordbruksverket gjort i samband med styrmedelsanalyserna i 

fördjupad utvärdering 2015. I modellberäkningarna av miljönyttan i förhållande till 
lantbrukarnas kostnader för att genomföra åtgärderna tog vi bort insådd som en åtgärd 
som kan räknas som en förgröningsåtgärd och samtidigt satte vi som krav att bredden på 
den obrukade kantzonen ska vara sex meter mot nuvarande krav på minst en meter. Det 
sistnämnda kräver dock en förändring av EU:s regelverk och är inget Sverige själva kan 
besluta om.
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med produktionen av livsmedel och utan gårdsstöd kan miljöbelastning istället 
uppstå i de länder från vilka vi importerar mat. Detta är relevant utifrån ett miljö-
målsperspektiv eftersom det leder till export av miljöproblem, något som går emot 
generationsmålets intentioner. 

Det finns även en potential att öka miljönyttan i gårdsstödet ytterligare genom 
att utforma förgröningen på ett annat sätt än vad Sverige gör. Sannolikt kan dock 
styrningen mot ökad miljönytta förbättras ännu mer om budgeten inom gårdsstö-
det minskar och pengarna förs över till riktade miljöinstaser inom landsbygdspro-
grammet76. Samtidigt finns en risk att mer riktade åtgärder skapar ökad adminis-
tration. Den samhällsekonomiska nyttan bör därför styra hur pengarna används.

2.1.4 LANDSBYGDSPROGRAMMET SOM STYRMEDEL  

FÖR ATT NÅ ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP 
Landsbygdsprogrammets ersättningar är det viktigaste riktade ekonomiska styr-
medlet för att nå flera av de miljökvalitetsmål som har med landsbygd och jord-
bruk att göra. Den förra programperioden (2007–2013) omfattade för svensk del 
cirka 38 miljarder kronor, där ungefär hälften kom från EU och hälften från Sve-
rige. Ungefär 70 procent av förra programmets medel användes för miljöriktade 
åtgärder inklusive kompetensutveckling. I det nya programmet är den andelen 
cirka 60 procent (av 36 miljarder kronor77). 

Ersättningarna inom landsbygdsprogrammet ger lantbrukarna möjlighet att 
bedriva jordbruksproduktion på ett sätt som bevarar naturtyper, arter och utrot-
ningshotade lantraser samt minskar övergödning av sjöar och hav. De medverkar 
därmed till att bevara fungerande ekosystem och deras förmåga att leverera vik-
tiga ekosystemtjänster. Landsbygdsprogrammets insatser avser också att gynna 
landsbygdens utveckling och jordbrukets konkurrenskraft och bidrar därmed till 
en levande landsbygd. Miljöersättningar kommer framöver sannolikt att få en allt 
större betydelse för att bevara ett öppet landskap i områden där primärproduktio-
nens lönsamhet är svag78.

En majoritet av miljökvalitetsmålen berörs av åtgärder inom landsbygdspro-
grammet och programmet är därmed betydelsefullt för möjligheten att nå flera 
av de uppsatta målen som Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och 
vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skär-
gård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt 
växt- och djurliv.

76 Med miljömålen i fokus – hållbar användning av mark och vatten. SOU 2014:50.
77 Regeringskansliet 2014. Regeringen beslutar om landsbygdsprogrammet.
78 Beilin, R. m.fl. 2014. Analysing how drivers of agricultural land abandonment affect 

biodiversity and cultural landscapes using case studies from Scandinavia, Iberia and 
Oceania. Land Use Policy 36: 60-72.
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Åtgärder inom landsbygdsprogrammet utgör även en viktig del i Sveriges arbete 
med att leva upp till flera internationella åtagande, bland andra Baltic Sea Action 
Plan, Konventionen om biologisk mångfald, art- och habitatdirektivet, fågeldirek-
tivet samt vatten- och havsmiljödirektiven. 

Landsbygdsprogrammet 2007–2013 kommer att utvärderas i sin helhet under 
2015 och 2016. I det här arbetet har vi därför valt att endast ta med de mer 
omfattande stöden som har stor påverkan på Ett rikt odlingslandskap.

2.1.4.1 Landsbygdsprogrammet som styrmedel för att nå  
Ett rikt odlingslandskap – en bristanalys
Jordbruksverket har gjort en översiktlig bristanalys av programmets miljöersätt-
ningar för att bedöma hur väl det förra landsbygdsprogrammet (2007-2013) täck-
te in miljökvalitetsmålets preciseringar om variationsrikt odlingslandskap, biolo-
gisk mångfald och kulturmiljöer. Programmet omfattar ungefär lika stora arealer 
ängs- och betesmarker som de som finns i den officiella jordbruksstatistiken. Även 
de hotade betesmarkstyperna, alvarbete, skogsbete och betesmarker i Norrland, 
omfattas till stor del av miljöersättningar. Programmet är därmed framgångsrikt 
i att få med de flesta av odlingslandskapets betesmarker som finns registrerade i 
den officiella statistiken. Resultat från den svenska miljöövervakningen inom NILS 
visar dock att det finns betydligt mer betesmarker än vad som ingår i den offici-
ella statistiken79. Det finns därmed arealer med naturbetesmarker som inte sköts 
inom miljöersättningen. Det 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 miljöersättningar. Detta behöver utredas närmare och i bristanaly-
sen ingår därför inte dessa marker. 

De hotade husdjursraserna omfattas också till stor del av landsbygdsprogram-
mets miljöersättningar. Även åkermarken och miljöer vid åkermark omfattas i stor 
utsträckning av landsbygdsprogrammets ersättningar80. Ersättningen för skötsel 
av kulturbärande landskapselement omfattar cirka 20 procent av åkermarken och 
ekologiska produktionsformer täcker cirka 17 procent av åkerarealen. Miljöer-
sättningen till vallodling, som till viss del bidrar till preciseringen om ett öppet och 
variationsrikt odlingslandskap, omfattar cirka 35 procent av åkermarken. Dessa 
ersättningar är dock generella och miljöeffekterna är ifrågasatta81,82. 

De riktade åtgärderna, som ”mångfaldsåker” och ”fågelåker”, med syfte att 
gynna biologisk mångfald i slättbygd, har varit fåtaliga och omfattade mycket små 
arealer. Ersättningen till ekologisk produktion når främst ut i skogsbygder och 

79 Muntlig kommunikation med Pernilla Christensen, programchef för NILS.
80 Jordbruksverket 2014. Årsrapport för landsbygdsprogrammet. Rapport 2014:17.
81 Regeringskansliet 2013. Bonde söker bidrag, en ESO-rapport om effektivitet i det svenska 

landsbygdsprogrammet. Rapport 2013:6.
82 Konjunkturinstitutet 2014. Miljö ekonomi och politik.
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sämre slättbygd och omfattar till exempel endast en liten andel av åkermarken i 
Götalands södra slättbygder, ett område där ekologisk produktion har potential 
att ge störst miljönytta.

Miljöersättningen för natur- och kulturmiljöer, liksom miljöersättning för rik-
tade åtgärder för biologisk mångfald på åkermark, har tagits bort i nuvarande 
programperiod (2014–2020). Det innebär att insatser som bidrar till att nå preci-
seringarna som rör biologisk mångfald och kulturmiljöer på åkermark är väsent-
ligt begränsade. Landsbygdsprogrammet är därmed framgångsrikt för att fånga 
upp gräsmarker, men sämre på att klara bevarande av natur- och kulturvärden i 
och vid åkermark.

2.1.4.2 Landsbygdsprogrammets miljöeffekter
Anslutningen till landsbygdsprogrammets åtgärder är i vissa fall omfattande och 
programmet är därmed framgångsrikt i sin strävan att få lantbrukarna att sköta 
betesmarker och slåtterängar på ett sätt som ska gynna biologisk mångfald och 
kulturmiljöer. Trots detta har inte Sveriges gräsmarker gynnsam bevarandestatus 
enligt Sveriges rapportering enligt habitatdirektivet83. Effektiviteten i delar av det 
svenska programmet har vid ett flertal tillfällen ifrågasatts och alternativa utform-
ningar av programmet har föreslagits84,85,86. Vilken effekt landsbygdsprogram-
mens insatser har för att nå uppsatta mål debatteras inte bara i Sverige utan i hela 
Europa87,88,89,90. I många fall är det svårt att utvärdera programmen och effekterna 
är därmed till vissa delar okända. 

2.1.4.3 Styr programmet rätt åtgärder till rätt plats?
I en studie av fåglar konstaterades att områden med miljöersättningar korrelerar 
väl med både artrikedom och individantal av fåglar. Detta gäller betesmarksersätt-
ningen, vallersättningen och ersättningen till natur- och kulturmiljöer i åkerdo-
minerade landskap. För ekologisk produktion saknas korrelationen på lokal nivå 

83 Eide, W. (red) 2014. Arter och naturtyper i habitatdirektivet – bevarandestatus i Sverige 
2013. ArtDatabanken SLU, Uppsala.

84 SLU 2010. Halvtidutvärdering av Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013.
85 Regeringskansliet 2013. Bonde söker bidrag, en ESO-rapport om effektivitet i det svenska 

landsbygdsprogrammet. Rapport 2013:6.
86 Riksrevisionen 2013. Landsbygdsprogrammet - från jordbruksstöd till landsbygdsstöd? 

(RiR 2013:13).
87 Kleijn, D. and Sutherland W.J. 2003. How effective are agri-environment schemes in 

maintaining and conserving biodiversity? Journal of Applied Ecology 40: 947-969.
88 Kleijn, D. m.fl. 2006. Mixed biodiversity benefits of agri-environment schemes in five 

European countries. Ecology Letters 9: 243-254.
89 Kleijn, D. m.fl. 2011. Does conservation on farmland contribute to halting the biodiversity 

decline? Trends in Ecology and Evolution 26:474-481.
90 Jordbruksverket 2012. Hur kan Landsbygdsprogrammets miljöersättningar förbättras? 

Erfarenheter från andra länder. Rapport 2012:34.
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men ökad mängd ekologisk produktion på landskapsnivå tenderar att korrelera 
med rik förekomst av fåglar, i alla fall i de mest ensartade landskapen91. Det inne-
bär att miljöersättningarna överlag hamnar i områden med rik förekomst av fåg-
lar och träffsäkerheten med ersättningarna är därmed hög. Hur träffsäkerheten på 
en mer detaljerad nivå ser ut är mer osäker. 

Ersättningsnivån för olika miljöersättningar beräknas utifrån genomsnittliga 
kostnader för att uppfylla de krav som den specifika miljöersättningen ställer. 
Eftersom vissa marker kräver mer skötsel än andra, innebär det att alla lantbru-
kare inte får full kostnadstäckning för de åtgärder de måste genomföra för att 
uppfylla kraven. Miljöersättningarna styrs därmed till viss del till områden där det 
är ekonomiskt intressant att genomföra dem snarare än till områden där de ger 
störst miljönytta. Detta är en förklaring till svårigheten att nå ut med åtgärder i 
slättbygd samt att inom miljöersättningen fånga upp ängs- och betesmarker som 
ligger långt ifrån brukningscentrum. En analys av betesmarker som lämnat stöd-
systemet mellan 2005 och 2010 visar att dessa marker är mindre än genomsnittet 
och ligger längre från brukningscentrum än marker som är kvar i stödsystemen. I 
södra Sverige har dessa marker också högre genomsnittlig kostnad för skötsel per 
hektar. Detta samband verkar dock inte gälla i norra Sverige92. 

I en enkät till Sveriges lantbrukare anger 24 procent av dem som tänker sluta 
att söka miljöersättningar att det viktigaste skälet är att det är för dåligt betalt. 
Det är framför allt lantbrukare i Götalands mellanbygder och Götalands södra 
slättbygder som anger att det är för dåligt betalt. Krångliga stödregler eller oro 
över risk för avdrag eller återbetalning av utbetalda ersättningar är det få av lant-
brukarna som anger som huvudsakligt skäl till att upphöra med miljöersättningar 
(fem respektive fyra procent av de svarande)93.

För vissa miljöersättningar finns en viss geografisk styrning i reglerna. Det gäl-
ler till exempel miljöersättningen Minskat kväveläckage som endast kan sökas av 
lantbrukare som bor i trakter som bedöms vara nitratkänsligt område. Inom mil-
jöersättningen för betesmarker och slåtterängar betalas en högre ersättning ut för 
marker med värden som kräver särskild skötsel. Syftet med en högre ersättnings-
nivå är att styra betesdjuren till dessa marker. Inom respektive ersättningsnivå i 
betesmarksersättningen är dock ersättningsnivåerna lika över landet.

91 Hiron, M. m.fl. 2013. Bird diversity relates to agri-environment schemes at local and 
landscape level in intensive farmland. Agriculture, Ecosystems and Environment 176:9-16.

92 Jordbruksverket. Opublicerade analyser
93 Landja Marknadsanalys 2014. Böndernas syn på miljöersättningar och deras framtidstro. 

Sveriges Lantbruk hösten 2014.
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2.1.4.4 Är landsbygdsprogrammets miljöersättningar och stöd  
samhällsekonomiskt lönsamma?
Jordbruksverket har analyserat vilka sysselsättnings-, miljö- och samhällsekono-
miska effekter jordbruksstöden har94. För landsbygdsprogrammets del har bland 
annat ersättningar till betesmarker och slåtterängar, natur- och kulturmiljöer, 
ekologisk produktion, extensiv vallodling, investeringsstöd till mjölkanläggningar 
samt stöd till områden med naturbetingade svårigheter (ofta kallat kompensa-
tionsbidrag) analyserats. Flera av dessa är ekonomiskt omfattande och samtidigt 
relevanta för flera miljökvalitetsmål förutom Ett rikt odlingslandskap. 

Enligt analyserna hävdas mer än hälften av dagens betesmarker enbart som 
en följd av att de har betesmarksersättning. Tas miljöersättningen bort förväntas 
hävden av dessa marker att upphöra. Betesmarksersättningen är därmed effektiv 
när det gäller att fortsatt hålla omfattande arealer betesmark i hävd, men för att 
nå målet måste arealerna öka och landsbygdsprogrammet har ännu inte klarat 
att vända den negativa utvecklingen för arealen betesmark. Samtidigt innebär 
skötselkraven för att erhålla miljöersättning, att markerna ska skötas på ett sätt 
som avser att bevara och stärka deras kvaliteter. Sammantaget innebär det att 
ersättningen är ett av de viktigaste miljöpolitiska styrmedlen för att gynna odlings-
landskapets biologiska mångfald, kulturmiljövärden, landskapsbild och rekreation 
och friluftsliv. Trots att betesmarksersättningen också bidrar till utsläpp av växt-
husgaser och växtnäringsläckage, bedöms den totalt sett vara samhällsekonomiskt 
lönsam95. Även miljöersättningen till odlingslandskapets natur- och kulturmiljöer 
bedöms vara samhällsekonomiskt lönsam. 

Ersättningarna till extensiv vallodling, ekologisk produktion, kompensations-
bidraget och investeringsstöd till mjölkanläggningar bedöms dock vara sam-
hällsekonomiskt olönsamma, eftersom de ger begränsade miljöfördelar96. Dessa 
ersättningar och stöd innebär emellertid att det behålls ett aktivt jordbruk i främst 
skogsbygder, vilket har stor betydelse för att nå Ett rikt odlingslandskap. 

För att ytterligare stärka landsbygdsprogrammets positiva miljöeffekter har det 
både i ESO-rapport 2013:697 och av Konjunkturinstitutet98 föreslagits att stöd till 
breda åtgärder, som vallstöd och stöd till ekologisk produktion, tas bort till fördel 
för mer riktade åtgärder mot de miljöproblem Sverige vill lösa. 

94 Jordbruksverket 2014. Vilka sysselsättnings-, miljö- och samhällsekonomiska effekter har 
jordbruksstöden? Rapport 2014:20.

95 Jordbruksverket 2014. Vilka sysselsättnings-, miljö- och samhällsekonomiska effekter har 
jordbruksstöden? Rapport 2014:20.

96 Jordbruksverket 2014. Vilka sysselsättnings-, miljö- och samhällsekonomiska effekter har 
jordbruksstöden? Rapport 2014:20.

97 Regeringskansliet 2013. Bonde söker bidrag, en ESO-rapport om effektivitet i det svenska 
landsbygdsprogrammet. Rapport 2013:6.

98 Konjunkturinstitutet 2014. Miljö, ekonomi och politik. ISSN 2001-3108.
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2.1.4.5 Bidrar landsbygdsprogrammets ersättningar och stöd till  
att gynna biologisk mångfald?
Jordbrukarstödens effekter på fåglar
En analys av jordbrukarstödens effekter på odlingslandskapets fågelpopulationer 
visar att miljöersättningarna till betesmarker och vall samt kompensationsbidraget 
beräknas ge relativt små effekter på populationsutvecklingen för odlingsland-
skapets vanliga fåglar (Farmland Bird Index, FBI). Störst positiv effekt har betes-
marksersättningen, medan de övriga ersättningarna har mer begränsad påverkan 
på fåglarna. 99Hur representativa fåglarna är för den totala effekten av lands-
bygdsprogrammet på odlingslandskapets biologiska mångfald går inte att säga i 
det här fallet eftersom inga andra organismgrupper ingick i analysen. Betesmarks-
ersättningen leder dock till att betydande betesmarksarealer hålls i hävd vilket i 
förlängningen leder till ökad långsiktighet i bevarandet av hävdgynnade arter. 

Miljöersättningen till ängs- och betesmarker gynnar hävden och fjärilarna
Preliminära data från kvalitetsuppföljningen av ängs- och betesmarker inom 
miljöövervakningen visar att betesmarker med miljöersättning är betydligt mer 
välhävdade än betesmarker utan miljöersättning. Samtidigt visar uppföljningen att 
det finns fler individer av humlor i marker utan miljöersättning, något som sanno-
likt kan bero på att ohävdade marker har en rikare blomning under några år efter 
upphörd hävd (den s.k. älskliga fasen) innan de slutligen växer igen. Både art- och 
individantal av fjärilar tenderar att vara högre i marker med miljöersättning och i 
många fall har antalet fjärilar ökat mellan inventeringsperioderna (2006-2008 vs 
2011-2013) i dessa marker, medan trenden för både humlor och fjärilar visar en 
minskning mellan inventeringsperioderna i marker utan miljöersättning. 100Miljö-
ersättningarna har därmed sannolikt positiva effekter på biologisk mångfald, men 
mer detaljerade analyser behövs.

2.1.4.6 Förändrat landsbygdsprogram försämrar möjligheterna  
att nå delar av Ett rikt odlingslandskap 
Jämfört med den senaste programperioden (2007–2013) är det flera ersättningar 
som syftar till att nå Ett rikt odlingslandskap som tas bort i det nya landsbygds-
programmet (2014–2020). Det rör sig totalt sett om en minskning med cirka en 
miljard kronor i det nuvarande programmet. Det är pengar som tidigare gått till 
riktade insatser inom natur- och kulturmiljöområdet. Det innebär sämre möjlig-
heter att nå vissa preciseringar (tabell 13.2) och därmed sammantaget försämrade 
möjligheter att nå Ett rikt odlingslandskap och flera andra miljökvalitetsmål.

99 Stjernman, M. m.fl. 2014. Prognosverktyget Farmland Bird Index – tillämpning och 
vidareutveckling. Jordbruksverkets diarienummer 4.3.17-11901/13.

100 Eriksson, Å. m.fl. 2014. Utvärdering av miljöersättning – slutrapport. Opublicerad rapport 
till Jordbruksverket, dnr. 4.3.17-10095/13.
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Tabell 13.2. Jämförelse av miljöersättningar och miljöinvesteringar som syftar till att bidra till 
Ett rikt odlingslandskap i landsbygdsprogram för perioden 2007–2013 respektive 2014–2020

Miljöersättningar 2007–2013 2014–2020 Bidrar till 
precisering(ar)101 

Miljöersättning för betesmarker och slåtterängar X X 3, 4, 5, 7, 10, 12

Miljöersättning fäbodbete102 – X 4, 10, 12

Kompletterande skötsel, dvs. bränning, hamling, 
svårtillgängliga platser, lieslåtter, särskild hö-
hantering 

X X 4, 5, 7, 10, 12

Restaurering av betesmarker och slåtterängar X X 3, 4, 5, 7, 10, 12

Miljöersättning för natur- och kulturmiljöer (land-
skapselement) samt kompletterande skötsel av 
landskapselement

X – 3, 4, 10, 11, 12

Naturfrämjande åtgärder på åkermark (fågel-
åker, mångfaldsträda, åkerogräs, anpassade 
skyddszoner)

X - 3, 4, 5

Skötsel av våtmarker X X 3, 4, 5

Bruna bönor X - 6, 10

Hotade husdjursraser X X 6

Odling av vall X X 1, 4

Ekologiskt jordbruk X X 1, 2, 3, 4, 5

Anlägga skyddszoner X X103 4

Miljöinvesteringar

Anlägga och restaurera våtmarker och dammar  X X 3, 4, 7

Stängsel mot rovdjur X X 4

Restaurera kulturmiljöer (alléer, stenmurar,  
överloppsbyggnader och trägärdesgårdar)

X - 4, 10, 11, 12

Regionalt/lokalt utformade projekt med syfte 
natur- och kulturvård i odlingslandskapet  
(specialinsatser)

X - 4, 5, 7, 10, 11, 12

Regionalt utformade projekt med syfte att  
förbättra vattenkvalitet

(X) X 4, 5, 7

Stöd för landsbygdsutveckling

Utveckling av natur- och kulturmiljöer104 X X 4, 5, 7, 10, 11, 12

Samarbetsprojekt med miljöfokus (X) X 1–12

Kompetensutveckling, rådgivning

Målområde Ett rikt odlingslandskap m.m. X X 1–12

101 Preciseringarna finns i början av detta kapitel.
102 Ingick i miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar 2007–2013.
103  Inkluderar även anpassade skyddszoner.
104 Åtgärden hette ”Bevarande och uppgradering av natur- och kulturarv” i 

landsbygdsprogrammet 2007-2013.
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Förändringarna bedöms framför allt påverka kulturmiljön negativt, då miljöersätt-
ningen för natur- och kulturmiljöer och flera miljöinvesteringar inte ingår i det nya 
programmet. Därmed kan lantbrukare inte längre söka ersättning för att sköta och 
synliggöra landskapselementen. Under 2013 var det knappt 11 200 lantbrukare 
med drygt 510 000 hektar åkermark som var anslutna till den miljöersättningen105. 

I det nya programmet kommer det heller inte att vara möjligt att söka pengar 
för att restaurera överloppsbyggnader, stenmurar, trägärdesgårdar och alléer. 
Under programperioden 2007-2013 har ansökningar som omfattar restaurering 
av 12 000 alléträd, 3 900 överloppsbyggnader, 40 km stenmur och 310 km trägär-
desgård beviljats. Samtidigt har cirka 100 projekt genomförts för att utveckla kul-
turmiljövärden i odlingslandskapet inom miljöinvesteringen för specialinsatser106. 

Förändringarna i landsbygdsprogrammet försämrar även möjligheten att bevara 
odlingslandskapets biologiska mångfald, då miljöersättningen för naturfrämjande 
åtgärder på åkermark har tagits bort, dvs. åtgärderna ”mångfaldsträda”, ”fågel-
åker” och ”hotade åkerogräs”. Omfattningen av dessa ersättningar var dock ald-
rig särskilt stor. Under 2013 var cirka 3 260 hektar åkermark anslutna till någon 
av de tre ersättningarna, vilket var 3 030 hektar mer än när stöden startade år 
2008. Det tar ofta tid innan nya stöd blir kända, vilket gör det sannolikt att area-
len åkermark med insatser för biologisk mångfald skulle ha ökat även kommande 
år, om möjligheten hade funnits kvar. Till exempel har kännedomen om dessa 
ersättningar ökat successivt bland slättens lantbrukare genom insatser inom råd-
givningsprojektet Mångfald på slätten. 

Arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper  
påverkas negativt
Även biologisk mångfald missgynnas av att miljöinvesteringen för specialinsatser 
försvinner. Miljöinvesteringen gjorde det möjligt för länsstyrelserna att genomföra 
åtgärder i åtgärdsprogram för hotade arter i odlingslandskapet, dvs. för att nå 
preciseringen om hotade arter och naturmiljöer. Det gäller bland annat åtgärds-
program för skyddsvärda träd i kulturlandskapet och rikkärr samt program för 
olika fåglar, insekter, svampar, groddjur och kärlväxter. Landsbygdsprogrammets 
årliga stöd för dessa åtgärder var ungefär en fjärdedel av Naturvårdsverkets årliga 
anslag för åtgärdsprogrammen. Naturvårdsverkets anslag täcker emellertid även 
in åtgärder i skog och fjäll107. 

Möjligheten till specialutformade projekt för att restaurera natur- och kul-
turmiljöer är numera begränsad till projektstöd där det främsta syftet är lokal 
utveckling. Troligen kommer det även att vara möjligt att använda sig av stöd för 

105 Jordbruksverket 2014. Årsrapport landsbygdsprogrammet 2013. Rapport 2014:17.
106 Uttag från Jordbruksverkets statistikdatabas DAWA i juli, 2014.
107 Åtgärder för biologisk mångfald 2011-2013 NV-01563-14 (Tabell 13), Naturvårdsverket. 
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samarbete för att söka pengar för projekt som syftar till att gynna odlingslandska-
pets natur- och kulturvärden. 

2.1.4.7 Ny definition av betesmarker
Det finns även positiva förändringar när det gäller biologisk mångfald. Sverige har 
gentemot EU bedrivit ett intensivt arbete för att få till en ändring av betesmarks-
definitionen. Förändringarna i den nya definitionen innebär bland annat att fokus 
flyttas från att räkna träd till att bedöma markernas fodervärde. Markklasser som 
i det tidigare programmet prioriterats regionalt blir från och med 2015 natio-
nella. Det innebär att alla marker som ryms inom Jordbruksverkets definitioner 
och sköts på föreskrivet sätt, kommer att ha rätt till stöd. Det gäller till exempel 
mosaikbetesmarker och miljöersättning för restaurering av betesmarker och slåt-
terängar.

2.1.5 INFORMATIVA STYRMEDEL

Inom landsbygdsprogrammet finns också pengar för kompetensutveckling och råd-
givning, bland annat inom målområdet Ett rikt odlingslandskap. Generellt sett har 
dessa insatser varit framgångsrika och den direkta kontakten mellan rådgivare och 
lantbrukare har identifierats som en nyckelfaktor för att nå ut med budskapen108. 

Under 2010 genomfördes en enkätundersökning som omfattade ett urval av de 
lantbrukare som deltagit i kurser eller rådgivning finansierade via landsbygdspro-
grammet. I den anger mer än hälften av dem som fått rådgivning inom Ett rikt 
odlingslandskap att de förändrat sitt sätt att arbeta på gården och börjat arbeta 
mer miljövänligt efter rådgivningen. Nära 80 procent menar att rådgivningen ökat 
intresset och kunskapen om natur- och kulturvärden109. 

Budgeten för kompetensutveckling kommer generellt att bli lägre i programpe-
rioden för 2014 till 2020 jämfört med tidigare programperiod. Det innebär att det 
sannolikt också blir mindre pengar för kompetensutveckling och rådgivning inom 
Ett rikt odlingslandskap.

2.1.5.1 Landsbygdsprogrammet avgörande för möjligheten  
att nå Ett rikt odlingslandskap
Sammantaget är landsbygdsprogrammet fortsatt det viktigaste riktade, ekono-
miska styrmedlet för att nå Ett rikt odlingslandskap och flera andra miljökvalitets-
mål. Programmet bidrar till att omfattande betesmarksarealer hävdas och stödet 
till ängs- och betesmarker bedöms vara både samhällsekonomiskt och miljömåls-
mässigt lönsamt. Utan landsbygdsprogrammet skulle möjligheten att nå Ett rikt 
odlingslandskap försämras dramatiskt. Förändringarna som gjorts i programmet 

108 Jordbruksverket 2014. Tre år med Mångfald på slätten. OVR306.
109 Jordbruksverket 2010. Kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet. Rapport 

2010:30.
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för perioden 2014-2020 kan medföra en del positiva effekter för betesmarker och 
slåtterängar, men bedöms vara negativa för framför allt kulturmiljöerna och biolo-
gisk mångfald på åkermark. Förutsättningar för att nå miljömålet i sin helhet har 
därmed försämrats.  

2.2 Övrig påverkan på målet
Åtgärder och skötsel som bidrar till att nå Ett rikt odlingslandskap genomförs 
även med pengar från Naturvårdsverkets anslag för skötsel av skyddade områden 
och kulturmiljövårdsanslaget som förvaltas av Riksantikvarieämbetet. Flera läns-
styrelser och kommuner arbetar riktat för att bevara odlingslandskapets natur- 
och kulturvärden. Ideella insatser, insatser inom föreningar och av privatpersoner, 
utgör också viktiga bidrag för att nå miljökvalitetsmålet. Omfattande forskning 
ger ny kunskap om odlingslandskapets natur- och kulturmiljöer och inom forsk-
ningen utvärderas även effekterna av olika åtgärder.

2.2.1 SAMHÄLLELIG SERVICE PÅ LANDSBYGDEN

För att långsiktigt kunna bevara ett öppet och variationsrikt odlingslandskap 
krävs att det även fortsatt är möjligt att bo och verka på landsbygden. En levande 
landsbygd förutsätter att samhällets service, som kommunikationer, skolor och 
arbetstillfällen, fungerar på landsbygden. Möjligheten till sidoinkomster i form av 
till exempel snöröjning och skogsbruk är också viktiga för att behålla ett småska-
ligt jordbruk. Detta kan i ett längre perspektiv ha lika stor betydelse för att uppnå 
Ett rikt odlingslandskap som riktade åtgärder för att sköta och bevara natur- och 
kulturvärden. Både insatser för landsbygdsutveckling och natur- och kulturmiljö-
åtgärder behövs därför för att miljömålet ska nås. 

2.2.2 NÖTKREATUREN MINSKAR SAMTIDIGT SOM DEN  

SVENSKA KONSUMTIONEN AV NÖTKÖTT ÖKAR

Vad vi äter och vad vi handlar påverkar miljömålen på flera sätt. En ökad nötkött-
konsumtion ger negativ klimatpåverkan och bidrar till övergödning av vattenmil-
jöer. Samtidigt innebär färre betesdjur att hävden av landskapet försämras. Nöt-
kreatur är viktiga markvårdare vars bete är nödvändigt för att behålla ett öppet 
och variationsrikt landskap med rika natur- och kulturvärden. Antalet nötkreatur 
och företag med nötkreatur har minskat under flera decennier110,111 och antalet 
betesdjur räcker i dag sannolikt inte till för att beta av den årliga tillväxten på de 
svenska betesmarkerna112. Detta beror på att det totalt sett finns färre djur, att det 
skett en ökad koncentration av de djur som finns och att färre djur kommer ut på 

110 Jordbruksverket 2011. Jordbruket i siffror 1866-2007.
111 Statistiska meddelanden JO 35 SM 1101.
112 Naturvårdsverket 2012. Steg på vägen- fördjupad utvärdering av miljömålen 2012, sid. 

439-440.
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naturbetesmarkerna113, 114. Det är främst rekryteringsdjur inom mjölkproduktionen 
och am- och dikor, samt stutar som utgör majoriteten av de nötkreatur som betar 
naturbetesmarkerna. Mjölkproduktionen utgör motorn i systemet för att bevara 
betesmarkerna och en lönsam mjölkproduktion är därmed en förutsättning för en 
långsiktig hävd av betesmarker. Även köttdjuren är viktiga. Svenskarnas konsum-
tion av nötkött har ökat med nästan 40 procent sedan 1995. Andelen av köttet 
som kommer från svenska djur har minskat från strax under 90 procent till strax 
över 50 procent fram till 2013115, 116. Fortsätter den utveckling som hittills varit 
försvåras möjligheten att bevara det öppna landskapet. 

Förutom nötkreatur finns ett stort antal får och hästar som i varierande omfatt-
ning betar naturbetesmarker. Fåren uppgick till knappt 290 000 tackor och baggar 
2014117. År 2010 fanns det även drygt 360 000 hästar, varav trefjärdedelar finns 
inom eller nära tätorter och bidrar därmed sannolikt endast marginellt till hävden 
av naturbetesmarker118.

De svenska konsumenternas intresse för att köpa svenskproducerad mat har 
ökat de senaste åren119 och om detta i tillräckligt stor utsträckning omsätts i prak-
tisk handling så kan våra val i butiken få en synbar effekt på miljömålen.

2.3 Osäkerheter
Modellberäkningar om samhällsekonomisk lönsamhet och ersättningars och stöds 
miljöeffekter, innehåller flera osäkerheter. Den ekonomiska modell som ofta till-
lämpas, i beräkningar av jordbrukets framtida utveckling, SASM-modellen, är 
en strikt ekonomisk modell som ”tar bort arealer” så fort det blir ekonomiskt 
olönsamt att bruka dem. I verkligheten agerar sannolikt lantbrukaren annorlunda 
och kan fortsätta att bruka arealer som enligt modellen är olönsamma. Model-
lens skattning av exakta arealförändringar är därför inte det viktiga utan det är 
utvecklingens riktning och storleken på förändring som indikerar vilka föränd-
ringar som väntas.

113 Jordbruksverket 2013. Allt om landet (www.jordbruksverket.se).
114 Naturvårdsverket 2012. Steg på vägen: Fördjupad utvärdering av miljömålen 2012. 

Rapport 6500, sidorna 430-453.
115 Jordbruksverket 2013. Köttkonsumtionen i siffror – Utveckling och orsaker. Rapport 

2013:2.
116 Jordbruksverket 2014. Handel med nötkött.
117 Statistiska meddelanden JO 20 SM 1403.
118 Statistiska meddelanden JO 24 SM 1101.
119 Sverige – det nya matlandet. En undersökning om svenskarnas matvanor och attityder till 

mat.
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3. Bedömning av om målet nås 

3.1 Bedömningen av målet som helhet

Nej
MILJÖKVALITETSMÅLET ÄR INTE UPPNÅTT OCH KOMMER INTE KUNNA NÅS  

MED BEFINTLIGA OCH BESLUTADE STYRMEDEL OCH ÅTGÄRDER.

3.2 Det centrala i bedömningen 
Den samlade bedömningen är att tillräckliga förutsättningar saknas för att mil-
jökvalitetsmålet i sin helhet ska nås. För delar av målet är dock bedömningen 
att preciseringarna endera är uppnådda eller att endast begränsade ytterligare 
insatser behövs för att de ska nås. Uppföljningsmåtten och bedömningen av dessa 
sammanfattas i tabell 13.4. De delar av Ett rikt odlingslandskap som omfattar 
ett bredare problemområde väger tyngre i bedömningen. Det gäller till exempel 
areal jordbruksmark (åker- och betesmark) som påverkar förutsättningarna för 
biologisk mångfald, kulturmiljöer, ett variationsrikt odlingslandskap och förutsätt-
ningar för rekreation och friluftsliv. 

En övergripande bedömning är att gårdsstödet och landsbygdsprogrammets 
ersättningar är mycket viktiga styrmedel för Ett rikt odlingslandskap, men att de i 
sin nuvarande utformning och omfattning inte är tillräckliga för att målet ska nås. 
Ytterligare insatser behövs därför120. 

Nedan beskrivs utvecklingen för de centrala uppföljningsmåtten utförligt, lik-
som de övriga preciseringarna översiktligt. 

3.2.1 FORTSATT JORDBRUK I HELA LANDET

Jordbrukets areella omfattning fortsätter att minska för såväl åker- som betes-
mark. Antalet jordbruksföretag har minskat under lång tid, främst inom animalie-
produktionen, där antalet företag minskar snabbare än antalet djur (figur 13.2). 
Arealen åkermark har inte minskat i motsvarande takt, istället har jordbruksfö-
retagen blivit större. Den största procentuella minskningen av jordbruksföretag 
har skett i Norrland121. Förändringarna påverkar de grundläggande förutsättning-
arna för att långsiktigt kunna bevara odlingslandskapets natur- och kulturvärden 
och har därmed stor påverkan på utvecklingen för miljökvalitetsmålen Ett rikt 
odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv122.  

Avståndet till att nå miljötillståndet bedöms som stort och ökande, eftersom 
utvecklingen i flera fall har gått i fel riktning sett utifrån Ett rikt odlingslandskap. 

120 Se kapitlet om behov av insatser nedan.
121 Jordbruksverkets statistikdatabas.
122 Kumm, K-I. 2013. På väg mot ett ekonomiskt hållbart, högproducerande och klimatsmart 

jordbruk med höga landskapsvärden. Naturvårdsverkets rapport 6578.
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3.2.2 ODLINGSLANDSKAPETS BIOLOGISKA MÅNGFALD

Sett över en längre tid har många av odlingslandskapets fjärilar123 och vanliga 
fågelarter minskat i antal124 och många av de svenska rödlistade arterna finns 
också i odlingslandskapet125. Sveriges senaste rapportering enligt habitatdirektivet 
(2013) visar fortsatt på ett otillfredsställande tillstånd för odlingslandskapets arter 
och naturtyper. Situationen i övriga Europa är i många fall densamma som i 
Sverige med fortsatt minskande biologisk mångfald i odlingslandskapet. Fjärilar 
knutna till gräsmarker har minskat med femtio procent på europeisk nivå sedan 
1990126. Utvecklingen förklaras av ett intensivt jordbruk i områden där produktio-

123 Nilsson, S.G. m.fl. 2013. Land-use changes, farm management and the decline of butterflies 
associated with semi-natural grasslands in southern Sweden. Nature conservation 6: 31-48.

124 Green, M., Lindström, Å. 2015. Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. 
Årsrapport för 2014. Lunds universitet.

125 Gärdenfors, U. m.fl. 2010. Rödlistade arter i Sverige 2010. Artdatabanken, SLU.
126 European environment agency 2013. The European Grassland Butterfly Indicator: 1990–

2011. Report 11/2013.

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 13.2. Utveckling av antal nötkreatur och företag med nötkreatur 1975–2014

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2014



294 MÅL I SIKTE – DE 16 MILJÖKVALITETSMÅLEN I FÖRDJUPAD UTVÄRDERING 2015 – VOLYM 2

nen är lönsam samt av nedläggning av jordbruksmark i marginalområden127,128,129. 
De två processerna ger liknande resultat, dvs. mer homogena landskap och där-
med minskat livsutrymme för många arter130. Det finns även exempel på posi-
tiv utveckling för ett antal av odlingslandskapets arter (främst arter knutna till 
sötvattensmiljöer)131,132 som visar att riktade insatser, till exempel inom åtgärds-
programmen för hotade arter och restaurering av våtmarker, är framgångsrika. 
Landsbygdsprogrammet är framgångsrikt i sina ambitioner att fånga upp en stor 
del av de betesmarker som enligt den officiella statistiken finns i Sverige. Förutsätt-
ningar för en positiv utveckling för biologisk mångfald bedöms därmed till viss 
del finnas på plats. Ytterligare insatser behövs för att gynna biologisk mångfald i 
främst slättbygden. För att vända trenden för biologisk mångfald i odlingsland-
skapet generellt införde EU ökade krav på miljöinsatser inom gårdsstödet genom 
den så kallade förgröningen. Dessa bedöms endast få begränsade effekter både i 
Sverige och i delar av övriga Europa133. 

Avståndet till önskat tillstånd för biologisk mångfald är stort och ökar134.

3.2.3 ODLINGSLANDSKAPETS KULTURMILJÖER

Miljökvalitetsmålet innebär bland annat att kulturmiljöer i odlingslandskapet 
ska bevaras och skötas och att överloppsbyggnader på jordbruksföretag förvaltas 
på ett sätt som bevarar deras värden och visar på det historiska sammanhanget. 
Anslutningen till miljöersättningen för skötsel av kulturmiljöer har minskat under 
en längre tid och omfattade 2013 knappt 20 procent av åkerarealen. Motsvarande 
siffra för 2004 var 30 procent135. Avståndet till att nå målet för skötsel av land-
skapselement vid åkermark har därmed ökat under en längre tid. 

127 Donald, P.F. m.fl. 2001. Agricultural intensification and the collapse of Europe’s farmland 
bird populations. Proceedings of the royal society of London B.: 268:25-29.

128 Donald, P.F. m.fl. 2006. Further evidence of continent-wide impacts of agricultural 
intensification on European farmland birds, 1990–2000. Agriculture, Ecosystems and 
Environment 116: 189–196.

129 Wretenberg, J. m .fl. 2006. Population trends of farmland birds in Sweden and England: 
similar trends but different patterns of agricultural intensification. Journal of Applied 
Ecology 43: 1110-1120.

130 Wretenberg, J. m .fl. 2006. Population trends of farmland birds in Sweden and England: 
similar trends but different patterns of agricultural intensification. Journal of Applied 
Ecology 43: 1110-1120.

131 Gärdenfors, U. (ed.) 2010. Rödlistade arter i Sverige 2010. Artdatabanken, SLU
132 Strand, J. och Weisner, S.E.B. 2013. Effects of wetland construction on nitrogen transport 

and species richness in the agricultural landscape- Experiences from Sweden. Ecological 
Engineering 56:14-25.

133 Pe’er, G. m.fl. 2014. EU agricultural reform fails on biodiversity. Science 344: 1090-1092.
134 Grundar sig delvis på Sveriges rapportering enligt artikel 17 inom art- och habitatdirektivet 

samt utvecklingen för odlingslandskapets vanliga fåglar.
135 Jordbruksverkets statistikdatabas DAWA.
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Då miljöersättningen för skötsel av kulturbärande landskapselement tagits bort 
ur landsbygdsprogrammet, liksom miljöinvesteringar som syftade till att restau-
rera och återskapa kulturmiljöer, saknas numera även styrmedel som i tillräcklig 
omfattning kan påverka utvecklingen i positiv riktning. Det är fortfarande möjligt 
att söka projektstöd för att utveckla natur- och kulturmiljöer. Syftet med stödet är 
dock i första hand lokal utveckling. 

Riksantikvarieämbetets kulturmiljövårdsanslag kan användas för odlingsland-
skapets kulturmiljöer136, men i praktiken har de medlen bokats för andra, nya 
och pågående satsningar inom kulturmiljöområdet. Dessa medel kan därför inte 
i annat än begränsad omfattning ersätta de medel som försvunnit i landsbygds-
programmet. Kulturmiljövårdsanslaget och ersättningarna för kulturmiljöer i det 
tidigare landsbygdsprogrammet kompletterade även varandra på ett bra sätt137. 
Naturvårdsverkets anslag för skyddade områden kan användas för skötsel av kul-
turmiljöer i skyddade områden där kulturmiljöer ingår i de utpekade värdena för 
området. I vilken omfattning detta sker är dock oklart138. 

Förutsättningarna för att nå de preciseringar som berör kulturmiljöerna har 
sammantaget försämrats. En nyligen genomförd enkätundersökning till Sveriges 
lantbrukare visar att 19 procent av de som haft kulturmiljöersättningen helt kom-
mer att sluta sköta sina landskapselement, medan 17 procent anger att de kommer 
att ha en liknande skötsel (67-100 procent av nuvarande omfattning på skötseln) 
som tidigare. Sammanlagt anger 60 procent av de som svarat att de kommer att 
sköta sina landskapselement i sämre omfattning än tidigare, medan 17 procent är 
osäkra på den framtida skötseln. Detta indikerar att skötseln av landskapselemen-
ten kommer att försämras som en följd av att ersättningen tagits bort. Intresset 
för att få rådgivning om natur- och kulturmiljöer har dock ökat sedan 2013 och 
omfattar nu en fjärdedel av de som har miljöersättningar139.  

Avståndet till måluppfyllelse bedöms totalt sett ha ökat sedan den senaste för-
djupade utvärderingen 2012. 

3.2.4 ÄNGS- OCH BETESMARKER

Arealen slåtterängar som sköts med miljöersättning minskade 2014 jämfört med 
2013. Det förekommer även skötsel av slåtterängar utan miljöersättning. Samman-
taget är arealen slåtteräng mycket liten i förhållande till vad som tidigare funnits. 
Betesmarksarealerna som har gårdsstöd och/eller miljöersättningar har å andra 
sidan minskat över en längre tid och det syns inget trendbrott i den utvecklingen. 
Fortsatt minskande betesmarksarealer, minskad betesbaserad nötköttsproduktion 

136 Förordning (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.
137 Uppgifter från Länsstyrelsen i Jämtland.
138 Personlig kommunikation med Bo Nilsson, Naturvårdsverket.
139 Landja Marknadsanalys 2014. Böndernas syn på miljöersättningar och deras framtidstro. 

Sveriges Lantbruk hösten 2014.
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och minskat antal nötkreatur och företag med nötkreatur, innebär att avståndet 
till måluppfyllelse ökar. Det är positivt att det från och med 2015 införs ett ekono-
miskt stöd till nötkreatur eftersom det kan leda till att arealen hävdad betesmark 
inte minskar i samma takt som tidigare. Antalet hästar och får ökar långsamt vil-
ket kan ha en viss betydelse för den fortsatta hävden av betesmarkerna. Hur stor 
andel av hästarna som kommer ut på naturbetesmarker är dock okänt. 

Den nya betesmarkdefinitionen kan medföra bättre förutsättningar för en ökad 
helhetssyn på skötseln av betesmarkerna, men landsbygdsprogrammet bedöms 
totalt sett i sin nuvarande utformning inte vara tillräckligt för att vända den nega-
tiva utvecklingen. Trots flera år av miljöersättningar till betesmarker verkar inte 
den minskande arealtrenden brytas och fortfarande saknar gräsmarkerna gynnsam 
bevarandestatus. Enligt preliminära miljöövervakningsdata inom NILS har dock 
miljöersättningarna vissa mätbara positiva effekter på biologisk mångfald140.

Avståndet till måluppfyllelse är därför fortfarande stort och sannolikt ökande. 
Prognoserna för svenskt jordbruks utveckling (se 4.2.2) tyder också på att betes-
marksarealerna kan fortsätta att minska framöver.

3.3 Andra aspekter av målet
I de centrala problemområdena ingår hela eller delar av flera av preciseringarna 
för Ett rikt odlingslandskap. Det finns dock aspekter av miljökvalitetsmålet som 
inte kommer med i de utpekade områdena. Det gäller till exempel de odlade väx-
ternas genetiska resurser, hotade husdjursraser och friluftslivet. Utvecklingen för 
dessa bedöms som tillfredsställande men inte långsiktigt säkerställd. Bedömningen 
är att preciseringar om växt- och husdjursgenetiska resurser är nära att nås under 
förutsättning att det även framöver avsätts tillräckligt med pengar till Programmet 
för odlad mångfald (POM) och för hållande av utrotningshotade husdjursraser 
samt rasföreningar. Preciseringen om genetiskt modifierade organismer bedöms 
för tillfället vara uppnådd i och med att omfattande kontrollsystem finns för att 
hindra införsel av genetiskt modifierade organismer som hotar den biologiska 
mångfalden. Situationen för odlingslandskapets ekosystemtjänster bedöms överlag 
som acceptabel men utvecklingen för de pollinerande insekterna är inte tillfreds-
ställande och det finns en oro för en pollineringskris141. Att restaurera och skapa 
blomrika miljöer i främst slättbygd är en viktig åtgärd för att gynna insekter.

3.4 Vilken rådighet har Sverige över möjligheten att nå miljökvalitetsmålet?
Miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap är till stora delar beroende av att det 
fortsatt finns ett aktivt svenskt jordbruk och att miljökvalitetsmålet främst nås 
inom pågående produktion. Svenskt jordbruk är verksamt på en konkurrensutsatt 

140 Eriksson, Å. m.fl. 2014. Utvärdering av miljöersättning – slutrapport. Opublicerad rapport 
Jordbruksverkets diarienummer 4.3.17-10095/13.

141 Biodiverse nr 1, 2014. Centrum för biologisk mångfald, SLU.
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marknad och inom vissa produktionsgrenar är lönsamheten låg. Utvecklingen är 
till stora delar styrd av faktorer som Sverige har begränsad möjlighet att påverka. 
Det är till exempel lönsamhet, teknisk utveckling och EU:s gemensamma jord-
brukspolitik. Den svenska rådigheten över möjligheten att nå Ett rikt odlingsland-
skap är därmed i praktiken begränsad. 

Direktstöden i pelare I har i senaste CAP-reformen inneburit att medlemslän-
derna haft en viss möjlighet att göra val om nationell tillämpning. Sverige har till 
exempel valt att använda möjligheten till kopplade stöd för nötkreatur och beslu-
tat om hur delar av förgröningen ska regleras. Båda dessa förändringar syftar till 
att inte försämra det svenska jordbrukets konkurrenskraft.
Sverige har å andra sidan större rådighet över utformningen och omfattningen 
av landsbygdsprogrammet och därmed möjlighet att skapa förutsättningar för 
att gynna landsbygdsutveckling, biologisk mångfald och för att bevara och sköta 
kulturmiljöer, betesmarker och slåtterängar. Rådigheten för i vilken omfattning 
kulturmiljöer, betesmarker och slåtterängar sköts begränsas dock i praktiken av 
den grundläggande förutsättningen som beror på hela det svenska jordbrukets 
framtida omfattning och inriktning. 

4. Prognos för utvecklingen av miljötillståndet

4.1 Bedömningen av målet som helhet

UTVECKLINGEN I MILJÖN BEDÖMS VARA NEGATIV PÅ KORT SIKT. 

DET ÄR INTE MÖJLIGT ATT ANGE UTVECKLINGSRIKTNING PÅ LÅNG SIKT.

4.2 Bedömning av den framtida utvecklingen

4.2.1 SVÅRT ATT BEDÖMA EFFEKTER BORTOM 2020

Effekten på miljömålet av ett förändrat klimat är svår att bedöma eftersom tids-
horisonten sträcker sig långt in i framtiden i kombination med stora osäkerheter i 
skattningarna av de ingående komponenterna. Då det även är okänt hur den fram-
tida jordbrukspolitiken kommer att se ut, hur världsmarknaden för jordbruks-
produkter utvecklas och hur landsbygdspolitiken utformas framöver, är det svårt 
att med någon större säkerhet, bedöma utvecklingen framöver och därmed även 
förutsättningarna för odlingslandskapets biologiska mångfald och kulturmiljöer 
efter 2020. Klart är dock att förbättringar är långsamma, medan försämringar kan 
gå väldigt fort och dessutom leda till oåterkalleliga förluster.
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4.2.2 DET FRAMTIDA JORDBRUKET I SVERIGE FÖRVÄNTAS MINSKA  

OM INGA MOTVERKANDE ÅTGÄRDER GENOMFÖRS

Jordbruket förväntas fortsätta minska i omfattning om inga motverkande åtgärder 
genomförs, såväl när det gäller antalet företag som areal jordbruksmark, vilket 
sannolikt försvårar möjligheterna att nå Ett rikt odlingslandskap. Analyser visar 
på fortsatt minskande omfattning av betesmarker och även antalet nötkreatur 
förväntas minska142. Genom att Sverige inför djurkopplade stöd i gårdsstödet kan 
eventuellt minskningstakten bli något lägre än förväntat, men detta är osäkert143. 

En ökad privat och offentlig konsumtion av inhemskt producerade livsmedel 
kan påverka utvecklingen i positiv riktning. I regeringsförklaringen föreslogs en 
långsiktig livsmedelsstrategi för att öka livsmedelsproduktionen i Sverige och stöd-
ja svensk och ekologisk matkonsumtion144. Konkurrenskraftsutredningen145 har 
också lämnat förslag på åtgärder som förbättrar jordbrukets framtida utveckling.

Jordbrukets utveckling hänger också ihop med yrkets attraktivitet och med 
landsbygdens utveckling generellt. Båda dessa faktorer är svåra att göra prognoser 
utifrån. Nuvarande regering (2015) har för avsikt att tillsätta en parlamentarisk 
utredning för en långsiktigt hållbar och sammanhållen landsbygdspolitik146 där 
dessa frågor ska behandlas.

4.2.2.1 Jordbruket i ett förändrat klimat
Svenskt jordbruk bedöms i många fall gynnas av ett förändrat klimat. Det sker 
genom en längre växtsäsong, möjlighet till ökade skördar samt även att det blir 
möjligt att odla nya grödor147. Samtidigt påverkas jordbruket negativt av ökad 
nederbörd, risk för ökade angrepp av växtskadegörare och nya djursjukdomar. 
Behovet av förbättrad markavvattning bedöms som stort i framtiden148. Effekterna 
av klimatförändringar kan även leda till en ökad användning av insatsmedel eller 
av nya insatsmedel (växtskyddsmedel och växtnäring), som kan ge negativa effek-
ter på yt- och grundvattenmiljöer och biologisk mångfald. Till skillnad mot den 
internationella påverkan på jordbruket, vilken i stora drag styr dess lönsamhet och 
därmed dess omfattning och inriktning, har Sverige i de här fallen goda möjlighe-
ter att påverka utvecklingen. En förbättrad markavvattning, stärkt rådgivning för 
att motverka ökad markpackning samt ökad nationell beredskap i kombination 

142 Tillväxt och värdeskapande. Delbetänkande från konkurrenskraftsutredningen.2014. SOU 
2014:38

143 Rabinowitz, E m.fl. 2013. Hur bör gårdsstödet utformas? Yttrande till 
Landsbygdsdepartementet över Ds 2014:6, gårdsstödet 2015-2020. AgriFood economic 
centre.

144 Regeringsförklaringen den 3 oktober 2014.
145 Konkurrenskraftsutredningen L 2013:01.
146 Regeringen. En hållbar och långsiktig landsbygdspolitik.
147 Sverige inför klimatförändringarna - hot och möjligheter. SOU 2007:60.
148 Jordbruksverket 2014. Dränering av åkermark. JO 41 SM 1402.
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med riktade åtgärder för att förebygga skadeangrepp på grödor och djur, är insat-
ser för vilka vi kan ta nationella beslut. 

4.2.3 BIOLOGISK MÅNGFALD

Utvecklingen för biologisk mångfald hänger i stora delar ihop med möjligheten att 
bedriva ett livskraftigt och hållbart jordbruk i Sverige. Strukturrationaliseringen 
inom jordbruket kommer sannolikt att fortsätta, även om det finns tecken på att 
Sverige kan närma sig taket för gårdarnas storlek. Till exempel kan storleken på 
djurgårdar i skogsbygd begränsas av tillgången på jordbruksmark inom rimligt 
avstånd149. Jordbrukets utveckling kommer att ha fortsatt betydande påverkan för 
den storskaliga utvecklingen för biologisk mångfald på alla nivåer. Riktade sköt-
selinsatser för att bevara hotade naturtyper och arter är viktiga, men för ett lång-
siktigt och storskaligt bevarande av odlingslandskapets flora och fauna krävs att 
Sverige har ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart jordbruk i hela landet. 

4.2.3.1 Biologisk mångfald i ett förändrat klimat 
I ett kortare perspektiv är det framför allt nuvarande markanvändning som påver-
kar förutsättningarna för odlingslandskapets biologiska mångfald, men på längre 
sikt kommer effekten av klimatförändringarna att öka. Klimatförändringarna 
medför även att jordbruket framöver kommer att behöva anpassa brukandet uti-
från ändrade förutsättningar, vilket sannolikt får större konsekvenser för arter 
knutna till odlingslandskapet än vad själva klimatförändringarna får150. Odlings-
landskapets naturtyper kommer också att påverkas av en längre växtsäsong samt 
förändrade nederbördsmängder, vilket även påverkar de arter som lever där. 

Direkta effekter av ett förändrat klimat på biologisk mångfald beror på arternas 
anpassningsförmåga och deras möjlighet att förflytta sig i landskapet. För att klara 
det sistnämnda, behövs en fungerande grön infrastruktur. Utan detta ökar sanno-
likheten för att arter dör ut eller kraftigt minskar i individantal. I ett landskap där 
jordbruksmark läggs ner och ersätts av skog försämras möjligheten för odlings-
landskapets arter att sprida sig. Skogspartierna kan skapa barriärer i landskapet 
som kan vara svåra att passera för arter anpassade till ett mer öppet landskap. Ett 
strategiskt arbete med landskapets gröna infrastruktur är därför nödvändigt för 
att i någon omfattning skapa förutsättningar för arters klimatanpassning. Detta 
arbete sker till exempel genom Natura 2000-arbetet, men det är lika viktigt med 
ett fortsatt och utbrett jordbruk som medverkar till att skapa övergripande sprid-
ningsmöjligheter i hela landskapet. Inom skogsbruket kan hanteringen av över-

149 Kumm, K-I. 2013. På väg mot ett ekonomiskt hållbart, högproducerande och klimatsmart 
jordbruk med höga landskapsvärden. Naturvårdsverket rapport 6578.

150 Wittner, T. m.fl. 2010. Klimatförändringars effekt på den biologiska mångfalden i 
odlingslandskapets gräsmarker. Jordbruksverkets rapport 2010:29.
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gångszoner, som skogsbryn, förbättra möjligheterna för både odlingslandskapets 
och skogens arter och naturtyper.

Klimatförändringar kan vidare innebära ökad spridning av invasiva arter, vilket 
ytterligare ökar hotet mot biologisk mångfald. 

4.2.3.2 Utvecklingen inom svensk växtförädling och husdjursavel är vikande 
Bevarande och hållbart nyttjande av de svenska växt- och husdjursgenetiska resur-
serna förutsätter att det finns verksamhet och kompetens i landet. Utvecklingen 
inom de kommersiella husdjursraserna och svensk växtförädling är vikande. 
Sveriges geografiska belägenhet och rådande klimatförändringar ställer särskilda 
krav på växtsorter. Det är krav som den kommersiella sektorn har svårt att möta. 
Nationellt förädlings- och avelsarbete, som tidigare bedrivits av växt-och djurge-
netiker inom företag och forskning i samverkan, har därför i många fall ersatts 
med import av sämre anpassade sorter och raser. Detta får långsiktiga konsekven-
ser för den kompetensförsörjning och det arbete som det nationellt finns behov av 
för bevarande av biologisk mångfald och hållbart nyttjande, liksom för bevarande 
av växt- och husdjursgenetiska resurser.

4.2.4 KULTURMILJÖER

Odlingslandskapets kulturmiljöer skyddas till viss del genom det generella bio-
topskyddet (7 kap. miljöbalken) och kulturmiljölagen (1988:950). Skötseln av 
odlingslandskapets kulturmiljöer sker däremot i många fall inom pågående jord-
bruksproduktion och med hjälp av miljöersättningar inom landsbygdsprogrammet 
och kulturmiljövårdsanslaget. Stora delar av skötseln av kulturmiljöer är beroende 
av ett lönsamt jordbruk i kombination med landsbygdsprogrammets miljöersätt-
ningar. Även ideella organisationer som hembygdsföreningar och privatpersoner 
sköter kulturmiljöer till viss del. Skötseln och synliggörandet av odlingslandskapet 
kulturmiljöer förväntas bli sämre fram till 2020, eftersom de ekonomiska styr-
medlen för att sköta och restaurera kulturmiljöerna tagits bort i nuvarande lands-
bygdsprogram. Det är mycket svårt att bedöma hur tillståndet för de preciseringar 
som handlar om kulturmiljön kommer att utvecklas efter 2020, men troligen 
fortsätter den negativa utvecklingen i avsaknad av styrmedel. Avståndet mellan 
faktiskt miljötillstånd och önskat miljötillståndet kan därmed öka.

4.2.5 ÄNGS- OCH BETESMARKER 

Hävden av betesmarker och tillgången på djur väntas minska framöver, vilket i 
sin tur påverkar biologisk mångfald och gräsmarkernas hotade naturtyper nega-
tivt. Samtidigt bidrar de ersättningar som finns inom landsbygdsprogrammet och 
medel för skötsel av skyddade områden till att behålla många betesmarker i hävd. 
Skötselkraven som följer med de olika ersättningarna bidrar till att kvaliteterna i 
ängs- och betesmarker bevaras och utvecklas. Jordbruksverket har tidigare visat 
att det i vissa delar av Sverige råder brist på betesdjur för att klara hävden av 
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betesmarkerna151. Nya analyser visar att situationen är relativt oförändrad. Prog-
noser för jordbrukets framtida omfattning och utbredning, indikerar att utveck-
lingen mot färre betesdjur kommer att fortsätta. Ett långsiktigt bevarande av häv-
dade betesmarker är därför osäker och möjligheten att nå Ett rikt odlingslandskap 
på längre sikt är oklar. Alternativa skötselmetoder av ängs- och betesmarker152, 
pågående skötsel inom skyddade områden, landsbygdsprogrammets miljöersätt-
ningar och insatser för att bättre utnyttja de betesdjur som finns kan tillsammans 
sannolikt bevara stora arealer hävdad gräsmark framöver. Hur långsiktiga och 
omfattande sådana insatser kan vara, är dock oklart.

5. Beskrivning av behov av insatser  
– vad krävs för att målet ska nås

De förslag till insatser som presenteras i det här kapitlet är ingen fullständig lista 
över alla åtgärder som behövs för att nå miljökvalitetsmålet. Förslagen utgår från 
de centrala uppföljningsmåtten och är komplement till åtgärdsförslag som har 
levereats i tidigare utredningar, till exempel Miljömålsberedningens betänkanden 
om långsiktigt hållbar markanvändning, del 1153 och del 2154 samt utredningen om 
synliggörande av värdet med ekosystemtjänster155. För förslag om åtgärder som 
handlar om övergångszoner mellan jordbruksmark och skogsmark, restaurering 
och skydd av områden och insatser för att stärka grön infrastruktur hänvisas 
därför främst till dessa utredningar. Vi har i en del fall upprepat angelägna förslag 
som lagts i nämnda utredningar, men framför allt fokuserat på övergripande insat-
ser som behövs för att skapa möjligheter till bättre måluppfyllelse. 

5.1 Framgångsrika insatser som behöver fortsätta

5.1.1 ERSÄTTNING FÖR SKÖTSEL AV BETESMARKER OCH SLÅTTERÄNGAR 

Miljöersättningarna till lantbrukare som sköter ängs- och betesmarker har stor 
betydelse för arealen hävdad ängs- och betesmark (se kapitel 2). En hög andel av 
Sveriges gräsmarker fångas också upp av miljöersättningen. Utan ersättning är 
risken stor att omfattande arealer inte hävdas. Preliminära resultat från kvalitets-
uppföljningen av ängs- och betesmarker inom NILS visar också på att vissa  

151 Naturvårdsverket 2012. Steg på vägen – fördjupad utvärdering av miljömålen 2012. 
Rapport 6500, sidorna 439-440.

152 Jordbruksverket 2013. Kan nya metoder stärka skötseln av våra ängs- och betesmarker. 
Rapport 2013:22.

153 Långsiktigt hållbar markanvändning, del 1. SOU 2013:43.
154 Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten. SOU 2014:50.
155 Synliggöra värdet av ekosystemtjänster. SOU 2013:68.
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kvalitetsaspekter har förbättrats i marker med miljöersättning jämfört med marker 
utan miljöersättning156. Miljöersättningen bedöms även vara samhällsekonomiskt 
lönsam. Att miljöersättningarna till odlingslandskapets gräsmarker behålls även 
framöver är därför av stor betydelse för utvecklingen för Ett rikt odlingslandskap 
och flera andra miljökvalitetsmål, som Myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och 
djurliv. Ytterligare insatser kan dock behövas för att öka de hävdade arealerna 
och ytterligare utveckla kvaliteten på markerna (se kapitel 5.2 och 5.3). 

5.1.2 RÅDGIVNING

Rådgivning till lantbrukare har visat på flera framgångar. Rådgivningsprojekten 
Greppa näringen och Mångfald på slätten har varit framgångsrika i att väcka 
intresse och ändra beteenden. Rådgivningsprojektet Mångfald på slätten når även 
ut i områden dit miljöersättningarna inte når, dvs. insatser för att gynna biologisk 
mångfald i slättbygd. Rådgivningen är viktig för att nå flera miljökvalitetsmål, 
som Giftfri miljö, Ingen övergödning, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- 
och djurliv, och verksamheten behöver därmed fortsätta i hela landet. Insatser kan 
dock behövas för att ytterligare stärka rådgivningen (se kapitel 5.3.4).

5.1.3 ANLÄGGNING OCH RESTAURERING AV VÅTMARKER

Våtmarker kan anläggas med syfte att fånga upp växtnäring från omliggande jord-
bruksmark, för att gynna biologisk mångfald eller rekreation, eller en kombina-
tion av flera syften. Oavsett syfte så har anlagda våtmarker haft en positiv effekt 
på biologisk mångfald. Flera arter har fått lägre hotklass på rödlistan eller tagits 
bort från listan, som en följd av den ökade mängden anlagda eller restaurerade 
våtmarker. De anlagda våtmarker har också fångat upp mycket kväve som annars 
hade hamnat i omgivande vattendrag och hav. Kvävereningseffekten kan dock 
förstärkas ytterligare med bättre utformning av våtmarkerna157. 

Sammantaget pekar analyserna på att de anlagda våtmarkerna har stora positiva 
effekter på både biologisk mångfald och minskat växtnäringsläckage. Fortsatt 
satsning på anläggning och restaurering av våtmarker är därför befogat och bidrar 
till möjligheten att nå flera miljömål som Ingen övergödning, Grundvatten av god 
kvalitet, Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. 

156 Eriksson, Å. m.fl. 2014. Utvärdering av miljöersättning – slutrapport. Opublicerad rapport 
till Jordbruksverket, dnr. 4.3.17-10095/13.

157 Strand, J. och Weisner, S.E.B. 2013. Effects of wetland construction on nitrogen transport 
and species richness in the agricultural landscape- Experiences from Sweden. Ecological 
Engineering 56:14-25.
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5.1.4 MILJÖÖVERVAKNING

Svensk miljöövervakning är det främsta verktyget för att följa utvecklingen för 
flera av miljökvalitetsmålen. För Ett rikt odlingslandskap är omkring hälften av de 
tolv preciseringarna direkt beroende av data från miljöövervakningen för att kun-
na följas upp. Miljöövervakningen har därför en betydelsefull roll i uppföljningen 
av Ett rikt odlingslandskap och det är viktigt att miljöövervakningen åtminstone 
fortsätter i samma omfattning som tidigare, men helst bör den förstärkas för att ge 
ett mer heltäckande underlag för att följa utvecklingen för miljökvalitetsmålet (se 
kapitel 5.3).

5.2 Områden där styrmedel kan behöva justeras

5.2.1 LANDSBYGDSPROGRAMMET

Landsbygdsprogrammet är ett viktigt styrmedel i arbetet med att nå Ett rikt 
odlingslandskap och flera andra miljökvalitetsmål. Jordbruksverket har tidigare 
konstaterat att programmet i sin nuvarande utformning inte ensamt är tillräckligt 
för att nå Ett rikt odlingslandskap158. Programmets miljöeffektivitet kan sannolikt 
bli ännu högre än vad den är i dag om ersättningsnivåerna optimeras med avse-
ende på miljönytta.

5.2.1.1 Höjda miljöersättningar till betesmarker och slåtterängar
Miljöersättningarna inom landsbygdsprogrammet kan endast ersätta lantbruka-
ren för de kostnader och uteblivna inkomster som en miljöåtgärd medför. Hur väl 
ersättningsnivåerna täcker de verkliga kostnaderna varierar. Miljöersättningen för 
skötsel av betesmarker och slåtterängar täcker endast mellan 35 och 65 procent av 
de faktiska kostnaderna för skötseln. En låg kostnadstäckning stimulerar inte en 
ökad anslutning till miljöersättningen. För att öka anslutningen, och därmed bryta 
den negativa trenden för arealen ängs- och betesmarker inom miljöersättningen, 
behöver ersättningsnivåerna ses över så att lantbrukaren får en högre kostnads-
täckning för skötseln. För att finansiera en sådan åtgärd behöver landsbygdspro-
grammet förstärkas eller omprioriteringar göras inom programmet.

Förslaget är riktat till regeringen och innebär att snarast se över möjligheten att 
öka ersättningsnivåerna så att kostnadstäckningen ökar.

5.2.1.2 Värdebaserade ersättningar i kommande landsbygdsprogram
I halvtidsutvärderingen av landsbygdsprogrammet anges att miljöeffekterna bör 
vara styrande vid utformning och ersättning av åtgärder. Högre ersättning ska 
betalas för åtgärder som ger hög miljönytta och för åtgärder med tveksam nytta 

158 Naturvårdsverket 2012. Steg på vägen- fördjupad utvärdering av miljömålen 2012. 
Rapport 6500, sidorna 439-440.
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ska ingen ersättning beviljas159. Ett snarlikt förslag i form av värdebaserade miljö- 
ersättningar redovisas även av Jordbruksverket160. Där konstateras att det i nuva-
rande åtgärdsbaserade system inte spelar någon roll om lantbrukaren är bra eller 
dålig på att genomföra en åtgärd. Så länge villkoren uppfylls får alla samma 
ersättning. I ett system med värdebaserade ersättningar kan ersättningen bli högre 
för de lantbrukare som levererar större miljönytta. Miljömålsberedningen har lagt 
fram ett förslag som syftar till att se över möjligheten att införa värdebaserade 
miljöersättningar inom landsbygdsprogrammet161. 

Inom regeringsuppdraget CAP:s miljöeffekter pågår en förstudie om de juri-
diska förutsättningar som gäller för möjligheten till att införa värdebaserade mil-
jöersättningar.

Förslaget riktar sig till regeringen och innebär att genomföra det uppdrag om 
värdebaserade miljöersättningar som föreslås i Miljömålsberedningens betänkande 
2014:50. Resultaten bör ligga till grund för Sveriges arbete inom EU att försöka 
få gehör för införande av värdebaserade ersättningar i kommande landsbygdspro-
gram. Jordbruksverket bör, tillsammans med andra berörda myndigheter, snarast 
få i uppdrag att ta fram ett konkret förslag på hur värdebaserade miljöersätt-
ningar kan utformas, inklusive konsekvensbeskrivning av förslaget. Uppdraget bör 
utgå från CAP:s miljöeffekters förstudie. 

5.2.1.3 Effektiv uppföljning och utvärdering av landsbygdsprogrammet
Att landsbygdsprogrammets åtgärder ger önskat resultat ska vara grunden i mil-
jöersättningarnas och stödens utformning. Genom resultateffektiva åtgärder ökar 
möjligheten att uppnå miljökvalitetsmålen. Det är fortfarande till viss del oklart 
vilken effekt landsbygdsprogrammen i Europa haft på de mål som satts upp. Detta 
gäller speciellt mål för biologisk mångfald162. Dataunderlag är ofta av låg kvalitet 
och dessutom saknas det ofta data att jämföra med163. I vissa fall saknas det även 
kunskap, om åtgärders och styrmedels effektivitet. Här behövs ytterligare forsk-
ning. För att veta vilka åtgärder och insatser som verkligen ger de resultat som 
efterfrågas, måste uppföljning, analys och utvärdering av programmet förbättras. 
Därefter kan programmet fokuseras på åtgärder som genom utvärdering visat sig 
ge tänkt resultat.

159 SLU 2010. Halvtidutvärdering av Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013.
160 Jordbruksverket 2012. Hur kan landsbygdsprogrammets miljöersättningar förbättras? 

Erfarenheter från andra länder. Rapport 2012:24.
161 Med miljömålen i fokus – hållbar användning av mark och vatten. SOU 2014:50, sid 115 

och framåt.
162 Kleijn, D. m.fl. 2011. Does conservation on farmland contribute to halting the biodiversity 

decline? Trends in Ecology and Evolution 26: 474-481.
163 Jordbruksverket 2012. Hur kan Landsbygdsprogrammets miljöersättningar förbättras? 

Erfarenheter från andra länder. Rapport 2012:34.
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Förslaget riktar sig till regeringen och innebär att andelen av landsbygdsprogram-
mets budget som avsätts till uppföljning och utvärdering av programmet, bör öka. 

5.2.2 EN FÖR MILJÖN EFFEKTIVARE FÖRGRÖNING

Förgröningen av gårdsstödet avser att öka miljönyttan med stödet. I sin nuva-
rande utformning blir dock miljöeffekterna sannolikt begränsade164. Förgröningen 
kan emellertid ge större miljönytta, speciellt när det gäller utformningen av de 
ekologiska fokusarealerna, om reglerna för ekologiska fokusarealer i första hand 
utformas utifrån förväntad miljöeffekt. Om förgröningen kommer att finns kvar 
framöver, bör Sverige inom EU driva frågan om att effektivisera kraven för de 
ekologiska fokusarealerna så att miljönyttan ökar (se kapitel 2.1.3.3). EU-gemen-
samma krav blir också konkurrensneutrala och missgynnar därmed inte svenskt 
jordbruk specifikt. Miljöeffekten av de ekologiska fokusarealerna kan även öka 
genom rådgivning om möjligheter att gynna biologisk mångfald på dessa arealer. 
Det görs också inom rådgivningsprojektet Mångfald på slätten.

Förslaget riktar sig till regeringen och gäller endast om förgröningen även fram-
över kommer att finnas kvar i gårdsstödet. 

5.2.3 MER PENGAR TILL ARBETET MED HOTADE ARTER OCH NATURTYPER 

Odlingslandskapets höga natur- och kulturvärden omfattas delvis av Natura 
2000-områden och naturreservat. Stora arealer saknar emellertid denna typ av 
områdesskydd. I genomförandet av åtgärdsprogram för hotade arter och natur-
typer arbetar länsstyrelserna ofta utanför de skyddade områdena. Förändringar i 
det nya landsbygdsprogrammet har medfört att de miljöinvesteringar som länssty-
relserna har använt för att arbeta med åtgärdsprogram för hotade arter i odlings-
landskapet, har tagits bort (se 2.1.4.6). Landsbygdsprogrammets stöd för dessa 
åtgärder var ungefär 10 miljoner kronor per år och motsvarade cirka en fjärdedel 
av Naturvårdsverkets årliga anslag för åtgärdsprogrammen165. En förstärkt finan-
siering till arbetet med odlingslandskapets hotade arter behövs därför. 

Förslaget riktar sig till regeringen.

5.3 Områden där nya eller förstärkta åtgärder behövs

5.3.1 FÖRSTÄRK MÖJLIGHETERNA ATT BO, VERKA OCH LEVA PÅ LANDSBYGDEN 

Landsbygderna i Sverige ser mycket olika ut när det gäller service, skola, bredband 
och lokal arbetsmarknad. I många landsbygder avvecklas en del av servicen, vilket 
gör det svårare att leva där. Utvecklingen av Ett rikt odlingslandskap är helt bero-
ende av att företagare och boende på landsbygden finns kvar och kan utföra de 

164 Pe’er, G. m.fl. 2014. EU agricultural reform fails on biodiversity. Science 344: 1090-1092.
165 Åtgärder för biologisk mångfald 2011-2013 NV-01563-14 (Tabell 13), Naturvårdsverket.
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insatser som krävs. Satsningar på generell landsbygdsutveckling är väsentligt för 
att kunna ha ett jordbruk samtidigt som satsningar på jordbruket är viktiga för 
att det ska finnas en landsbygd. I Sverige är kommunikationsmöjligheter, som bra 
vägar och bredband, viktiga faktorer för att fortsätta bruka jordbruksmark. Det är 
också viktigt med en lokal arbetsmarknad och en godtagbar servicenivå166. Under 
2009 lanserade den dåvarande regeringen en landsbygdsstrategi och nuvarande 
regering tänker satsa på att utveckla landsbygdens näringsliv och avser att ta fram 
en livsmedelsstrategi för att öka den svenska matproduktionen167. För miljökvali-
tetsmålet Ett rikt odlingslandskap är det viktigt att dessa strategier genomförs. 

Myndigheters beslut kan i vissa fall omedvetet motverka möjligheten till att nå 
miljömålen och möjligheten till landsbygdsutveckling. Att analysera vilka effekter 
olika beslut, utredningar och åtgärder, får för miljökvalitetsmål och möjligheten 
att bo och verka på landsbygden, är därför angeläget.

Förslaget riktar sig till regeringen och innebär att svenska myndigheter bör 
få inskrivet i sina instruktioner att de, där så är relevant, ska redovisa hur deras 
beslut, utredningar och åtgärder påverkar miljömålen och möjligheten att bo, 
verka och leva på landsbygden. 

5.3.2 NYA OMRÅDEN INOM MILJÖÖVERVAKNINGEN

För att vi ska kunna bedriva ett effektivt miljömålsarbete behöver vi ha övervak-
ning som gör att vi kan följa utvecklingen för miljökvalitetsmålet och dess pre-
ciseringar någorlunda i detalj. För att rätt åtgärder ska genomföras måste alltså 
deras effekter kunna följas. Fortfarande saknas möjlighet att följa utvecklingen för 
flera av preciseringarna inom Ett rikt odlingslandskap och Jordbruksverket har i 
en rapport identifierat viktiga områden där det i dagsläget saknas uppföljnings-
system168. Det gäller framför allt övervakning av odlingslandskapets kulturmiljöer 
respektive övervakning av biologisk mångfald, växtskadegörare och invasiva arter 
i åkermark. Övervakningsprogram för dessa två områden har tagits fram, men 
saknar i dag finansiering.

Förslaget riktar sig till regeringen och avser att förstärka budgeten till svensk 
miljöövervakningen så att övervakning av odlingslandskapets kulturmiljöer res-
pektive åkermark kan genomföras.

166 Beilin m.fl. 2014. Analysing how drivers of agricultural land abandonment affect 
biodiversity and cultural landscapes using case studies from Scandinavia, Iberia and 
Oceania. Land use policy 36: 60-72.

167 Regeringsförklaringen den 3 oktober 2014.
168 Jordbruksverket 2012. Övervakningssystem för odlingslandskapets natur- och 

kulturvärden. Rapport 2012:25.
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5.3.3 INSATSER FÖR SKÖTSEL OCH RESTAURERING AV  

ODLINGSLANDSKAPETS KULTURMILJÖER

I och med de förändringar som gjorts i landsbygdsprogrammet för perioden 2014 
- 2020 saknas möjligheter för lantbrukare att i samma omfattning som tidigare 
söka ekonomisk ersättning för att sköta och restaurera odlingslandskapets kul-
turmiljöer. De riktade ersättningar för skötsel och restaurering av kulturmiljöer 
som fanns mellan 2007 och 2013, och som nu tagits bort, omfattade närmare en 
miljard kronor. 

Sedan 2005 har varje år allt färre landskapselement skötts med miljöersättning-
en för natur- och kulturmiljöer i och vid åkermark. Det hänger sannolikt mer ihop 
med låga ersättningsnivåer och vissa regler än ett faktiskt minskat intresse för att 
sköta dessa miljöer169. För att nå de två preciseringarna under Ett rikt odlingsland-
skap om bevarade natur- och kulturmiljövärden och kultur och bebyggelsemiljöer 
bedömer Jordbruksverket att det även framöver behövs någon form av ekono-
miska styrmedel i kombination med rådgivning inom området. Jordbruksverket 
gav förslag på hur ekonomiska ersättningar kan utformas inom dessa områden i 
samband med arbetet med det tekniska underlaget till landsbygdsprogrammet för 
2014 till 2020170. 

Det kan finnas konflikter mellan skötseln och synliggörande av kulturmiljöer 
och bevarande av biologisk mångfald i slättbygd171, något som bör tas hänsyn till 
vid utformning av ersättningar så att de inte missgynnar slättbygdens biologiska 
mångfald.

Förslaget riktar sig till regeringen. Ekonomiska ersättningar för skötsel och res-
taurering av kulturmiljöer bör införas i kommande landsbygdsprogram eller finan-
sieras på annat sätt.

5.3.4 ALTERNATIVA METODER FÖR SKÖTSEL AV GRÄSMARKER

En sannolik brist på betesdjur i vissa områden kräver ytterligare insatser för att ta 
fram kostnadseffektiva alternativa metoder för skötsel av betesmarker. Metoderna 
är ett komplement till traditionella hävdmetoder när dessa inte räcker till. De 
avser inte att ersätta en fungerande hävd. Jordbruksverket har nyligen samman-
ställt den kunskap som finns om alternativa skötselmetoder172. Det pågår en rad 
initiativ på regional och lokal nivå för att möta problemen med brist på betesdjur. 
Dessa omfattar bland annat metoder för att utnyttja nuvarande betesdjur effekti-
vare genom mer extensiva skötselformer, styrning av djuren till vissa marker eller 

169 SLU 2010. Halvtidsutvärdering av Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013.
170 Jordbruksverket 2012. Tekniskt underlag. Landsbygdsprogram 2014-2020. Rapport 

2012:15.
171 Olsson, O., m.fl. 2009. Slutrapportering av projektet - Utvärdering av skötsel av 

småbiotoper i slättbygd. Lunds universitet.
172 Jordbruksverket 2013. Kan nya metoder stärka skötseln av våra ängs- och betesmarker. 

Rapport 2013:22.
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att kombinera olika djurslag på betesmarkerna. Även bränning av vegetationen 
tillämpas i viss utsträckning och olika former av samverkan mellan lantbrukare 
och andra intressenter pågår. Även inom forskningen pågår projekt som kan leda-
till nya initiativ och metoder173. Pågående skötsel av infrastrukturmiljöer, som till 
exempel vägkanter, kan ge idéer till alternativa skötselmetoder för betesmarker 
och slåtterängar. Nya former av företagande, liksom teknikutveckling, kan vara 
möjliga vägar för att öka möjligheterna att säkerställa skötseln. Kombinationer av 
betesdrift och trädproduktion kan vara en möjlighet på vissa marker174. Sådana 
kombinationer kan även stärka överlevnadsmöjligheterna för organismer som 
gynnas av trädbärande halvöppna varma miljöer. 

Behovet av att sprida kunskap om olika möjligheter och att stimulera utveck-
ling av nya skötselmetoder är stort. Information om framgångsrika metoder och 
lösningar för skötseln behöver spridas nationellt. Rådgivning är en viktig funktion 
för att samla in och föra ut resultat. 

Jordbruksverket föreslår att resurserna till rådgivning stärks och att dessa foku-
seras på rådgivning om alternativa skötselmetoder i områden där brist på betesdjur  
är en sannolik orsak till att marker riskerar utebliven skötsel. För att få en effektiv 
samordning och kunskapsförmedling, liksom anpassning till regionala förutsätt-
ningar, föreslår Jordbruksverket även att särskilda rådgivningssamordnare  
införs på ett antal utvalda länsstyrelser. Rådgivningssamordnarna ska besitta en 
samlad kunskap om olika alternativa skötselmetoder och deras effekter i den 
aktuella regionen. De ska skapa nätverk och samverkansytor mellan länsstyrelser, 
rådgivare och lantbrukare. De ska också vara pådrivande i arbetet med att stimu-
lera företagande och utveckling av tekniska lösningar för alternativa skötselåtgärder. 

Förslaget riktar sig till regeringen som bör ge Jordbruksverket i uppdrag att i 
samverkan med länsstyrelserna ta fram ett förslag på hur en sådan organisation 
kan utformas. 

5.3.5 RIKTADE OCH INNOVATIVA ÅTGÄRDER FÖR ATT  

GYNNA BIOLOGISK MÅNGFALD I SLÄTTBYGD

Förändringarna i landsbygdsprogrammet har bland annat medfört att miljöer-
sättningarna för mångfaldsträda och fågelåker har försvunnit ur programmet. 
Därmed har möjligheterna till riktade insatser för att gynna slättbygdens biolo-
giska mångfald minskat. En av de största utmaningarna i såväl Sverige som i hela 
Europa är att bevara och stärka biologisk mångfald i mer intensivt brukade områ-

173 Jordbruksverket 2013. Kan nya metoder stärka skötseln av våra ängs- och betesmarker. 
Rapport 2013:22.

174 Kumm, K-I 2013. På väg mot ett ekonomiskt hållbart, högproducerande och klimatsmart 
jordbruk med höga landskapsvärden. Naturvårdsverket rapport 6578.
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den175. En rikare biologisk mångfald bidrar till betydelsefulla ekosystemtjänster i 
åkerdominerade landskap. 
Ytterligare åtgärder som gynnar biologisk mångfald, och som kan kombineras 
med ett rationellt jordbruk, behövs för att nå miljökvalitetsmålen och för att lägga 
grunden för ett långsiktigt hållbart jordbruk. Det inkluderar att värna om redan 
existerande småbiotoper men även att skapa nya permanenta och tillfälliga bio-
toper som våtmarker, obrukade kantzoner och trädor. För att genomföra detta 
behövs både riktade ekonomiska ersättningar i kombination med rådgivningsin-
satser, till exempel inom rådgivningsprogrammet Mångfald på slätten. Det behövs 
även innovativa idéer för att hitta sätt att anlägga nya småbiotoper exempelvis i 
anslutning till redan existerande strukturer i landskapet. Det kan röra sig om att 
anlägga biotoper i anslutning till vindkraftverk, körvägar och vid nybyggnationer 
m.m. Åtgärden kan även användas för att stärka miljönyttan på de ekologiska 
fokusarealerna inom förgröningen (se 5.2.2 ovan).

Förslaget riktar sig till regeringen och avser att säkerställa ekonomisk ersättning 
för riktade åtgärder i kombination med förstärkt rådgivning för att gynna biolo-
gisk mångfald främst i slättbygden. 

5.3.6 FLER BETESDJUR PÅ NATURBETESMARKER

I dagsläget bedöms enbart mellan 70 och 80 procent av betesdjuren komma ut på 
betesmarkerna. Orsaken till detta är bland annat att koncentrationen av djur till 
färre men större gårdar innebär att det i vissa fall inte finns tillräckligt med betes-
mark att tillgå inom rimlig närhet till gården. Om avståndet till betesmarkerna 
ökar, kan kostnaderna för att hålla djuren på dessa marker bli höga. Lantbrukaren 
kan även välja att hålla djuren på åkerbeten eftersom fodertillgången är bättre 
där, markerna är lättare att sköta och tillsynen av djuren lättare. Jordbruksverkets 
analyser176 visar tydligt på att även relativt små förändringar i mängden betesdjur 
som kommer ut på naturbetesmarkerna får stora konsekvenser för hävden. För 
att öka incitamentet att hålla djuren på naturbetesmarker kan ersättningsnivåerna 
till betesmarker behöva ses över eller regelverk ändras. En ökad differentiering av 
ersättningarna eller införande av värdebaserade ersättningar (se 5.2.1.2 ovan) kan 
vara ett sätt att stimulera så att fler djur kommer ut på betesmarker. 

Jordbruksverket avser att kartlägga hur nuvarande regelverk och ersättningssys-
tem styr förekomst av djur (nötkreatur, får och hästar) på betesmarker. Vi kommer 
även undersöka hur regelverk och ekonomiska ersättningar kan ändras för att öka 
incitamentet att hålla djur på betesmark. Kartläggningen kan utgöra ett underlag 

175 Donald, P.F. m.fl. 2006. Further evidence of continent-wide impacts of agricultural 
intensification on European farmland birds, 1990–2000. Agriculture, Ecosystems and 
Environment 116: 189–196.

176 Jordbruksverket opublicerade data. Modellberäkningarna bygger på den modell som 
presenteras i Jordbruksverkets rapport 2009:10.
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för regeringen vid eventuella förändringar av styrmedel för att stimulera ökad 
hävd av betesmarker. 

5.3.7 INSATSER FÖR ETT HÅLLBART JORDBRUK I ETT FÖRÄNDRAT KLIMAT 

5.3.7.1 Markavvattning
Ett förändrat klimat kommer att ställa jordbruket inför nya utmaningar. Beva-
rande av jordbruksmarkens produktionsförmåga och en resurseffektiv odling 
av livsmedel i ett våtare klimat ställer krav på att markavvattningen fungerar. 
Samtidigt riskerar jordbrukets anpassning till ett förändrat klimat att medföra 
negativa effekter på miljön. Frågor om behov av markavvattning och effekter på 
miljön måste därför hanteras integrerat. Miljömålsberedningen har lagt ett förslag 
som syftar till ett sådant helhetsgrepp på markavvattningsfrågan177. Genomförs 
förslaget bidrar det till att stärka arbetet med att ställa om till en långsiktig håll-
bar markanvändning, vilket i sin tur medför bättre möjligheter till att nå Ett rikt 
odlingslandskap, Myllrande våtmarker, Levande sjöar och vattendrag samt Grund-
vatten av god kvalitet.

Förslaget riktar sig till regeringen och innebär att Miljömålsberedningen förslag 
om etappmål om ”långsiktigt hållbar hantering av ytavrinning i bebyggda miljöer 
(dagvatten) och naturmark” bör genomföras.

5.3.7.2 Grön infrastruktur
Arbetet med en fungerande grön infrastruktur måste stärkas. Långsiktigt bevaran-
de av biologisk mångfald och de ekosystemtjänster som dessa levererar kan endast 
fungera om landskapet i sin helhet erbjuder goda livsbetingelser och spridnings-
möjligheter för de arter som finns där. Områdesskydd, bevarande och skötsel av 
småbiotoper, skötsel av infrastrukturens miljöer och hänsyn inom pågående mark-
användning inom skogs och jordbruk måste alla samverka för att skapa en fung-
erande grön infrastruktur. Miljömålsberedningen förslag till åtgärder för att skapa 
fungerande gröna infrastrukturer är därför viktiga178. Om förslagen genomförs 
bedömer vi att förutsättningarna för att nå Ett rikt odlingslandskap förbättras.

Förslaget riktar sig till regeringen och innebär att Miljömålsberedningen förslag 
till åtgärder för stärkt arbete med grön infrastruktur genomförs.

177 Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten. SOU 2014:50.
178 Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten. SOU 2014:50.
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5.3.8 SAMMANFATTANDE TABELL ÖVER PRIORITERADE FÖRSLAG

Tabell 13.3. Tabellen sammanfattar de förslag Jordbruksverket anser vara högst prioriterade. 
Förslagen utgör komplement till förslag som lagts i andra utredningar som rör Ett rikt odlings-
landskap.

Vad? Vem/vilka?

Framgångsrika insatser som behöver fortsätta

Ersättning för skötsel av betesmarker och slåtterängar Regeringen

Rådgivning Regeringen

Anläggning och restaurering av våtmarker Regeringen

Miljöövervakning Regeringen

Insatser som behöver justeras

Landsbygdsprogrammet, värdebaserade ersättningar Regeringen, Jordbruksverket, 
Naturvårdsverket

Landsbygdsprogrammet, utökad utvärdering och forskning  
om åtgärder

Regeringen

Gårdsstödet, förgröningen behöver ge bättre miljöeffekter  
och samordnas inom EU

Regeringen

Förstärkt miljöövervakning, åkermark och kulturmiljöer Regeringen

Hotade arter och naturtyper Regeringen

Förslag till nya insatser

Förstärk möjligheterna att bo, verka och leva på landsbygden Regeringen

Insatser för skötsel och restaurering av odlingslandskapets 
kulturmiljöer

Regeringen

Alternativa skötselmetoder för hävd av gräsmarker Regeringen, Jordbruksverket, 
länsstyrelserna

Riktade och innovativa åtgärder för att gynna biologisk mång-
fald i slättbygd

Regeringen

Fler betesdjur på bete Jordbruksverket

Långsiktigt hållbar markanvändning Miljömålsberedningens förslag  
till regeringen

Arbete med grön infrastruktur Miljömålsberedningens förslag  
till regeringen
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Precisering eller 
aspekt av miljö-
kvalitetsmålet 
 
 

Centralt  
uppföljnings-
mått

Nivå som  
behöver nås

Aktuell  
situation 
2015

Rådighet180 Förväntad 
målupp-
fyllelse 
till 2020

Jordbruk Jordbruksmark 
(åker- och 
betesmark)

20% De långsiktigt nedåt-
gående trenderna för 
arealen jordbruks-
mark ska brytas 

Låg Svensk: 25%
EU/Internationell: 
75%

Låg 2 2 Nej

Jordbruk Jordbruks- 
företag totalt 
och jordbruks-
företag med 
nöt, får och 
häst

15% Ej angivet (De lång-
siktigt nedåtgående 
trenderna ska brytas)

Låg. Svensk: 25%
EU/Internationell: 
75%

Låg 2 2 Nej

Jordbruk Markens  
produktions- 
förmåga (tung-
metaller/mull- 
halt/mark-pack-
ning/dränering)

5% Ej försämrat tillstånd God Svensk: 100%181

EU/Internationell: 
God 4 2 Ja

Biologisk mångfald Jordbruksfåglar 
(FBI)/ Jord-
brukslandska-
pets fjärilar

5% Index ska visa stabilt 
läge eller uppgång

Låg Svensk: 50%
EU/Internationell: 
50%

Låg 2 2 Nej

Biologisk mångfald Småbiotoper 5% Småbiotoper i odlings-
landskapet ska beva-
ras och öka i slättbygd

Medel Svensk: 75%182 
EU/Internationell: 
25%

Medel 2 2 Nej

Biologisk mångfald Bevarande-
status för arter 
och naturtyper

10% Bevarandestatus för 
odlingslandskapets 
arter och naturtyper 
ska vara gynnsam

Låg Svensk: 75%
EU/Internationell: 
25%

Låg 2 2 Nej

Ängs- och betesmark Areal ängs- och 
betesmark

10% De långsiktigt nedåt-
gående trenderna för 
arealen ängs- och 
betesmarker ska 
brytas

Låg Svensk: 50%
EU/Internationell: 
50%

Låg/
medel

2 2 Nej
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* Kolumn 7: Bedömning av de centrala styrmedlens effekter (är de tillräckliga?). 
5) De nu beslutade centrala styrmedlen är tillräckliga för att på sikt uppnå 
önskat miljötillstånd.
4) De nu beslutade och implementerade centrala styrmedlen förväntas vara 
tillräckliga för att på sikt uppnå önskat tillstånd.
3) De nu beslutade men inte implementerade centrala styrmedlen förväntas vara 
tillräckliga för att på sikt uppnå miljötillståndet.
2) De nu beslutade centrala styrmedelen förväntas styra i målets riktning, men är 
inte tillräckliga för att på sikt uppnå miljötillståndet.
1) Kunskap saknas för att bedöma om de nu beslutade centrala styrmedlen är 
tillräckliga för att uppnå önskat miljötillstånd.
 

** Kolumn 8: Bedömning av de centrala åtgärdernas genomförande och effekter.
5) Tillräckliga åtgärder kommer att vara genomförda till 2020 för att på sikt 
uppnå önskat miljötillstånd.
4) Tillräckliga åtgärder förväntas vara genomförda till 2020 för att på sikt uppnå 
önskat miljötillstånd.
3) De nu planerade åtgärderna förväntas vara tillräckliga för att på sikt uppnå 
önskat miljötillstånd.
2) De nu befintliga/planerade åtgärderna förväntas styra i målets riktning, men är 
inte tillräckliga för att på sikt uppnå miljötillståndet.
1) Kunskap saknas för att bedöma om de nu befintliga/planerade åtgärderna är 
tillräckliga för att uppnå önskat miljötillstånd.

Tabell 13:4: Det centrala i bedömning av om miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap nås
Tabellen sammanfattar bedömningen av målets olika delar utifrån uppföljning och analys. Regeringens bedömningsgrund anger att ett 
mål bör bedömas som möjligt att nå om antingen tillståndet i miljön kan nås, eller om tillräckliga åtgärder blir genomförda för att på sikt 
nå miljökvaliteten. Styrmedels och åtgärders effekt anges på fallande skala 2–5, där 5 anger att styrmedel respektive åtgärder är fullt ut 
tillräckliga. 1 visar att kunskapen är bristfällig.

179 Grundar sig på expertbedömningar, och är en uppskattning av måttets bidragande andel till måluppfyllelsen.
180 Vi utgår från den praktiska rådigheten och inte den teoretiska rådigheten.
181 Tungmetallnedfall från omgivande länder påverkar jordbruksmarken. I övrigt full rådighet, dvs. Sverige kan genom 

olika styrmedel (rådgivning, lagstiftning) styra över bevarande av markens produktionsförmåga.
182 Kvävenedfall bedöms som internationell påverkan på kvaliteterna.
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Precisering eller 
aspekt av miljö-
kvalitetsmålet 
 
 

Centralt  
uppföljnings-
mått

Nivå som  
behöver nås

Aktuell  
situation 
2015

Rådighet Förväntad 
målupp-
fyllelse 
till 2020

Ängs- och betesmark Kvaliteter i 
ängs- och 
betesmarker

10% Ängs- och betes- 
marker ska skötas 
så att kvaliteterna 
utvecklas eller  
bevaras

Låg Svensk: 75%
EU/Internatio-
nell:183 25%

Låg 2 2 Nej

Kulturmiljöer Kulturbärande 
landskaps-
element

10% Kulturmiljöer ska 
bevaras och minst 
hälften ska vara 
synliggjorda 

God184  Svensk: 75%185

EU/Internationell: 
25%

Låg 2 2 Nej

Kulturmiljöer Överlopps-
byggnader

5% Överloppsbyggnader 
på jordbruksföretag 
ska förvaltas på ett 
sätt som bevaras 
deras värden och 
visar på det historiska 
sammanhanget

Kunskap 
saknas

Svensk: 100%
EU/Internationell:

Låg 2 2 Nej

Kulturmiljöer Antal fäbodar 5% Antal fäbodar i bruk, 
med miljöersättning, 
ska inte minska

God Svensk: 100 %
EU/Internationell: 

Medel/
God

4 4 Ja
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183 En analys av skötseln av landskapselement med och utan miljöersättning visar att element med miljöersättning sköts 
bättre än de utan- men de utan sköts också i viss omfattning.  
http://www.jordbruksverket.se/download/18.37e9ac46144f41921cd1f378/1402400546144/ 
F%C3%B6rstudie+natur-+och+kulturmilj%C3%B6er.pdf

184 Omfattningen av jordbruket och markanvändningen bestäms till stor del av lönsamhet och teknisk utveckling. Det 
svenska biotopskyddet ger en stor rådighet över bevarandet av landskapselementen. Sverige har även möjlighet att 
besluta om ekonomiska styrmedel för skötsel inom t.ex. landsbygdsprogrammet. Totalt sett ger detta en stor svensk 
rådighet över landskapselementen.

185 Vi vet inte vilken miljöeffekten blir när styrmedlet försvinner, men sannolikt sköts landskapselement i tillräcklig 
omfattning även på marker utan miljöersättning (se rapport under fotnot 183) så att målet kan nås på kort sikt. Den 
långsiktiga skötseln är dock inte säkrad.
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STORSLAGEN FJÄLLMILJÖ
ANSVARIG MYNDIGHET: NATURVÅRDSVERKET

Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upp-
levelsevärden 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 av miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö:

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 före- 

kommande 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 hotar inte den 

biologiska mångfalden. 

GENETISKT MODIFIERADE ORGANISMER: Genetiskt modifierade organismer som kan hota 

den biologiska mångfalden är inte introducerade. 

BEVARADE NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDEN: Fjällmiljöer med höga natur- och kultur-

miljövärden är bevarade och förutsättningar finns för fortsatt bevarande och utveckling 

av värdena. 

FRILUFTSLIV OCH BULLER: Fjällmiljöers värden för friluftsliv är värnade och bibehållna 

och påverkan från buller är minimerad.
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Sammanfattning

AKTUELL STATUS OCH BEDÖMNING AV MIJÖKVALITETSMÅLET

Nej
MILJÖKVALITETSMÅLET ÄR INTE UPPNÅTT OCH KOMMER INTE KUNNA NÅS MED 

BEFINTLIGA OCH BESLUTADE STYRMEDEL OCH ÅTGÄRDER.

UTVECKLINGEN I MILJÖN ÄR NEGATIV. 

Naturvårdsverket kan konstatera att vi fortsatt inte når miljökvalitetsmålet Stor-
slagen fjällmiljö till år 2020 med idag beslutade eller planerade styrmedel. Vi har 
flera komplexa utmaningar att hantera för att nå Storslagen fjällmiljö. Fjällområ-
det tillhör förvisso Europas mest opåverkade miljöer och har mycket höga natur- 
och upplevelsevärden. Den absoluta merparten av fjällområdet är även ett samiskt 
kulturlandskap där renen och den samiska renskötseln under lång tid varit en del 
av landskapet. Samtidigt finns ett ökande tryck från olika verksamheter i fjäll-
området, vilket i vissa delar kan hota den känsliga fjällmiljön. 

Turismen i fjällområdet har ökat och blivit en allt viktigare näringsgren. Aktivi-
teter som snöskoterturism, skidåkning i olika former, vandring samt jakt och fiske 
bedrivs inom hela området med lokala variationer avseende omfattning och tryck. 
Omfattningen av större organiserade tävlingar i fjällmiljö ökar.

Besöksvolymen inom fjällområdets liftanläggningar koncentreras alltmer till 
specifika områden, främst i det södra fjällområdet. De senaste åren har intresset 
för att anlägga vindkraftsparker ökat. I huvudsak sker detta utanför det egentliga 
fjällområdet men det kan komma att negativt påverka renskötseln inom viktiga 
vinterbetesområden.  Även intresset att prospektera och utvinna värdefulla mine-
raler har ökat sedan början av 2000-talet. Även om nya vattenkraftsutbyggnader 
är ovanliga, präglas många älvdalar av regleringsmagasin, vilka utgör en viktig 
resurs för elproduktionen i landet, men också påverkar naturmiljön på olika sätt.

Fjällandskapet är således påverkat av olika typer av aktiviteter, vilka kan kom-
ma att förändra dess upplevelsevärden. I framtiden kommer även ett förändrat 
klimat att spela stor roll för biologisk mångfald och vilka typer av verksamheter 
somz kommer att utvecklas. Nya tider ger nya förutsättningar för alla aktörer i 
fjällområdet och det landskap vi ser idag kommer med all sannolikhet delvis att 
ha en annan karaktär i framtiden, då nya verksamheter som nyttjar områdets 
naturresurser också påverkar dess upplevelsevärden, liksom dess miljökvalitet. 

Naturvårdsverket redovisade i juni 2014 ett regeringsuppdrag1 kring att ta fram 
en strategi med förslag på etappmål och ge förslag på åtgärder med styrmedel med 
syfte att nå miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö. Fjällstrategin innehåller 

1 Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget Storslagen Fjällmiljö, juni 2014
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många förslag på åtgärder och är ett viktigt stöd för arbetet med att nå målet. 
Naturvårdsverkets förslag är dock ännu inte behandlade av regeringen. 

1. Uppföljning av miljötillstånd och miljöarbete

1.1 Aktuell situation för miljötillståndet 
Fjällområdet tillhör Europas mest opåverkade miljöer och har mycket höga natur 
och upplevelsevärden. Fjällområdet är mindre exploaterat än andra delar av 
Sverige men påverkansgraden ökar vilket till vissa delar kan hota den känsliga 
fjällmiljön. Fjällområdets unika ekologiska funktion med stora sammanhängande 
oexploaterade naturmiljöer riskerar att på sikt försämras genom de olika ansprå-
ken på exploatering och annat ökat nyttjande som aviseras av olika sektorer. Den 
absoluta merparten av fjällområdet är även ett samiskt kulturlandskap där renen 
och den samiska renskötseln under lång tid varit en del av landskapet. Det samis-
ka kulturlandskapet blir alltmer fragmenterat på grund av ökad grad av exploate-
ring i form av vägar, bebyggelse, gruvor, vindkraftverk m.m.

Flera komplexa utmaningar att hantera för att nå Storslagen fjällmiljö kan 
identifieras. Aktiviteter som snöskoterturism, skidåkning i olika former, vandring 
samt jakt och fiske, bedrivs inom hela området och dess volym ökar i omfattning 
med lokala variationer. Turismen i fjällområdet har ökat och blivit en allt viktigare 
näringsgren. Besöksvolymen inom fjällområdets liftanläggningar koncentreras 
alltmer till enskilda områden, främst i det södra fjällområdet. De senaste åren har 
även intresset för att anlägga vindkraftsparker ökat markant, liksom intresset att 
prospektera och utvinna värdefulla mineraler. Skogsbruket är en pågående mark-
användning som bidrar till sysselsättning och skatteintäkter men som även kan 
innebära hot mot de stora återstående naturvärden och värden för rennäringen 
som fjällens skogar utgör. Även om nya vattenkraftsutbyggnader är ovanliga, präg-
las många älvdalar av regleringsmagasin. Dessa utgör en viktig resurs för elpro-
duktionen i landet, men påverkar också naturmiljön. 

Fjällandskapet är således påverkat av olika typer av aktiviteter, vilka kommer  
att förändra dess upplevelsevärden på olika sätt. I framtiden kommer även ett 
förändrat klimat att spela stor roll för biologisk mångfald och för vilka typer 
av verksamheter som kommer att utvecklas. Nya tider ger nya förutsättningar 
för aktörerna i fjällområdet. Det landskap vi ser idag kommer med all sannolik-
het delvis att ha en annan karaktär i framtiden då nya verksamheter, som nyttjar 
områdets naturresurser, också påverkar fjällområdets upplevelsevärden liksom 
dess miljökvalitet.

I motsats till de andra miljömålen är Storslagen fjällmiljö ett regionalt avgränsat 
mål lika väl som ett naturtypsmål. Någon exakt geografisk avgränsning av målet 
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finns inte och viss flexibilitet kommer att behöva tillämpas i uppföljningen utifrån 
upplösningen av tillgängliga data. Det är dock klart att fjällmålet omfattar mer än 
bara kalfjället. Det är också viktigt att komma ihåg att fjällen är beroende av vad 
som händer i angränsande områden, inte minst med tanke på rennäringens bero-
ende av vinterbetesland.

I samband med att Naturvårdsverket redovisade regeringsuppdraget kring att 
ta fram en strategi för miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö togs ett förslag till 
en generell avgränsning fram vilken kan användas för att göra relevanta bedöm-
ningar av bl.a. exploateringstryck. Detta innebär dock att betydande arealer pro-
duktiv skogsmark, skogsbilvägar flera allmänna vägar, samhällen och bosättningar 
samt flera stora vattenkraftsanläggningar i bl.a. Norrbotten och Västerbotten ryms 
inom avgränsningen.  

Den föreslagna avgränsningen innebär till exempel att exploateringsgraden, 
särskilt för Norrbottens del, blir väsentligt högre i jämfört med om andra snävare 

Antal tillstånd

Figur 14.1. 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.

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 ansöknings-
koncessioner 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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avgränsningar nyttjas. I dessa områden är även fortsatt exploatering trolig och 
målkonflikterna med miljökvalitetsmålet fler.  

1.1.1 BEDÖMNING AV MILJÖTILLSTÅNDET MED STÖD AV  

MILJÖMÅLETS PRECISERINGAR

Regeringen har förtydligat det övergripande målet genom åtta preciseringar vilka 
Naturvårdsverket har vidareutvecklat som ett led i regeringsuppdraget kring att ta 
fram en strategi för fjällen.

Fjällens miljötillstånd – Fjällens värden för rennäringen är bevarade och fjällens 
karaktär av betespräglat, storslaget landskap med vidsträckta sammanhängande 
områden är bibehållen.
Naturvårdsverkets bedömning är att preciseringen inte är uppnådd och det behövs 
särskilda åtgärder för att detta skall ske.  

Identifierade hinder som påverkar möjligheten att uppnå preciseringen är fram-
förallt krympande och fragmenterade marker på grund av exploateringar eller 
annan pågående markanvändning (bland annat gruvor, vindkraft, infrastruktur, 
skogsbruk) samt försämrad beteskvalitet och betesro bland annat på grund av 
skogsbruket (genom exempelvis gödsling, avverkning, markberedning), samt före-
komst av stora rovdjur. I framför allt södra fjällen är störningar från friluftsliv 
runt större anläggningar ett problem för rennäringen.

Sammantaget leder dessa två hinder till krympande handlingsutrymme och 
flexibilitet för renskötseln. Andra hinder är bland annat att rennäringens sårbar-
het ökar genom direkta och indirekta effekter av klimatförändringen. Ökad frek-
vens av nederbörd i form av regn under senhösten och vintern leder till isbildning 
som kan medföra att betet blir ”låst”. 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 – Fjällmiljöernas viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna.
Naturvårdsverkets bedömning är att preciseringen troligen inte kan nås och det 
behövs särskilda åtgärder för att detta skall ske.

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. Med rådande för-
ändringar av klimat, 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 som 
fjällen och dess ekosystem tål.
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Preciseringarna om biologisk mångfald i Storslagen fjällmiljö överlappar till viss 
del preciseringen om ekosystemtjänster eftersom den biologiska mångfalden är en 
förutsättning för att ekosystemtjänsterna ska kunna genereras. En rik biologisk 
mångfald är också en försäkring om att ekosystemen bättre kan klara störningar 
och anpassa sig till förändringar, så att ekosystemtjänsterna kan fortsätta levereras.

Det finns även preciseringar om ekosystemtjänster i miljökvalitetsmålen Levan-
de skogar, Myllrande våtmarker, Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt växt och 
djurliv samt Ett rikt odlingslandskap, vilka är relevanta för Storslagen fjällmiljö 
eftersom skogar, våtmarker, sjöar och vattendrag, samt fjälljordbruk och fäbodar 
finns i fjällområdet. 

Ett flertal etappmål om ekosystemtjänster är beslutade av regeringen, vilket inne-
bär att viktiga ekosystemtjänster och faktorer som påverkar deras vidmakthål-
lande är identifierade. Det är exempelvis: 

– 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.

Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation – Naturtyper och naturligt före-
kommande arter knutna till fjällandskapet har gynnsam bevarandestatus och till-
räcklig genetisk variation inom och mellan populationer.
Naturvårdsverkets bedömning är att preciseringen troligen inte nås på grund av 
att vi inte förväntas kunna bevara gynnsam bevarandestatus, eller förbättrar den 
för flera naturtyper och arter och det behövs särskilda åtgärder för att detta skall 
ske. Gynnsam bevarandestatus nås för 69 procent av arterna (N = 51) och för 67 
procent av naturtyperna (N = 39) i alpin region vilka är listade i art- och habi-
tatdirektivet. Fågeldirektivets arter rapporterades för första gången 2013. Rap-
porteringen avslutades den 31 mars 2014. För övriga (icke-direktivs-) arter och 
naturtyper är kunskapsnivån alltför låg för att ett representativt urval ska kunna 
göras för vilka tillståndet kan följas. Det finns fortfarande stora brister i kunskap 
om hur arters och naturtypers bevarandestatus påverkas av brist på konnektivitet, 
till exempel vilka effekter Natura 2000-nätverket har på bevarandestatusen i hela 
den biogeografiska regionen.

Det finns brister i uppföljning av hur externa faktorer (till exempel klimatför-
ändringar och kvävenedfall) påverkar bevarandestatusen hos arter och naturtyper. 
Det finns också stora brister i information om hänsyn i brukande och exploatering 
med avseende på bevarande av arter och naturtyper.
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Hotade arter och återställda livsmiljöer – Hotade arter har återhämtat sig och 
livsmiljöer har återställts i värdefulla fjällmiljöer.
Naturvårdsverkets bedömning är att preciseringen troligen inte kan nås och det 
behövs särskilda åtgärder för att detta skall ske.  Kunskapsbristen om fjällarter 
är fortfarande stor och resurser för ytterligare kunskapsinhämtning saknas i stor 
utsträckning. Belastningsfaktorer i form av klimatförändringar, kvävenedfall och 
ökad exploatering kommer fortsatt ha negativa effekter på ett flertal hotade arter.

Kunskapen om hur grön infrastruktur upprätthålls i fjällmiljön är otillräcklig. 
Kunskapsläget för externa påverkansfaktorers påverkan på hotade arter och deras 
livsmiljöer i alpin region, kan förbättras. Kunskapen om status hos ett stort antal 
arter beträffande allt ifrån de enskilda arternas förekomst och autekologi till eko-
systemet som helhet, är otillräcklig och resurser för övervakning saknas. Hänsynen 
hos aktörer i fjällmiljön (organiserad turism, terrängkröning, utbyggnad av energi-
utvinning, m.m.) är otillräcklig.

Främmande arter och genotyper – Främmande arter och genotyper hotar inte den 
biologiska mångfalden.
Naturvårdsverkets bedömning är att preciseringen inte kan nås och det behövs 
särskilda åtgärder för att detta skall ske. Främmande arter som hotar biologisk 
mångfald. Så kallade invasiva främmande arter introduceras och sprids 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 förflyttning av icke rengjorda fiskeredskap 
och båtar och med fordon som för med sig jord och frö och växtdelar. Den nega-
tiva påverkan av invasiva främmande arter i terrestra miljön är idag lokalt begrän-
sad och möjligt att kontrollera om man vidtar utrotningsåtgärder.

Genetiskt modifierade organismer – Genetiskt modifierade organismer som kan 
hota den biologiska mångfalden är inte introducerade.
Naturvårdsverkets uppfattning är att vi når denna precisering till 2020. Inga gene-
tisk modifierade organismer sätts ut i den terrestra eller den akvatiska fjällmiljön 
såvitt Naturvårdsverket känner till. Genetisk modifierade organismer som är aktu-
ella för användning i EU fram tills 2020 är jordbruksgrödor (potatis och majs) 
och genetiskt modifierade organismer som hålls i inneslutna 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. 
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Bevarade natur- och kulturmiljövärden – Fjällmiljöer med höga natur- och  
kulturmiljövärden är bevarade och förutsättningar finns för fortsatt bevarande  
och utveckling av värdena.
Naturvårdsverkets bedömning är att preciseringen inte nås inom 2020 och att det 
behövs särskilda åtgärder för att detta skall ske.  

Det omfattande naturskyddet gör att det förvisso finns ett visst skydd för kul-
turmiljön mot främst storskalig exploatering. Naturskyddade områden i fjällen 
har dock i liten omfattning någon form av kulturmiljöinriktad skötsel.  Kunska-
pen om fjällens kulturhistoriska spår har stora brister då inte hela fjällområdet är 
inventerat.

Skyddet som naturreservat ger, omfattar dock inte mineralprospektering då den-
na inte anses strida mot naturreservatens syfte.  Eftersom kulturmiljöer vanligtvis 
inte beskrivs i naturreservatsbeslut och inte heller tas upp i skötselplaner är skador 
och förstörelse av kulturmiljöer i samband med till exempel mineralprospektering 
helt lagenliga såvida inte miljöerna skyddas enligt Kulturmiljölagen.

Gruv- och turismnäringar och vatten- och vindkraft utgör ett potentiellt exploa-
teringshot i delar av fjällvärlden. Även skogsbruk i fjällnära skogar utgör ett hot 
i tidigare, ej slutavverkade skogar. Minerallagen utgör en särskild problembild 
då undersökningstillstånd i dagsläget ges utan krav på miljökonsekvensbeskriv-
ning. Även om bara en bråkdel (cirka ett av hundra) av undersökningstillstånden 
leder till gruvdrift, 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. Ett viktigt verktyg vid naturresurs-
expolateringar är att genomförandet av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
som innefattar all tillhörande infrastruktur. Syftet med MKB:n är att identifiera 
och beskriva de direkta och indirekta effekter som den planerade verksamheten 
eller åtgärden kan medföra, såväl på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, 
klimat, landskap och kulturmiljö, som på hushållningen med mark, vatten och den 
fysiska miljön i övrigt, och annan hushållning med material, råvaror och energi. 

På längre sikt kan klimatförändringar innebära stora förändringar i fjällmiljön, 
med successivt förhöjd skogsgräns och accelererande igenväxning av tidigare tra-
ditionellt nyttjade betes- eller slåttermarker kring samevisten, fäbodar eller fjäll-
jordbruk. Med utgångspunkt i natur- och kulturmiljövärden som helhet, är alltså 
bilden negativ avseende möjligheten att nå preciseringen, framför allt på grund av 
de stora bristerna på kulturmiljösidan.

Friluftsliv och buller – Fjällmiljöers värden för friluftsliv är värnade och bibehållna 
och påverkan från buller är minimerad.
Naturvårdsverkets bedömning är att preciseringen inte nås till 2020, men det går 
att komma en bra bit på väg men med särskilda åtgärder.  
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Natur- och kulturvärden har i många fall svårt att hävda sig gentemot exploate-
ringstryck och andra intressen.  Värden i dessa sammanhang är oftast monetära 
medan natur- och kulturvärden är svårare att värdera monetärt. 
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 på året och lämpliga förutsättningar för att 
bedriva vissa typer av friluftsliv.

Pågående forskning vid Mittuniversitetet ingående i Naturvårdsverkets Fjäll-
forskningssatsning, kommer att kunna generera ny kunskap om fjällandskapets 
värden för friluftslivet. Viss information finns också i den nationella enkät om 
friluftsliv som Mittuniversitetet på Naturvårdsverkets uppdrag redovisade i mars 
20152. Där angav 77 procent av de intervjuade att de inte alls hade några negativa 
upplevelser av buller vid sitt senaste friluftstillfälle i fjällen. Detta säger dock inte 
något om frånvaro av buller utan om hur besökare kan uppfatta buller i fjällen.  
Inte helt oväntat är fjällen den naturtyp som man åker längst till för att besöka, och 

Tabell 14.2. I vilken utsträckning hade du negativa upplevelser av följande vid ditt senaste 
friluftstillfälle?

2 Friluftsliv 2014 Delrapportering av en nationell enkät om svenska folkets friluftsvanor. 
Februari 2015. Peter Fredman, Mittuniversitetet, Marcus Hedblom, SLU
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Upplevelse Inte alls Något Delvis I hög grad Helt och hållet

Ostördhet  11 14 22 32 20

Variationsrik miljö 7 14 38 31 10

Naturpräglad miljö 5 7 17 44 27

Möjlighet till återhämtning  3 8 12 46 32

Trygghet 3 6 16 46 28

Utmaningar 6 13 23 36 22

Självinsikt  8 17 34 27 14

Samvaro med andra 6 9 20 42 23

Nya platser 24 20 22 24 11

Upplevelse Inte alls Något Delvis I hög grad Helt och hållet

Buller  77 12 7 2 2

Nedskräpning  70 18 7 3 2

Vindkraft 84 7 6 1 2

Skogsbruk  74 15 7 1 2

Jordbruk 83 9 4 2 2

Andra friluftsutövare 49 21 13 12 6

Tabell 14.1. I vilken utsträckning upplevde du följande vid ditt senaste friluftstillfälle?
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där också genomsnittsbesöket varar längst (flertalet besökare stannar flera dagar). 
Dock bör noteras att antalet respondenter som hade tillbringat sitt senaste frilufts-
livstillfälle i fjällen var mycket litet jämfört med de flesta andra naturtyperna.

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 samt skick på rast-
skydd. När det gäller ”lokala leder” i naturreservat och nationalparker, kommu-
nala leder samt ledsystem med turistdestinationer som huvudmän, är utvecklingen 
delvis positiv.  

Sommarleder behöver delvis nya sträckningar som fungerar bättre sett till de 
regionalt ökande turistströmmarna och vinterleder behöver nya sträckningar med 
bättre snöförhållanden. 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 informationssats-
ningar och folkbildning om hur och var man får framföra motorfordon i naturen. 

Lokalt, påverkar buller från helikoptrar upplevelsevärdet på ett negativt sätt, 
liksom även snöskotertrafik. 

1.2 Aktuell situation för miljöarbetet 
Det samlade miljöarbetet i fjällen är i dagsläget inriktad på åtgärder främst kring 
fjällederna, terrängkörningsplaner, utökat planeringsunderlag för renskötseln, 
genomförande av nationalparksplanen, informationsspridning, förslag till strategi 
för fjällen, framtagande av diverse åtgärdsplaner för hotade arter och naturtyper 
samt relaterad forskning.  Inom det rent fjällsäkerhetsrelaterade åtgärdsarbetet 
ingår informationssatsningar, spridning av information, uppföljning av olyckor, 
framtagande av utbildningsmaterial samt redovisning av ett regeringsuppdrag 
kring lavinprognoser. Bristerna i genomförande av miljöarbetet ligger främst i 
bristande tillsyn av både terrängkörning, jakt och fiske eller andra miljörelaterade 
lagöverträdelser. 

Beskrivning av aktuellt åtgärdsarbete inom:
Fjälledssystemet
 Naturvårdsverket är huvudman för det statliga fjälledssystemet och läns-

styrelsen är operativ förvaltare. Naturvårdsverket har i nära samverkan med 
länsstyrelsen påbörjat en översyn3 av lederna och en tillhörande uppskattning 
av upprustningsbehovet och kostnader. 

3 http://www.naturvardsverket.se/Nerladdningssida/?fileType=pdf&downloadUrl=/upload/
miljoarbete-i-samhallet/uppdelat-efter-omrade/friluftsliv/nulagesbeskrivning-av-det-statliga-
ledsystemet-i-fjallen-20140912.pdf.
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Terrängkörningsplanerna
 Naturvårdsverket och länsstyrelsen har under flera år erbjudit samebyarna 

stöd kring att ta fram terrängkörningsplaner4 med möjlighet att kunna 
genomföra tillhörande markförstärkningar. Terrängkörningsplanerna syftar 
till att minska och kanalisera påverkan av terrängkörning i samband med 
renskötselutövning. 

Renbruksplanerna
 Skogsstyrelsens och Sametingets arbete med renbruksplaner5 (RBP) syftar till 

att kartera samebyarnas betesland. Under arbetet har det visat sig att ren-
näringen har behov av ytterligare information i form av omvärldsdata men 
också renars rörelsemönster, med hjälp av GPS på ren. Detta ökar förståel-
sen för frågor relaterade till rennäring och kan bidra till att rennäring på ett 
aktivt sätt kan vara en del av i samhällsplaneringen. De långsiktiga effekterna 
av ett nytt RBP-koncept förväntas ge en verksamhetsnytta för både samebyar, 
myndigheter och markanvändande aktörer. 

Genomförande av nationalparksplanen
 Förslagen till nya nationalparker i planen omfattar 13 områden varav 8 i 

fjällen. I ett fall är arbetet även påbörjat; Vålådalen-Sylarna-Helags national-
park. En stor del av de föreslagna nationalparksområdena är idag skyddade 
som naturreservat. 

Åtgärdsplaner för hotade arter 
 Arbetet med åtgärdsprogrammen fokuseras på vissa utvalda arter och natur-

typer. Den långsiktiga visionen är att dessa arter ska uppnå livskraftiga popu-
lationer samt ha fungerande livsmiljöer. De generella krav som ställs enligt 
lagstiftningen för brukande av mark och vatten är inte tillräckligt höga och 
följs inte i tillräckligt hög grad.

Pågående forskning och kunskapsuppbyggnad
 Forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö6 ska ge mer kunskap om en håll-

bar utveckling och framtida förvaltning av fjällen. Forskningssatsningen vill 
uppmuntra till ett helhetsperspektiv på fjällandskapet och bygger på nära 
samverkan med berörda fjällaktörer. Programmet pågår under tre plus två år 
under perioden 2013–2017. I Storslagen fjällmiljö-satsningen ingår tio olika 
forskningsprojekt, med ett 40-tal forskare från sex svenska universitet, som 
alla har som ambition att koppla samman ekologisk, ekonomisk och social/
kulturell hållbarhet. 

4 http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/sv/naringsliv-och-foreningar/rennaring/
terrangkorningsplan/Pages/default.aspx?keyword=terr%c3%a4ngk%c3%b6rningsplaner.

5 http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Projekt/Pagaende-projekt/Renbruksplaner1/
6 http://www.storslagnafjall.se/
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Ingående Forskningsprojekt 2013-2015: 
 • Bortom konflikter i fjällen
 • Den nya fjällupplevelsen
 • Ett betespräglat fjällandskap
 • Fjällens rörelsearv
 • Gruvdrift i fjällen
 • Integrerad natur- och kulturmiljövård i fjällen
 • Kommunikativ kapacitet i fjällen
 • Kulturella ekosystemtjänster i fjällen
 • Miljöövervakning och beslutsstöd i fjällen
 • Samverkan i fjällen

Förslag till en strategi för fjällen
 Naturvårdsverket har genom ett regeringsuppdrag redovisat ett förslag till 

en strategi7som ska bidra till att nå miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö. 
Hittills beslutade eller planerade styrmedel anses inte vara tillräckliga för 
att förutsättningarna för att nå miljökvalitetsmålet ska finnas 2020. För att 
bemöta de trender som finns och stärka arbetet med att nå miljökvalitets-
målet föreslår Naturvårdsverket etappmål med tillhörande åtgärder för tre 
centrala områden: anspråk på fjällområdet, förutsättningar för ett betes- 
präglat fjällandskap och terrängkörning. Man har även identifierat ett antal 
andra viktiga områden där det krävs särskilda insatser, men som inte bedöms 
kräva etappmål. Inga beslut har ännu fattats av regeringen kring vilka förslag 
som kan bli aktuella att gå vidare med. 

Fjällsäkerhet – Naturvårdsverkets Fjällsäkerhetsråd8

 Inom det fjällsäkerhetsrelaterade åtgärdsarbetet har genomförts bl.a. infor-
mationssatsningar, spridning av information, uppföljning av olyckor och 
framtagande av utbildningsmaterial. I september 2014 redovisade Natur-
vårdsverket också ett regeringsuppdrag kring lavinprognoser.

1.3 De centrala problemen för målet 
Det bedöms i nuläget inte vara möjligt att nå miljökvalitetsmålet till år 2020 med 
i dag beslutade eller planerade styrmedel. Även om det faktiska miljötillståndet 
för tillfället är någorlunda gott så pekar flera faktorer på ett kommande försämrat 
miljötillstånd vilket gör att bedömningen kring möjligheterna att kunna uppnå 
målet till 2020 är negativ.  De mest omfattande centrala problemen för att nå  
miljökvalitetsmålet är på övergripande nivå kopplade till olika former av för-

7  http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Strategi-for-framtiden-i-
fjallen/.

8 www.fjallsakerhetsradet.se.
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sämrad livsmiljö för arter och ekosystem, försämrade upplevelsevärden för männ-
iskor samt bristande kunskap och bristande hänsyn vid brukande och nyttjande 
av fjällområdet. Dessutom finns problem och hinder med brister i regelverk eller 
regelefterlevnad, till exempel bristande tillsyn, brist på resurser, till exempel för 
underhåll av ledsystem, intressekonflikter samt bristande planering och helhetssyn 
i nyttjandet av fjällområdet.

Naturvårdsverkets genomgång och bedömning av miljömålets åtta preciseringar 
visar att endast en av åtta kan nås, för övriga sju är bedömningen nej eller  
troligen inte. 

1.3.1 SAMMANFATTNING AV CENTRALA PROBLEM SOM IDENTIFIERATS 

• Exploateringar kan innebära en gradvis försämring av fjällens storslagna 
karaktär. Även mot de obrutna fjällområdena finns ett ökande exploaterings-
tryck, kopplat till vindkraft- och gruvprojekt.

• Betestrycket bedöms att, lokalt, vara alltför svagt eller vara utsatt för hot om 
en framtida situation med för svagt betestryck. Det finns regionalt och lokalt 
en trend av förbuskning och igenväxning i framför allt i subalpin region, och 
nuvarande betestryck förväntas generellt bli otillräckligt sett på längre sikt.

• Ökande terrängkörning innebär ökade skador och störningar på allmänna 
och enskilda intressen. Barmarkskörningen skadar främst marken och vegeta-
tionen medan körning i snötäckt terräng kan innebära skador och störningar 
på främst djurlivet, friluftslivet och de areella näringarna.

• 30-35procent av arter och naturtyper i alpin region som är listade i art- och 
habitatdirektivet har inte gynnsam bevarandestatus.

• Belastning i form av klimatförändringar, kvävenedfall och ökad exploatering 
kommer fortsatt att ha negativa effekter på ett flertal hotade arter och ren-
skötsel.

• Tillgängligheten till friluftsliv i fjällmiljön inom vissa områden bedöms 
begränsas av bristande underhåll av ledsystem och serviceanordningar samt 
undermålig samordning av information.

• Kunskapsbrist råder bland annat om, fjällarter och fjällens ekosystem samt 
hur stor påverkan fjällens ekosystem tål samt – status och hot mot bevarande 
av kulturmiljövärden.

• Otydlig ansvarsfördelning, brister i regler och regeltillämpning samt bris-
tande resurser till kontroller och åtgärder minskar möjligheten att exempelvis 
begränsa förekomsten av främmande arter.
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2. Analys av förutsättningar och orsaker  
till situationen för målet

Naturvärden, kulturmiljövärden, friluftslivet och rennäringen står under en bety-
dande, och i flera fall ökande, negativ påverkan från andra markanvändnings-
intressen i fjällområdet. Graden av påverkan bedöms vara störst i de södra fjällen 
och minskar generellt mot norr men med lokala variationer. Detta anges i läns-
styrelsernas aktuella bedömning av miljötillståndet9. Bland de viktigaste potentiellt 
motstående intressena finns skogsbruk (vilket utgör pågående markanvändning), 
mineralutvinning, vindkraft, vattenkraft, terrängtrafik, transportinfrastruktur samt 
olika typer av bebyggelse/anläggningar. Det finns också intressekonflikter mellan 
friluftslivets anspråk på mark och andra skyddsåtgärder, som till exempel regle-
ring av snöskotertrafik och begränsningar av jakt och fiske. 

RENSKÖTSEL – BETESTRYCK, TERRÄNGKÖRNING, KULTURMILJÖ

Renen och renskötseln är en central del av det samiska kulturarvet. Att vara ren-
skötare är att föra vidare ett kulturarv och en livsstil med traditionella kunskaper. 
Utöver kulturarvet är renskötseln idag främst inriktad på köttproduktion, även 
om ett mindre antal renar också hålls för turiständamål. Renen är det enskilt vikti-
gaste betesdjuret för att hindra igenväxning och behålla ett storslaget fjällandskap 
med hög biologisk mångfald och kulturmiljövärden. 

Renskötsel bedrivs på drygt hälften av Sveriges yta. Stora betesarealer behövs 
eftersom renarna strövar och flyttas mellan olika typer av naturbeten under året. 
Sommartid är områden med späda gröna växter betydelsefulla. Under vintern 
behövs bland annat tillgång på goda lavbetesområden med ett stabilt vinterklimat. 
Vid vissa tider på året, framför allt i samband med kalvmärkning, höstslakt och 
flytt till vinterbetesområdena, samlas renarna i större hjordar.

Så kallad renskötselrätt har samer som är medlemmar i en sameby. Det finns 51 
samebyar i Sverige, av vilka 33 är fjällsamebyar och 10 skogssamebyar. I Torne-
dalen finns 8 koncessionssamebyar ,där renskötsel bedrivs med särskilt tillstånd. 
Inom samebyn finns ett varierande antal renskötselföretag och varje renskötselfö-
retag kan bestå av en eller flera renägare.

De allra flesta av Svxeriges cirka 4 600 renägare bor i Norrbottens län (cirka 
85 procent). Omkring 2 500 personer har sin huvudsakliga inkomst från rensköt-
sel, fler hjälper till vid renskiljning och kalvmärkning. Försäljning av fisk, vilt och 
konsthantverk samt turistverksamhet är viktiga bisysslor.

Länsstyrelsen fattar beslut om hur många renar varje sameby kan hålla. Till-
gången till mark för vinterbete avgör detta. Totala antalet renar varierar i cykler 
mellan cirka 225 000 och 280 000 i vinterhjord. Räkningen sker efter slakt och 

9 Länsstyrelsens regionala bedömning våren 2015.
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före kalvning. Inga säkra siffror finns däremot på antalet betande renar, d.v.s. 
antal renar efter kalvning som går på sommarbete. Flest renar finns i Norrbot-
tens län. Totalkonsumtionen av renkött har de senaste decennierna legat stabilt på 
cirka 0,2 kg per person och år i Sverige. Konsumtionen av andra köttslag har ökat 
kraftigt under samma tidsperiod.

Figur 14.2. Väg  
E 10 och den jäms- 
med löpande Malm-
banan påverkar Gabna 
samebys flyttnings- 
lederför ren (gröna lin-
jer) nordväst om Kiruna 
tätort, vars exploatering 
och vägnät också utgör 
ett hinder. Rödmarke-
rade områden markerar 
svår passage.

Gruvor, skogsbruk, vind- och vattenkraft, rovdjur och turism fragmenterar land-
skapet och försvårar för renbetet. Dessa påverkansfaktorer kan förväntas bestå 
eller öka framöver. Även transport med lastbil, samt drivning med skoter och fyr-
hjuling kan förväntas fortsätta. En majoritet av alla fjällsamebyar har idag någon 
form av terrängkörningsplan och ungefär hälften av dem har påbörjat markför-
stärkningsåtgärder. Annan trafik än den egna kan påverka renskötseln menligt 
genom att störa betesron eller driva djuren i fel riktning. Renbetets stora geografis-
ka utbredning, som baseras på renskötselrätten, ger kontakt med andra intressen 
som också nyttjar landskapet. 

MINERALUTVINNING – EXPLOATERING

Sverige har en lång tradition av mineralutvinning och är ledande på malmproduk-
tion inom EU. Vid årsskiftet 2013/14 fanns 16 metallgruvor i landet varav 12 
fanns i fjällänen, de flesta utanför fjällområdet. De få gruvor som idag finns i fjäll-
området och dess närområde är koncentrerade till Kiruna- och Gällivareområdet 
(Malmfälten). De ligger i stort sett utanför områden med högre naturvärden, vär-
den för friluftslivet, eller för rennäringen, åtminstone sett till utpekade riksintres-
sen för dessa värden. Ett skäl till detta kan vara att gruvorna fanns redan innan 
sådana värden avgränsats som riksintressen.

De dominerande aktörerna är svenska staten genom det helstatliga LKAB, samt
privatägda Boliden. Majoriteten av övriga bolag är listade antingen på Stock-
holmsbörsen eller utomlands. Internationellt sett har Sverige låga skatter och 
avgifter på mineral.
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Gruvnäringen har varit av betydande omfattning i Sveriges ända sedan medel-
tiden. Från 1950-talet har branschen förändrats från många små produktionsen-
heter till färre och större. Total mängd brutet material har ökat kraftigt samtidigt 
som antal gruvor och antalet sysselsatta har minskat. Efter en period av relativt 
stilla utveckling från 1970-talet och framåt, har branschen under de senaste cirka 
15 åren haft en kraftigt expansiv fas, framför allt driven av ökad global efterfrå-
gan. Intresse för gruvdrift har främst funnits i delar av Norrland, inklusive delar 
av fjällområdet eller nära angränsande områden. 

De senaste åren har produktionen nått nya toppnivåer. År 2012 producerades 
sammanlagt 72,4 miljoner ton malm. Senare års problem i världsekonomin har 
dock dämpat optimismen en del. Gynnsamma förutsättningar har lockat interna-
tionella gruvbolag att prospektera mineral i Sverige. Vanligast är att produktions-
ökning sker genom utökad produktion i befintliga gruvor, alternativt återupptagen 
produktion i gamla nedlagda gruvor.

Figur 14.3. Utveckling av prospekteringskostnader i Sverige 1998–2012

Miljoner SEK

Figur 14.3. Utveckling av prospekteringskostnader i Sverige 1998–2012
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Framtidsutsikterna för gruvbranschen bedöms generellt som mycket goda men
beror till stor del på hur priset för olika metaller utvecklas. Ju högre metallpris
desto större ansträngningar krävs från prospekterande företag. Enligt uppgift från 
Sveriges geologiska undersökning10 kan det vid år 2020 finnas cirka 30 metall-
gruvor i Sverige, jämfört med dagens 16 gruvor. Fram till år 2030 kan det enligt 
Bergsstaten finnas uppemot 50 gruvor i produktion i Sverige. Även på längre sikt 
är framtidsutsikterna goda, men bedöms som mer osäkra. Gruvnäringen har under 
hela utvecklingen av det moderna samhället haft en stor betydelse för sysselsätt-
ning, export, råvaruförsörjning för landets industrier samt bidrag till statsfinan-

10 Mineralstrategin 2013.
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serna i form av bolagsskatt och inkomstskatter från de som sysselsatts genom 
gruvnäringen. 

Regeringens arbete med nationell mineralutvinning är samlat i den s.k. mineral-
strategin. Det är dock ett långt steg mellan en entreprenörs intresse för gruvdrift 
och öppnandet av en färdig gruva, och ingen ny gruva har hunnit öppna i fjällom-
rådet eller dess närområde sedan mitten av förra decenniet. Däremot har ett antal 
projekt beviljats bearbetningskoncessioner, framför allt i och kring Malmfälten, 
men också, för några,längre söderut i Lapplandsfjällen, Härjedalen och nordli-
gaste Dalarna. I några fall innebär koncessionerna att obrutna fjällområden och 
områden av riksintresse för naturvården tangeras. Riksintressen för friluftsliv och 
rörligt friluftsliv påverkas också, liksom riksintressen för rennäringen.

Beviljade undersökningstillstånd har varit cirka 200 stycken per år i Sverige de 
senaste åren, dock med ett vikande antal under 2013 och 2014. Få av dessa leder 
till ny gruva i drift; 0,26 procent de senaste tio åren. Även undersökningar har en 
påverkan på naturmiljön.

Trycket på Malmfältenområdet framträder mycket tydligt och påverkar (givet
realisering) alla riksintressen, eventuellt med undantag av kulturvården. (Kiruna
stad är dock ett riksintresse för kulturvården som är tydligt hotat av gruvexploate-
ring, men ju samtidigt är en miljö skapad av samma tidigare gruvexploatering.)

Olika miljöproblem är kopplade till gruvverksamhet som även berör andra 
miljökvalitetsmål än Storslagen fjällmiljö. Påverkan beror bland annat på bryt-
ningsmetod, exempelvis om gruvan bedrivs under eller ovan jord, det vill säga i 
dagbrott.

Generellt innebär den initiala exploateringen i princip icke-reversibel ändrad 
markanvändning, samt utbyggd infrastruktur i form av vägar, järnvägar och kraft-
ledningar. Yta behövs, förutom för själva gruvschaktet eller dagbrottet, till upp-
fodringsanläggningar, upplag, eventuella anrikningsverk och sandmagasin. Ju mer 
produktion desto mer tung trafik. 

Ingreppen fragmenterar landskapet med negativ påverkan på framför allt ren-
skötseln, vars vinterbetesmarker sträcker sig ända nedtill kusten i åtminstone de 
norra fjällänen. Naturmiljön påverkas också av olika utsläpp till luft, mark och 
vatten som också kan påverka renarnas bete med mera. Visuell påverkan på land-
skapet kan vara betydande. En hydrologisk påverkan genom sänkt grundvatten-
nivå är också vanlig.  Även prospektering kan påverka, men i olika utsträckning. 

Etablering av en gruva dock är alltid tillståndspliktig vilket innebär att den inte 
kan komma till stånd utan att först att ha genomgått en ingående förprövning av 
dess omgivningspåverkan och vilka skyddsåtgärder som ska krävas.

VINDKRAFT – EXPLOATERING

I fjällområdet finns enstaka vindkraftverk eller ett fåtal verk i samma anläggning.
Det handlar om ett 15-tal mindre befintliga anläggningar för vindkraft med totalt 
uppskattningsvis sammanlagt 30 vindkraftverk. Dessutom finns ett par större 
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vindkraftparker med drygt 50 uppförda vindkraftverk samt tillstånd för ytterli-
gare 70 vindkraftverk (Blaiken 25 befintliga + 75 planerade och Sjisjka 30 befint-
liga). De mindre anläggningarna finns huvudsakligen i södra Jämtlands län och de 
stora i Västerbotten och Norrbotten. 

Det finns dock olika planer och projekt som visat på ett lokalt ökande tryck på 
vindkraftsutbyggnad i fjällområdet. Energimyndigheten har pekat ut riksintressen 
för vindbruk. I norra Norrland ligger de i allmänhet på relativt långt avstånd från 
fjällområdet men framför allt i södra Jämtlands län är avståndet kortare. Inte hel-
ler styr riksintressena anspråken från vindkraft alltid exploatörernas ansökningar 
eller den kommunala planeringen.

I dag är inte exploateringstrycket från vindkraft så hårt mot fjällområdet som 
det var för några år sen. Det beror bland annat på att vindkraftverken på senare 
år blivit allt högre (ofta 200 meter höga). Det har gjorts nya vindkarteringar som 
visar på bra vindförhållanden även över skogsområden. Detta innebär att exploa-
törerna planerar de flesta vindkraftverken på höjdområden utanför fjällområdet. 
I de fall vindkraft planeras i fjällen bör alternativa områden utanför fjällområdet 
med lika goda vindförhållanden kunna diskuteras. Det är därför angeläget att 
vindkraftsplaner och vindkraftsområden i översiktsplaner aktualiseras.

Vindkraft kan, genom sina rotorblad, döda fåglar, och tillhörande underhålls-
vägnät kan påverka och fragmentera känsliga naturtyper med tillhörande arter. 
De uppfattas av många turister och idkare av friluftsliv som en visuell störning av 
ett i övrigt förhållandevis opåverkat storslaget fjällandskap, och ger, på nära håll, 
bullerstörningar. Renskötsel påverkas negativt åtminstone under anläggningsfasen. 
Det bör dock poängteras att omfattningen av planerade vindkraftsparker har en 
avsevärd större negativ påverkan inom de av renskötselns vinterbetesmarker som 
ligger närmare kusten. 

VATTENKRAFT - EXPLOATERING

Totalt finns det 63 vattenkraftverk i fjällområdet. Av dem är 28 småskaliga med en 
installerad effekt under 1,5 MW. Sex kraftverk är medelstora med en effekt mel-
lan 1,5 till under 10 MW och 34 vattenkraftverk är storskaliga med en installerad 
effekt över 10 MW. Medianstorleken på vattenkraftverken inom fjällområdet är 
38,5 MW, vilket betyder att våra allra största vattenkraftverk finns inom regionen, 
bland annat Harsprånget som har den största installerade effekten i Sverige. Totalt 
rymmer området 24 procent av Sveriges totala installerade effekt i vattenkraftverk 
och 16 procent av den totala nationella vattenkraftsproduktionen. 

Vattenkraftsutbyggnaden har påverkat de flesta fjälltrakter i Jämtlands och söd-
ra Västerbottens län. Norr därom finns en del kraftigt påverkade områden, men 
också opåverkade områden, vilket främst beror på miljöbalkens skydd mot vatten-
kraftsexploatering av ”nationalälvarna Torneälven, Kalixälven, Piteälven och 
Vindelälven med tillhörande vattenområden, källflöden och biflöden” (4 kap. 6 §). 
Även en del mindre vattendrag i övriga fjällen är skyddade enligt samma paragraf.
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Några nya utbyggnader av vattenkraft planeras inte i fjällområdet, men tidi-
gare byggda anläggningar har medfört omfattande påverkan på den ursprungliga 
naturmiljön, t.ex. förlust av strömsträckor och en förändrad artsammansättning. 
Regleringsgraden, eller hur mycket av årsavrinningen som kan lagras i magasinen, 
motsvarar i medeltal 62 procent inom de reglerade vattendragen i fjällområdet, 
vilket betyder en relativt omfattande reglering. Detta kan bekräftas av att volym-
savvikelsen, med andra ord avvikelsen i dygnsmedelflödet relativt det oreglerade 
naturliga flödet, motsvarar 72 procent. Detta innebär en hydrologisk regim med 
otillfredsställande status enligt vattendirektivet, något som i sin tur leder till en 
ekologisk status som är måttlig eller sämre.

Framför allt inom vattenförvaltningen enligt ramdirektivet för vatten, pågår ett 
mer eller mindre kontinuerligt arbete att analysera vattenkraftens inverkan på mil-
jön och behovet av åtgärder. Detta arbete behöver fortgå och fördjupas. Det finns 
behov av ökad kunskap om verksamhetens miljöpåverkan och effekter av olika 
åtgärder. Vid de storskaliga, men även vid de mindre vattenkraftverken inom fjäll-
regionen, finns också avskurna vattendrag. Dessa varierar i längd från 11 km ned 
till 600 m. Totalt är 67,5 km vattendrag inom fjällregionen idag mer eller mindre 
torrlagda på grund av vattenkraftverk. Förutom vattenförekomster i vattendrag, 
är också 56 sjöar så starkt reglerade eller på annat sätt hydrologiskt och morfo-
logiskt förändrade på grund av vattenkraft, att de har klassificerats som kraftigt 
modifierade vatten. Majoriteten av dessa sjöar har en fiskstatus som är dålig eller 
otillfredsställande.

Utöver påverkan på fiskbestånden har den hydrologiska regimen i och ned-
ströms kraftverksmagasinen påverkats i en riktning som vanligtvis skadat biolo-
gisk produktionsförmåga och andra ekosystemfunktioner, såväl i berörda vatten-
ekosystem som i den strandzon som  tidigare regelbundet översvämmades under 
vårfloden. Påverkan på friluftsliv och turism har varit omfattande och motsägel-
sefull. Å ena sidan har vackra och dramatiska naturmiljöer såsom vattenfall och 
forsar med omnejd, förstörts, och fiskevatten ofta skadats svårt. Å andra sidan har 
vägbyggen i samband med vattenkraftanläggningarna öppnat tidigare svårtillgäng-
liga områden för större gruppen av besökare.

Utbyggnaden av vattenkraft innebar att många kulturmiljöer och fornlämningar
försvann. Å andra sidan kan vattenkraftsanläggningar i sig i vissa fall i sig utgöra 
en värdefull kulturmiljö som behöver beaktas i samban med åtgärdskrav i sam-
band  med restaureringar i miljösyfte.

En analys av befintliga regleringsdammar visar att dessa till stora delar påver-
kar områden av riksintresse för rennäringen. Regleringen av sjöar och vattendrag 
medför problem i form av isbildningar, att vadställen försvinner, samt att vat-
tenflöden och vattennivåer är oregelbundna och föränderliga. För renskötseln 
försvåras tillgängligheten och framkomligheten mellan olika betesområden, 
och ofta högproduktiva betesområden har förstörts genom överdämning eller 
stranderosion. Vattenkraftutbyggnaden har också inneburet att renarna ibland 
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måste flyttas med lastbilar. Nuvarande lagstiftning är inte tillräckligt effektiv för 
att åstadkomma en miljöanpassning av vattenkraften. Regeringen tillsatte därför 
2012 en utredning i syfte att föreslå ändringar så att vattenkraften kan anpassas 
till miljöbalkens hänsynsregler och till bestämmelser enligt EU-rätten. Vattenverk-
samhetsutredningen lade i oktober 2013 fram ett delbetänkande med ett antal 
lagförslag i syfte att skynda på en miljöanpassning av vattenkraften. Slutbetänkan-
det lämnades i juni 2014.

En hotbild är att utbyggd vindkraft ökar behovet av reglerkraft för att möta 
svackor i vindkraftsproduktionen. Eftersom vattenkraft är effektiv att använda 
som reglerkraft, kan detta innebära ett ökat behov av korttidsreglering i befintliga 
vattenkraftmagasin, det vill säga fler snabba och ej i förväg planerade tappningar, 
uppvägt av perioder då vatten inte alls tappas av. En sådan utveckling kan vara 
skadlig för den biologiska mångfalden samt fritidsaktiviteter såsom sportfiske och 
för renskötsel. 

Reglerkraften kan användas på olika sätt och är flexibel. Regleringen bygger på 
prognoser, och den mesta regleringen innebär en långsam reglering. Felmarginalen 
för vindprognoserna är idag enligt Energimyndigheten 4,2 procent av installerad 
effekt, viket medför att det är en mindre del som utgör den ”snabba och oplane-
rade regleringen”. 

Enligt Svenska Kraftnät bedöms ytterligare 600 MW reglerkraft behövas för en 
utbyggnad på 17 TWh vind, men det är osäkert hur det skulle påverka miljökvali-
tetsmålet Storslagen fjällmiljö.

TRANSPORTINFRASTRUKTUR – EXPLOATERING

Några nya järnvägar eller större vägar planeras inte i fjällvärlden, enligt Trafikver-
kets övergripande planer. Däremot planeras kapacitetshöjning, vilket innebär ökad 
trafik och vissa säkerhetshöjande effekter som kan innebära ökade barriäreffekter. 
Trafikverkets planering av statliga vägar sker enligt en ny lagstiftning. I planlägg-
ningsprocessen är det obligatoriskt med brett samråd i de fall där länsstyrelsen 
bedömer att det blir betydande miljöpåverkan. I mindre komplicerade projekt sker 
samrådet i en mer begränsad krets. 

Ett nytt, obligatoriskt steg före en planläggning av fysiska åtgärder är åtgärds-
valsstudier, som syftar till att i bred samverkan med alla berörda aktörer hitta 
åtgärdsförslag enligt fyrstegsprincipen för att lösa en brist eller behov. I en sådan 
studie har alla berörda parter möjlighet att delta. Enskilda vägprojekt kan också 
bli aktuella för att tillgodose önskemål om kortare resvägar. Planering av ny flyg-
plats pågår i Sälen. Den nya flygplatsen ska byggas i västra delen av Sälenfjällen 
intill byn Rörbäcksnäs där det redan finns en mindre flygplats. Vägar medför 
påverkan vid byggandet och som färdig väg genom ändringar i vattenregim, på 
faunan och olika barriäreffekter. Vägnätets fragmentering av natur och livsmiljöer 
och påföljande effekter har blivit ett av de största globala hoten mot biologisk 
mångfald . Vägar medför ett flertal negativa effekter på biologisk mångfald då de 
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normalt leder till habitatförlust och försämringar av habitat genom fragmentering 
och förändringar i de ekologiska förutsättningarna. Även mindre vägar har en 
betydande negativ påverkan på naturmiljön, i synnerhet då de berör tidigare opå-
verkade miljöer.

Det friluftsliv som bedrivs idag har i mångt och mycket anpassat sig till de 
större vägar som finns inom fjällområdet. Den kapacitetsökning som planeras kan, 
genom ökat buller och större barriäreffekter innebära vissa störningar för frilufts-
livet,.Någon studie av effekter av andra, mindre, befintliga eller planerade vägar, 
inklusiveskogsbilvägar har inte gjorts i detta uppdrag. Dessa vägar kan både 
gynnafriluftsliv och störa, men sett i ett översiktligt perspektiv bedöms de inte ha 
någonavgörande negativ effekt på friluftslivet.

BEBYGGELSE/ANLÄGGNINGAR – EXPLOATERING

Den befintliga bebyggelsen är till största delen lokaliserad till de större vägarna 
och därmed till stråk och områden utan höga naturvärden. Viss mindre bebyggelse
finns i områden med högre naturvärden. Efter en översiktlig genomgång av kom-
munernas översiktsplaner kan konstateras att det inte planeras någon nämnvärd 
bebyggelse inom områden med höga naturvärden.

Nuvarande eller planerad bebyggelse bedöms sammantaget inte påverka
naturvärden alltför negativt. Friluftsliv (turism) med större boendeanläggningar 
som bas och med större alpina anläggningar (exempelvis Sälen, Funäsdalen, Åre, 
Riksgränsen) som medför ett hårt slitage, ligger i stort sett utanför områden med 
högre naturvärden. Utbyggnader av dessa områden kan dock påverka områden 
med höga naturvärden. Nuvarande eller planerad bebyggelse bedöms inte inne-
bära några större konflikter med friluftsliv.

Befintlig bebyggelse uppfattas i dag inte som något större hot mot renskötseln  
men utgör en bas för friluftsliv och turism som kan orsaka störningar. Däremot 
kräver ny planerad bebyggelse tidig kontakt med företrädare för renskötsel.

SKOGSBRUK – EXPLOATERING/PÅGÅENDE MARKANVÄNDNING

Inom fjällområdet finns flera områden med urskogsartade skogar med höga natur-
värden som bör bevaras fortsatt opåverkade av skogsbruk. Både fjällskogen och
den fjällnära skogen har speciella naturvärden och är dessutom svårföryngrad, 
vilket innebär att stor hänsyn i skogsbruket krävs i dessa skogsområden. 

Den avverkning som skett de senaste 13 åren har delvis skett i mycket fjällnära 
områden. Ovanför den fjällnära skogsgränsen är avverkning tillståndspliktig och 
ovanför Svenska Naturskyddsföreningens naturvårdsgräns ska FSC-certifierade 
skogsägare inte kalavverka. Antalet ansökta avverkningstillstånd i fjällnära skog 
har minskat de senaste åren, vilket troligen kan kopplas till konjunkturen. Skogs-
styrelsen bedömning är dock att efterfrågan på skogsråvara/biomassa sannolikt 
kommer att öka. Under de senaste 7–8 åren har tillståndsansökningarna i medeltal 
omfattat 2 500 hektar per år.
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De avverkningar inom fjällområdet som skett under åren 2001–2013 berör i 
södra delen av fjällområdet delvis områden som är av särskilt intresse för frilufts-
liv. Avverkningar kan, om de sker utan hänsyn till friluftsliv, innebära en negativ 
påverkan på detta. Eftersom fornlämningar och kulturmiljöer ofta skadas vid 
skogsbruk, speciellt avverkning, är den bristfälliga kunskapen över var dessa finns 
i fjällområdet ett problem. Skogsbruket förekommer i delar av fjällområdet, vilket 
ofta innebär en ökande målkonflikt med renskötsel, naturvård och friluftsliv. Av 
de avverkningar som skett under åren 2001–2013 har ett flertal skett inom områ-
den av riksintresse för rennäring. Rennäringen kan påverkas mycket negativt av 
skogsbruk som sker utan hänsyn till rennäringen i känsliga områden, till exempel 
skogar med bra lavtillgång. Vinterbetesmarkerna i östra delen av fjällområdet är 
i vissa samebyar till stor del påverkade av skogsbruksåtgärder, vilket har medfört 
att renarna måste längre ner i skogslandet redan i början av vinterbetesperioden.

LANTBRUK – BETESTRYCK OCH KULTUR

Lantbruket i fjällregionen har varit, och är, i första hand inriktat på tamdjurs-
produktion. Fäbodbruket var ett system som nyttjade det rika betet på gårdarnas 
stora utmarksarealer i skogs- och fjällmark. Avkastningen från fäbodbruket var 
så stor att det inte bara födde gårdarnas egna befolkningar, utan även tålde högt 
skattetryck och gav produktion till avsalu.

År 2012 fanns 209 fäbodar som erhöll ersättning för ”fäbod i bruk” (se karta13). 
Fäbodbruket fanns tidigare i hela södra och mellersta Norrland, inklusive fjällre-
gionen. Det finns inga studier på hur många fäbodar som funnits i landet, då det i 
slutet av 1800-talet fanns som flest fäbodar. Enligt en studie som gjordes av Nord-
iska museet år 1970 uppskattades antalet fäbodanläggningar vid sekelskiftet till 
flera tusen i Dalarna och cirka 2 500 i Jämtland-Härjedalen. Belysande är att det i 
en så liten by som Ånn, tre mil väster om Åre, fanns 40 fäbodar.

Huvuddelen av fäbodbrukarna som fanns kvar i fjällregionerna i Jämtland, 
Härjedalen och Dalarna, försvann på 50- och 60-talen och minskningen har där-
efter fortsatt. Även för andra typer av fjälljordbruk än fäbodar, har trenden varit 
likartad, men i vissa fjällnära område finns fortfarande aktiva jordbruk, exem-
pelvis före detta fjällägenheter och kronohemman. I fjällområdet, till exempel i 
fjälldalarna i Jämtlands län, finns ett flertal betespräglade områden med särskilt 
hög biologisk mångfald, med stark koppling till kulturmiljövärlden, där skyddet 
är mycket svagt.

FRILUFTSLIV OCH TURISM – EXPLOATERING

Fjällområdet har unika möjligheter för friluftsliv och turism. Storslagna och rela-
tivt opåverkade naturområden med snötillgång, avskildhet och låga ljudnivåer ger
goda förutsättningar för bland annat skidåkning, vandring, cykling, klättring och
ridning, både vid anläggningar och fritt i landskapet. Allemansrätten är grunden 
för friluftslivet. Generella trender för turism (inte bara inom fjällområdet) är allt 
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kortare uppehåll på destinationen; ökad efterfrågan på veckoslutsresor; ökad 
efterfrågan på färdiga paketresor; ökad efterfrågan på lyx, äkthet och hälsa.

Med friluftsliv avses vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för väl-
befinnande och naturupplevelser, utan krav på tävling. Med turism avses över-
nattning utanför sin bostadsort. I denna redovisning ingår turism som syftar till 
friluftsliv.

Det totala antalet besök i fjällområdet var knappt 4 miljoner, år 201311, varav
många besökare var där flera gånger per år. Andelen av befolkningen som anger
att de fjällvandrat ligger stabilt över åren, besökstiden blir dock kortare och med-
elåldern på fjällvandrarna ökar. Vinterturism dominerar fortsatt i södra fjällen, 
medan sommarturism dominerar i norr. Utförsåkning och snöskoteråkning ökar i 
omfattning, turskidåkning ligger på stabil nivå

Antalet sålda snöskotrar ökar och fler kör för nöjes skull. Även användningen 
av terrängfordon avsedda för barmarkskörning, har ökat markant under de senaste 
25 åren vilket bidrar till ökade skador på mark och växtlighet. Den ökande ter-
rängkörningen innebär konflikter med friluftslivet. Upplevelsen i områden som har 
lågt bakgrundsljud, påverkas negativt av oönskat buller, avgasutsläpp samt slitage
(barmarkskörning i första hand) och olycksrisker (snöskoter i första hand). Ter-
rängkörning innebär samtidigt att det blir möjligt för människor tar sig ut till 
avlägsna områden som de annars inte skulle komma till för att bedriva friluftsliv.

Omfattningen av helikoptertrafik har ur en bulleraspekt lokalt stor betydelse 
för upplevelsevärdet. Särskilt gäller detta områden där besökaren förväntar sig att 
uppleva storslagenhet och tystnad. 

Snöskotertrafik är förbjuden i nationalparker, med undantag av rennäring och 
viss annan yrkestrafik, och därtill i skoterregleringsområden, med undantag av 
vissa genomkorsande leder. Fordonen har successivt fått lägre ljudnivåer, vilket 
minskar störningarna på bland annat friluftslivet, men eftersom antalet fordon 
ökar förtas effekterna av tystare fordon.

Friluftsliv och turism med större boendeanläggningar som bas och med större 
alpina anläggningar (exempelvis Sälen, Funäsdalen, Åre, Riksgränsen) medför 
lokalt markslitage.

Utbyggnader av dessa områden kan också påverka områden med höga natur-
värden och leda till ökat buller, som leder till försämrad kvalitet även för själva 
turismen. Därtill kommer många andra boendeformer, som privata stugor, hotell  
med mera. Svenska turistföreningen har 10 fjällstationer, 43 fjällstugor, 25 fjäll-
nära vandrarhem och hotell, till exempel Ramundberget, Åre Torg, Olarsgården, 
Storlien, Edsåsdalen och Björkliden. 12 

Områden med många boenden med besökare som ägnar sig åt vandring och 
turskidåkning (Södra Jämtlandsfjällen och Kebnekaise-Sarek) sammanfaller till 

11 ETOUR 2014.
12 STF.s webbplats, www.stfturist.se .
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stora delar med områden som har relativt höga naturvärden, vilket bland annat 
innebär lokalt markslitage kring leder. Dessutom pågår klättring, cykling och 
ridning allt mer i fjällområdet, ibland på samma leder som vandring, vilket ökar 
markslitaget och också leder till konflikter i vissa områden.

Även vattenuttag i samband med produktion av konstsnö kan komma att öka 
vid ett allt varmare klimat, vilket kan innebära påverkan på vattendrag och omgi-
vande landskap. Rennäringen kan störas av fjällvandrare, cykling, luftaktiviteter, 
fiske, med mera, framför allt om de är så talrika i ett område att betesron störs 
upprepade gånger.

FLER VERKSAMHETER OCH AKTÖRER

Det finns flera andra verksamheter och aktörer inom fjällområdet som kan påver-
ka natur- och kulturmiljövärden, värden för friluftsliv och för rennäring, men som 
inte analyserats inom ramen för denna fördjupade utvärdering. Några exempel 
är jakt, fiske, testverksamheter (bilar, flygplan mm) i kallt klimat, kraftledningar, 
dammar, grus- och bergtäkter, försvar- och rymdverksamhet. Vidare påverkar 
gränsnära verksamheter i Norge det svenska fjällområdet och möjligheten att 
nå miljökvalitetsmålet, till exempel vindkraftverk, vattenkraftsanläggningar och 
gränsöverskridande betesområden för ren.

2.1 Effekter av styrmedel och åtgärder på miljötillståndet 
Fjällområdet unika natur- och kulturmiljövärden samt unika värden för friluftsliv 
och rennäring behöver värnas för att Storslagen fjällmiljö ska kunna nås. Som 
tidigare framgått är det inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med idag 
beslutade eller planerade styrmedel. För att miljökvalitetsmålet ska kunna nås 
behöver alla aktörer som verkar i fjällområdet ta en omfattande hänsyn till natur- 
och kulturmiljövärden samt friluftsliv och rennäring i sin pågående verksamhet. 
Det behövs också en långsiktig samverkan och planering, där fjällområdets aktö-
rer är överens om hur olika intressens behov och anspråk, samt klimatförändring-
ens påverkan på fjällområdet bör hanteras så att miljökvalitetsmålet kan uppnås.

2.1.1 NUVARANDE STYRMEDEL 

2.1.1.1 Befintliga styrmedel med syfte att främja renskötseln
– Utgiftsområde 23, anslag 1:18 och 1:19 (Landsbygdsprogrammet respektive 

1:23 (Främjande av rennäringen m.m.) i statens budget. Ersättning på grund 
av Tjernobylolyckan 

– Övriga medel för främjande av rennäringen 
– (Katastrofskadeskydd  7 014 tusen kronor) 35 a § rennäringsförordningen 

(1993:384)
– Projektstöd 35 b § rennäringsförordningen (1993:384)
– Ersättning för rovdjursförekomst 64 801 tusen kronor.
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Sametinget har tidigare påtalat att flera av de poster som finansieras med Anslaget 
för främjande av rennäringen, inte är att betrakta som ett stöd för främjande av 
näringen utan i själva verket är en kompensation för olika skador eller olägenheter 
som rennäringen åsamkas.

Prisstödet på renkött
Prisstödet13 på renkött är utformat för att ge incitament till slakt av yngre djur 
Stödet är per kilo slaktat djur och differentierat, där pristillägget för kalvar är 
högre än för vuxna djur. I dag är stödet 9 kronor per kilo för vuxna djur och 
14,50 kronor per kilo för renkalv. Pristillägget uppgick under 2013/2014 till 17 
miljoner kronor och utgör knappt 15 procent av rennäringens totala omsättning.

Ersättning för förekomst av stora rovdjur
Sametinget betalar ersättning för förekomst av stora rovdjur till landets samebyar.
Ersättningen för förekomst av varg, järv, och lodjur är en fast ersättning per 
konstaterad föryngring eller annan förekomst av arten inom respektive samebys 
betesområde. Ersättningen för björn och kungsörn är arealbaserad. Ersättnings-
beloppen fastställs årligen i Sametingets regleringsbrev. Renskötselns ersättning för 
rovdjursförekomst är inte bara en ersättning för dödade och skadade renar, utan 
ska även täcka kostnader för merarbete och ordinarie skadeförebyggande arbete. 
Ersättningssystemet är konstruerat så att det ska stimulera till skadeförebyggande 
åtgärder eftersom samma ersättning betalas ut oavsett om renar dödas av rovdjur 
eller inte. 

För att stimulera skadeförebyggande åtgärder ändrade regeringen den 1 januari 
2014 viltskadeförordningen så att bidrag till skadeförebyggande åtgärder inom 
rennäringen inte ska dras av från ersättningen för rovdjursförekomst. Sametinget 
bedömer dock att myndigheten under 2014 inte har tillgängliga medel att använda 
till bidrag för skadeförebyggande åtgärder då tillgängliga medel är uppbundna av 
ersättning för rovdjursförekomst. Naturvårdsverket anser att det är mycket olyck-
ligt att den av regeringen genomförda förändringen av bidraget till skadeförebyg-
gande åtgärder till rennäringen på grund av resursbrist inte verkar leda till reella 
förändringar. 

Sametinget har påtalat att det är olyckligt att ersättning för rovdjursförekomst 
ingår i Anslaget för främjande av rennäringen. Sametinget menar att anslaget inte 
räcker till för främjande av renskötseln utan att största delen går till rovdjurser-
sättning. Då dagens ordning medför att det blir små eller inga medel över till pro-
jekt som främjar renskötseln, anser Sametinget att myndigheten bör få medel för 
rovdjursersättning utöver främjandeanslaget.

13  www.sametinget.se.
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Andra ersättningar av betydelse
• Ersättning för trafikdödade renar. 

Trafikverket ersätter renägaren för tåg- och vägtrafikdödade renar. 
• Riksintressen för rennäringen  

Sametinget föreslår sådana områden av riksintresse för rennäringen som ang-
es i 3 kap. 5 § miljöbalken. Enligt 3 kap. 5 § miljöbalken ska mark- och vat-
tenområden som har betydelse för rennäringen så långt som möjligt skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan försvåra näringarnas bedrivande. Områden 
som är av riksintresse för rennäringen ska skyddas mot sådana åtgärder. Om 
ett projekt eller en plan berör ett område av riksintresse för rennäringen, ska 
en miljökonsekvensbeskrivning göras. Fokus ska ligga på att beskriva vilket 
värde som skyddas i det aktuella området av riksintresse. 

Renbruksplaner
Renbruksplaner är samebyns planeringsverktyg som ska stödja det egna utveck-
lingsarbetet och vara ett underlag som förbättrar kommunikation och samråd 
med andra markanvändande aktörer. Viktiga delar i arbetet med renbruksplanerna 
har varit att samebyarna genomför en beteslandsindelning där olika värdekärnor 
ur renskötselns perspektiv identifieras med hjälp av satellitbilder, fältinventeringar 
och lokal kunskap. En annan viktig del är att utveckla och kvalitetssäkra ren-
bruksplanerna genom att använda data från GPS-märkta renar.

Naturvårdsverket gör bedömningen att renbruksplanerna är ett mycket viktigt 
verktyg i arbetet för att bibehålla förutsättningar för ett hållbart renbete. Därför 
är det av stor vikt att det finns en långsiktig finansiering av löpande ajourhållning 
och vidareutveckling av planerna. 

Förvaltningsverktyg för rovdjursförekomst i renskötselområdet
I februari 2013 redovisade Naturvårdsverket och Sametinget ett regeringsuppdrag
om att föreslå ett förvaltningsverktyg för rovdjursförekomst i renskötselområdet. 
Myndigheterna föreslog en modell för en adaptiv förvaltning av rovdjuren i ren-
skötselområdet, ett så kallat förvaltningsverktyg. Det föreslagna förvaltningsverk-
tyget bygger på att länsstyrelserna och samebyarna samråder med varandra, fast-
ställer hur man lokalt kan upprätthålla en hållbar rennäring och samtidigt bidra 
till en gynnsam bevarandestatus för stora rovdjur. Alla steg i förvaltningsverktyget 
bygger på en aktiv medverkan av länsstyrelserna och samebyarna. Förvaltnings-
verktyget bygger dels på nationella och regionala förvaltningsplaner för rovdjuren, 
dels på en bedömning av det samlade rovdjurstrycket inom renskötselområdet 
samt på samebynivå. Redovisningen av regeringsuppdraget låg till grund för reger-
ingens proposition En hållbar rovdjurspolitik (Prop. 2012/13:191) som innebar 
ett beslut att införa förvaltningsverktyget baserat på en toleransnivå på förluster 
motsvarande 10 procent av vinterhjorden. 
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I 2014 års regleringsbrev anges att Sametinget får använda högst 2 miljoner 
kronor för arbete med förvaltningsverktyget medan länsstyrelsernas regleringsbrev
anger att länsstyrelserna i Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län 
i samråd med Sametinget ska arbeta med förvaltningsverktyget i syfte att upprätt-
hålla en hållbar rennäring och samtidigt bidra till en gynnsam bevarandestatus för 
stora rovdjur. 

Naturvårdsverket gör bedömningen att förvaltningsverktyget är ett mycket 
viktigt verktyg i arbetet för att bibehålla förutsättningar för ett hållbart renbete. 
Därför är det av stor vikt att det finns en finansiering av arbetet med att starta 
upp förvaltningsverktyget och en långsiktig finansiering av löpande ajourhållning 
och vidareutveckling. Det är även av särskild vikt att myndigheterna arbetar i linje 
med det som har beslutats och som alla parter är överens om. 

2.1.1.2 Friluftsliv m.m. 
Anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur
Förvaltning av det statliga ledsystemet i fjällen finansieras idag genom medel från 
anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur. Årligen fördelas bidrag på 14,75 miljoner 
kronor till länsstyrelserna i Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens 
län för arbetet med det statliga ledsystemet. Medel till förvaltning av statliga leder 
och leder inom skyddade områden inom Lapplands väldsarv, ges genom en sär-
skild anslagspost för finansiering av Laponiatjuottjudus/Laponiaförvaltningen. De 
resurser som idag fördelas till statliga ledsystemet är otillräckliga. Det leder dels 
till att den löpande förvaltningen inte klaras fullt ut, dels till att det finns en stor 
underhållsskuld orsakad av en längre tid med otillräckliga medel. Naturvårds-
verket och länsstyrelsernas översyn14 av det statliga ledsystemet landar i att det 
behövs en initial kostnad på 100 Mkr för att säkerställa ledernas skick. Den årliga 
underhållskostnaden bedöms därefter att ligga på 25 Mkr per år.

Medel för regional utveckling 
Möjligheter att använda medel från anslaget 1:3 som medfinansiering för projekt 
från EU:s strukturfondsprogram bör undersökas närmare. Klart står dock att det-
ta inte kan täcka löpande förvaltning av ledsystemet. Dock kan det finnas möjlig-
heter att söka projektmedel för specifika insatser där fler aktörer också involveras.

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA)
Det finns möjligheter för kommuner att ansöka om bidrag från Den lokala natur-
vårdssatsningen (LONA) vilken syftar till att skydda naturen och göra den till-

14 http://www.naturvardsverket.se/Nerladdningssida/?fileType=pdf&downloadUrl=/upload/
miljoarbete-i-samhallet/uppdelat-efter-omrade/friluftsliv/nulagesbeskrivning-av-det-statliga-
ledsystemet-i-fjallen-20140912.pdf.
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gänglig för människor. För att projekten ska kunna genomföras på ett bra sätt, 
bör olika lokala aktörer, till exempel byaföreningar och natur- och friluftsorga-
nisationer, vara delaktiga i projekten. Bidrag kan både sökas för anläggande eller 
tillgänglighetsanpassning av leder, och för information om natur- och kulturvär-
den. LONA finansierar årligen projekt för cirka 40 miljoner kronor, men då det 
ska täcka kostnader för projekt i hela landet är det en mycket begränsad resurs 
som kan avsättas för fjällområdet. Bidrag från LONA säkerställer inte en lång-
siktig förvaltning av det som anläggs, detta måste ske genom ansvar från någon 
aktör. Erfarenheter visar att det ofta är svårt att säkerställa tillräckliga resurser för 
förvaltning av det som anläggs.

Terrängkörningslagstiftningen
Naturvårdsverket har i sin redovisning av regeringsuppdraget om en strategi för 
fjällen föreslagit att terrängkörningslagstiftningen ses över i en statlig utredning. 
Terrängkörning påverkar möjligheterna att utöva friluftsliv, både på ett negativt 
sätt genom ökat buller och markskador liksom ett positivt sätt genom ökad till-
gänglighet. 

Miljöbalken
Kunskap och vägledning kring miljöbalkens tillämpning är viktig för att bevara 
förutsättningar för friluftslivet. 

Nationalsparksplanen
Nationalparksplanen avser Naturvårdsverkets planering för genomförande av nya 
nationalparker och utvidgning av befintliga parker. Den beskriver vilka åtgärder 
i nationalparksarbetet som Naturvårdsverket prioriterar under perioden 2009-
2013. Att skapa ett bättre skydd av fjällen är viktigt och skapar stora bestående 
värden för friluftslivet. I nationalparksplanen finns flera skyddsvärda områdena 
fjällområden som t.ex.  Tavvavuoma, Kebnekaise,  Blaikfjället, samt Vålådalen-
Sylarna.  Dessutom föreslås utökningar av Sarek med Rapadalen. 

2.2 Övrig påverkan på målet
Framtidsutsikterna hos fjällens ekosystem påverkas av en rad faktorer: förändrade 
brukningsvanor, förändringar i betestryck eller upphörande av hävd, gruvdrift och 
mineralutvinning, vindkraftsutbyggnad, skidanläggningar, terrängkörning, luft-
föroreningar – surt regn och kvävenedfall, förändrade mellanartsinteraktioner hos 
växter – konkurrens, abiotiska förändringar – höjd medeltemperatur, förändrade 
extremtemperaturer, ökad risk för torka och minskad nederbörd, ökad risk för 
översvämning och ökad nederbörd.

Kunskapen om fjällområdets ekosystemtjänster och hur de påverkas av änd-
ringar i markanvändning och av ett förändrat klimat behöver förbättras. Fortsatt 
kartläggningsarbete behövs för att klarlägga den geografiska och rumsliga för-
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delningen i landskapet av områden och strukturer som har särskild betydelse för 
den biologiska mångfalden och för viktiga ekosystemtjänster. Klimatförändringen 
påverkar fjällen i ett långt perspektiv, vilket kommer att innebära en förhöjd träd-
gräns, kortare snösäsong, färre snölegor, ökad förbuskning. Klimatförändringarna 
och en utveckling mot kortare och mildare vintrar ökar risken för slitage och 
vegetationsskador främst i de exploaterade delarna av fjällen. I ett kortare per-
spektiv kan vi se påverkan av en växande fjällturism och en ökande terrängkör-
ning. En ökad exploatering kan främst ses i redan exploaterade turismområden.  
Skador på mark och vegetation i framför allt de södra fjällen beror främst på 
påverkan från barmarkskörning, storskalig turism och övrig exploatering inom 
olika verksamheter. 

Fjärranalysprogrammet NILS (Nationell Inventering av Landskapet i Sverige)15, 
som genomförs på uppdrag från Naturvårdsverket av SLU inom ramen för den 
nationella miljöövervakningen, har under 2014 publicerat en utvärdering  av 
NILS data i fjällen. Målet med studien var att utreda vilka variabler i NILS som är 
lämpliga och möjliga att ha med i en regional miljöövervakning av fjällandskapet. 
Utgångspunkten är miljömålet Storslagen fjällmiljö.  I resultaten påpekas bl.a. att 
det inte har skett några signifikanta förändringar i areal fjällbarrskog, fjällbjörk-
skog och kalfjäll under denna tidsperiod (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. Intres-
sant 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. Det visar inte på några skill-
nader över tiden. Rapporten visar att NILS redan idag kan leverera bra underlag 
för nationell och regional miljöövervakning och indikatorer till miljömålet Storsla-
gen fjällmiljö. Det finns också stora möjligheter att utveckla miljöövervakningen 
i fjällkedjan för bättre och mer omfattande landskapsdata som underlag till en 
långsiktigt hållbar förvaltning av fjällandskapet

3. Bedömning av om målet nås 

3.1 Det centrala i bedömningen 
Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till år 2020 med i dag beslutade eller 
planerade styrmedel. De mest omfattande problemen och hindren för att nå mil-
jökvalitetsmålet är på övergripande nivå kopplade till olika former av försämrad 
livsmiljö för arter och ekosystem, försämrade upplevelsevärden för människor 

15 http://www.slu.se/Documents/externwebben/s-fak/skoglig-resurshallning/Landskapsanalys_
publikationer/2014/Arbetsrapport_427_fj%c3%a4llrapporten.pdf.
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samt bristande kunskap och bristande hänsyn vid brukande och nyttjande av fjäll-
området. Dessutom finns problem och hinder med brister i regelverk eller regelef-
terlevnad, till exempel bristande tillsyn, brist på resurser, till exempel för underhåll 
av ledsystem, intressekonflikter samt bristande planering och helhetssyn i nyttjan-
de av fjällområdet. Naturvårdsverkets genomgång och bedömning av miljömålets 
åtta preciseringar visar att en av åtta kan nås, för övriga sju är bedömningen nej 
eller troligen inte. 

3.2 Andra aspekter av målet
Målet avser en geografisk region som därmed även omfattar andra mål som inte 
beskrivs här.

Den centrala utmaningen för detta mål är att i stort bibehålla och i vissa fall 
förbättra status. I dagsläget är situationen dock acceptabel sett till miljötillståndet 
men utvecklingen på sikt bedöms ändå vara negativ. Anledningen till att målet inte 
bedöms nås är att det inte kan garanteras att förutsättningar finns på plats för att 
inte försämringar ska ske. Det finns ett antal identifierade brister som medför att 
utvecklingen för fjällens naturmiljöer sannolikt är negativ. Dessa brister och för-
slag till åtgärder finns bl.a. beskrivna i den så kallade fjällstrategin. 

Bedömningen av målet som helhet

Nej
MILJÖKVALITETSMÅLET ÄR INTE UPPNÅTT OCH KOMMER INTE KUNNA NÅS  

MED BEFINTLIGA OCH BESLUTADE STYRMEDEL OCH ÅTGÄRDER.

4. Prognos för utvecklingen av miljötillståndet

UTVECKLINGEN I MILJÖN ÄR NEGATIV. 

Under de senaste åren har insatser i samhället skett som motverkar miljökvalitets-
målet eller det går att se en negativ utveckling i miljötillståndet nu och på medel-
lång eller lång sikt.

4.1.1 BESKRIVNING OCH DISKUSSION KRING DRIVKRAFTER

Många olika faktorer har en direkt eller indirekt påverkan på fjällområdet och 
därmed möjligheterna att uppnå Storslagen fjällmiljö. Bakomliggande (indirekta) 
drivkrafter på olika geografiska skalor försvårar måluppfyllselse; globala drivkraf-
ter (till exempel prisförändringar), regionala drivkrafter (till exempel EU-lagstift-
ning) och lokala drivkrafter (till exempel nationella mål och styrmedel). Några av 
de trender och externa drivkrafter som kan påverka fjällområdet i framtiden och 
därmed möjligheterna att nå miljökvalitetsmålet är bland annat klimatföränd-
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ringar, människans närvaro i fjällområdet förändras, ökad resursutvinning och 
terrängkörning. Viktiga verksamheter (direkta drivkrafter) som har en mer direkt 
påverkan på fjällområdet är: renskötsel, mineralutvinning, vindkraft, vattenkraft, 
transportinfrastruktur, bebyggelse/ anläggningar, skogsbruk, lantbruk, friluftsliv 
och turism. 

De indirekta drivkrafterna och de direkta drivkrafterna (i form av verksamheter) 
leder tillsammans till en negativ påverkan på fjällområdets ekosystem, samtidigt 
som de påverkar de aktiviteter som verkar i fjällområdet. Viktiga trender som 
kommer att påverka framtidsutsikterna för fjällområdets ekosystem är främst 
förändrade brukningsvanor, förändringar i betestryck eller upphörande av hävd, 
ökade undersöknings- och prospekteringstillstånd för mineralbrytning, ökad vind-
kraftsutbyggnad, ökad utbyggnad av skidanläggningar, ökad besöksnäring, ökad 
terrängkörning, ökade luftföroreningar, förändrade mellanartsinteraktioner hos 
växter samt effekter p.g.a. höjd medeltemperatur och förändrade extremtempera-
turer till följd av ett förändrat klimat. 

Påverkan (belastning) på fjällområdets ekosystem och aktiviteter
Både de indirekta och direkta drivkrafterna leder till ett alltmer ökat tryck på fjäll-
områdets naturresurser som i sin tur leder till olika belastningar på fjällområdets
ekosystem, samt bidrar till ökade konflikter mellan olika verksamheter och aktivi-
teter som verkar i fjällområdet. Detta är de största hindren för att miljökvalitets-
målet ska kunna uppnås, vilket också anges i den årliga uppföljningen av de 16 
miljökvalitetsmålen. Baserat på miljökvalitetsmålets olika preciseringar, är de mest 
omfattande problemen och hindren kopplade till olika former av försämrad livs-
miljö för arter liksom försämrade upplevelsevärden för människor samt bristande 
kunskap.

Några av de stora belastningsproblemen som identifierats är: 
• ett för svagt betestryckmed förbuskning och igenväxning i framförallt  

subalpin region som följd
• ökande exploateringstryck i tidigare oexploaterade områden – med påverkan 

särskilt på olika naturtypers status listade i art- och habitatdirektivet samt 
redan hotade arter som följd

• buller, särskilt från terrängkörning - med negativ påverkan  på framför allt 
friluftslivet som följd

• klimatförändringar och kvävenedfall – med  negativ påverkan särskilt på 
flertal redan hotade arter. 

När det gäller exploatering och olika markanvändningsintressen, står naturvär-
den, kulturmiljövärden, värden för friluftslivet och rennäringen i fjällområdet 
under en betydande – och i flera fall ökande – negativ påverkan från andra mark-
användningsintressen. Bland de viktigaste potentiellt motstående intressena finns 
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skogsbruk (vilket utgör pågående markanvändning), mineralutvinning, vindkraft, 
vattenkraft, terrängtrafik, transportinfrastruktur samt olika typer av bebyggelse/ 
anläggningar. Det finns också intressekonflikter mellan friluftslivets anspråk och 
andra skyddsvärden. 

Status (tillstånd) hos fjällområdets ekosystem
Till följd av de påverkansfaktorer som identifierats kan ekosystemens status (eller 
bättre uttryckt ”tillstånd”) komma att förändras. Genomgången av de åtta preci-
seringarna  som förtydligar miljökvalitetsmålet visar att vi inte når det miljötill-
stånd som preciseringarna beskriver. Tillståndet hos ekosystemen i fjällområdet 
utifrån den grova indelningen av ekosystemtyperna (vegetationsfattiga marker, 
hed- och buskmarker, våtmarker, gräsmarker, skog samt sjöar- och vattendrag) är 
i nuläget gynnsamt för en större andel naturtyper i jämförelse med övriga biogeo-
grafiska regioner. Ekosystemens status utsätts dock för ett ökande hot och kan 
i framtiden komma att degraderas till följd av de drivkrafter som leder till ökad 
negativ påverkan på fjällområdet. Detta är särskilt viktigt då kunskapsbristen är 
stor om vilken påverkan som fjällområdets ekosystem tål. Endast 69 procent av 
arterna och 67 procent av naturtyperna i alpin region som är listade i art- och 
habitatdirektivet når gynnsam bevarandestatus och kunskapsbristen om fjällarter 
är fortfarande mycket stor.  

Inverkan (effekt) på välbefinnande 
Miljökvalitetsmålets andra precisering konstaterar att ”skapa förutsättningar 
för att uppnå miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö innebär att skapa förut-
sättningar för livskraftiga och resilienta ekosystem som kan fortsätta att leverera 
ekosystemtjänster som skapar nyttor för oss människor” Den negativa påverkan 
på ekosystemens status kan i sin tur få en negativ inverkan på (eller bättre uttryckt 
”effekt på” eller ”konsekvens för”) ekosystemens möjlighet att leverera ekosys-
temtjänster i framtiden som bidrar till vårt välbefinnande genom att de genererar 
nyttor för oss människor. Den grova indelningen av ekosystemtyper i fjällområdet 
genererar dels ekosystemtjänster som är unika för fjällområdet, dels ekosystem-
tjänster knutna till naturtyper som även finns utanför fjällområdet (främst till 
våtmarker, sjöar- och vattendrag). De flesta nyttigheter som människor förknippar 
med fjällområdet är antingen direkt eller indirekt beroende av dessa tjänster. 

Till exempel livsmedel (såsom bär och svamp och kött från ren) är förmodligen 
den främsta försörjande ekosystemtjänsten i fjällområdet. Klimatreglering och 
naturlig vattenregimär exempel på reglerande tjänster i fjällområdet. Rekreation 
och naturturism, naturarv, kulturarv samt möjligheter till forskning och utbild-
ning är exempel på kulturella ekosystemtjänster i fjällområdet. Om vi ska kunna 
upprätthålla till exempel renskötsel, lantbruk, skogsbruk, friluftsliv och turism i 
framtiden så krävs en fortsatt god leverans av dessa tjänster. Ett alltmer ökat tryck 
på ekosystemens status kan i framtiden påverka deras kapacitet att garantera en 
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tillräckligt god leverans av nödvändiga ekosystemtjänster. I värsta fall kan flödet 
av vissa tjänster komma att upphöra.

Respons för att upprätthålla god status
Respons från samhället krävs för att upprätthålla en god status hos fjällområdets 
ekosystem så att de kan fortsätta att leverera ekosystemtjänster. De olika formerna 
av negativ påverkan på fjällområdet ger försämrad livsmiljö för arter samtidigt 
som de ger försämrade upplevelsevärden för människor. Miljökvalitetsmålet kom-
mer inte att kunna nås till 2020 med idag beslutade eller planerade åtgärder och 
styrmedel.

Ytterligare åtgärder och styrmedel behöver vidtas som en respons mot den 
negativa påverkan på fjällområdets ekosystem som pågår. Den föreslagna fjäll-
strategin är en sådan respons. 

Framtidsanalys av utvecklingen kring fjällens miljötillstånd
Av de åtta preciseringarna till målet är det endast en precisering som bedöms som 
möjlig att nå utan att ytterligare åtgärder vidtas. Det är precisering nummer 6: 
Genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden är 
inte introducerade. 

Beroende på hur vi väljer att agera idag påverkar hur fjällområdet kommer att 
se ut i framtiden. Naturvårdsverket har inom den s.k. fjällstrategin identifierat 
och analyserat viktiga faktorer för fjällområdets utveckling i framtiden och kon-
sekvenserna av dessa faktorer. Ett resultat av dessa analyser är fyra möjliga fram-
tidsscenarier som visar på stor spännvidd vad gäller möjlig utveckling. Scenarierna 
tydliggör att det beroende på framtidsutveckling kan bli mer eller mindre utma-
nande att uppnå miljökvalitetsmålet.

Det bör dock påpekas att den framtida utvecklingen i fjällområdet med största 
sannolikhet kommer att vara en kombination av dessa och andra möjliga fram-
tidsscenarierna. Analysen visar att kompletterande insatser framförallt behövs 
inom bland annat hänsyn, planering och skydd om det ska vara möjligt att nå 
miljökvalitetsmålet. Ingen bedömning finns dock hur långt vi kan nå med befint-
liga åtgärder och styrmedel för att nå Storslagen fjällmiljö. Det beror främst på att 
målet är komplext, måluppfyllelse är svårbedömt och kunskapsbristen är stor om 
åtgärder och styrmedels effekt på målet. I den föreslagna fjällstrategin har dock 
ett antal beskrivningar gjorts för olika insatsområden kring hur utvecklingen kan 
komma att se ut om inga ytterligare åtgärder och styrmedel beslutas. 

Det är tydligt att påverkanstrycket från olika verksamheter och aktiviteter i 
fjällområdet kommer att vara fortsatt högt. Detta ställer högre krav på att kunna 
hantera fler och större anspråk på fjällområdets naturresurser och exploatering av 
tidigare relativt orörda områden i fjällområdet i framtiden. Det kommer att bli allt 
svårare att bevara natur- och kulturmiljövärden och fjällområdets ursprungliga 
karaktär utan ett helhetsperspektiv på användning av mark och vatten. Negativ 
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påverkan på fjällområdet till följd av klimatförändringar kan även förväntas bli 
mer tydligt i form av till exempel igenväxning av kalfjäll, försämrade betesförhål-
landen för renskötseln och mindre snötillgång i skidbackarna.

Fjällen i ett förändrat klimat16

Vad är fjällen 2050 till följd av klimatförändringarna? Det är delvis svårförutsäg-
bart hur fjällen påverkats av klimatförändringarna fram till år 2050 men kommer 
också till stor del bero på vilka insatser som görs för att nå miljökvalitetsmålen.  
Klimatförändringarna kommer att sannolikt påverka såväl biologisk mångfald 
som olika verksamheter i fjällen. Omfattande geofysiska- och ekosystemföränd-
ringar har sannolikt förändrat den biologiska mångfalden i en framtid. Fjällen 
saknar palsmyrar, är grönare och våtare, med färre och mindre glaciärer och snö-
legor. Växtsäsongen är längre och förbuskning, igenväxning och klättrande träd-
gräns minskar snötäckets albedo så uppvärmningen av solinstrålningen blir större. 
Landskapet är grönare med mycket färre vegetationsfattiga områden eftersom 
permafrosten är lägre och hydrologin förändrad, därav är den störningsberoende 
biologiska mångfalden förändrad. En klimatförstärkande effekt blir resultatet när 
permafrostens upptinande leder till processer där växthusgaser som finns lagrade 
där friges. 

Renskötseln är mer resurskrävande på grund av de kraftiga väderomställning-
arna, förskjutning av årstiderna och ökad ovisshet har lett till försämrat vinterbete, 
brist på svalkande snöfläckar sommartid och osäkra isförhållanden vid renflytt-
ning. Artsammansättningen är förändrad och flera typiska arter för fjällmiljön har 
en minskad utbredning eller saknas, medan nya arter har tillkommit lägre latituder. 

Man ser inte enbart en ökad förbuskning och en förskjutning av trädgränsen. 
Även mer subtila skiften har skett, möjligen finns till exempel en mindre andel 
insektpollinerade växter medan fler vindpollinerade arter har etablerat sig på höga 
latituder något som också förändrat den blombesökande faunan. Mångfalden av 
mossor och lavar är förändrad och flera av de typiska arterna för fjällmiljön har 
minskat eller försvunnit. Även lokala fisksamhällen är förändrade.  

Den långa hävdhistoriken i fjällmiljön har tillsammans med det kärva klimatet
skapat förutsättningarna för den, i många avseenden, unika floran och faunan. 
Därför kommer det vara viktigt att upptäcka gradvisa förändringar i växt- och 
djursamhällen eftersom klimatförhållanden och graden av hävd är två centrala 
drivkrafter som påverkar den biologiska mångfalden.

16  Analyser inom ramen  för Naturvårdsverkets förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet 
Storslagen fjällmiljö 2014.



348 MÅL I SIKTE – DE 16 MILJÖKVALITETSMÅLEN I FÖRDJUPAD UTVÄRDERING 2015 – VOLYM 2

S
T

O
R

S
L

A
G

E
N

 F
JÄ

L
L

M
IL

JÖ

Människans närvaro i fjällen förändras
Under en längre period har invånarna i fjällen blivit färre och äldre, både i abso-
luta tal och i jämförelse med landet som helhet. Skillnaderna mellan fjällens olika 
delar är betydande. Folkmängden i de 15 fjällkommunerna var i slutet av 2013 
knappt 140 000 invånare. Under de senaste 15 åren har befolkningen minskat 
med drygt 15 000 personer, vilket innebär en minskning med cirka 11 procent. 
Jämförelsetal för hela riket är en ökning med cirka 9 procent. Störst folkmängd 
finns i Kirunas kommun med 23 196 invånare, medan Sorsele kommun har den 
minsta med endast 2 595 invånare. Medelåldern har i fjällkommunerna under de 
senaste femton åren ökat med i genomsnitt drygt 6 procent, från 42 till 45 år, jäm-
fört med 3 procent för riket. I vissa kommuner har inget ökning av medelåldern 
skett, medan den i andra kommuner har ökat mer än 10 procent under samma 
period. 

Analyser av förändringar i friluftsliv och turism visar att alpin skidåkning och 
snöskoteråkning har ökat kraftigt de senaste 20 åren, medan intresset för tradi-
tionella fjällaktiviteter som turskidåkning med övernattning och vandring inte har 
ökat nämnvärt. Rådande generella restrender är kortare vistelse på destinationen, 
fler färdiga paketresor och ”all-inclusive”, lyx, äkthet, hälsa och sporttävlingar. 
Allt detta kräver utökad service och infrastruktur.

Fjällområdet blir mer lättillgängligt på grund av stora infrastruktursatsningar. 
Ett exempel är den planerade flygplatsen i Sälenfjällen vars huvudsyfte är att öka 
turismen i området. Regeringen bidrar med 250 miljoner kronor i investeringsstöd 
till den nya flygplatsen.  Ett annat exempel är förslag till ny väg mellan Ankarvatt-
net och Storjola i norra Jämtlands län. Förslaget aktualiserats nyligen i samband 
med översiktsplanering i Strömsunds kommun. Anhängare till vägbygget menar 
att det skulle bidra till ökad besöksnäring medan motståndare lyfter vägens poten-
tiella negativa påverkan på renskötsel och naturvärden.

Renskötsel
Möjligheterna till renskötsel kommer troligen att försämras allt mer då renbetes-
markernan fortsätter att minska och fragmenteras. Naturvårdsverket gör bedöm-
ningen att det idag saknas fungerande verktyg för att återställa mark som genom 
olika exploateringar försämrats för renskötseln. Som en följd är det troligt att 
renantal och renbetestryck kommer att minska i framtiden, vilket även får nega-
tiva effekter på fjällvegetation och trädgräns. En stadig försämring av förutsätt-
ningarna för renskötseln skulle även drabba den samiska kulturen. Troligen blir 
utvecklingen ojämn mellan samebyar beroende på att påverkan från motstående 
markanvändningsintressen är geografiskt ojämnt fördelad, och att möjligheten 
att komplettera renskötsel med andra inkomster exempelvis från turism, varierar. 
Ett scenario, som framförts i debatten om rovdjur, är att tamrenhållningen i vissa 
samebyar helt skulle kollapsa.
 



 MÅL I SIKTE – DE 16 MILJÖKVALITETSMÅLEN I FÖRDJUPAD UTVÄRDERING 2015 – VOLYM 2 349

Resursutvinningen ökar
Fjällområdet är rikt på både förnybara och icke-förnybara resurser. I takt med att 
jordens invånare blir allt fler, samt ökad efterfrågan i framförallt tillväxtekono-
mier, blir trycket på områdets resurser mer påtagligt. En annan betydande driv-
kraft är efterfrågan på förnybar elenergi och reglerkraft med ursprung i nationell 
och europeisk klimat- och energipolitik.

Global efterfrågan på olika mineraler och metaller har ökat kraftigt de senaste 
decennierna. Nya tillväxtländer, exempelvis BRIC- och tigerekonomierna, behöver 
stål för att anlägga infrastruktur och byggnader. Globalt ökad användning av elek-
tronikprodukter ställer krav på hög produktion av flera basmetaller, t.ex. koppar. 
Sammantaget har den höga efterfrågan lett till högre priser, vilket innebär högre 
lönsamhet för brytningsföretagen. Prospekteringsinsatserna i Sverige har mer 
än tredubblats sedan början på 2000-talet vilket tydligt indikerar ett ökat tryck.
Jämfört med 1990 antas det till år 2020 ha ökat med 40 procent. Under 2013 och 
2014 har dock kostnaderna tillfälligt gått ned något.  

Mer förnybara energikällor och energieffektivisering behövs.
För att nå målen inom energipolitiken kan fler satsningar på styrmedel som gyn-
nar vattenkraft, vindkraft och bioenergi, komma att ske.

Vattenkraften, som står för knappt hälften av Sveriges elproduktion, är väl 
utbyggd i hela norra Sverige inklusive samtliga fjällän. Utbyggnaden av ny vatten-
kraft har avstannat. Ökad produktion beror främst på höjd kapacitet i befintliga 
anläggningar.  

Vindkraften har ökat exponentiellt sedan millennieskiftet, mätt både i antal 
vindkraftverk och i mängd producerad el. I Västerbottens län finns 488 MW 
installerade vindkraft med en årsproduktionen på sammanlagt 1,33 TWh. Det 
fanns 237 vindkraftverk. I Jämtland finns 250 MW. Årsproduktion är 0,64 TWh 
fördelad på 129 vindkraftverk. I Dalarna finns 205 MW installerad effekt. Års-
produktionen är 0,62 TWh fördelad på 103 vindkraftverk. I Norrbotten finns 198 
MW installerad vindkraft. Årsproduktion är 0,46 TWh fördelad på 92 vindkraft-
verk. Observera att data gäller för hela länen och inte de direkta fjällområdena17. 
Den framtida utvecklingen är delvis beroende av utformningen av EU:s nya 
klimatmål.

Efterfrågan på skogens resurser kan påverkas av klimatförändringarna och  
policyförändringar på grund av dem. Skogen producerar biomassa som kan 
användas för att minska behovet av fossila bränslen. Skogsprodukter kan även 
användas för att producera exempelvis textilier och kemikalier som alternativ till 
material som ger upphov till växthusgaser. I tillägg till de kraftvärmeverk som 
redan finns, planeras och genomförs nya stora inventeringar i biobränsleeldade 

17 Vindkraftsstatistik 2013, ES 2014:02” - Energimyndigheten.
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kraftvärmeverk i norra Sverige. Utvinning av torv sker idag i huvudsak utanför 
fjällområdet. Ökad efterfrågan kan innebära att utvinningen expanderar till områ-
den närmare eller i området.

Terrängkörning
Till följd av en ökande terrängkörning (både på barmark och på snö) i fjällområ-
det förväntas skador och störningar mest troligt att öka framöver om inga ytter-
ligare åtgärder och styrmedel vidtas. Snöskotrarna blir allt fler och körsträckorna
blir längre. Därtill har den tekniska utvecklingen inom terrängkörning och ett 
delvis annorlunda körsätt, med utveckling mot friåkning, lett till att körning sker 
alltmer i tidigare opåverkade områden. Detta innebär att vi kan förvänta oss en 
ökande negativ påverkan på tidigare förhållandevis opåverkade områden i fjäll-
området. Störningar i form av främst buller, förväntas öka i framtiden längs vand-
rings- och skidleder till följd av trenden med ökande motortrafik i fjällområdet. 
Flera områden med problem finns redan längs de mest populära lederna (exempel-
vis delar av Kungsleden) och kring turistorter och populära besöksmål. Antalet
snöskotrar förväntas även öka i Norge till följd av vissa lättnader som just nu 
sker i det norska regelverket för terrängkörning. Detta kommer mest troligt att 
bidra till ökade problem med snöskoteråkning på svensk sida först när nya leder 
från norsk sida till Sverige anläggs. Framtida klimatförändringar med allt kortare 
säsonger med snötäcke kommer troligen också att koncentrera och intensifiera 
snöskoteråkning i fjällområdet då det inte längre går att åka snöskoter på andra 
håll i landet.  

5. Beskrivning av behov av insatser  
– vad krävs för att målet ska nås

Naturvårdsverket fick i maj 2013 regeringens uppdrag att ta fram ett förslag till en 
strategi med etappmål, styrmedel och åtgärder som ska bidra till att miljökvalitets-
målet Storslagen fjällmiljö nås, samt göra en tillhörande konsekvensanalys och en 
analys av förslagets kostnadseffektivitet. Naturvårdsverket redovisade i juni 2014 
uppdraget avseende ett förslag till en strategi. I strategin föreslogs 3 nya etappmål 
samt ytterligare 3 strategiskt viktiga insatsområden. Likaså föreslogs nya eller för-
ändrade styrmedel. Dittills beslutade eller planerade styrmedel har bedömdes inte 
vara tillräckliga för att förutsättningarna för att nå miljökvalitetsmålet ska finnas, 
år 2020. Det finns fortfarande flera utmaningar för att nå Storslagen fjällmiljö.

För att bemöta de trender som finns och stärka arbetet med att nå miljökvali-
tetsmålet föreslog Naturvårdsverket i redovisningen till regeringen nya etappmål 
med tillhörande åtgärder för tre centrala områden: anspråk på fjällområdet, förut-
sättningar för ett betespräglat fjällandskap och terrängkörning. Naturvårdsverket 
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har även identifierat ett antal andra viktiga områden där det krävs särskilda insat-
ser, men som inte bedöms kräva etappmål. 

Förslag till etappmål Anspråk på fjällområdet
För att bidra till att lösa problemen med olika intressens anspråk på mark och 
vatten och bristande planering, föreslogs ett etappmål om att göra en översyn och 
ta fram förslag på hur olika intressens anspråk på mark och vatten i fjällområdet 
bör hanteras. Etappmålet kan även bidra till att lösa problem med intressekonflik-
ter, försämrad livsmiljö för arter och försämrade upplevelsevärden för människor. 

Följande etappmål föreslås: ”Senast år 2018 har olika intressens behov och 
anspråk på mark och vatten i fjällområdet kartlagts och förslag tagits fram på hur 
dessa behov och anspråk kan vägas samman.”

Konkreta åtgärdsförslag som knyter an till etappmålet Anspråk på fjällområdet
Förslaget innebär att länsstyrelserna i Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och 
Norrbottens län ges i uppdrag av regeringen att, inom ramen för Fjälldelegatio-
nen, senast 2018 redovisa en kartläggning av olika intressens behov och anspråk 
på mark och vatten i fjällområdet, samt ge förslag på hur dessa behov och anspråk 
kan vägas samman så att Storslagen fjällmiljö kan uppnås. Kartläggningen ger 
planeringsunderlag som kan bidra till ökad helhetssyn och landskapsperspektiv i 
planering och nyttjandet av fjällområdet.  

Underlaget kan bland annat användas i den kommunala översiktsplaneringen 
där kommunen bland annat redovisar vad som är den mest lämpade mark- och 
vattenanvändningen med hänsyn tagen till natur- och kulturvärden, miljö- och 
klimataspekter, samt mellankommunala och regionala förhållanden. 

Samråden enligt plan- och bygglagen (PBL) med länsstyrelser, och i lämplig 
omfattning med allmänhet, organisationer och i övrigt berörda parter, kan bidra 
till att säkerställa att intentionerna med den gemensamma planeringen följs. Om 
avvägningarna för hela fjällområdet inkluderas i berörda kommuners fysiska pla-
nering kan det också ge en större legitimitet och förståelse för arbetet med att nå 
miljökvalitetsmålet, eftersom frågan blir demokratiskt behandlad på lokal nivå.

Samverkan och samråd
Arbetet med att kartlägga olika intressens behov och anspråk på mark och vatten 
i fjällområdet, och att ta fram förslag på tillvägagångssätt för att väga samman 
dessa behov och anspråk kommer att innebära behov av ökad samverkan mellan 
berörda aktörer.

Kartläggning och förslag på process
Länsstyrelserna i Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län föreslås 
ges i uppdrag av regeringen att inom ramen för Fjälldelegationen att senast 2018 
redovisa en kartläggning av olika intressens behov och anspråk på mark och  
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vatten i fjällområdet, samt ge förslag på hur dessa behov och anspråk kan vägas 
samman så att Storslagen fjällmiljö kan uppnås. Senast 2016 (ett år efter att upp-
draget lagts) ska en rapportering ske om hur arbetet med regeringsuppdraget fort-
går. 

Uppdraget bör genomföras efter samråd med Naturvårdsverket. 
Uppskattad kostnad, 6,4 miljoner kronor fram till 2018. 

Förslag till etappmål Hållbart renbete
För att upprätthålla det betespräglade, storslagna landskapet och därigenom bidra
till den biologiska mångfalden föreslås ett etappmål om förutsättningar för ett 
hållbart renbete i fjällen. Etappmålet väntas förbättra renskötselns förutsättningar 
och öka näringens positiva effekter på natur-, kultur- och upplevelsevärden. 
Etappmålet bör även bidra till att problemen med intressekonflikter och bristande 
lönsamhet för näringen minskar. 

Följande etappmål föreslås: ”År 2020 finns förutsättningar för ett hållbart ren-
bete i fjällområdet.”

Konkreta åtgärdsförslag som knyter an till etappmålet Hållbart renbete
För att uppnå det föreslagna etappmålet föreslår Naturvårdsverket följande åtgärder:

• Åtgärdsprogram för vägar och järnvägar (Trafikverket)
• Åtgärdsprogram för annan exploatering (Sametinget)
• Stöd till samebyarnas arbete med samråd (Sametinget)
• Vidareutveckling av samebyarnas renbruksplaner (Sametinget)
• Statistikansvar till Sametinget
• Analysverktyg för renens betydelse för naturvärden och renens behov  

(Sametinget och Naturvårdsverket)
• Kunskapssammanställning om renens och renskötselns betydelse för biolo-

gisk mångfald och landskapsvärden (Sametinget)
• Forskningsprogram och fältförsöksinfrastruktur för forskning om renbete 

och betesrelaterade naturvårdsåtgärder

Naturvårdsverket anser att de ovan föreslagna åtgärderna bör kompletteras med 
ett nytt styrmedel, i form av en ersättning, som premierar renens, och därmed ren-
skötselns, betydelse för att bibehålla fjällens betesprägel, möjligen som en form av 
miljöersättning inom ramen för landsbygdsprogrammet. 

Förslagna insatser innebär en kostnad på totalt cirka 114 miljoner kronor till år 
2020.

Förslag till etappmål Anpassad terrängkörning
För att möta dagens och morgondagens utmaningar med den negativa påverkan 
som terrängkörningen ger och som leder till försämrad livsmiljö för arter och för-
sämrade upplevelsevärden för människor, föreslås ett etappmål om att anpassa  
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terrängkörningen. Etappmålet omfattar terrängkörning på både barmark och på 
snö, och syftar till en anpassning så att buller och annan påverkan på djur och 
människor samt skador på mark och vegetation har förebyggts och inte utgör ett 
hot mot miljökvalitetsmålet. Etappmålet kan också förväntas bidra till att minska 
brister i både regelverk och regelefterlevnad, intressekonflikter och bristande pla-
nering. 

Följande etappmål föreslås: ”År 2020 har terrängkörningen på barmark och 
snö anpassats så att bullerstörning samt mark- och vegetationsskador förebyggts 
genom tystare fordon och kanalisering.”  

Konkreta åtgärdsförslag som knyter an till etappmålet Anpassad terrängkörning
För att uppnå etappmålet föreslår Naturvårdsverket följande åtgärder:

• Statlig utredning 
• Kommunikationsstrategi (Naturvårdsverket)
• Enhetlig information (Naturvårdsverket)
• Kartläggning av leder (länsstyrelserna i fjällänen)
• Terrängkörningsplan i berörda samebyar
• Genomförda markförstärkningar

Naturvårdsverket anser att de ovan föreslagna åtgärderna bör kompletteras med 
ett nytt styrmedel:

• Gränsvärden för bulleremissioner

Naturvårdsverket önskar en statlig utredning.  
En statlig utredning föreslås tillsättas för att utreda den moderna terrängkör-
ningen för att skapa förutsättningar för en hållbar terrängkörning. I utredningens 
direktiv bör det ingå att ge förslag på förändringar i befintlig lagstiftning kring ter-
rängkörning, ge förslag på förändringar i befintliga styrmedel samt att ge förslag 
till nya styrmedel. I detta arbete bör även aktuell lagstiftning i framförallt Norge 
och Finland beaktas. 

Följande frågeställningar bör belysas i utredningen
1. behovet av förändringar i terrängkörningslagstiftningen,
2. behovet av skärpt straffskala för otillåten terrängkörning och användning 

av otillåtna trimdelar,
3. behovet av förändringar i annan lagstiftning,
4. behovet av mer effektiv tillsyn samt
5. ekonomiska och andra förutsättningar för att etablera och underhålla  

ledsystemför snöskotertrafik.

Förslagna insatser innebär en sammanlagd kostnad på totalt cirka 42 miljoner 
kronor till år 2020.
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Utöver de tre förslagen till etappmål, föreslås ytterligare insatser för att nå  
miljökvalitetsmålet. Det handlar om insatser för områden med särskilda betes-
behov, för särskilt värdefull natur, för kulturmiljövärden samt för bättre ledsystem. 
Dessa insatser kommer att bidra till förbättrade förutsättningar för biologisk 
mångfald, förbättrade upplevelsevärden för människor och förbättrad kunskap 
om fjällområdets natur- och kulturmiljövärden. Samtidigt bidrar insatserna till att 
minska intressekonflikter samt brister i regelverk, regelefterlevnad och planering.

Sammantaget innebär Naturvårdsverkets förslag en uppskattad kostnad på 
cirka 210 miljoner kronor fram till år 2020. Det är viktigt att beslut om strategin 
fattas snart, så att genomförandearbetet kan komma igång.  Naturvårdsverket 
bedömer att vissa förslag kan genomföras redan år 2015, men att tyngdpunkten i 
genomförandet ligger från år 2016 och framåt, om tillräckliga resurser har tillförts 
relevanta anslag i statens budget. 

Fördelning av kostnader över tid
Förslagen i fjällstrategin har en genomförandetid som i huvudsak omfattar perio-
den 2015–2020. Genomförandet av några förslag bedöms kunna inledas redan 
under 2015, medan merparten kan börja från 2016. Beräkningen baseras på att 
förslaget till strategi behandlas av regeringskansliet inom normal tidsram. Kost-
samma delar av strategin behöver förmodligen vänta till 2016 för genomförande 
så att resurser kan tillföras relevanta anslag i förslag till statens budget för 2016. 
Den redovisas i budgetpropositionen hösten 2015. 

Sammantaget uppskattar Naturvårdsverket kostnaderna till cirka 60 miljoner 
kronor under 2016, cirka 50 miljoner kronor under 2017 och cirka 30 miljoner 
kronor under perioden 2018–2020. Total kostnad av förslagen uppskattas till 
cirka 210 miljoner kronor fram till 2020. Enligt förslaget ska cirka 150 miljoner 
kronor (70 procent av totala kostnader) finansieras genom anslagsförstärkning, 
medan resterande cirka 40 miljoner kronor (30 procent av totala kostnader) kan 
finansieras inom befintliga anslagsramar.

Flera av förslagen innebär fortsatt kartläggnings- och utredningsarbete. Mest 
berörda myndigheter är länsstyrelserna i Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och 
Norrbottens län, ibland som representanter i Fjälldelegationen, samt Skogsstyrel-
sen och Sametinget. Bland övriga aktörer berörs samebyarna av flera förslag.

Sammantaget bidrar föreslagna åtgärder och styrmedel till att stärka fjällom-
rådets förutsättningar för biologisk mångfald, bevara områdets upplevelsevärden 
och ett varsamt nyttjande av naturresurser, så att fjällområdets ekosystemtjänster 
bevaras eller stärks. För människor som vistas i fjällområdet innebär förslagen att 
svenska fjällvärlden även fortsättningsvis kan upplevas som storslagen och förhål-
landevis fri från störningar.

Naturvårdsverkets förslag bedöms, tillsammans med redan beslutade relevanta 
etappmål och befintliga styrmedel, vara kostnadseffektiva steg på vägen mot att nå 
miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö.
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De föreslagna etappmålen bidrar även till flertalet andra miljökvalitetsmål och 
till samtliga av generationsmålets strecksatser.

Övriga förslag:
Metodutveckling för att kunna bedöma måluppfyllelse med stöd av fjärranalys och 
särskild inventeringsmetodik

Naturvårdsverket föreslår en metodutveckling för att bättre och mer sakligt 
kunna bedöma måluppfyllelsen kring miljömålet Storslagen fjällmiljö med stöd av 
både befintliga metoder, fjärranalys liksom annan miljöövervakning och invente-
ringsmetodik.  

Kostnadsuppskattning: 600 000 kronor.

Utveckling av hållbarhetskriterier för Storslagen fjällmiljö
För att kunna bedöma graden av framgång behöver vi veta vilka styrmedel och 
åtgärdsstrategier vi skall använda och vad vi ska följa upp. Detta arbete måste 
beakta hållbarhetskriterier, liksom de aktörer och aktiviteter som verkar i fjäl-
len. I Naturvårdsverkets forskningsprogram kommer ny kunskap att kunna ge ett 
underlag till förslag av lämpliga styrmedel och åtgärdsstrategier liksom utarbe-
tande av hållbarhetskriterier. 

Kostnadsuppskattning: 400 000 kronor. 
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Nyckelområden/ 
precisering eller 
annan aspekt av 
miljökvalitets-
målet 

Centralt  
uppföljningsmått

Nivå som  
behöver nås

Aktuell  
situation 
2015

Rådighet Förväntad 
måluppfyl-
lelse till 
2020 
– samt en 
bedömning 
efter 2020

Fjällens miljötill-
stånd/betespräglat 
storslaget land-
skap. 
Precisering

Möjliga mått att  
använda är mått 
på landskapets 
fragmentering 
vilket kan påverka 
förutsättningarna 
för renbete negativt. 
Här behöver även 
vinterbetestillgången 
beaktas. 
Viss inormation 
finns i Nils; hotbild 
finns i form av 
exploateringstryck 
(koncessioner m.m.)

Stor Värdena för ren-
näringen bevarade, 
nyckelområden är 
tillgängliga för bete 
Här behöver även 
vinterbetestillgången 
beaktas. 

Hot från 
exploatering 
och störning   

Nationell Värdena är 
bevarade 
till 2020 
men inte 
säker-
ställda för 
framtiden

2 2 Nej

Ekosystemtjänster.
Precisering

Täcks delvis av vär-
dena för rennäring, 
friluftsliv. Vilka EST?

Litet (i 
denna 
FU)

Fjällens ekosystem 
ska förekomma i en 
sådan omfattning och 
i ett sådant tillstånd i 
landskapet att deras 
funktioner som be-
hövs för att producera 
ekosystemtjänster är 
säkrade.

Naturvårds-
verkets 
bedömning 
är att pre-
ciseringen 
troligen inte 
kan nås och 
det behövs 
särskilda 
åtgärder 
för att detta 
skall ske.  

Nationell rådig-
het, Nej/Ja
Internationell 
rådighet, Nej

Inte lång-
siktigt 
säkra

2 2 Nej

Gynnsam beva-
randestatus och 
genetisk variation.  
Precisering.

Preciseringen täcks 
i princip helt av 
föregående; om 
arter har gynnsam 
bevarandestatus är 
de inte hotade, med 
ytterst få undantag.)
Livsmiljöer för 
hotade arter ska 
ha återställts så att 
artens fortlevnad på 
lång sikt är säker-
ställd. I ett första 
steg ska statusen 
för hotade arter ha 
förbättrats så att 
andelen hotade 
arter har minskat 
eller fått förbättrad 
rödlistekategori 
och kunskapen om 
arters status och 
livsmiljöer har 
förbättrats. Konkreta 
mått kan tas fram 
med stöd av ”Röd-
listan” vart 5:e år, 
resultat av Fjällrela-
terade ÅGP

Litet Inga arter ska klas-
sas som hotade på 
grund av populations-
minskning, för liten 
population och fortgå-
ende minskning eller 
försämrad livsmiljö.
Andelen försvunna 
arter ska inte öka

Naturvårds-
verkets 
bedömning 
är att pre-
ciseringen 
troligen inte 
kan nås och 
det behövs 
särskilda 
åtgärder 
för att detta 
skall ske.

Nationell rådig-
het, Ja/nej
Internationell 
rådighet, Nej

Antal 
hotade 
fjällarter

3 3 Nej
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Tabell 14.3. Det centrala i bedömning av om miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö nås
Tabellen sammanfattar bedömningen av målets olika delar utifrån uppföljning och analys. Regeringens bedömningsgrund anger att ett 
mål bör bedömas som möjligt att nå om antingen tillståndet i miljön kan nås, eller om tillräckliga åtgärder blir genomförda för att på sikt 
nå miljökvaliteten. Styrmedels och åtgärders effekt anges på fallande skala 2–5, där 5 anger att styrmedel respektive åtgärder är fullt ut 
tillräckliga. 1 visar att kunskapen är bristfällig.
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Nyckelområden/ 
precisering eller 
annan aspekt av 
miljökvalitets-
målet 

Centralt  
uppföljningsmått

Nivå som  
behöver nås

Aktuell  
situation 
2015

Rådighet Förväntad 
måluppfyl-
lelse till 
2020 
– samt en 
bedömning 
efter 2020

Bevarade natur- 
och kulturmiljö-
värden 
Precisering

(Stort överlapp med 
första preciseringen)
- Areal skyddad 

natur
- Kulturreservat
- Hållbart nyttjande
- Skötsel

Måttligt Naturvårds-
verkets 
bedömning 
är att pre-
ciseringen 
inte nås 
inom 2020 
och det 
behövs 
särskilda 
åtgärder 
för att detta 
skall ske.     

Nationell rådig-
het, Ja
Internationell 
rådighet, Ja

3 3 Nära

Friluftsliv och 
buller. 
Precisering

Friluftslivet har 
fortsatt god tillgång 
till olika typer av 
bullerfria miljöer i 
fjällandskapet.
Buller i fjällen från 
motordrivna fordon 
i terräng har mins-
kat och buller från 
luftfartyg i fjällen 
är fortsatt försum-
bar. Hänsyn med 
avseende på buller 
tas till friluftsintres-
sen vid planering 
och projektering av 
infrastruktur. 
Besöksanordningar, 
som fjälledssyste-
met, är upprättade 
och väl underhållna 
i relevanta områ-
den. Naturum och 
naturskolor lockar 
till besök och kun-
skapsinhämtning. 
Konkreta mått kan 
vara bla. mått på 
tillgängligheten, 
besöksfrrekvens, 
volym av terrängkör-
ning, frånvaro av 
buller etc. ENKÄT 

Måttligt Friluftslivet har fortsatt 
god tillgång till olika 
typer av bullerfria  
miljöer i fjälland-
skapet., > 60 %

Naturvårds-
verkets 
bedömning 
är att pre-
ciseringen 
inte nås till 
2020 men 
det går att 
komma 
en bra bit 
på väg 
men med 
särskilda 
åtgärder.   

Nationell rådig-
het, Ja
Internationell 
rådighet, Ja

4 4 Nära

GMO Inga kända problem 
med GMO i fjällen/
utsläpp av GMO i 
fjällen 

Litet Noll Noll Nationell/
Internationell 
(handel)

Målet nås 5 5 Ja
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* Kolumn 7: Bedömning av de centrala styrmedlens effekter (är de tillräckliga?). 
5) De nu beslutade centrala styrmedlen är tillräckliga för att på sikt uppnå 
önskat miljötillstånd.
4) De nu beslutade och implementerade centrala styrmedlen förväntas vara 
tillräckliga för att på sikt uppnå önskat tillstånd.
3) De nu beslutade men inte implementerade centrala styrmedlen förväntas vara 
tillräckliga för att på sikt uppnå miljötillståndet.
2) De nu beslutade centrala styrmedelen förväntas styra i målets riktning, men är 
inte tillräckliga för att på sikt uppnå miljötillståndet.
1) Kunskap saknas för att bedöma om de nu beslutade centrala styrmedlen är 
tillräckliga för att uppnå önskat miljötillstånd.
 

** Kolumn 8: Bedömning av de centrala åtgärdernas genomförande och effekter.
5) Tillräckliga åtgärder kommer att vara genomförda till 2020 för att på sikt 
uppnå önskat miljötillstånd.
4) Tillräckliga åtgärder förväntas vara genomförda till 2020 för att på sikt uppnå 
önskat miljötillstånd.
3) De nu planerade åtgärderna förväntas vara tillräckliga för att på sikt uppnå 
önskat miljötillstånd.
2) De nu befintliga/planerade åtgärderna förväntas styra i målets riktning, men är 
inte tillräckliga för att på sikt uppnå miljötillståndet.
1) Kunskap saknas för att bedöma om de nu befintliga/planerade åtgärderna är 
tillräckliga för att uppnå önskat miljötillstånd.
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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. 

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.
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Denna fördjupade utvärdering fokuserar på tre områden bebyggelsestruktur 
och transporter, god livsmiljö samt byggnader och resurshushållning. Områdena 
återspeglar preciseringarnas innehåll där vissa aspekter har lyfts mer än andra. 
Bebyggelsestruktur och transporter innefattar i första hand preciseringarna Håll-
bar bebyggelsestruktur och Hållbar samhällsplanering samt Infrastruktur och till 
viss del Kollektivtrafik, gång- och cykel. God livsmiljö innefattar preciseringarna 
Natur- och grönområden, God vardagsmiljö, Hälsa och säkerhet samt till viss del 
precisering Kollektivtrafik, gång och cykel. Området byggnader och resursanvänd-
ning fokuserar på preciseringarna Hushållning med energi och naturresurser och 
Avfall samt den del av precisering Hållbar bebyggelsestruktur som handlar om 
byggnaders utformning och långsiktiga hållbarhet. Kulturvärden i bebyggd miljö 
återfinns inom olika områden beroende på i vilket sammanhang dessa aspekter 
lyfts upp.

Sammanfattning

Nej
MILJÖKVALITETSMÅLET ÄR INTE UPPNÅTT OCH KOMMER INTE KUNNA NÅS  

MED BEFINTLIGA OCH BESLUTADE STYRMEDEL OCH ÅTGÄRDER.

UTVECKLINGEN I MILJÖN ÄR SVAGT POSITIV.

Kunskapen ökar och intresset för att skapa en mer hållbar byggd miljö växer. 
Många kommuner och städer har en allt större helhetssyn på stadsutvecklingen 
och satsar på bilfria transporter som kollektivtrafik, cykel och gång. Våra större 
tätorter växer och blir tätare. Vid förtätning måste hänsyn tas till befintliga värden 
i både natur- och kulturmiljöer. Här är trenden mindre gynnsam, särskilt för  
kulturvärdena. 

Insatser görs för att minska bullerexponering och för att åtgärda problem i 
inomhusmiljön, men åtgärdstakten måste öka. Byggnaderna blir allt mer energi-
effektiva och arbetet att identifiera och kvantifiera miljöpåverkan ur ett livscykel-
perspektiv dvs. från produktion till förvaltning till rivning har påbörjats. Ökad 
användning av frivilliga system för kvalitets- och miljöklassificering av nybyggna-
der bidrar till bättre byggnader och en positiv utveckling av den byggda miljön. 

Det kommer ändå att ta tid innan en hållbar byggd miljö är verklighet och  
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö är nått.   
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1. Uppföljning av miljötillstånd och miljöarbete

1.1 Aktuell situation för miljötillståndet 

1.1.1 BEBYGGELSESTRUKTUR OCH TRANSPORTER 

Den ökande urbaniseringen har resulterat i att över 85 procent av befolkningen 
i Sverige bor i tätorter. I majoriteten av de största tätorterna har urbaniseringen 
resulterat i förtätning, dvs. att befolkningsökningen är högre än expansionen av 
tätortens yta. Eftersom allt fler flyttar in till större tätorter har trycket på bostads-
byggandet och exploatering av mark ökat i och i närheten av dessa orter. Det är 
dock oklart vilken typ av mark som tas i anspråk vid förtätningen.

Ett sätt att möta den ökande efterfrågan på bostäder är att skapa funktions-
blandad bebyggelse i stationsnära lägen i och kring de växande tätorterna. Då 
förbättras möjligheterna att använda hållbara transportslag för vardagsresorna. 
Sedan år 2000 har andelen nybyggda bostäder inom 2 km från en järnvägsstation 
varit relativt stabil och legat på cirka 17–20 procent av alla nybyggda bostäder. 

Tillgängligheten till både vård och skola har förbättrats i de flesta kommunerna 
utom varuproducerande, turism- och besöksnärings- samt glesbygdskommuner1. 

1 Trafikanalys, 2014. Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2014:5

Expansionskvot

Figur 15.1. Expansionskvot i utvalda tätorter mellan 1970 och 1980 samt mellan 1990 och 2010.

 KÄLLA: SCB 2010, 1980, 1975 (TÄTORTSSTATISTIK OCH FOB)

Expansionskvot visar förhållandet mellan arealtillväxt och befolkningstillväxt i tätorter. Tätorter med minst 30 000 
invånare (år 1970) valdes ut. >1 tätorter breder ut sig mer än befolkningen växer, <1 tätorten förtätas och fler bor 
på varje m2.
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Utvecklingen har dock gått åt motsatt håll för livsmedelsbutiker, där tillgänglig-
heten har minskat i alla typer av kommuner mellan åren 2011 och 2013.2 

Persontransporter med bil var år 2013 närmare 108 miljarder personkilometer. 
Antalet färdade personkilometer med bil per år har inte ökat i samma utsträck-
ning som befolkningen i Sverige de senaste åren. Det innebär att vi har gått ifrån 
en markant årlig ökning i persontransportresandet med bil per person fram till 
ungefär år 1990, till att bilresandet per person faktiskt har stått still i 15 år, och de 
senaste åren till och med minskar varje år. 

Kollektivtrafiken uppvisar endast en marginell ökning av antalet färdade  
personkilometrar. Kollektivtrafiken står för 8 procent av det totala person- 
transportarbetet. Denna siffra har varit relativt stabil under de senaste ca 40 åren. 
Gång- och cykeltrafiken visar samma mönster som kollektivtrafiken.

Även om det har blivit något vanligare att åka kollektivt eller gå korta sträckor 
(mindre än 5 km) jämfört med år 19993, görs fortfarande cirka 30 procent av 
dessa förflyttningar med bil. 

2 Trafikanalys, 2014. Uppföljning av de transportpolitiska målen.
3 Trafikanalys, 2014. Uppföljning av de transportpolitiska målen.

Miljarder personkilometer

Figur 15.2. 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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1.1.2 GOD LIVSMILJÖ 

Tillgång till naturområden i närheten av bostaden är viktigt för människans 
fysiska och psykiska hälsa, rekreation och friluftsutövande, lärande samt för este-
tiska och andliga upplevelser. År 2005 hade ungefär 85 procent av tätortsinvånare 
minst ett grönområde inom gångavstånd (= inom 300 meter) från sin bostad. Till-
gången till grönområden varierar dock mycket från tätort till tätort4. Dessutom 
bidrar grön- och vattenområden till många för människan viktiga ekosystem-
tjänster som till exempel rening av mark och vatten. Allt mer tätortsnära natur 
skyddas genom att naturreservat bildas samt att skötselplaner tas fram. Allt fler 
tätortsinvånare har ett skyddat naturområde så nära bostaden att det är lätt att gå 
eller cykla till det.5 
 

Barns möjlighet att röra sig på egen hand har minskat drastiskt de senaste 
decennierna. En undersökning från mitten av 1980-talet, där man studerade barns 
möjlighet att på egen hand gå till skola, lekplatser och grönområden, idrottsplat-
ser, affärer, bibliotek, badplatser m m, visade att nästan alla barn mellan sju och 
nio år fick gå eller cykla själva6. Tjugo år senare upprepades studien och då fick 
två tredjedelar gå själva till sina aktiviteter. År 2012 hade det minskat ytterligare; 

4 SCB. Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version. MI12 
SM1002

5 SCB, 2012. Skyddad natur 31 dec 2011. MI 41 SM 1201, korrigerad version.
6 Trafikverket, 2012. Barns skolvägar.

Procent

Figur 15.3. Andel av befolkningen i tätort inom zoner runt skyddad natur, 
efter avstånd

 KÄLLA: SCB, 2012

Andel av tätortsbefolkningen med tillgång till skyddad natur inom 2,5 km från sin 
bostad har ökat från 51 till 57 procent mellan åren 2007 och 2011.

Inom 15 km

0

25

50

75

100

Inom 10 km

Inom 7,5 km

Inom 5 km

Inom 2,5 km

2003 2007 2011

G
O

D
 B

E
B

Y
G

G
D

 M
IL

JÖ



 MÅL I SIKTE – DE 16 MILJÖKVALITETSMÅLEN I FÖRDJUPAD UTVÄRDERING 2015 – VOLYM 2 363

till mindre än hälften av barnen. Minskningen är starkt kopplad till biltrafiken, 
brist på säkra cykel- och gångvägar och föräldrarnas oro. Detta gör att platser för 
barn och unga såsom lekplatser, skolgårdar och förskolegårdar blir allt viktigare 
utemiljö för barnen7.

Utvecklingen av buller i samhället bedöms ha varit oförändrad under de senaste 
åren. Den kartläggning som gjorts på uppdrag av Naturvårdsverket8 visar att det 
totala antalet personer som exponeras för ljudnivåer över riktvärdena utomhus, 
ligger inom intervallet 1,3–1,7 miljoner. Siffrorna är dock mycket osäkra. Befolk-
ningen ökar totalt sett samtidigt som fler bor i tätorter. Samtidigt har riktade 
skyddsåtgärder för de mest exponerade gett effekt för dessa. 

Av en undersökning av bostadsbeståndet 2007–20089 framgick att närmare  
250 000 småhus av Sveriges ca 1 900 000 egnahem byggda fram till och med år 
2005 hade förhöjda halter av radon d.v.s. över 200 Bq/m3. Sedan dess har drygt 
21 000 egnahem radonsanerats med hjälp av radonbidrag. 

En del av de hälsorelaterade problemen i byggnader kan ha byggts in i husen 
redan under produktionsfasen. Andelen hälsofarliga och miljöfarliga kemikalier 
som direkt används i byggbranschen uppgick 2011 till cirka 5 respektive 0,02 
procent av den totala användningen inom alla branscher (inklusive betong). Detta 
innebär en ökning sedan 2009, dock i mindre omfattning för miljöfarliga kemiska 
produkter.10  

1.1.3 BYGGNADER OCH RESURSHUSHÅLLNING

Den totala energianvändningen inom sektorn bostäder och service har varit rela-
tivt stabil sedan 1980-talet. Sedan 1990 har utsläppen av växthusgaser från denna 
sektor minskat mest av samtliga användarsektorer.11 Den totala temperaturkor-
rigerade energianvändningen per kvadratmeter i bostäder och lokaler12 minskar 
kontinuerligt sedan slutet på 90-talet.13 Det är en effektivare energianvändning 
för uppvärmning och varmvatten som bidrar till denna utveckling. Däremot ökar 
elanvändningen för annat än uppvärmning i bostäder och lokaler. Den direkta 
användningen av fossila bränslen har minskat.14   

7 Ibid.
8 SWECO, 2014. Kartläggning av antalet överexponerade för buller.

9 Boverket, 2009. Så mår våra hus.
10 Boverket, 2014. Miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen 2014
11 Energimyndigheten, 2014. Energiindikatorer 2014. ER 2014:10.
12 Bostäder och lokaler står för nästan 90 procent av energianvändningen i bostads- och 

servicesektorn. (Energimyndigheten, 2013. Energiläget 2013. ET 2013:22.)
13 Energimyndigheten, 2014. Energiindikatorer 2014. ER 2014:10
14 Ibid.
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Boverkets uppföljningar visar att för perioden 1999–200715 har energianvänd-
ningen och utsläppen av växthusgas minskat inom bygg- och fastighetsbranschen. 
Mellan åren 2008 och 2011 har energianvändningen varit relativt stabil.16 Om 
man däremot bortser från uppvärmningen av byggnaderna, ökar såväl utsläpp 
som energianvändning inom branschen.17 Byggprocessen står för en inte obetydlig 
del av Sveriges utsläpp av växthusgaser och andra miljöfarliga ämnen.

Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen är utsatt; antalet rivningsförbud 
minskar från en redan låg nivå, liksom tillgången till antikvarisk kompetens på 
kommunerna.18 

15 Boverket, 2011. Miljöindikatorer för bygg- och fastighetssektorn 1993–2007. Rapport 
2011:2.

16 Boverket, 2014. Miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen 2014. Rapport 
2014:23.

17 De två analyserna, Boverket 2014 respektive 2011, är inte direkt jämförbara p.g.a. brott i 
tidsserien och metodutveckling.

18 Boverket, 2014. God bebyggd miljö i kommunerna.

kWh/m2

Figur 15.4. Temperaturkorrigerad energianvändning avseende uppvärmning, varmvatten och 
övrig elanvändning i bostäder och lokaler räknat per kvadratmeter uppvärmd yta, 1995–2012

 KÄLLA: ENERGIMYNDIGHETEN, 2014. BOVERKETS BEARBETNING.

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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Ökad exploatering av åkermark är ytterligare en utmaning. Miljömålsuppfölj-
ningen år 2014 redovisade att mer åkermark togs i anspråk för bebyggelse åren 
2006–2010, jämfört med perioden innan.19  

Mellan år 2010 och 2012 minskade den totala avfallsmängden med cirka  
2 miljoner ton, avfallet från gruvsektorn borträknat.20 Den behandlade mängden 
hushållsavfall uppgick år 2013 till 4 447 880 ton, vilket är en ökning med cirka  
1 procent jämfört med 2012. Utslaget på Sveriges befolkning ger detta en ökning 
av mängden behandlat hushållsavfall per person med 1,1 kg. Både materialåter-
vinning och biologisk behandling av hushållsavfall ökade något. Deponeringen  
ligger på en väldigt låg nivå. Energiåtervinningen har minskat men står fort- 
farande för cirka 50 procent av behandlingen av hushållsavfall21.

Under år 2013 samlade 64 procent av kommunerna in källsorterat matavfall 
varav ett tiotal enbart från storkök och restauranger och resten även från hushåll. 
Insamlingen och återvinningen av detta avfall är i stadig ökning. Ytterligare 70 
kommuner har annonserat planer för system för källinsamling av matavfallet.

19 Jordbruksverket, 2013. Exploateringen av jordbruksmark 2006–2010. Rapport 2013:3.
20 Naturvårdsverket, 2014. Avfall i Sverige 2012. Rapport 6619.
21 Avfall Sverige, 2014. Svensk avfallshantering 2014.

Materialåtervinning

Biologisk behandling

Förbränning med
energiutvinning

Deponering

Procent

Figur 15.5.  Behandlingsmetoder för hushållsavfall 1975–2013

 KÄLLA: SVENSK AVFALLSHANTERING 2014, AVFALL SVERIGE, 2014.

Hälften av hushållsavfall behandlas genom förbränning med energiutvinning. 33 procent av 
avfallet går till materialåtervinning och 16 procent till biologisk behandling. Sedan 1975 har 
deponering av hushållsavfall minskat dramatisk från drygt 60 procent till 0,7 procent av totala 
behandlingen år 2013.
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Utsläpp av växthusgaser från avfallssektorn har halverats sedan år 1990 och tren-
den är minskande22. Utsläppen motsvarar idag cirka 2,9 procent av de totala växt-
husgasutsläppen i Sverige. De viktigaste anledningarna till de minskade utsläp-
pen är deponiförbud, deponiskatter och utvinning av deponigas. Utsläppen från 
avfallsdeponier har minskat med cirka 65 procent sedan år 1990.

1.2 Aktuell situation för miljöarbetet 
Under år 2014 har Miljömålsberedningens betänkande ”Med miljömålen i fokus 
– hållbar användning av mark och vatten” samt Boverkets ”Förslag till strategi 
för miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö" publicerats. Båda dessa dokument 
är viktiga för arbetet med miljökvalitetsmålet eftersom de innehåller förslag till 
etappmål och åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet. Områden som lyfts i betän-
kandet är bl. a bevarande av jordbruksmark, anpassning till ett förändrat klimat 
och stärkt hänsyn till grön infrastruktur. Länsstyrelserna har tagit fram åtgärds-
program för samtliga miljökvalitetsmål. Dessa kan vara ett bra verktyg för att 
hantera mål-frågor.

1.2.1 BEBYGGELSESTRUKTUR OCH TRANSPORTER

Boverket har på regeringens uppdrag format en vision för Sverige 2025, grundat 
på 100 nationella mål, planer och program av betydelse för fysisk samhälls- 
planering. Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö är ett av dessa mål.23 I tolv  
Sverigebilder visar Boverket vägar för framtidens fysiska samhällsutveckling.  
Bilderna visar på den riktningsändring som krävs för att vi ska nå ett hållbart 
samhälle år 2050. Visionen är tänkt att användas som idéunderlag och inspiration 
till åtgärder på både nationell, regional och lokal nivå. 

Delegationen för hållbara städer fördelade ekonomiskt stöd till utveckling av 
hållbara städer under åren 2008–2012. Projekten som beviljades stöd skulle bidra 
till att minska utsläppen av växthusgaser, samtidigt som ekologiskt, socialt och 
ekonomiskt hållbara stadsmiljöer skapades. Totalt har 357 miljoner kronor delats 
ut i stöd till sammanlagt 98 projekt runt om i landet. Boverket medverkar till 
att sprida intressanta resultat och erfarenheter från projekten till andra aktörer 
inom branschen och inom offentlig förvaltning. Många av projekten som hit-
tills har avslutats omfattar bilsnål planering. Projekten ger erfarenheter av en ny 
stadsplaneringsfilosofi som inte utgår från bilen, visar på hur nya resmönster kan 
främjas genom förhöjd kvalitet på gång- och cykelvägnätet, hur kollektivtrafiken 
kan göras mer attraktiv eller hur förbättrade kollektivtrafikstråk kan bidra till att 
binda ihop staden ur ett socialt perspektiv.

22 Underlag till Sveriges klimatrapportering till UNFCCC 2014. Naturvårdsverket.  
www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/vaxthusgaser-utslapp-fran-avfall/

23 Boverket, 2012. Sverige 2025. http://sverige2025.boverket.se/.
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Den Plattform för hållbar stadsutveckling som har etablerats år 2014 kan ses som 
en fortsättning på den avslutade satsningen ”Delegationen för Hållbara  
Städer”. Plattformens syfte är att främja en hållbar stadsutveckling genom en 
ökad samverkan, samordning, kunskapsutveckling, kunskapsspridning och erfa-
renhetsutbyte. 

Översiktsplanering är ett viktigt instrument i arbetet med att utveckla ett mer 
hållbart Sverige. Det tar tid, ibland ett par år, innan kommunen har fått fram ett 
förslag att ställa ut. För den medelstora och mindre kommunen är resursfrågan 
avgörande för hur översiktsplaneringen fungerar. Det pågår ett relativt omfattande 
översiktsplanearbete i landets kommuner24. Över hälften av översiktsplanerna är 
antagna de senaste två mandatperioderna. En tredjedel av kommunerna har över-
siktsplaner som antogs den senaste mandatperioden. Mindre än en femtedel har 
översiktsplaner från 1990-talet.

Kommunernas tillgång till tematiska planeringsunderlag undersöks genom den 
årliga miljömålsenkäten och har överlag ökat något mellan åren 2011 och 2014. 
Störst ökning rapporterades för underlag för miljöanpassade transporter samt för 
energiplaner. Nästan tre fjärdedelar av kommunerna har aktuella dokument för 
främjande av miljöanpassade transporter och minskat transportbehov.25  

År 2012 började lagen om kollektivtrafik26 att gälla, vilken bland annat säger 
att det i varje län ska finnas en regional kollektivtrafikmyndighet. De regionala 
kollektivtrafikmyndigheternas långsiktiga mål och strategier för kollektivtrafiken 
stödjer kommunerna när de beslutar om åtgärder för bebyggelseplanering och 
prioritering av gatuutrymme27. Vidare arbetar kollektivtrafikbranschen sedan år 
2008 med sitt fördubblingsmål, där det övergripande målet är att kollektiv- 
trafikens marknadsandel ska fördubblas på sikt. Som ett mål på vägen dit ska 
antalet resor med kollektivtrafik fördubblas till år 2020.

Många kommuner arbetar aktivt med att främja resandet med kollektivtrafik, 
gång och cykel. Bland åtgärderna för ökad användning av kollektivtrafik nämns 
framför allt gratis pendelparkering, subventionerade resor för pensionärer eller 
andra grupper, inköp av tilläggstrafik, tillgängliganpassning av hållplatser, utökad 
turtäthet och rabatterade eller gratis resor28. Satsningarna på ökad gångtrafik 
innebär oftast utbyggnad och underhåll av gångvägar, anläggning av säkra över- 
eller undergångar samt att vissa gator görs bilfria. Många kommuner har också 
investerat i att separera gång och cykelvägar29. 

24 Boverket, 2015. Plan- och byggenkäten.
25 Boverket, 2014. Miljömålsenkäten.
26 SFS 2010:1065 Lag om kollektivtrafik.
27 Boverket, 2014, God bebyggd miljö i kommunerna.
28 Boverket, 2014. God bebyggd miljö i kommunerna.
29 Ibid.
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I Cykelfrämjandets årliga undersökning, kommunvelometern, lämnar flera kom-
muner uppgifter om satsningar för att utveckla cyklismen. Av undersökningen 
framgår att flera av kommunerna satsar på cykelvägnätet, både genom planering 
av och genomförande av fysiska åtgärder.30 

1.2.2 GOD LIVSMILJÖ

Det pågår mycket arbete på en nationell och internationell nivå med syftet att 
behålla och utveckla grön infrastruktur och de tjänster som naturen ger männis-
kan (ekosystemtjänster). 

Vikten av att natur finns tillgänglig för alla och att det finns attraktiva tätorts-
nära naturområden för friluftsliv lyfts i friluftslivsmålen. Målen har tagits fram år 
2012 och är nära sammankopplade med miljökvalitetsmålen. 

Boverket uppmärksammar särskilt barns och ungas utemiljöer och har tillsam-
mans med Movium/SLU Alnarp tagit fram en vägledning för barns och ungas ute-
miljöer31. Boverket har också tagit fram allmänt råd32 som gäller från den 2 mars 
2015. 

Drygt hälften av de kommuner som har svarat (svarsfrekvens 75 procent) i 
miljömålsenkäten år 201433 anger att de har aktuella planeringsunderlag för 
grön- och vattenområden. Utvecklingen har varit positiv sedan år 2006. Även om 
ökningen i kommunernas tillgång till underlag inte har varit lika tydlig under de 
senaste fyra åren är det positivt att hälften av de kommuner som saknar underlag 
i dag håller på att ta fram sådana. I storstäderna, deras kranskommuner och i 
större städer är det vanligare att ha planeringsunderlag. Av kommuner som saknar 
sådant underlag är majoriteten glesbygdskommuner34. Där är tillgängligheten till 
tätortsnära naturområden hög samtidigt som trycket är lågt, så behovet av sådana 
planer är ofta inte så stort.

Länsstyrelserna har i sitt regleringsbrev för 201535 fått i uppdrag att ta fram 
regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Handlingsplanerna kan vara ett 
bra underlag till kommunernas översiktsplaner och kan bidra till ökad samverkan 
mellan olika aktörer.

Även skönhetsupplevelser och trevnad är en viktig aspekt av den goda livs-
miljön. Knappt hälften av de kommuner som har svarat på miljömålsenkäten 
har tagit fram planeringsunderlag för hur de estetiska värdena ska tillvaratas och 
utvecklas. Situationen är i stort oförändrad sedan år 2011.

30 http://www.cykelframjandet.se/Portals/cykel/Dokument/Nyheter/2014-Cykelframjandets-
Kommunvelometer.pdf

31 Boverket, Movium, 2015. Gör plats för barn och unga!
32 BFS 2015:1 – FRI 1 Boverkets allmänna råd om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, 

förskolor, skolor eller liknande verksamhet.
33 Boverket, 2014. Miljömålsenkäten.
34 Ibid.
35 Regeringsbeslut V:2. Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende länsstyrelserna.
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Buller
Ett sätt att säkerställa att åtgärderna riktade mot trafikbuller genomförs, är genom 
att kommunen tar fram och beslutar ett åtgärdsprogram. Under de senaste fyra 
åren har andelen kommuner som har eller arbetar med att ta fram ett åtgärds-
program mot trafikbuller varit ganska stabil och legat kring 30 procent. Det är 
de befolkningsmässigt största kommunerna som tydligast berörs av EU:s direk-
tiv om omgivningsbuller36 och den svenska förordningen om omgivningsbuller37 
(2004:675), men även Trafikverket, som ansvarig för den statliga infrastrukturen, 
berörs. I den första etappen berördes de tre storstäderna och dessa gjorde då 
bullerkartläggningar och tog fram åtgärdsprogram för trafikbuller. I den andra 
etappen omfattade förordningen alla kommuner med över 100 000 invånare. Bul-
lerkartläggningar genomfördes under år 2012 för 13 kommuner och kommunerna 
tog fram åtgärdsprogram under år 2013. Arbetet med bullerkartläggning ska ske 
fortlöpande och redovisas till EU-kommissionen vart femte år.38 

Det behövs dock inte ett åtgärdsprogram för att åtgärder ska genomföras. År 
2013 angav drygt 40 procent av kommunerna i miljömålsenkäten att de hade 
genomfört någon typ av skyddsåtgärd mot trafikbuller. 

Ändringar av plan- och bygglagen och miljöbalken trädde i kraft i januari år 
2015. Syftet är att samordna prövningarna enligt de båda lagstiftningarna när det 
gäller buller. Det finns också ett förslag till förordning med riktvärden för trafik-
buller, som troligtvis kommer att träda i kraft under 2015. Det bedöms vara möj-
ligt att bygga nya bostäder med god ljudmiljö i bullerutsatta lägen om bostäderna 
utformas på lämpligt sätt.

Inomhusmiljö
Nya byggnader ska utformas så att en hälsosam och säker inomhusmiljö skapas 
i enlighet med Boverkets byggregler (BBR). År 2014 infördes en rad ändringar i 
byggreglerna39 som syftar till att dels stärka kravet på fuktsäkerhetsprojektering 
och dels ge tydligare regler om ytterväggar. Detta har lett till att enstegstätade  
putsade regelväggar, som kan leda till dolda fukt- och mögelskador, inte byggs 
längre. 

Nästan 90 procent av Sveriges kommuner har information om inomhusmiljön 
på sina webbsidor. Med ökad kunskap kan det bli lättare att komma till rätta med 
fel i byggnaden och dess installationer och brister i underhållet.40 

36 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EEG av den 25 juni 2002 om bedömning 
och hantering av omgivningsbuller.

37 SFS 2004:675 Förordning om omgivningsbuller.
38 Boverket, 2014. God bebyggd miljö i kommunerna.
39 Boverket, 2014. Konsekvensutredning BBR 2014 – Ändring av Boverkets byggregler 

(BBR).

40 Boverket, 2014. God bebyggd miljö i kommunerna.
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Sedan år 1988 har det funnits ett bidrag för åtgärder mot radon i egnahem. Mel-
lan åren 1994 och 2013 har drygt 350 miljoner kronor utbetalats till åtgärderna. 
Bidraget för radonsanering upphörde att gälla vid utgången av år 2014, enligt ett 
beslut från Regeringen. När detta styrmedel inte längre finns minskar möjlighe-
terna att alla hem med för höga radonhalter identifieras och saneras.

Tack vare energideklarationsregistret och nya regler i plan- och bygglagen (PBL) 
från 2011 är trenden positiv i tillsynen av obligatorisk ventilationskontroll (OVK). 
Fler kontroller blir utförda bland annat genom att mindre kommuner har börjat 
samverka. Det finns dock ett stort behov av mer resurser och utbildning för kom-
munernas handläggare. 

1.2.3 BYGGNADER OCH RESURSHUSHÅLLNING 

Flera styrmedelsförändringar och utredningar som berör byggnaders energi- och 
resurshushållning har tillkommit sedan den förra fördjupade utvärderingen. I mars 
år 2015 infördes en skärpning av energikraven i Boverkets byggregler. I samband 
med skärpningen infördes också en ny fjärde klimatzon och byggnadskategorin 
bostäder delades in i två nya grupper: småhus och flerbostadshus. Sedan år 2014 
har en energiklassning införts i energideklarationerna. Klassningen görs enligt 
samma modell som används för energiklassning av vitvaror, och ska underlätta för  
blivande husköpare och hyresgäster att jämföra olika byggnaders energieffektivi-
tet och i större utsträckning väga in detta i sina val. Syftet är att på sikt öka sam-
bandet mellan byggnaders energiegenskaper och byggnaders marknadsvärde och 
därmed byggnadsägares incitament att förbättra byggnaders energiprestanda. 
Sedan 2014 ställs också krav på att stora företag gör en energikartläggning vart 
fjärde år, vilket även inkluderar stora fastighetsägare. Detta är en följd av energi-
effektiviseringsdirektivet.

Enligt direktivet om byggnaders energiprestanda41 ska medlemsstaterna se till 
att alla nya byggnader är nära-nollenergibyggnader senast den 31 december 2020. 
Regeringen har därför en nationell handlingsplan42 för att öka antalet nära-noll-
energibyggnader i landet. För att nå målen i handlingsplanen har Boverket och 
Energimyndigheten fått tre uppdrag av regeringen. Myndigheterna har ett gemen-
samt uppdrag att utarbeta underlag till en kontrollstation 2015 avseende nära-
nollenergibyggnader.43 Till kontrollstationen ska Boverket och Energimyndigheten 
tillsammans utvärdera befintliga och nya lågenergibyggnader, samt redogöra för 
andra nordiska länders arbete med lågenergibyggnader. Underlaget ska redovisas i 
juni år 2015. Boverket har även ett uppdrag att föreslå en definiton och kvantita-

41 Artikel 9 i direktivet om byggnaders energiprestanda 2010/31/EU.
42 Skr. 2011/12:131 Vägen till nära-nollenergibyggnader.
43 N2014/74/E Uppdrag att utarbeta underlag till kontrollstation avseende nära-

nollenergibyggnader.
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tiv riktlinje avseende energihushållningskrav för nära-nollenergibyggnader.44  
Arbetet ska ske genom nära dialog med Energimyndigheten och även detta upp-
drag ska redovisas i juni 2015. Energimyndigheten har också ett uppdrag om mät-
ning och demonstration av nya lågenergibyggnader, inom vilket kunskapssprid-
ning är en betydelseful del. Detta program pågår under perioden 2014–2016.45  

Under 2013 redovisade Boverket och Energimyndigheten ett gemensamt förslag 
till strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader.46 Läs mer i avsnitt 
2.1.4. Myndigheterna ska under 2015 arbeta med en vidareutveckling av strate-
gin. I samband med detta ska de förslag som lämnades i första versionen utveck-
las. Därutöver ska styrmedel som ökar renoveringstakten analyseras, liksom andra 
frågor av betydelse för att det nationella byggnadsbeståndet ska kunna energief-
fektiviseras.

Boverket ska, i samråd med Naturvårdsverket och Energimyndigheten, under 
år 2015 också utreda kunskapsläget kring byggnaders klimatpåverkan utifrån ett 
livscykelperspektiv.47 Boverket deltar också i Nordic built projektet “Innovative 
use of LCA in the development of sustainable building and refurbishment stra-
tegies” samt i arbetet med att ta fram en strategisk forsknings- och innovations 
agenda om byggprocessens klimatpåverkan.

Flera projekt har genomförts inom regionala program och forskningsprogram 
och som är av betydelse för den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden kring energi- 
och resurshushållning i det befintliga och framtida byggnadsbeståndet. Projekt 
genomförs till exempel inom Uthållig kommun, projekt från Energimyndighetens 
beställargrupper BeBo och BELOK samt forskningsprogrammet E2B2 (Forskning 
och innovation för energieffektiv byggande och boende). Den tredje och sista  
etappen inom Uthållig kommun pågick 2011–2014 och fokuserade på bl a energi-
smart planering, där ett av nio projektområden berörde energieffektiv ombyggnad 
av miljonprogrammet. Beställargruppernas huvudsakliga verksamhet är att få till 
stånd och följa upp demonstrationsprojekt för energieffektivisering inom befint-
liga flerbostadshus och lokaler. E2B2 är ett brett forskningsprogram som omfattar 
bostäder och lokalers nyproduktion, renovering, ombyggnation, demontering och 
rivning. Även forskning om människors beteendemönster och livsstil omfattas.

Flera av projekten inom Delegationen för hållbara städer, som beviljades stöd, 
har skapat nya erfarenheter inom områden energieffektivisering och ökad använd-
ning av förnybar energi i byggnader. Det handlar bl. a. om storskaliga satsningar 

44 N2014/74/E Uppdrag att föreslå en definition och kvantitativ riktlinje avseende 
energihushållningskrav för nära-nollenergibyggnader.

45 http://www.energimyndigheten.se/Foretag/Energieffektivt-byggande/
Naranollenergibyggnader/.

46 Energimyndigheten & Boverket, 2013. Förslag till nationell strategi för 
energieffektiviserande renovering av byggnader. ER 2013:22.

47 Regeringsbeslut IV:11, Uppdrag angående byggnaders klimatpåverkan utifrån ett 
livscykelperspektiv.
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på solceller, både i befintliga byggnader och i nyproduktion. Projekten omfattar 
även utvärderingar av energieffektivisering i befintliga byggnader som bl a kan 
visa vilka tekniska lösningar som är mest kostnadseffektiva vid energieffektivi-
sering av miljonprogrammet. Insatserna i befintliga byggnader har även lett till 
fördjupad kunskap om hur en varsam energieffektivisering kan genomföras med 
hänsyn till byggnadernas kulturvärden.

Boverket och Riksantikvareämbetet har gemensamt tagit fram en digital vägled-
ning om kulturvärden i plan- och bygglagssystemet. Vägledningen tydliggör bland 
annat samordningsmöjligheter och synergieffekter med närliggande lagstiftning 
som exempelvis miljöbalken och kulturmiljölagen.48  

I syfte att bidra till en mer enhetlig, rättssäker, effektiv och ändamålsenlig till-
lämpning av miljöbalkens hänsynsregler och hushållningsbestämmelser har Riks-
antikvarieämbetet tagit fram en handbok om kulturmiljövårdens riksintressen49. 
Det pågår även utvecklingsarbete nationellt50 och i EU51 för att förena åtgärder för 
energieffektivisering med byggnaders kulturhistoriska värden.

Utvecklingen inom svensk avfallshantering visar många positiva trender, men vi 
behöver bli bättre på att förebygga avfallets mängd och farlighet. Sveriges natio-
nella avfallsplan ” Från avfallshantering till resurshushållning” som tagits fram av 
Naturvårdsverket och som gäller från år 2012 till år 2017 innehåller 14 mål som 
ska bidra till att minska avfallets mängd och farlighet, bättre ta till vara resurser i 
avfallet, stoppa spridningen av farliga ämnen och generellt förbättra avfallshante-
ringen.

Med utgångspunkt i Avfallsdirektivets52 avfallshierarki, som prioriterar förebyg-
gande och återanvändning av avfall, tog Naturvårdsverket år 2013 fram ett natio-
nellt avfallsförebyggande program med mål och en rad exempel på åtgärder som 
olika aktörer kan vidta. Programmet är en komplettering till nationella avfallspla-
nen. Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket och flera andra 
aktörer har initierat dialoger för att minska avfallsmängderna och minska mäng-
derna farliga ämnen i produkter. 

Inom byggbranschen finns en stor potential att minska materialanvändningen 
och öka materialåtervinningen. En studie från Tyréns53 visar att det går att före-

48 Boverket, 2014. PBL Kunskapsbanken Tema Kulturvärden. http://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/teman/Kulturvarden/.

49 Riksantikvarieämbetet, 2014. Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap. 6§ 
miljöbalken. Handbok.

50 Till exempel Boverkets och Energimyndighetens fortsatt arbete med förslag till nationell 
strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader, och Riksantikvarieämbetets 
arbete med en handlingsplan för kulturhistorisk värdefull bebyggelse.

51 Pågående arbete med att ta fram europeiska riktlinjer (CEN TC346) för 
energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

52 Europaparlamentet och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall.
53 Tyréns, 2012. Att minska byggavfallet – En metod för att förebygga avfall vid byggande.
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bygga byggavfall med god planering och genomtänkt logistik, och att det dess-
utom är lönsamt.  Återanvändningen av material och produkter vid byggen och 
renoveringar skulle kunna öka genom selektiv rivning, bättre organisering och 
sortering. 

1.3 De centrala utmaningarna för målet 

1.3.1 ÖVERGÅNGEN TILL ETT SAMHÄLLE SOM PLANERAS FÖR GÅENDE,  

CYKLISTER OCH KOLLEKTIVTRAFIKRESENÄRER

Personbiltransporter och tillhörande infrastruktur har länge varit normgivande 
för utformningen av den byggda miljön. Det har bidragit till att glesa/utspridda 
bebyggelsestrukturer med långa avstånd mellan resmålen skapats. Detta har i 
sin tur påverkat miljön i framför allt städer negativt genom buller, partiklar och 
ökade utsläpp av växthusgaser men även genom att mycket tidigare oexploaterad 
mark har tagits i anspråk för att tillgodose behov av utökad infrastruktur för per-
sonbilar. Antal resor och val av transportmedel är starkt kopplat till människans 
beteenden. Dessa kan bara i en väldigt begränsad utsträckning styras med traditio-
nella styrmedel (t ex skatter, informationssatsningar).

Även vid ett kraftigt utökat bostadsbyggande kommer det idag befintliga 
bostadsbeståndet även i framtiden vara dominerande i samhället. Detta ställer 
krav på att den tillkommande bebyggelsen och infrastrukturen planeras på ett 
sätt som gör att befintlig och tillkommande anläggningar tillsammans skapar en 
mer hållbar bebyggelsestruktur än vad vi har idag. Utmaningarna här ligger i att 
kunna övergå från en gles till en mer tät funktionsblandad bebyggelsestruktur där 
även de mindre tätorterna kan utvecklas. För att klara denna omställning kommer 
sannolikt stora kollektivtrafiksatsningar krävas, framför allt för att binda ihop 
tätorterna, men även satsningar på gång- och cykeltrafiken inne i tätorterna och 
städerna. Klimatförändringar, vilka till viss del är synliga redan i dag, påverkar 
förutsättningar för och krav på den byggda miljön. Nya byggnader och anlägg-
ningar måste lokaliseras så att de inte hamnar inom riskområden för översväm-
ning pga. kraftig nederbörd eller höjd havsnivå. Den befintliga bebyggelsen måste 
anpassas till de nya förutsättningarna.

Förtätningen av tätorterna innebär även utmaningar kopplat till att exploa-
teringen av mark för byggnader och anläggningar inom tätorterna ökar. Det är 
viktigt att förtätningen sker på ett genomtänkt och bra sätt för att förhindra att 
vatten- och grönområden inom tätorter tas i anspråk, vilket i så fall kan leda till 
att ekosystemtjänster som reglering av lokalklimat, fördröjning av dagvatten, 
rekreation och andra sociala värden, som finns i tätorten försvinner. En annan 
viktig aspekt att ta hänsyn till är kulturmiljövärden i de befintliga miljöerna som 
är utsatta och kan riskera att förstöras. Till förtätningens fördelar hör att infra-
struktur för el, fjärrvärme, vatten och avlopp kan nyttjas mer effektivt och att 
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avstånden mellan vardagens målpunkter kan bli kortare, så att gång och cykel blir 
mer attraktiva sätt att förflytta sig på. 

Konsekvenser av urbaniseringen kan variera beroende på den byggda miljöns 
förutsättningar. Mindre tätorter med stagnerande eller negativ befolkningstillväxt 
och litet exploateringstryck, har svårt att styra utvecklingen och genomföra nöd-
vändiga åtgärder. Om tillgång till service, skola, vård och kollektivtrafik försvin-
ner riskerar tätorten att hamna i en ond spiral där befolkningen flyttar bort och 
det blir svårt att attrahera ny befolkning. Detta kan bland annat leda till eftersatt 
underhåll och rivning av den oanvända bebyggelsen. Vid en eventuellt ny exploa-
tering i den här typen av tätorter är det också stor risk att den kortsiktiga ekono-
miska vinsten väger tyngre än långsiktiga nyttor.

1.3.2 VÅR LIVSMILJÖ FÖRBÄTTRAS ALLTFÖR LÅNGSAMT

Åtgärder som genomförs i inomhusmiljön är begränsade till såväl antal som 
omfattning och det går inte att se i vilken utsträckning åtgärderna bidrar till att 
problemen i inomhusmiljön minskar. Vi har dålig kunskap i hur läget ser ut på 
nationell nivå. Tidigare undersökningar har visat att det finns problem men det 
saknas kontinuerlig uppföljning för att se trender. 

Med ett borttaget radonbidrag försvinner ett viktigt ekonomiskt styrmedel för 
småhusägare att sanera sin bostad. Det kommer att bli en utmaning att informera 
om problemet med radon i bostäder och få småhusägare att åtgärda eventuella 
problem. 

Det finns en utmaning i att klara av ytterligare energieffektivisering och sam-
tidigt bibehålla en god inomhusmiljö. Erfarenheter visar att det finns risk för dålig 
ventilation och fuktproblem.

Den rådande urbaniseringen och förtätningen ställer stora krav på planering 
och byggande för att kunna skapa utomhusmiljöer med goda ljudnivåer och utan 
problem med för höga luftföroreningshalter. 

1.3.3 BYGGPRODUKTIONENS OCH FÖRVALTNINGENS MILJÖPÅVERKAN 

Utvecklingen av energieffektivisering inom våra byggnader har varit positiv, fram-
förallt i förvaltning och uppvärmning. Avfallshanteringen har också förbättrats. 
Det finns dock fortfarande utmaningar med resurshushållning. Miljöarbetet kring 
våra byggnader har till stor del kretsat kring energieffektivisering och omställning 
till förnybar energi, vilket har gett goda resultat. Den energianvändning och mil-
jöpåverkan som uppstår vid produktion av byggnader och anläggningar har dock 
uppmärksammats på senare tid.  Användningen av hälso- och miljöfarliga kemiska 
produkter ökar inom byggproduktionen. De resurser som förbrukats i byggfasen 
behöver beaktas ur ett livscykelperspektiv, med hänsyn till byggnader och anlägg-
ningars livslängd. 

En stor del av utsläppen av växthusgaser från bygg- och fastighetsbranschen är 
kopplade till import, dvs. den produktion som sker utomlands. Tillgängligheten till 
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globala marknader har ökat möjligheterna för företag att flytta ut sin produktion 
eller köpa in färdiga produkter från utlandet. Kostnader för slutprodukten sänks, 
men detta kan även bidra till ökad miljöpåverkan. Dels kan själva produktionen 
bidra genom mindre effektiva processer, högre andel icke förnybara energikällor 
och användning av miljö- och hälsofarliga kemikalier. Dels behöver varor eller 
produkter transporteras, ibland lång väg, för att kunna säljas eller införas i en 
annan produkt i Sverige. Om dessa utsläpp inkluderas i uppföljningen ökar miljö-
påverkan betydligt, t ex med 120 procent i bygg- och fastighetsbranschen.

2. Analys av förutsättningar och  
orsaker till situationen för målet

2.1 Effekter av styrmedel och åtgärder på miljötillståndet 
Inom uppdraget Delegationen för Hållbara Städer har 15 hinder för en hållbar 
stadsutveckling identifierats54. God bebyggd miljö är delvis en delmängd av håll-
bar stadsutveckling. Flera av hindren bedöms även vara riktiga för uppfyllelse av 
miljökvalitetsmålet. De främsta hindren är stuprörstänkande, bristande incitament 
och dåligt integrerade hållbarhetsvisioner. Andra viktiga frågor är bristande sam-
ordning, ensidigt och kortsiktigt projektfokus samt bristande ledarskap. Politiker 
och andra beslutsfattare behöver ett tydligt gemensamt mål och en bra grund för 
prioritering mellan olika åtgärder.

Det finns många såväl administrativa som ekonomiska styrmedel, men det 
behövs mer dialog och samverkan mellan olika aktörer för att göra det möjligt att 
nå God bebyggd miljö. Administrativa och ekonomiska incitament kan behöva 
stärkas av information och en tydlig stadsbyggnadsvision, vilket konstateras i ett 
flertal rapporter och forskningsprogram55.

Plan- och bygglagen (PBL), miljöbalken, väglagen och kollektivtrafiklagen är 
viktiga administrativa styrmedel när det gäller arbetet med hållbar bebyggelse-
struktur och transporter. En del förändringar har införts sedan senaste fördjupade 
utvärderingen år 2012. Bland annat trädde en ny PBL i kraft den 2 maj år 2011. 
Fler ändringar har tillkommit som kan ge såväl positiva som negativa effekter. Det 
är dock för tidigt att se dessa.

Gällande byggnader är det viktigaste styrmedlet Boverkets byggregler (BBR) Men 

54 Delegationen för hållbara städer, 2012. Femton hinder för hållbar stadsutveckling. SOU M 
2011:01/2012/66.

55 Se t ex Delegationen för hållbara städer, 2012. Slutredovisning av Delegationen för 
hållbara städers verksamhet. Lunds universitet, 2013. Styrning mot nollutsläpp 2050. 
Naturvårdsverket, 2012. Hållbar avfallshantering. Naturvårdsverket, 2013. Effektiv 
miljötillsyn.
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även europeiska direktiv om klimat och energi samt ett stort antal ekonomiska 
styrmedel driver på fysiska åtgärder i våra byggnader.

2.1.1 MÅLSTYRNING OCH FYSISK PLANERING 

Med rådande urbanisering ses den täta bebyggda miljön som det bästa alternativet 
för att ta hand om en ökande befolkning.  Förtätning innebär till exempel mins-
kat i anspråkstagande av jordbruksmark, minskad energianvändning och bättre 
nyttjande av befintlig infrastruktur. En förtätning som bygger på funktionsbland-
ning och närhet till vård, service och skola innebär möjlighet till kortare och färre 
transporter samt konkurrensfördelar för hållbara transportslag som kollektivtra-
fik, gång och cykel.

Inom miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö finns det målkonflikter som 
behöver hanteras. En förtätning av våra städer och tätorter innebär att konflikter 
kopplade till minskade grön- och vattenområden, kulturmiljövärden, luftförore-
ning, buller och riskfrågor riskerar att uppstå. Förtätning skapar på längre sikt 
förutsättningar för att minska problematiken med buller och luftföroreningar 
förutsatt att förtätning tillsammans med andra åtgärder genomförs på ett sätt som 
ökar andelen gång, cykel och kollektivtrafik i tätorter och där strukturerna och 
serviceutbudet bidrar till minskade transportbehov. Det kräver tydliga politiska 
avvägningar, ställningstagande och framför allt mod för att åstadkomma en sådan 
förändring.

Sedan år 2011 finns det krav i plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 5§ 4 kap. 
att kommunernas översiktplan ska ta hänsyn till och samordnas med relevanta 
nationella mål. En analys av nationella mål som Boverket gjorde år 2011 visar att 
det finns närmare 100 nationella mål med koppling till den fysiska samhällsplane-
ringen56. Avvägningar mellan målen är svåra eftersom målen är olika i sin utform-
ning och omfattning och dessutom kan stå i konflikt med varandra.  

Länsstyrelsernas uppdrag om att bryta ner nationella mål till regional nivå, med 
syfte att ge underlag till kommunal planering, har visat sig svårt att genomföra. 
Några av slutsatserna i Boverkets rapport57 var att antalet mål är för stort och 
borde begränsas samt att en prioritering behövs för att kunna hantera målen i den 
fysiska samhällsplaneringen. Målen måste även formuleras så att de är tydliga och 
lätta att följa upp. Otydliga roller och ansvar mellan de olika myndighetsnivåerna 
har också varit problematiskt och behöver därför tydliggöras.

I december år 2012 gjordes en undersökning av hur miljökvalitetsmålen  
hanteras i översiktsplaner.58 Syftet var bland annat att ha en referensstudie att jäm-
föra med innan den nya PBL fick genomslag i översiktsplanerna. Studien visar att 

56 Boverket, 2011. Sammanställning av nationella mål, planer och program av betydelse för 
fysisk samhällsplanering.

57 Boverket, 2014. Regionalisering av nationella mål, planer och program.
58 Boverket, 2013. Miljökvalitetsmålen i kommunernas översiktsplanering.
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endast i tio procent av planerna har miljökvalitetsmålen fullt ut integrerats så att 
de fungerat som utgångspunkt för ställningstaganden. Samtidigt nämns inte miljö-
kvalitetsmålen alls i ungefär lika många planer. I den övervägande delen av de 
övriga planerna har målen diskuterats i miljökonsekvensbeskrivningen. De kom-
muner som besöktes i projektet menar att miljökvalitetsmålen är komplicerade att 
hantera i en översiktsplan och då framför allt målet God bebyggd miljö. Så som 
kommunerna beskriver problemen med målen finns det en tröskel att ta sig över 
för att tänka nytt kring dem. Eftersom målen hittills har behandlats utifrån vad 
planerna får för konsekvenser har planerna sällan innehållit reella strategier för 
att närma sig måluppfyllelse. 

Boverket har i samarbete med länsstyrelserna genomfört projektet kallat ÖP-
resan59 med syftet att utveckla hur den kommunala översiktsplaneringen kan sam-
ordnas med miljömålen, med särskilt fokus på God bebyggd miljö. I detta redo-
visas bland annat tre viktiga steg för ökad samordning mot hållbar utveckling: 
dialog som verktyg, behovet av en tydlig nationell prioritering samt en uppföljning 
av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö som tydligare kopplas till den fysiska 
planeringen.

Lagstiftningen (PBL och miljöbalken) ger de nödvändiga verktygen och proces-
serna som aktualitetsprövning, samråd, miljöbedömning och miljökonsekvensbe-
dömning, för att samordna översiktsplanen med relevanta nationella mål, inklu-
sive miljökvalitetsmålen60. Dock är målen alltför många så tillämpningen blir svår. 

Länsstyrelsen ska inför aktualitetsprövning av kommunens översiktsplan lämna 
en sammanfattande redogörelse. I redogörelsen ska länsstyrelsen redovisa vissa 
avvägningar mellan de nationella intressena (inklusive miljömålen) som stöd för 
kommunens arbete med översiktsplanen. Dessa avvägningar upplevdes av kom-
munerna i flera fall som vaga61. Orsaken är dels osäkerheten i ansvarsfördelningen 
(vilka avvägningar görs på vilken nivå), dels den övergripande nivån på målformu-
leringarna. Målen måste anpassas till de kommunala förutsättningarna t ex genom 
att inkludera de regionala åtgärdsprogrammen för miljökvalitetsmålen som under-
lag för den sammanfattande redogörelsen. 

Miljöbalken innehåller verktygen miljöbedömning och miljökonsekvensbeskriv-
ning (MKB), vilka kan vara ett verktyg för bättre målstyrning av miljömålen i 
den fysiska planeringen. Miljöbedömningen och miljökonsekvensbeskrivningen 
ska göras i samband med samrådet, men ofta kommer de inte in förrän mot slutet 
av processen. Detta leder till att MKB:n inte används som tänkt för att bredda 
perspektivet i dialogen inför kommunens ställningstaganden om användning av 
mark- och vattenområden. För att få ett fördjupat underlag för kommunens ställ-

59 Boverket och Länsstyrelserna (RUS), 2014. ÖP-resan – utvecklar dialogen om miljömålen. 
Rapport 2014:18.

60 Ibid.
61 Ibid.
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ningstaganden i översiktsplanen är det viktigt att väva samman MKB- och sam-
rådsprocess. En annan utmaning är den översiktliga nivån i planen, vilket gör att 
det är svårt att bedöma konsekvenserna. 

2.1.2 PLANERING AV TRANSPORTER SOM GER EN BÄTTRE  

BEBYGGELSESTRUKTUR

Städernas attraktionskraft resulterar i att allt fler flyttar dit. Det är såväl arbets-
tillfällen som utbudet av de tillgängliga tjänsterna som lockar. Den ökande befolk-
ningen ställer höga krav på att städernas struktur snabbt måste kunna anpassa 
sig vad gäller utbudet av olika typer av bostäder, tillgång till vård och utbildning, 
samt tillgängliga och jämställda kommunikationer. Det är dock inte bara i stä-
derna som befolkningen växer. För att nå ett hållbart samhälle är det viktigt att 
också tillgängligheten mellan olika stadskärnor och till/från kringliggande mindre 
tätorter och landsbygd är goda. För att integreringen av regionerna ska bli hållbar 
krävs satsningar på kollektivtrafiken. Bra kollektivtrafik gör att små samhällen 
och tätorter kan fortsätta vara attraktiva boendemiljöer. Detta ställer också krav 
på att gång- och cykelmöjligheterna till och från kollektivtrafiken prioriteras och 
att de fungerar på ett tillfredsställande sätt.

En större ändring gjordes i väglagen och i lagen om byggande av järnväg, som 
trädde i kraft 2013 och en ny sammanhållen planeringsprocess introducerades. 
Detta tillsammans med ny hantering av underlaget för den ekonomiska långtids-
planeringen av transportsystem öppnar för närmare samordning med planering 
enligt PBL. I propositionstexten inför beslutet om Trafikverkets nya planläggnings-
process finns förtydliganden om inriktningen för samverkan, lämpliga samverkans- 
former och behovet både av gemensam målbild och åtgärds- och tidskoordine-
ringen, samt att samarbetet ska inledas tidigt och fortgå under hela processen. Att 
utgå från och ständigt koppla tillbaka till syftet med planeringen samt arbetssättet 
– attityd och vilja till förståelse – är grundläggande för en lyckad samordning mel-
lan olika samhällssektorer.62 

Trafikverkets planeringsverksamhet ska utgå från fyrstegsprincipen. Denna 
innebär att transportsystemet ska utformas och utvecklas utifrån en helhetssyn där 
man söker de åtgärder som bäst löser problem eller brister.

Tänkbara åtgärder ska analyseras i följande fyra steg:
1. Tänk om: Åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av  

transportsätt
2. Optimera: Åtgärder som ger effektivare användning av infrastruktur  

och fordon
3. Bygg om: Begränsade ombyggnadsåtgärder
4. Bygg nytt: Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder

62 Boverket, 2013. Samordna planeringen för bebyggelse och transporter – en 
kunskapsöversikt.
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Det är viktigt att analyserna genomförs i ett tidigt skede i planeringen och innan 
åtgärderna har valts. Metoden för detta kallas Åtgärdsvalsstudie.

En åtgärdsvalsstudie syftar till att en viss funktion och kvalitetsnivå ska uppnås 
för exempelvis hela stråk, mindre länkar, godsterminaler, resecentrum etc. Funk-
tion och kvalitet omfattar alla typer av färdmedel och trafikslag. Problemen och 
bristerna i transportsystemet ska analyseras i ett vidare perspektiv så att även 
markanvändning och bebyggelsefrågor ingår. Transportbehovet är i hög grad bero-
ende av den omkringliggande bebyggelsestrukturen och tvärtom. Det är därför av 
yttersta vikt att dessa två områden planeras ihop och inte var för sig.

Med stöd av fyrstegsprincipen analyseras alternativa åtgärdstyper och åtgärds-
kombinationer. Utifrån de bästa alternativen formas sedan en övergripande inrikt-
ning samt uppskattning av kostnader, effekter och konsekvenser av de olika alter-
nativen. 

Transportpolitikens breda mål är en självklar utgångspunkt i arbetet med 
åtgärdsval. Dessutom är regionala och lokala mål viktiga, och dessa förutsätts 
vara samstämmiga med transportpolitiken.

En väl fungerande process kring åtgärdsvalsstudier och fyrstegsprincipen 
innebär stora vinster ur ett resurshushållningsperspektiv. Sannolikheten är stor 
att den befintliga infrastukturen skulle användas på ett mer effektivt sätt och att 
andelen nyinvesteringsprojekt därmed skulle kunna minskas. Detta leder till att 
såväl markanvändningen för infrastruktur inte ökar i samma utsträckning som 
idag samt att utnyttjandet av naturresurser vid anläggandet av infrastruktur kan 
minska.

Trafikverket står idag inför ett dilemma mellan klimat- och miljöarbetet och sitt 
planeringsdirektiv. De direktiv som Trafikverket får, säger att verket ska planera 
utifrån en prognos som bygger på idag fattade beslut om styrmedel och åtgärder63.  
Den trafikutveckling, med bland annat ökad biltrafik, som Trafikverket prognosti-
serat är sannolikt inte förenlig med de svenska och europeiska klimatmålen64.

Samtidigt har Trafikverket självt tagit fram ett klimatscenario som visar att 
ökad biltrafik inte är förenlig med klimatmålen. Ett klimatscenario som också 
säger att trafiken på järnväg behöver öka mer än verkets prognoser. Trafikverket 
ska samtidigt verka för ett de transportpolitiska målen nås där klimatmålet ingår 
i hänsynsmålet. Detta var även kritik som flera nationella myndigheter har riktat 
mot den nationella planen för transportsystemet 2014–2025.65  

63 Regeringens proposition 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart 
transportsystem, kapitel 7.2.

64 Trafikverket, 2012. Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder – förslag på 
lösningar till år 2025 och utblick mot år 2050. Publikationsnummer 2012:101.

65 Trafikverket, 2015. Trafikverkets Kunskapunderlag och Klimatscenario för 
Energieffektivisering och Begränsad Klimatpåverkan. 2014:137.
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2.1.3 MOT BÄTTRE HÄLSA I DEN BYGGDA MILJÖN

Boverkets byggregler (BBR) är det styrmedel som ställer krav på att nya byggnader 
utformas så att en hälsosam och säker inomhusmiljö skapas. Ett av syftena med 
förändringarna som infördes i BBR 2014 är att minska risken för negativ hälso-
påverkan från inomhusmiljön. En av ändringarna förväntas bland annat att 
motverka konstruktioner som medfört omfattande fukt- och mögelskador i ny-
produktionen.66 Det återstår att se om ändringarna kommer att ha den förväntade 
effekten.

Föreskrifter som gäller för ändring av byggnader infördes år 2012. Utgångs-
punkten är att det är samma krav som gäller vid ändring som för nya byggnader. 
Kraven anpassas utifrån byggnadens förutsättningar och ändringens omfattning 
samt varsamhetskraven. Det finns dock alltid en miniminivå som inte får under-
skridas. 

Utgångspunkten för all tillsyn inom miljö- och hälsoskydd är miljöbalken. Den 
syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kom-
mande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. Den operativa miljö- 
och hälsoskyddstillsynen av olika verksamheter bedrivs av kommunernas miljö- 
och hälsoskyddsnämnder och deras förvaltningar. Med verksamhet menas här till 
exempel att driva en skola, ett hotell eller att äga flerbostadshus. Den operativa 
tillsynen innebär att kommunen kontrollerar att lagen följs och ger information 
och råd till den som driver verksamheten. Kommunerna kontrollerar att verksam-
heten inte innebär en olägenhet för människors hälsa.

Verksamhetsutövaren har ett ansvar att bedriva egenkontroll. Det innebär att 
verksamhetsutövaren fortlöpande ska planera och kontrollera sin verksamhet så 
att skador och olägenhet för människors hälsa förebyggs. I den operativa tillsynen 
ingår att kontrollera att egenkontrollen fungerar.

Information om problem i inomhusmiljön är ett viktigt styrmedel för att driva 
på utvecklingen i målets riktning. Även ekonomiska styrmedel i form av stöd till 
fysiska åtgärderna har drivit på utvecklingen. Dessa två typer av styrmedel behö-
ver kopplas ihop närmare för att få ett bättre genomslag i den byggda miljön. Det 
behövs även myndighetsövergripande insatser för information om problem och 
åtgärder i inomhusmiljön.

Information om tillståndet i bostadsbeståndet är grundläggande för att kunna 
bedöma utvecklingen och föreslå effektiva åtgärder. Det saknas idag ett uppfölj-
ningssystem som på ett samlat sätt, kontinuerligt visar förändringar i inomhus-
miljön.

66 Boverket, 2014. Konsekvensutredning BBR 2014 – Ändring av Boverket byggregler (BBR).
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2.1.4 BYGGPRODUKTION OCH FÖRVALTNING AV BYGGNADER

Utvecklingen för energianvändningen i byggnader har varit positiv särskilt vad 
gäller uppvärmning. Det handlar både om mängden använd energi och vilka 
energikällor som används. Vad gäller de energikällor som används för uppvärm-
ning så har en konvertering från olja till framför allt fjärrvärme, biobränsle och 
värmepumpar skett. Denna konvertering kan förklaras av såväl styrmedel som 
omvärldsfaktorer, till exempel stigande oljepris, höga energi- och koldioxidskatter, 
bidrag för konvertering från oljeeldning och marknadsutveckling av andra upp-
värmningsalternativ. Det finns således ett brett spektrum av styrmedel som bidrar 
till energieffektiviseringen av våra byggnader idag, liksom till omställning till 
förnybar energi. Bland de viktigaste är ekonomiska och administrativa styrmedel 
såsom energi- och koldioxidskatterna, energikrav vid byggande och ekodesign-
direktivet.67 Även breda informativa styrmedel såsom energideklarationer och  
regional energi- och klimatrådgivning är betydelsefulla, liksom insatser som sti-
mulerar forskning, teknikutveckling och demonstrationer. Bland det sistnämnda 
kan lyftas Energimyndighetens beställargrupper, demonstrationssatsningar och 
nätverksaktiviter.

En viktig drivkraft är olika aktörers ekonomiska incitament för energibesparing 
och val av energikällor. Informationsinriktade styrmedel kan vara relevanta för att 
komplettera ekonomiska styrmedel och förstärka deras prisstyrande effekt. 

I det gemensamma förslaget till nationell strategi för energieffektiviserande 
renovering68, kom Boverket och Energimyndigheten fram till att det finns infor-
mationsrelaterade problem som kan hindra energieffektivisering i byggnader. Man 
belyste att fastighetsägare, som står inför en renovering, i vissa fall inte genomför 
energieffektiviseringsåtgärder som kan vara lönsamma, och att detta kan ske på 
grund av osäkerhet i avvägningen mellan energieffektivisering och andra aspek-
ter, såsom kulturvärden, inomhusmiljö och skaderisker med hänsyn till fukt och 
mögel. Dels finns risken att fastighetsägaren vidtar åtgärder för energieffektivi-
sering som t ex medför att kulturvärden går förlorade. Dels finns risken att hen 
avstår från vissa energieffektiviseringsåtgärder av rädsla för att skada kulturmil-
jön. Med bättre information skulle det vara möjligt att hitta en lösning som både 
uppfyllde energieffektivisering och bevarade kulturvärden, samt såg till övriga 
aspekter som behöver beaktas i samband med renovering. 

För att sänka fastighetsägarens transaktionskostnader skulle det kunna vara 
motiverat att staten hjälpte till med sådan information. Ett styrmedelsförslag i  
rapporten var därför inrättandet av ett informationscentrum som samlar och spri-
der kunskap kring renoveringsfrågor ur ett helhetsperspektiv. Förslaget behöver 
dock utredas mer grundligt för att kunna anses vara färdigt. Boverket och Energi-

67 Energimyndigheten, 2014. Scenarier över Sveriges energisystem, s. 92-93. ER 2014:19.
68 Boverket och Energimyndigheten, 2013. Ett förslag till strategi för energieffektviserande 

renovering av byggnader
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myndigheten ska under 2015 arbeta med en vidareutveckling av strategin, vilket 
innefattar utredning av såväl tidigare föreslagna styrmedel som ytterligare insatser.

Enligt regeringens senaste klimatrapportering har den styrmedelsmix som har 
funnits 1990–2011 bidragit till minskade växthusgasutsläpp inom bostadssek-
torn.69 I samma rapport anges att det är sannolikt att förändringar i energi- och 
koldioxidskatterna har bidragit till en snabbare utfasning av fossila bränslen inom 
sektorn. Man jämför effekterna med ett scenario där 1990 års styrmedel fortsatt 
verka, utan nivåändringar eller skärpningar.

Dagens byggregler (BBR) anger hur byggnader ska utformas för att framför allt 
trygga människors säkerhet, hälsa, tillgänglighet och komfort samt byggnadens 
energiprestanda. Reglerna har i mindre utsträckning fokuserat på byggnadens  
miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv, miljöpåverkan på den närmaste omgiv-
ningen samt hushållningen med naturresurser. 

Inom Boverket pågår ett arbete med att ta fram ett svenskt ställningstagande 
om hållbarhet för byggnader som ska användas som inspel i arbetet som drivs 
inom EU-kommissionen utifrån Strategin för en konkurrenskraftig hållbar bygg-
sektor (COM (2012) 433 final). Ställningstagandet ska om möjligt tas fram i sam-
arbete med övriga nordiska länder.

Byggbranschen har vidtagit olika frivilliga åtgärder för att minska den negativa 
miljöpåverkan. Som exempel kan nämnas användning av olika miljöcertifierings-
system (BREEAM, LEED, Miljöbyggnad, Svanen och EU GreenBuilding), miljö-
märkningar, och system för materialval (Sunda Hus och BASTA). BREEAM- 
systemet har även certifiering för stadsdelar. 

Från år 2015 kommer Boverket att följa och redovisa bygg- och fastighets- 
branschens miljöpåverkan årligen i form av ett antal miljöindikatorer. De visar 
bygg- och fastighetsbranschens totala utsläpp av växthusgaser, kväveoxider och 
partiklar år för år på nationell nivå. Även total användning av fossila och för-
nyelsebara energikällor, hälso- och miljöfarliga kemiska produkter samt avfalls-
produktion kommer att redovisas. 

Om uppföljningen visar att miljöpåverkan inte minskar över tid kan olika 
åtgärder behöva vidtas, som exempelvis regler eller ekonomiska styrmedel.

I samhällsbyggandet ligger mycket fokus på var den framtida bebyggelsen ska 
placeras och hur den ska utformas, men en god hushållning med resurser handlar 
även om att ta hand om det samhälle och den bebyggelse som redan finns.

2.1.5 ATT KLÄTTRA UPP I AVFALLSHIERARKIN 

Avfallspolitiken och de befintliga styrmedlen på avfallsområdet har effektivt styrt 
bort från deponering mot ökad energi- och materialåtervinning. Framtida styr-
medel behöver i högre utsträckning styra mot de övre delarna av hierarkin, mot 

69 Regeringskansliet, 2014. Sveriges sjätte nationalrapport om klimatförändringar,  
Ds 2014:11.
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förebyggande av avfall.
De ökade avfallsmängderna kan bara delvis förklaras med ökning i befolkning-

en. Den ökande konsumtionen bidrar till att vi producerar mer avfall per person. 
Den tekniska utvecklingen driver på behovet av ständiga uppgraderingar av t ex 
våra elektroniska apparater. Samtidigt är det oftast inte lönsamt eller möjligt att 
reparera produkter som i stället ersätts med nya.

De styrmedel för avfallsförebyggande som finns idag är till stor del informa-
tiva. Ansvariga myndigheter bygger nätverk, sprider goda exempel och vägleder 
via avfallsförebyggande program och nationell avfallsplan. Styrningen med stöd 
av miljöbalken och Reach är huvudsakligen också av vägledande karaktär. Ändå 
uppger hela 65 procent av kommunerna att de arbetar med att förebygga avfall 
enligt miljömålsenkät år 201470.

Lagen om skatt på avfall har styrt vissa avfallsflöden bort från deponi visar en 
styrmedelsanalys som Naturvårdsverket gjort71. 

Incitamenten för att förebygga avfall hos enskilda aktörer kan vara att framstå 
som miljövänliga, det gäller framförallt konsumentnära företag. Incitamenten för 
såväl enskilda konsumenter som kommuner är i många fall ett ansvarstagande för 
att minska belastningen på miljön.

2.2 Osäkerheter
Målet God bebyggd miljö omfattar många områden som påverkas av olika styr-
medel och drivkrafter. Det kan vara svårt att peka på en direkt orsak bakom 
utvecklingen inom ett visst område, då det oftast är flera aspekter som bidrar. Ana-
lyserna görs oftast sektorsvis eller för enskilda styrmedel, vilket kan leda till att ett 
styrmedel pekas ut som bristande, samtidigt som det har begränsad möjlighet att 
styra utvecklingen för hela området (t ex PBL och fysisk samhällsplanering). När 
många styrmedel interagerar görs ofta sammantagna bedömningar av deras effek-
ter. En svårighet kan också vara att särskilja styrmedelseffekter från effekter från 
omvärldsförändringar.

70 Boverket, 2014. Miljömålsenkät 2014.
71 Naturvårdsverket, 2013. Översyn av deponiskatten. NV-00338-13.
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3. Bedömning av om målet nås 

3.1 Det centrala i bedömningen 
Bedömningen grundar sig på de centrala utmaningarna som har identifierats i 
avsnittet 1.3. 

3.1.1 BEBYGGELSESTRUKTUR OCH TRANSPORTER

Den befintliga bebyggelsestrukturen och dess förutsättningar för att utvecklas mot 
mer hållbara strukturer bedöms vara viktiga för att nå God bebyggd miljö. Detta 
innebär att samhällsplaneringen behöver styra mot en mer kompakt struktur där 
funktioner blandas och där avstånden mellan olika målpunkter främjar val av 
andra transportermedel än bil.

Idag förtätas flera av våra tätorter, framförallt de befolkningsmässigt största, 
vilket är positivt. Det finns dock även tätorter med stagnerande befolkning och 
litet exploateringstryck. Där är det svårt att styra utvecklingen mot en mer hållbar 
bebyggelsestruktur. Det dröjer innan den befintliga strukturen har anpassats till-
räckligt för att ersätta så gott som alla korta bilresor med resor med kollektivtra-
fik, gång och cykel.

Många av förutsättningarna för att bebyggelsestrukturen ska utvecklas i målets 
riktning finns på plats som styrmedel för samhällsplanering. Det finns dock brister 
i tillämpningen som fördröjer utvecklingen. Framför allt krävs en förändring i tan-
kesätt för att gå från planering för bilen mot planering för människan och miljön. 
Denna synvända är på gång i många kommuner och städer.

3.1.2 GOD LIVSMILJÖ

Att den byggda miljön ger möjligheter till ett gott liv och inte orsakar problem för 
människans hälsa är en viktig utgångspunkt för God bebyggd miljö. Det handlar 
om att tätorterna och den byggda miljön i övrigt kan erbjuda miljöer med tillgång 
till natur, bra luft och ljudkvalitet, som dessutom kan hantera effekter av ett för-
ändrat klimat. Det innebär även att miljön inomhus är bra och att eventuella pro-
blem åtgärdas snabbt. Dessa aspekter nås inte till år 2020.

Problem i inomhusmiljön och med bullerexponering utomhus finns kvar och 
kommer inte åtgärdas med dagens takt fram till år 2020. De styrmedel som finns 
idag är inte tillräckligt starka för att snabba på åtgärdstakten.

Tillgången till natur är relativt bra för tätortsinvånarna, och invånarnas tillgång 
till skyddad natur ökar. Med förtätningen finns ändå risken att andelen grön mark 
och vattenmiljöer i tätorterna minskar. 

3.1.3 BYGGNADER OCH RESURSHUSHÅLLNING

Tillgängliga resurser ska användas på bästa möjliga sätt utifrån ett långsiktigt 
perspektiv. Framför allt ska byggnader byggas så att deras negativa miljöpåverkan 
minimeras under hela deras livskedja från produktionsfasen i förvaltningsfasen 
och till rivningen. 
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Det tidigare delmålet om 20 procents minskning av energianvändningen i 
byggnader är fortfarande vägledande för energiaspekterna i God bebyggd miljö. 
Utvecklingen har länge varit positiv när det gäller energieffektiviseringen av bygg-
nader och utfasningen av fossila bränslen vid uppvärmning. I Energimyndighetens 
senaste scenarioanalys bedöms det gamla delmålet för energianvändning i bygg-
nader nås till år 2020.72 Ingen bedömning görs för utvecklingen fram till år 2050. 
Däremot har utvecklingen av bygg- och fastighetsbranschen miljöpåverkan varit 
negativ, om man räknar bort miljöpåverkan från uppvärmning. En utveckling i 
samma riktning skulle kunna försvåra uppfyllelsen av energi- och resurshushåll-
ning inom God bebyggd miljö. 

3.2 Andra aspekter av målet
Kulturvärden i den byggda miljön bör ses som en integrerad aspekt vid utveck-
lingen av bebyggelsestrukturen och vid förvaltning av byggnader. Kommunernas 
tillgång till planeringsunderlag för kulturvärden har dock inte förbättrats sedan 
den senaste utvärderingen och kunskapen om läget för kulturmiljö i landet är 
bristfällig.

Målet nås inte heller inom avfallsområdet. De genererade avfallsmängderna är 
ett utslag på vår konsumtion och hur långt de avfallsförebyggande insatserna har 
nått. Ökad produktion av hushållsavfall per person är inte förenligt med målet. 
Däremot har styrmedlen förändrat situationen betydligt vad gäller hantering av 
avfallet med följden att väldigt lite deponeras idag. 

3.3 Bedömningen av målet som helhet

Nej
MILJÖKVALITETSMÅLET ÄR INTE UPPNÅTT OCH KOMMER INTE KUNNA NÅS  

MED BEFINTLIGA OCH BESLUTADE STYRMEDEL OCH ÅTGÄRDER.

4. Prognos för utvecklingen av miljötillståndet

UTVECKLINGEN I MILJÖN ÄR SVAGT POSITIV.

4.1 Det centrala i bedömningen 
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. 

72 Energimyndigheten 2014. Scenarier över Sveriges energisystem, samt mejluppgift från 
Malin Blomqvist, Energimyndigheten 2015-02-20.
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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. 

4.1.1 BEBYGGELSESTRUKTUR OCH TRANSPORTER

Förutsättningarna i form av administrativa styrmedel finns för att främja utveck-
lingen av tät, funktionsblandad bebyggelsestruktur och transporter med kollektiv-
trafik, gång och cykel. De administrativa förutsättningarna för en bättre samord-
ning av transportplanering och fysisk planering finns på plats. Processen är dock 
i så tidigt skede att det kommer att ta längre än år 2020 tills samordningen kom-
mer vara en naturlig del av processen inom transport- och bebyggelseplanering. 
De nyligen beslutade stöden till stadsmiljöavtal kan bli ett bra stöd i detta arbete. 
Även kommunernas satsningar för att främja resandet med kollektivtrafik, gång 
och cykel bidrar positivt till utvecklingen.

4.1.2 GOD LIVSMILJÖ

Det är flera aspekter med olika trender som ska vägas in och det är svårt att se en 
tydlig riktning för utvecklingen. Inomhusmiljön blir allt bättre med hjälp av åt- 
gärder, även om åtgärdstakten är långsam. Den nya tillkommande bebyggelsen 
bidrar till att nya problem inte skapas. 

Situationen för buller är mer svår att förutsäga. Åtgärderna bidrar till minskat 
antal exponerade samtidigt som förtätningen i centrala delar av staden kan för-
väntas bidra till att fler exponeras. För att minska riskerna för ökat buller behöver 
åtgärder vidtas vid källan. Minskad trafik i staden är en sådan åtgärd. 

Den ökade uppmärksamheten för grönstrukturfrågor och människors möjlig-
heter till utevistelser gynnar miljökvalitetsmålet trots de uppenbara riskerna att 
förtätning sker på grönområden.

4.1.3 BYGGNADER OCH RESURSHUSHÅLLNING

Utvecklingen inom energianvändning i byggnader har varit positiv och trenden 
kan förväntas att fortsätta. Renoveringen av äldre bestånd kan antas fortsätta 
bidra till utvecklingen. Boverket och Energimyndighetens förslag till strategi för 
energieffektiviserande renovering av byggnader visar på att en energieffektivise-
ring på 26–40 procent till år 2050, jämfört med år 1995, kan uppnås om de mark-
nadsmisslyckanden som finns kan rättas till. Vill man nå ytterligare behövs åtgär-
der för att öka på renoveringstakten och att den renovering som sker bör utföras 
med ytterligare energiåtgärder.

Inom Boverket pågår ett arbete med att ta fram ett svenskt ställningstagande 
om hållbarhet för byggnader som ska användas som inspel i arbetet som drivs 
inom EU-kommissionen utifrån Strategin för en konkurrenskraftig hållbar bygg-
sektor (COM (2012) 433 final). Ställningstagandet ska om möjligt tas fram i sam-
arbete med övriga nordiska länder.
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Boverkets miljöindikatorer och arbete med livcykelanalyser fungerar som vik-
tiga underlag för att följa upp utvecklingen av bygg- och fastighetsbranschens 
miljöpåverkan. Detta kan i sin tur visa var åtgärder som krävs för att nå målet, 
behövs. 

De frivilliga miljöklassningssystem för byggnader (och stadsdelar) som nu 
utvecklas kan bidra till att minska byggsektorns miljöpåverkan när det gäller 
nybyggnation. För den bebyggelse som redan finns krävs ytterligare åtgärder i för-
valtningsfasen för att öka resurshushållningen.  

5. Beskrivning av behov av insatser  
– vad krävs för att målet ska nås

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö är ett komplext mål som är beroende av 
insatser från alla delar av samhället – myndigheter, kommuner, näringsliv och 
andra aktörer. Arbetet för en god bebyggd miljö måste vara långsiktigt eftersom 
det tar lång tid att vända utvecklingen för viktiga delar i miljökvalitetsmålet

Mycket av de nödvändiga förutsättningarna är på plats, men det behövs ytter-
ligare insatser för att nå målet. Under de senaste åren har det tagits fram ett antal 
förslag till åtgärder som kan bidra till att nå God bebyggd miljö, dock är de flesta 
i skrivande stund inte beslutade. 

Under 2014 presenterade Miljömålsberedningen ett antal förslag till etappmål 
och åtgärder för hållbar mark och vattenanvändning i sin utredning ”Med miljö-
målen i fokus”. För den byggda miljön de mest aktuella handlade om grön infra-
struktur, klimatanpassning och dagvattenhantering.

Naturvårdsverket har även tagit fram ett förslag på ytterligare etappmål för 
avfall samt för förorenade områden.

Boverket har under 2014 arbetat fram ett förslag till strategi för att nå miljö-
kvalitetsmålet God bebyggd miljö. I strategin föreslår Boverket fyra insatsområ-
den och inom tre av dem sammanlagt fyra etappmål med tillhörande åtgärder.

Störst fokus har lagts på åtgärderna kopplade till bebyggelsestruktur och  
transporter, processer i den fysiska samhällsplaneringen, hållbara byggnader samt 
hushållning med resurser. 

År 2013 redovisades även Boverkets och Energimyndighetens förslag till natio-
nell strategi för energieffektiviserande renovering. Som sagts tidigare, ska myn-
digheterna under år 2015 arbeta med en vidareutveckling av strategin och ska i 
samband med detta utveckla de styrmedel som föreslogs i den första versionen. 
Därutöver ska ytterligare insatser analyseras.

Vi lyfter fram de åtgärder som vi anser är mest relevanta utifrån analysen och 
är nödvändiga för att vända om eller stärka utvecklingen inom olika områden av 
God bebyggd miljö. De nedanstående förslagen löser inte alla problem inom det 
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komplexa målet.  Tanken är att de föreslagna insatserna bidrar till att resurser 
används på ett effektivt sätt vilket i sin tur leder till att den byggda miljön utveck-
las i miljökvalitetsmålets riktning.

Åtgärderna är hämtade från ett förslag till strategi för God bebyggd miljö73, en 
strategi om energieffektiviserande renovationer74 samt ett regeringsuppdrag om 
expertfunktion för byggskador75. För fördjupad information, se respektive strategi 
och uppdrag. Dessutom har ett förslag om livscykelperspektiv i byggreglerna till-
kommit. De föreslagna åtgärderna är inte hela lösningen på detta komplexa miljö-
kvalitetsmål men är ett steg på vägen dit.

5.1 Åtgärder för hållbar bebyggelsestruktur och transporter 
De fyra nedanstående åtgärderna syftar till att förbättra förutsättningar för att 
planera för en mer hållbar byggd miljö. Med stärkandet av den strategiska och 
fysiska planeringen och kopplingen till genomförande och uppföljning blir det 
lättare att styra samhällsutvecklingen utifrån en helhetssyn på vad som konstitu-
erar en god bebyggd miljö. Offentliga liksom privata aktörer kan ta en mer aktiv 
roll och insatser såväl som resurser kan koordineras bättre mellan planeringsni-
våer och olika aktörer för att på så sätt optimera insatser och minska risken för 
att olika sektorer motverkar varandra. Samhällsplaneringsprocesserna bidrar i hög 
grad till alla miljömåls möjlighet till måluppfyllnad.

5.1.1 UTVECKLA ETT NATIONELLT RAMVERK FÖR PLANERINGEN

Regeringen bör minst en gång under varje mandatperiod redovisa en nationell 
strategi för den fysiska planeringen.

5.1.2 UTVECKLA REGIONALA FORUM FÖR SAMHÄLLSPLANERING

Regeringen bör avsätta nationella medel för regionala pilotprojekt för att stärka 
samordningen mellan den kommunala, regionala och nationella nivån i planering-
en av bebyggelse, transportinfrastruktur och kollektivtrafik.

5.1.3 STÄRK KOMMUNENS PLANERINGSBEREDSKAP

Boverket föreslår att regeringen anslår medel för att stärka den kommunala plane-
ringsberedskapen. Med planeringsberedskap menas i detta sammanhang riktlinjer 
för bostadsförsörjning och transportinfrastruktur, markberedskap samt kompe-
tens- och organisationsberedskap.

73 Boverket, 2014. Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.
74 Boverket och Energimyndigheten, 2013. Ett förslag till strategi för energieffektviserande 

renovering av byggnader.
75 Rapport 2014:22 Regeringsuppdrag Expertfunktion för byggskador, Boverket 2014.
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5.1.4 BÄTTRE BESLUTSUNDERLAG OCH SAMHÄLLSEKONOMISKA MODELLER

Trafikverket bör tillsammans med Boverket, Naturvårdsverket och Statens energi-
myndighet och andra berörda myndigheter få i uppdrag att ta fram bättre besluts-
underlag och samhällsekonomiska modeller som utifrån en helhetssyn bedömer 
resultatet av projekt och planer.

Åtgärderna nedan syftar till att förbättra förutsättningar för ett minskat behov av 
personbilstrafik i den byggda miljön samt att en ökad andel transporter sker med 
kollektivtrafik, gång och cykel. Den pågående urbaniseringen ökar behovet av att 
ta tillvara våra markresurser på ett mer effektivt sätt. En minskad biltrafik gör det 
möjligt att förtäta befintlig bebyggelse och samtidigt bevara och utveckla natur- 
och grönområden i staden, eftersom kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik tar  
mindre plats än personbilen.

En utveckling mot en ökad andel gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik 
innebär ökad fysisk aktivitet och därmed förbättrad hälsa. En utveckling mot mer 
hållbara transporter är bra ur ett jämställdhetsperspektiv eftersom personer utan 
tillgång till bil får förbättrade möjligheter att röra sig i staden.

5.1.5 VIDAREUTVECKLA STADSMILJÖPROGRAM SAMT STADSMILJÖAVTAL  

INOM DET BEFINTLIGA UPPDRAGET 

Trafikverket har i januari år 2015 fått i uppdrag att tillsammans med berörda 
myndigheter ta fram ett förslag till ramverk för stadsmiljöavtal med fokus på 
hållbara transporter i städer. I uppdraget ingår att fördela medel för åtgärder fram 
till år 2018. Boverket föreslår att stadsmiljöprogrammen inom det pågående upp-
draget utvecklas så att åtgärder för kollektivtrafik ses i ett större sammanhang av 
utveckling av hållbara städer. 

5.1.6 FÖRÄNDRAT PLANERINGSDIREKTIV TILL TRAFIKVERKET

Regeringen bör överväga möjligheten att senast till nästa planeringsomgång för-
ändra Trafikverkets planeringsdirektiv för att säkerställa att planeringen utgår 
från en målstyrning som tar större hänsyn till det transportpolitiska hänsynsmålet 
och ett hållbart transportsystem.

5.1.7 GÅNG-, CYKEL- OCH KOLLEKTIVTRAFIK SKA VARA  

NORMGIVANDE I PLANERINGEN

Boverket avser att tillsammans med Trafikverket verka för att gång-, cykel- och 
kollektivtrafik är normgivande i den urbana transportplaneringen.

5.1.8 VÄGLEDNING FÖR ARBETE MED PARKERINGSSTRATEGIER

Trafikverket bör ges i uppdrag att i samarbete med Boverket och SKL utveckla ett 
stöd för hur kommunerna ska arbeta med parkeringsfrågor för att stödja en håll-
bar stadsutveckling
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5.2 Åtgärder för god livsmiljö
Åtgärderna inom detta område syftar till att ge vägledning, underlag och medel 
för att öka satsningar på att minimera hälsorisker och främja hälsosamma miljöer 
inom- och utomhus.

5.2.1 VÄGLEDNING FÖR TÄTORTSNÄRA NATUR- OCH GRÖNOMRÅDEN

Boverket avser att senast år 2016 utforma en vägledning för kommunernas arbete 
med tätortsnära och grönområden i staden.

5.2.2 UTREDNING OM STÖRNING OCH HÄLSOPÅVERKAN FRÅN BULLER

En översyn av nivåer för störning och hälsopåverkan från buller bör göras inom 
den nationella bullersamordningen som pågår mellan flera myndigheter76. Arbetet 
bör påbörjas under år 2015.

5.2.3 STATSBIDRAG FÖR RENOVERING AV SKOLLOKALER

Boverket föreslår att ett statsbidrag med medfinansiering av investeringar i barns 
arbetsmiljö i klimatsmarta skolbyggnader genomförs, likt det förslag som fanns i 
regeringens budgetproposition år 2014.

5.3 Åtgärder för hållbara byggnader och hushållning med resurser 
Förslagen syftar till att ge vägledning, underlag och sprida information för att 
kunna prioritera de mest effektiva åtgärderna i byggnader, samt att införa ett livs-
cykelperspektiv i byggreglerna.

5.3.1 UPPFÖLJNING AV STATUSEN PÅ DET SVENSKA BYGGNADSBESTÅNDET

Boverket föreslås få medel för att följa upp och undersöka statusen på det svenska 
byggnadsbeståndet med regeringsuppdraget Betsi som förebild.

5.3.2 BILDANDE AV EN EXPERTFUNKTION FÖR BYGGSKADOR

Boverket föreslås få medel för att bilda en expertfunktion för byggskador i enlig-
het med Boverkets rapport om en expertfunktion år 201477. Expertfunktionens 
uppgift skulle vara att samla information om byggskador och vidta åtgärder för 
att minska framtida skador.

5.3.3 BEREDSKAP FÖR ÄNDRADE KLIMATFÖRHÅLLANDEN

Boverket avser att utreda hur byggnaderna påverkas av olika klimatförändringar 
med anledning av extremare vädersituationer, och därefter se över om bygg- och 

76 I styrgruppen för den nationella bullersamordningen ingår representanter från 
Naturvårdsverket, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Trafikverket, Transportstyrelsen  
och Länsstyrelserna

77 Rapport 2014:22 Regeringsuppdrag Expertfunktion för byggskador, Boverket 2014
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ändringsreglerna behöver förändras med hänsyn till framtida förändringar av kli-
matförhållanden.

5.3.4 INFORMATIONSINSATSER OM ENERGIEFFEKTIVISERING

Ett styrmedel som har föreslagits tidigare är inrättandet av ett informationscen-
trum för frågor gällande renovering av byggnader. Styrmedlet föreslogs i Energi-
myndighetens och Boverkets rapport från år 2013 men behöver utredas ytterligare 
för att kunna vara ett färdigt förslag. Den nationella strategin för energieffektivise-
rande renovering ska vidareutvecklas av myndigheterna under år 2015. Styrmedel 
som är föreslagna sedan tidigare, liksom nya styrmedel och insatser ska då analy-
seras. 78  

5.3.5 LIVSCYKELPERSPEKTIV I BYGGREGLERNA

Boverket avser att se över om det finns behov av svenska krav på hållbar använd-
ning av naturresurser i byggreglerna. I detta arbete ingår även en analys av att 
tillämpa ett livscykelperspektiv i byggreglerna där utgångspunkten är byggnadens 
miljöpåverkan under hela dess livslängd. Perspektivet innefattar byggprodukttill-
verkning, byggprocessen, förvaltningsfasen och rivningsfasen. 

78 Boverket och Energimyndigheten, 2013. Förslag till nationell strategi för 
energieffektviserande renovering av byggnader.
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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 hotar inte  
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.
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Sammanfattning

Nej
MILJÖKVALITETSMÅLET ÄR INTE UPPNÅTT OCH KOMMER INTE KUNNA NÅS MED 

BEFINTLIGA OCH BESLUTADE STYRMEDEL OCH ÅTGÄRDER..

UTVECKLINGEN I MILJÖN ÄR NEGATIV.

I Sverige har tre fjärdedelar av naturtyperna och hälften av arterna som listas i 
EU:s 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. För perio-
den 2007–2013 har det inte skett någon genuin förbättring av naturtypers beva-
randestatus som beror på naturliga orsaker eller t.ex. förvaltning och skötselåtgär-
der. Ett fåtal arter bedöms ha fått bättre bevarandestatus av samma orsaker som 
ovan i minst en av de biogeografiska regionerna. 

Nyttjandet av naturresurser är ofta huvudorsaken till ett försämrat tillstånd för 
biologisk mångfald och ekosystem. Tillräcklig miljöhänsyn i vardagslandskapet är 
därför en mycket viktig del i att bevara den biologiska mångfalden. Trots att det 
pågår mycket arbete för att öka hållbarheten i nyttjandet, räcker det inte för att nå 
målet till 2020. Trenden med en ökad efterfrågan och uttag av resurser och tjäns-
ter från ekosystemen i form av livsmedel, fibrer, energi och vatten väntas fortsätta. 

Miljöarbetet bedöms dock ha en försiktig, positiv utveckling bl.a. genom den 
ansats som regeringen gör för att stärka arbetet med grön infrastruktur och 
satsningen att kommunicera ekosystemtjänster samt att klimatförändringarnas 
påverkan på biologisk mångfald och ekosystem beaktas i arbetet med den gröna 
infrastrukturen. 

För det biologiska kulturarvet bedöms avståndet till måluppfyllelse vara stort 
och med snabb negativ utveckling på grund av det generellt dåliga miljötillstån-
det, försämring av tillståndet, framförallt för ängs- och hagmarker samt vikande 
resurser då viktiga miljöersättningar i landsbygdsprogrammet tagits bort i det nya 
programmet för EU: jordbrukspolitik.

Även för främmande arter bedöms det vara långt till att nå målet. Det förklaras 
av det ökande antalet invasiva arter som når landet, svårigheter med att bekämpa 
de som redan finns här, risk för att arbetet enbart fokuseras på arter som omfattas 
av EU-förordningen samt brist på resurser.

Ett rikt växt- och djurliv är beroende av insatser som genomförs för att nå 
andra miljökvalitetsmål, särskilt naturtypsmålen. Därutöver behöver arbetet 
med skydd och skötsel av värdefull natur samt åtgärdsprogram för hotade arter 
fortsätta och förstärkas. Grön infrastruktur och ekosystemtjänster är relativt nya 
begrepp som behöver ta plats i både de areella näringarna och i den fysiska plane-
ringen. Därför behöver bl a skogsvårdslagstiftningen samt den fysiska planering-
ens möjligheter att bidra till miljömålen ses över.
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1. Uppföljning av miljötillstånd och miljöarbete

1.1 Aktuell situation för miljötillståndet 

1.1.1 GYNNSAM BEVARANDESTATUS OCH GENETISK VARIATION

I Sverige har tre fjärdedelar av naturtyperna och hälften av arterna som listas i 
EU:s art- och habitatdirektiv inte gynnsam bevarandestatus1. I gräsmarker, skog 
och hav återfinns flera naturtyper som utsatts för stor negativ påverkan, vilket 
minskat deras kvalitet och ibland även deras arealmässiga utbredning, se figur 
16.1. Påverkan i form av exploatering av mark och vatten, hänger dessutom ofta 
ihop med hur naturen nyttjas. 

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 av samma 
orsaker som ovan i minst en av de biogeografiska regionerna. Arterna är klock-
groda, grönfläckig padda, sandnejlika, nipsippa, mnemosynefjäril, gråsäl, knubbsäl 
och utter samt fladdermusarten barbastell och fiskarten asp. Sämre bevarandesta-
tus har arterna dvärglåsbräken, ishavshästsvans, flytsvalting, sjönajas, hällebräcka 
och sik fått under perioden.

I odlingslandskapet får värdefulla gräsmarker inte den skötsel de behöver och 
växer igen. Nedläggning av jordbruksmark, kvävenedfall och en mer intensiv 
markanvändning är stora problem. I skogen har avverkning och andra skogsbruks-
åtgärder störst påverkan, och medför brist på både död ved och bestånd med lång 
kontinuitet samt för få bränder, översvämningar och andra naturliga störningar 
som gynnar vissa arter. Mängden död ved i skogen har dock ökat under de senaste 
tio åren, även om den totalt sett ännu är för liten. Brynmiljöer i övergången mel-
lan skog och jordbruksmark är dåligt utvecklade2. Skogsstyrelsen rapporterade på 
uppdrag av regeringen och enligt riktlinjer av FAO, om tillståndet för skogsgenetis-
ka resurser i Sverige3. För flera marina naturtyper är såväl nuvarande tillstånd som 
framtidsutsikterna dåliga, främst på grund av stor belastning av näringsämnen och 
kommersiellt fiske. 

Naturtyper med gynnsam bevarandestatus finns framför allt i fjällen och i mil- 
jöer med berg, hällmarker och klippor där exploateringstrycket är lågt och mark-
användningen mindre intensiv, se figur 16.1. Naturtyper med gynnsam bevarande-
status i hela landet är myrsjöar och agkärr. För flera andra typer av sjöar, vatten-
drag och våtmarker är tillståndet gynnsamt endast i alpin region, ofta för att de 

1 Wenche Eide (red.) 2014. Arter och naturtyper i habitatdirektivet – bevarandestatus i 
Sverige 2013. ArtDatabanken SLU, Uppsala.

2  Muntlig information från Åsa Eriksson. Data för åren 2003–2012.  Nils-programmet, SLU
3 The state of forest genetic resources in Sweden. Report to FAO. Rapport 12. 2012. 

Skogsstyrelsen.
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Okänd

Dålig

Otillräcklig

Gynnsam

Antal naturtyper

Figur 16.1. Bevarandestatus för naturtyper i Art- och habitatdirektivet 2013

 KÄLLA: SVERIGES RAPPORTERING 2013 ENLIGT ARTIKEL 17 I ART- OCH HABITATDIREKTIVET

Gynnsam bevarandestatus ska uppnås för alla naturtyper som listas i EU:s art- och habitatdirektiv. 
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 utbredningsområdet 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.

Alpin

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Fj
äl

l

Sk
og

Sö
tv

at
te

n

Od
lin

gs
-

la
nd

sk
ap Fj
äl

l

Sk
og

Sö
tv

at
te

n

Od
lin

gs
-

la
nd

sk
ap H
av

H
av

H
av

H
av

Ba
lti

sk
At

la
nt

is
kSk

og

Sö
tv

at
te

n

Od
lin

gs
-

la
nd

sk
ap

KontinentalBoreal

där täcker vidsträckta arealer och till stor del förekommer i skyddade områden. I 
resten av Sverige har vattenreglering, dikning och övergödning orsakat igenväx-
ning och störda hydrologiska förhållanden. Kunskapen om grundvattenberoende 
ekosystem har ökat och två rapporter har tagits fram4 5.

1.1.2 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 generellt 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 igen-

4  Werner, K. Och Collinder, P. 2011. Grundvattenberoende ekosystem – Översiktlig 
klassificering av känslighet och värde för svenska naturtyper och arter inom nätverket 
Natura 2000.

5  Werner, K. Och Collinder, P. 2014. Grundvattenberoende ekosystem – Översiktlig 
klassificering av känslighet för svenska naturtyper och arter inom nätverket Natura 2000.
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växning av fjällgräsmarkerna. 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 bevarande-
status är glaciärer, palsmyrar och gräsmarker. Flera fjärilarsarter i fjällen och fjäll-
räven har också ogynnsam bevarandestatus.

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 
region för habitatdirektivets arter och naturtyper är 2013 otillräcklig eller dålig. 
Enda undantaget är arten siklöja med gynnsam bevarandestatus.

1.1.3 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, användning av handelsgödsel och bekämpningsmedel, avverkning, använ-
dandet 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 vattennivån har 
minskat eller upphört. Förlust av ekosystemtjänster kan ha höga samhällsekono-
miska kostnader. Tjänsterna uppstår dessutom inte var för sig utan samvarierar 
ofta. Om de nyttjas måste förvaltningen av ekosystemet vara långsiktig för att alla 
tjänster på sikt ska finnas kvar. 
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Uppföljningsmetodik för ekosystemtjänster i Sverige finns ännu inte men är 
under utveckling i Sverige och på EU-nivå. Naturvårdsverket redovisar ett upp-
drag att sammanställa information om viktiga ekosystemtjänster i Sverige6 och 
SCB redovisar ett regeringsuppdrag om kartläggning av förutsättningarna för att 
beräkna värdet på ekosystemtjänster7. EU-arbetsgruppen MAES8 har samlat infor-
mation om data och indikatorer som kan underlätta medlemsstaternas arbete. 
Rapporter finns om gemensamt ramverk för klassificering och kartläggning9 och 
om indikatorer för ekosystemtjänstbedömningar10. I indikatorrapporten finns en 
svensk pilotsstudie på skog som visar att det finns stor potential att använda data 
som redan existerar för enhetlig och integrerad bedömning av ekosystemtjänsters 
tillstånd11.

1.1.4 GRÖN INFRASTRUKTUR

Geologiska förutsättningar och klimat styr förekomst av olika ekosystem. Histo-
risk markanvändning berättar om hur landskapet nyttjats av tidigare generationer. 
Fragmenteringen av livsmiljöer orsakas av en rad olika faktorer förknippade med 
förändringar i markanvändningen, bland annat stadsutbredning, transportinfra-
struktur, intensivare jordbruks eller skogsbruksmetoder och annan exploatering av 
naturresurser.

De naturliga gräsmarkerna har alltför små och fragmenterade arealer i hela 
landet på grund av ändrade brukningsmetoder och ändrad markanvändning. Det 
moderna skogsbruket har lett till att många av skogens naturtyper är arealmässigt 
underrepresenterade i boreal och kontinental region. Fjällnära områden utsätts 
för ett ökat exploateringstryck från vindkraft och gruvdrift. Dikning har förstört 
hydrologin i många våtmarker. Vattendrag påverkas av bristande konnektivitet på 
grund av vandringshinder och reglering av vattenflöden. Kust och hav påverkas 
av exploatering i form av hamnar, industrianläggningar och bryggor12. Transport-

6 Sammanställd information om Ekosystemtjänster SKRIVELSE 2012-10-31 
Naturvårdsverket.

7 SCB, Miljöräkenskaper 2013:2, Kartläggning av datakällor för kvantifiering av 
ekosystemtjänster.

8 Working Group on Mapping and Assessment on Ecosystems and their Services.
9 Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services An analytical framework for 

ecosystem assessments under Action 5 of the EU Biodiversity Strategy to 2020.
10 Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services Indicators for ecosystem 

assessments under Action 5 of the EU Biodiversity Strategy to 2020 2nd Report – Final, 
February 2014.

11 Mapping and assessment of ecosystems and their services – the Swedish Forest Pilot. Tord 
Snäll, Jon Moen, Håkan Berglund & Jan Bengtsson. Rapport 6626. Naturvårdsverket 
2014.

12 Wenche Eide (red.) 2014. Arter och naturtyper i habitatdirektivet – bevarandestatus i 
Sverige 2013. ArtDatabanken SLU, Uppsala.
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leder utgör ofta barriärer för djurs rörelse i landskapet. Det finns en risk att förtät-
ning av bebyggelse försämrar den gröna infrastrukturen i tätorter.

1.1.5 GENETISKT MODIFIERADE ORGANISMER

Antalet pågående fältförsök med genetiskt modifierade organismer som drivs av 
företag har minskat i Sverige sedan 1999, medan de som drivs av vetenskapliga 
institutioner har ökat. Exempelvis odlades ingen genetiskt modifierad växt kom-
mersiellt i Sverige under 2014, men forskningsförsök gjordes med en insektsre-
sistent majssort på två ställen i landet. Utöver detta, pågår fältförsök med asp 
och hybridasp, äpple, päron, backtrav, oljekål samt potatis13. För vattenlevande 
organismer finns ett fåtal aktuella tillstånd från Havs- och vattenmyndigheten att 
använda genetiskt modifierad zebrafisk för forskningsverksamhet i inneslutna sys-
tem14. Uppgifter om eventuell oavsiktlig introduktion och spridning av genetiskt 
modifierade organismer från t ex uppföljning av kontroll vid fältförsök, saknas. 

1.1.6 FRÄMMANDE ARTER OCH GENOTYPER

I Sverige finns cirka 2 000 främmande arter. Idag uppskattas 388 av dessa vara 
invasiva och 82 potentiellt invasiva15, 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 transport-
tider 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 utveck-
lingen. Avsiktliga introduktioner av sällskapsdjur, levande mat och exotiska träd-
gårdsväxter ökar också, samtidigt som förändringar i klimatet ökar deras möjlig-
het att överleva och sprida sig i naturen.

1.1.7 BIOLOGISKT KULTURARV

Det biologiska kulturarvet är de ekosystem, naturtyper och arter som har upp-
stått, utvecklats eller gynnats av människans nyttjande av landskapet. Deras lång-
siktiga fortlevnad och utveckling förutsätter eller påverkas positivt av en viss typ 
av mänskligt brukande och skötsel. Det biologiska kulturarvet är en del av den 
samlade biologiska mångfalden. Historisk markanvändning berättar om hur land-
skapet nyttjats av tidigare generationer. Biologiskt kulturarv innefattar vilda arter 
men också den genetiska mångfalden hos domesticerade arter, som t. ex. finns 
bevarad i lantraser och äldre kulturväxter eller vilda släkting till dessa. En del 
införda arter kan dock utvecklas till att bli invasiva, se främmande arter.  

13 Utkastet till fördjupad utvärdering av Ett rikt odlingslandskap 2015, avsnitt 1.1.5
14 Målövergripande analys om GMO från Jordbruksverket.
15 The European Network on Invasive Alien Species, NOBANIS (www.nobanis.org).
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Värdefulla ängs- och betesmarker, brynmiljöer och betad skog är några av de 
miljöer som innehåller biologiskt kulturarv och som hotas av förändrad markan-
vändning och moderna brukningsmetoder inom jord- och skogsbruket. Det biolo-
giska kulturarvet i fjällandskapet är viktigt men mindre känt. Biologiskt kulturarv 
finns också i parker, trädgårdar och på kyrkogårdar.

Gräsmarkerna hör till de naturtyper som har sämst status16 och trenden verkar 
fortsätta brant utför. En stickprovsinventering av marker som ingår i ängs- och 
betesmarksinventeringen indikerar att närmare 18 procent av markerna som 
bedömdes som värdefulla åren 2004-2005 inte längre är det och 12 procent är 
inte ens möjliga att restaurera med rimliga insatser. En tydlig förändring av natur-
värdena märktes i 61 procent av de inventerade objekten och en försämring i 28 
procent. Andelen med svag hävd hade ökat, och andelen med god hävd minskat17. 

Av brynmiljöer i övergången mellan skog och jordbruksmark är idag tvära 
bryn, d.v.s. föga utvecklade bryn som sannolikt har begränsat värde för biologisk 
mångfald, vanligast förekommande på nationell nivå. De mer komplexa som t ex 
buskbryn, mosaikbryn och trappstegsbryn tillhör de mer ovanliga18.

1.1.8 TÄTORTSNÄRA NATUR

Tillståndet för tätortsnära natur som är värdefull för friluftslivet, kulturmiljön 
och den biologiska mångfalden kan inte bedömas eftersom specifik uppföljning 
saknas. Detsamma gäller i stora delar dess tillgänglighet för människan. Det är 
också svårt att sätta en avståndsgräns för tätortsnära natur, men en tumregel kan 
vara att den går minst en kilometer ut från tätortsgränsen19. Sannolikheten att ett 
naturområde besöks regelbundet sjunker om avståndet är längre än ungefär en 
kilometer från bostaden.

Viss information om friluftslivet i tätortsnära natur finns dock i den nationella 
enkät om friluftsliv som Mittuniversitetet på Naturvårdsverkets uppdrag redovi-
sade i mars 201520. Dels finns där information om vistelser i friluftsmiljöer som 
beskrivs som bebyggelse, park eller öppen yta, vilka kan antas vara tätortsnära. 
Här handlar det framför allt om kortare besök nära hemmet, även om 10 procent 
angav att de tillbringade flera dagar i denna miljö vid det senaste besöket. Dels 
kan man anta att en del av de svar som gäller skog och odlingslandskapet avser 
tätortsnära miljöer, då det är relativt många som anger att de har mycket nära till 

16  Wenche Eide (red.) 2014. Arter och naturtyper i habitatdirektivet – bevarandestatus i 
Sverige 2013. ArtDatabanken SLU, Uppsala.

17 Utvärdering av ängs- och betesmarksinventeringen och databasen TUVA ISSN 1102-3007 
• ISRN SJV-R-13/32-SE • RA13:32. Jordbruksverket.

18 Muntlig information från Åsa Eriksson. Data för åren 2003-2012. Nils-programmet, SLU.
19 Hörnsten, L. & Fredman, P. 2000. On the distance to recreational forests in Sweden. 

Landscape and Urban Planning 51.
20 Friluftsliv 2014 Delrapportering av en nationell enkät om svenska folkets friluftsvanor. 

Februari 2015. Peter Fredman, Mittuniversitetet, Marcus Hedblom, SLU.



400 MÅL I SIKTE – DE 16 MILJÖKVALITETSMÅLEN I FÖRDJUPAD UTVÄRDERING 2015 – VOLYM 2

dessa miljöer. Någon totalbedömning över friluftslivsvärdena i tätortsnära natur 
låter sig inte göras.

Vid utgången av år 2013 hade 21 procent av landets befolkning en national-
park, ett naturreservat eller ett naturvårdsområde inom en kilometer från sin 
bostad. Det genomsnittliga avståndet till naturskyddsområden var 3 kilometer. 
Människor i tätort och tätt befolkade kommuner har i regel närmare till ett natur-
skyddat område än personer boende i glest befolkade områden.

Olika aktörer har olika syn på vilken hänsyn som tas och vilken hänsyn som 
borde tas inom skogsbruket. Skogens sociala värden vårdas på en del håll bra 
och på andra är hänsynen bristfällig. Det förekommer att höga sociala värden går 
förlorade på grund av skogsbruk. I vilken omfattning det sker och hur stor bety-
delse det har för uppfyllandet av miljömål och friluftslivsmål är oklart. De tätorter 
som omges av åkermark har inte, enligt allemansrätten, samma tillgång till den 
tätortsnära naturen, som man har där de omges av betesmark eller skog. Tillgäng-
ligheten har under lång tid försämrats i takt med att gamla vägar lagts igen och 
vattendrag kulverterats för att få större åkrar. 

Tätorternas trädgårdar, parker och kyrkogårdar är ofta en nära tillgänglig 
resurs för vardaglig rekreation och friluftsliv. 

1.2 Aktuell situation för miljöarbetet 

1.2.1 GYNNSAM BEVARANDESTATUS OCH GENETISK VARIATION

Miljöarbetet tas upp under grön infrastruktur.

1.2.2 PÅVERKAN AV KLIMATFÖRÄNDRINGAR

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 
tagits fram i Förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö21.

1.2.3 EKOSYSTEMTJÄNSTER OCH RESILIENS

Under 2014 tar riksdagen beslut om En svensk strategi för biologisk mångfald  
och ekosystemtjänster22 baserat på utredningen ”Synliggöra värdet av Ekosystem-
tjänster”23 och Miljömålsberedningens betänkande om långsiktigt hållbar mark-

21 Förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö. Redovisning av ett 
regeringsuppdrag. Naturvårdsverket.  SKRIVELSE 2014-06-05 NV-04173-13.

22 En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Regeringens proposition 
2013/14:141.

23 Synliggöra värdet av ekosystemtjänster – Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster. SOU 2013:68.
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användning24. Samma år överlämnar Miljömålsberedningen delbetänkandet Med 
miljömålen i fokus – hållbar användning av mark och vatten25. Där slutredovisas 
uppdragen om en långsiktigt hållbar markanvändning och en hållbar och sam-
manhållen vattenpolitik. Naturvårdsverkets forskningssatsning ”Värdet av ekosys-
temtjänster” ska belysa hur värdet av ekosystemtjänster bättre kan beaktas i olika 
beslutssituationer. En omfattande forskningssatsning görs också för fjällmiljön.

Naturvårdsverket ges i uppdrag att genomföra en kommunikationssatsning om 
ekosystemtjänster och bör i relevanta frågor samarbeta med Havs- och vatten-
myndigheten, Sveriges geologiska undersökning, Sametinget, Riksantikvarie-
ämbetet, Vinnova, Statens energimyndighet, Skogsstyrelsen, Statens Jordbruksverk, 
Boverket, Tillväxtverket, länsstyrelserna och andra regionala aktörer samt vid 
behov samråda med andra berörda myndigheter, framför allt sådana med ansvar i 
miljömålssystemet.  Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 januari år 2018. 

Det finns inga andra styrmedel specifikt inriktade på ekosystemtjänster men 
förekomsten av en grön infrastruktur där olika ekosystem finns representerade i 
tillräcklig omfattning och kvalitet är grundläggande. Se grön infrastruktur.

1.2.4 GRÖN INFRASTRUKTUR

Skog, jordbruksmark, grundvatten, våtmarker, sjöar och vattendrag finns ofta i en 
mosaik där de påverkar varandra. Fysisk planering av hela landskap är därför en 
nyckelfaktor för att skapa och vidmakthålla en grön infrastruktur, där samman-
hanget i landskapet och möjligheten för djur och växter att leva och sprida sig, 
bibehålls eller utvecklas. Ekosystemansatsen poängterar vikten av att ekonomiska 
och sociala faktorer ingår i arbetet med bevarande och hållbart nyttjande. Arbets-
metoden bygger på en adaptiv förvaltning som tar hänsyn till att kunskapen om 
ekosystemen inte är fullständig, och innebär att åtgärderna planeras, följs upp och 
justeras kontinuerligt på ett kunskapsuppbyggande sätt. Ekosystemansatsen är ännu 
sparsamt använd i den svenska förvaltningen av mark, vatten och naturresurser.

En fungerande grön infrastruktur upprätthålls genom en kombination av skydd, 
återställande och hållbart nyttjande inom sektorer, så att fragmentering av popula-
tioner och livsmiljöer inte sker och den biologiska mångfalden i landskapet beva-
ras. En hel del aktiviteter explicit relaterade till grön infrastruktur har skett sedan 
den förra fördjupade utvärderingen. Mycket är dock fortfarande på utrednings- 
och planeringsstadiet.

Naturvårdsverket i samarbete med andra berörda myndigheter har haft i upp-
drag att utarbeta en landskapsanalys och analysera relevanta styrmedel för att 

24 Långsiktigt hållbar markanvändning del 1. Delbetänkande av Miljömålsberedningen. SOU 
2013:43.

25 Med miljömålen i fokus – hållbar användning av mark och vatten SOU 2014:50.
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utveckla den gröna infrastrukturen26 samt ta fram förslag till en handlingsplan för 
grön infrastruktur på regional nivå i land- och vattenmiljön27. I regeringens propo-
sition En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster28 aviseras 
att länsstyrelserna ska utveckla regionala handlingsplaner för grön infrastruktur, 
samordnade av Naturvårdsverket i samarbete med andra berörda myndigheter. 
Naturvårdsverket har under 2014 påbörjat uppdraget att ta fram riktlinjer och en 
genomförandeplan för regionala handlingsplaner för grön infrastruktur29. Metria 
har på uppdrag av Naturvårdsverket utarbetat en sammanställning över olika 
geografiska och andra datamängder som kan användas för de regionala handlings-
planerna30. Länsstyrelserna har under perioden fått ytterligare bidrag för arbete 
med regionala landskapsstrategier. Strategierna har omfattat från hela länet till 
begränsade landskapsavsnitt, med involvering av olika samhällsaktörer som en 
central arbetsmetod. 

Arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper har ett land-
skapsperspektiv där åtgärder i skyddade områden binds ihop med naturvård i det 
övriga landskapet. Det pågick under 90-talet i liten skala. År 2003 ökades verk-
samheten till drygt 200 program om totalt cirka 400 arter. 

Antalet program som är fastställda och gällande under år 2014 var vid årets 
slut135 stycken.  Till detta kommer 41 program som är genomförda och avslu-
tade. Samtliga drygt 200 åtgärdsprogram planeras att bli fastställda och under 
genomförandet till 2015. 

Åtgärdsprogrammen har bidragit till kunskapsspridning, både när det gäller 
förekomst av arter och när det gäller vilka åtgärder som gynnar deras miljöer. Det 
har lett till att flera aktörer i landskapet kunnat anpassa sin verksamhet för att 
gynna biologisk mångfald. Exempel på detta är Trafikverkets skötsel av artrika 
vägkanter och anpassning av åtagandeplaner inom utvald miljö i landsbygds- 
programmet. Företag kan göra ekonomiskt vinst vid ökat naturvårdshänsyn vid 
efterbehandling av täkter för att gynna åtgärdsprogramarter. De anpassade åtgär-
derna är mindre kostsamma än schablonmässig återställning, samtidigt som det i 
och med dem skapas miljöer som även är intressanta för friluftslivet. Kombination 
av medel från Utvald miljö i landsbygdsprogrammet och åtgärdsprogramsarbetet 
har möjliggjort ekonomiskt lönsam verksamhet hos företagare och markägare ute 
i landsbygden vid restaurering av igenvuxna betesmarker med ädellövträd och 
bete på mosaikmarker i skärgården. 

26 Grön infrastruktur Redovisning av regeringsuppdrag.NV-03013-12. 2012 
Naturvårdsverket.

27 Förslag till hur en handlingsplan för grön infrastruktur kan tas fram på regional nivå.   
NV-03367-13. 2013. Naturvårdsverket.

28  Prop. 2013/14:141.
29 M2014/1948/Nm, september 2014, ska slutredovisas 1 oktober2015.
30 NV-05167-14 Sammanställning av befintliga data till stöd för en grön infrastruktur.

E
T

T
 R

IK
T

 V
Ä

X
T-

 O
C

H
 D

JU
R

L
IV



 MÅL I SIKTE – DE 16 MILJÖKVALITETSMÅLEN I FÖRDJUPAD UTVÄRDERING 2015 – VOLYM 2 403

EU-fonden LIFE Natur och biologisk mångfald, är inriktad på att genomföra 
Art- och habitatdirektivet, Fågeldirektivet, Natura 2000 nätverket och att bidra 
till EU:s strategi för biologisk mångfald. Under 2012–2014 har EU-kommissionen 
beviljat 8 nya LIFE-projekt inom natur och biologisk mångfald till Sverige, med en 
sammanlagd finansiering från EU på cirka 23 000 000 euro. Projekten är: Sand-
LIFE för restaureringar av naturtyper på sandjordar i södra Sverige, RECLAIM 
LIFE för Restaurering av våtmarkerna Tysslingen och Venakärret, Coast bene-
fits för restaurering det betespräglade kustlandskapet i Östergötland, ELMIAS 
som syftar till att utrota almsjukan samt motverka effekterna av askskottsjukan 
på Gotland, LIFE+Vänern har som mål att förbättra bevarande-statusen för 11 
fågelarter som ingår i Fågeldirektivet, genom att restaurera viktiga häckningsplat-
ser och rastplatser i Vänerns skärgård, LIFE Taiga som ska återställa en gynnsam 
bevarandestatus i en betydande del av det boreala barrskogsområdets livsmiljöer i 
Sverige och utveckla lämpliga metoder för föryngringsbränning, BushLIFE som ska 
återställa flera livsmiljötyper i betespräglade gräsmarker i Skåne, öka livsmiljökva-
liteten och förbättra bevarandestatusen för flertalet arter, samt LIFE-TripleLakes 
som ska utveckla en modell för anpassningsbar förvaltning av avrinningsområden 
i Jämtland för akvatiska ekosystem med högt bevarandevärde. Under samma tid 
har ytterligare 10 LIFE projekt inom natur och biologisk mångfald pågått samt 1 
projekt avslutats.

Aichimålet om ett representativt skydd av landmiljöer, och om restaurering av 
15 procent av skadade ekosystem till 2020 kommer inte att nås. Nätverket av 
skyddade områden är inte tillräckligt representativt eller sammanhängande. 

Fler områden på land, i sjöar och hav har skyddats, men med nuvarande takt i 
arbetet kommer vi inte att uppnå målen om skydd till 2020.  Totalt omfattas 13 
procent av landarealen av skydd. Köp, intrångsersättning, ersättningsmark och 
bidrag används för att bevara de mest skyddsvärda områdena. Naturvårdsverket 
bedömer att två till fyra gånger så stor areal gammal skog avverkats jämfört med 
vad som skyddats under senare år. Cirka 2 procent av naturreservaten är avsatta 
för att skydda sötvattensmiljöer31. I dagsläget omfattar det marina områdesskyd-
det (Nationalpark, Naturreservat/Naturvårdsområde samt Natura 2000) 6,3 pro-
cent av havsområdet nationellt. Biotopskyddsområden saknas idag i marin miljö. 
Den geografiska utbredningen av de marina skyddade områdena är störst nära 
kusten och bara ett fåtal finns utanför trålgränsen (3–4 nm från baslinjen). 

En försöksverksamhet, ”Kometprogrammet”, har bedrivits i fem områden i 
landet under perioden 2010–2014. Arbetet har genomförts och lett till skydd av 
omkring 1 130 hektar produktiv skogsmark. 

Naturvårdsverket har inom ramen för ESAB-paketet köpt, sålt och bytt ett antal 
områden. I medeltal har cirka 15 000 hektar skogsmark värderats per år, under 

31 http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=119&pl=1.
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perioden 2010–2013 . Ersättningsmarkerna och de planerade reservatsmarkerna 
motsvarar i det perspektivet cirka tio års sedvanlig värderinginsats motsvarande 
en kostnad omkring 250 miljoner kronor.

Årligen har 250–300 miljoner kronor gått till skötsel av nationalparker och 
naturreservat. Medelsbehovet för att de skyddade områdenas naturvärden ska 
bevaras och tillgängliggöras i önskvärd utsträckning bedöms uppgå till betydligt 
mer än nuvarande anslagsnivå.

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning för länsstyrelsernas och kom-
munernas arbete med att bilda naturreservat. Vägledningen är ett resultat av ett 
flerårigt arbete med många aktörer inblandade i processen. Vägledningen syftar 
till att bidra till att arbetet med bildande av naturreservat sker på ett ändamåls-
enligt sätt i förhållande till uppdraget att bidra till uppfyllandet av uppsatta mål 
för såväl den biologiska mångfalden som friluftslivet. Den ska också bidra till att 
arbetet sker rättssäkert med utgångspunkt från gällande regelverk, med erforderlig 
hänsyn till både enskilda och andra allmänna intressen och med en ambitionsnivå 
som står i proportion till tillgängliga resurser.

Naturvårdsverket har också tillsammans med nationalparksförvaltarna (läns-
styrelserna, Stiftelsen Tyrestaskogen och Laponiatjuottjudus) jobbat för att skapa 
en gemensam webbplats för Sveriges nationalparker32.

Det pågår mycket arbete för att öka hållbarheten i nyttjandet. Jordbruket job-
bar med miljöåtgärder inom landsbygdsprogrammet, med informations- och 
rådgivningsinsatser samt genom tvärvillkor inom gårdsstödet  Se Ett rikt odlings-
landskap. Detsamma gäller skogsbruket, där projektet ”Dialog om miljöhänsyn” 
tar fram målbilder för god miljöhänsyn i samband med avverkning och implemen-
teringsarbete. Omfattande frivilliga avsättningar av skog görs också, se Levande 
skogar. För att frivilliga insatser ska kunna ingå i en grön infrastruktur är det 
dock nödvändigt att det går att styra dem till där de gör störst nytta, att det fram-
går var de finns och att de finns kvar. EU:s gemensamma fiskeripolitik har revide-
rats och ger nya förutsättningar att skapa ett långsiktigt hållbart fiske. Havs- och 
vattenmyndigheten har under år 2014 påbörjat ett projekt för att öka kunskapen 
om ekosystembaserad fiskförvaltning och en statlig havsplaneringslag har införts. 
Se Hav i balans samt levande kust och skärgård.

1.2.5 GENETISKT MODIFIERADE ORGANISMER

Genetiskt modifierade organismer har inte introducerats i miljön i någon större 
utsträckning och befintliga styrmedel är väl utvecklade och används.

32 www.sverigesnationalparker.se/
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1.2.6 FRÄMMANDE ARTER OCH GENOTYPER

En ny EU-förordning om förebyggande och hantering av introduktion och sprid-
ning av invasiva främmande arter har antagits under 2014. Arbete pågår med att 
implementera den nya EU-förordningen i Sverige genom att revidera den nationel-
la strategin och handlingsplanen om främmande arter från 200833. Revideringen, 
med fokus på de förändringar som krävs för förordningen, har genomförts som 
ett regeringsuppdrag lett av Naturvårdsverket i samråd med Jordbruksverket och 
Havs- och vattenmyndigheten. Under perioden fortsatte bekämpningen av mård-
hund och lokala bekämpningsinsatser mot bl a vresros, jättebalsamin, jätteloka, 
sjögull och mink.

1.2.7 BIOLOGISKT KULTURARV

Biologisk mångfald som kräver skötsel och utgör biologiskt kulturarv återfinns i 
många naturreservat och behöver lyftas fram och skötas för att värdena ska bestå. 
För att skydda och vårda särskilt värdefulla kulturhistoriska helhetsmiljöer, som 
till exempel har formats av lantbruket eller präglats av samekulturen, bildas kul-
turreservat där även biologiskt kulturarv ingår i varierande grad. Områdena har 
på olika sätt präglats av äldre tiders markanvändning och resursutnyttjande. Det 
finns i dag 41 kulturreservat i Sverige34. 

Ängs- och betesmarker i odlingslandskapet har bland annat skötts med miljö-
ersättningar, men arealen som fått stöd har minskat35. Det finns också regionala 
skillnader. Betesmarkerna har röjts i ökad omfattning vilket i många fall bedöms 
vara positivt för natur- och kulturvärdena. Negativt är att även jätteträd, grova 
träd och döda träd röjts bort. 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. 

Miljöbalkens generella biotopskydd (7 kap 11 § miljöbalken) innebär att sten-
murar, åkerholmar, åkerholmar, odlingsrösen, källor, våtmarker, diken och mindre 
vattendrag är skyddade om de ligger i jordbruksmark. Pilevallar och alléer är 
skyddade även på annan mark. Möjligheter till dispens från det biotopskyddet 
ökade år 2014 så att biotoper i vissa fall ska kunna tas bort för att möjliggöra ett 
mer rationellt jordbruk. Bibehållet brukande är viktigt för att bevara det biologis-
ka kulturarvet i odlingslandskapet men ändringen innebär en risk att småbiotoper 
försvinner.

Planbestämmelser enligt plan- och bygglag och kulturmiljölag ger vissa möjlig-
heter att skydda träd och växter som ingår i fornlämningar, finns i trädgårdar och 
parker samt på kyrkogårdar. Skötsel av dessa miljöer behöver ta hänsyn till det 
biologiska kulturarvet för att värdena ska bestå. 

33 Regeringsuppdraget redovisas december 2014.
34 http://www.raa.se/kulturarvet/landskap/kulturreservat/forteckning-3/
35 Jordbruksverkets miljöersättningsstatistik (DAWA) Preliminära data för 2012.
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Skogsstyrelsen har tagit fram ett faktablad om brynmiljöer36. Riksantikvarieäm-
betet har i samarbete med Centrum för biologisk mångfald tagit fram en broschyr 
med exempel på insatser som ökar kunskaperna om biologiskt kulturarv.37 Under 
år 2014 publicerades även en vägledning för hantering av träd i offentliga mil-
jöer38. 

Den genetiska mångfalden hos domesticerade arter följs upp i Ett rikt odlings-
landskap. Där redovisas att det nationella programmet för odlad mångfald (POM) 
nu är inriktat på bevarande och nyttjande av den odlade mångfalden. Utveckling-
en för husdjursraserna är i stora delar positiv eller stabil. 

Mer om biologiskt kulturarv finns under Ett rikt odlingslandskap, Levande sko-
gar och Storslagen fjällmiljö.

1.2.8 TÄTORTSNÄRA NATUR

Lokala naturvårdsbidrag, LONA, har använts för att förbereda nya kommunala 
naturreservat och för att öka tillgängligheten i befintliga eller nya naturreservat. 
Naturvårdsverket har tillsammans med länsstyrelserna tagit fram en vägled-
ning för skydd av natur som ska stödja länsstyrelserna i arbetet med att skydda 
värdefull natur. Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Myndigheten för 
handikappolitisk samordning har publicerat en vägledning som handlar om att 
tillgängliggöra skyddade natur- och kulturområden. Vägledningarna kan användas 
av kommuner som vill inrätta tätortsnära naturreservat eller arbetar med tillgäng-
lighet i tätortsnära områden.

Länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län fick 2002 reger-
ingens uppdrag att ta fram program för varaktigt skydd av de mest värdefulla 
tätortsnära naturområdena. Områden skulle skyddas inom tio år. I Skåne län har 
22 av de 27 områden som pekades ut i dag ett skydd som naturreservat, till exem-
pel Ängelholms strandskog, Herrevads kloster och Foteviksområdet. Samtidigt har 
11 av 16 utpekade områden fått kommunalt naturreservat. I Stockholmsområdet 
innebär förslagen att ytan skyddad natur fördubblas. Bland föreslagna områden 
finns Bogesundslandet, Lovön, Årstaskogen i Stockholm och Flemingsbergsskogen 
i Huddinge.

I den regionala utvecklingsplaneringen används begreppet regional grönstruktur 
för att beskriva det sammanhängande system av grönska, mark och vatten som 

36 Faktablad  Brynmiljöer i anslutning till öppen jordbruksmark. Målbilder för god 
miljöhänsyn – framtagna i samverkan med skogssektorn inom projektet Dialog om 
miljöhänsyn. Skogsstyrelsen 2014.

37 Biologiskt kulturarv – växande historia. Riksantikvarieämbetet och Centrum för biologisk 
mångfald 2014.

38 Fria eller fälla: En vägledning för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer.  
2014 Riksantikvarieämbetet i samverkan med Naturvårdsverket, Trafikverket, Läns- 
styrelserna, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Föreningen Sveriges stadsträdgårds-
mästare, Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer och Sveriges lantbruksuniversitet.
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finns i anslutning till bebyggda miljöer. De tre storstadslänen har särskilt ombetts 
att bevaka riksintressen för friluftsliv med särskilt fokus på tätortsnära områden. 
Kartläggningen är klar men inga beslut om uppdateringar av gamla riksintressen 
eller beslut om nya har tagits. Länsstyrelserna har i varierande grad haft dialog 
med kommunerna. I många fall har föreslagna områden redan skydd i form av 
naturreservat och/eller Natura 2000 områden. 

Huvuddelen av den tätortsnära naturen är utan formellt skydd. Här har den 
fysiska planeringen stor betydelse. Boverket har under åren utvecklat sin samord-
ningsroll. Dialog och samarbete med de 12 myndigheterna med ansvar enligt hus-
hållningsförordningen har utvecklats. Andra myndigheter som berörs av arbetet 
med hushållning med mark- och vattenområden deltar också i utvecklingsarbetet.

Som en fortsättning på Boverkets regeringsuppdrag från åren 2011-2012 om 
samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet, publicerades en vägledning. 
Den riktar sig främst till kommunala planerare och visar på behovet och nyttan av 
stimulerande miljöer för fysisk aktivitet, beskriver lagramar inom den fysiska sam-
hällsplaneringen och ger inspirerande exempel. Fokusområden är tillgänglighet till 
grönområden och tätortsnära friluftsområden samt säkra, trygga och attraktiva 
gång och cykelbanor. Särskilt hänsyn har tagits till barn och unga, funktionshin-
drade samt äldre. 

Under åren 2012–2014 beviljades LONA-projekt för cirka 120 miljoner kronor 
till tätortsnära projekt. Bland projekt inriktade på friluftsliv finns bl.a. åtgärder 
som vandringsleder, aktivitetsbanor, broar, grillplatser, fågeltorn, naturskolor, 
skolskogar, utbildningar/ dialogträffar samt tillgängligetsanpassning och P-platser 
med hållplats för färdtjänst. Bland projekten inriktade på naturvärden finns popu-
lationsförstärkande åtgärder, röjningar, restaurering av naturtyper och stängsling. 
När ideella föreningar varit verksamma i projekten finns ofta engagemanget kvar 
när projekttiden är slut. Det finns projekt som avslutats för flera år sedan där 
verksamheten fortsätter av samfällighetsföreningar, byalag och andra. Ett sådant 
exempel Skummeslövstrand i Laholms kommun där sanddyner och strandhed 
fortfarande rensas från vresrosor, al och annan vegetation.

Utvecklingen inom strandskydd i tätortsnära lägen visar upp både positiv och 
negativ utveckling. I många kommuner har oljehamnar och soptippar omvandlats 
till strandnära naturområden. Tidigare isolerade, men biologiskt intressanta områ-
den har bundits samman med cykel och vandringsvägar och på så sätt ökat till-
gängligheten för människan och öppnat upp spridningskorridorer för växter och 
djur. Samtidigt har bebyggelsetrycket ökat på den tätorts- och strandnära marken. 
Byggnader och hårdgjorda anläggningar når ända ut i vattnet och försämrar lev-
nadsbetingelserna för växter och djur.

Mer än häften av kommunerna saknar en politiskt antagen skogspolicy eller 
motsvarande med målsättningar för förvaltning av kommunens tätortsnära skog. 
Virkesproduktion är målsättning på allt från 2 till 90 procent av den tätortsnära 
kommunalägda skogen. Skogen sköts därför ofta inte i första hand för att främja 
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rekreation, friluftsliv och biologisk mångfald. Kommuner har sällan uttalade 
önskemål om hur andra skogsägare i kommunen sköter sin skog. I 93 procent av 
kommunerna ställs inga krav på privata markägare. Behovet av att skydda ytter-
ligare tätortsnära naturområden bedöms i 58 procent av kommunerna vara stort. 
Den övervägande delen av kommunernas reservatsbildning sker på kommunens 
egen mark. Eftersom endast 16 procent av den tätortsnära skogen är i kommunal 
ägo, är risken är hög att mindre skyddsvärda skogar skyddas. 

Vid nyttjande av skog ska enligt skogsvårdslagen hänsyn tas även till andra 
allmänna intressen som rekreation, friluftsliv, biologisk mångfald, landskapsbilden 
och kulturmiljövärdena. Markägarnas initiativ till åtgärder på frivillig väg har inte 
genomförts i den omfattning som lagstiftarna hoppats. Idag avverkas tätortsnära 
skog ända in till skolgårdar och bebyggelse. 

Skogssektorns arbete inom projektet Dialog om miljöhänsyn har skapat en 
plattform för fortsatt arbete med målbilder för god miljöhänsyn inom områden 
som har betydelse för friluftsliv och rekreation. Målbilder tagits fram för närsko-
gar, friluftsskogar, uppehållsplatser samt stigar och leder. Samråd är en viktig del 
av målbilderna. Samordningen inom den statliga förvaltningen har förbättrats och 
helhetssynen på markanvändningen har ökat under perioden men det kvarstår 
mycket arbete för att bevara den biologiska mångfalden, kulturmiljön och förbätt-
ra förutsättningarna för friluftsliv i tätortsnära natur.

1.3 De centrala problemen för målet 
Det finns starka drivkrafter för en fortsatt utveckling mot ett än mer intensivt 
nyttjande av mark och vatten och ytterligare fragmentering av landskapet, ur ett 
globalt perspektiv såväl som inom Europa och nationellt. Utveckling drivs av en 
kombination av faktorer, bland annat fortsatt ekonomiska utveckling, ökad global 
konkurrens och ökad efterfrågan på ekosystemens resurser så som livsmedel, fib-
rer, energi och vatten. Utvecklingen påverkas också av klimatförändringar, demo-
grafi och livsstilsförändringar.39 

Mer konkret kan ett antal viktiga hot40 mot Ett rikt växt- och djurliv identifie-
ras. Hoten innebär ett tryck på ekosystemen vilket leder till förlust av arter och 
naturtyper och resulterar i förlust av ekosystemtjänster och ekosystemens resiliens:

• Habitatförändringar uppstår vid större exploateringar, exempelvis vid nya 
infrastruktursatsningar, gruvor eller annan bebyggelse och vid intensivt bru-
kande av t.ex. jord- och skogsbruksmark. Igenväxning pga. upphörd hävd är 
särskilt relevant för odlingslandskapets öppna gräsmarker. Förändringarna 
kan innebära förlust av habitat men även fragmentering och degradering är 
relevant.

39 EEA SOER-2015 (mars 2015).
40 EEA SOER-2015 (mars 2015).
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• Överexploatering av naturresurser är fortsatt ett stor problem, särskilt vid 
uttag av marina resurser.

• Invasiva främmande arter (IAS) har redan en tydlig negativ effekt på biolo-
gisk mångfald i Sverige, och förväntas öka inom samtliga naturtyper. Främ-
mande invasiva arter kan helt slå ut inhemska arter med allvarliga följdeffek-
ter för ekosystemen.

• Föroreningar, inklusive övergödning, utgör fortsatt en hot mot biologisk 
mångfald, även om vissa föroreningar har minskat eller att insatser för att 
påverka deras effekt har utvecklats.

• Klimatförändringar påverkar redan olika arters utbredningsområde och 
interaktioner och kommer att bli ett allt allvarligare hot inom de kommande 
decennierna.           

Några viktiga aktiviteter med påverkan på biologisk mångfald kan identifieras:
Inom skogsbruket förekommer fortfarande avverkningar av gamla skogar med 

höga naturvärden och lång kontinuitet, större arealer ensartade, tätare och mör-
kare produktionsskogar, ökad användning av främmande trädslag som inte kan 
nyttjas av många inhemska arter samt ökad skogsgödsling. 

Jordbruket koncentreras än mer till slättbygderna. Intensifiering innebär ofta 
dränering, ökad användning av konstgödsel och bekämpningsmedel samt förenk-
lade växtföljder. Samtidigt är jordbruket en förutsättning för att bevara landska-
pet och den biologiska mångfalden. Betesdjur är till exempel nödvändiga om vi 
ska behålla ett omväxlande landskap, men samtidigt måste såväl bete som slåtter 
anpassas så hävden inte blir för intensiv, för tidig eller för likartad.

I havet ökar trycket från kommersiellt fiske och sjöfart samt etablering av havs-
baserad vindkraft. 

Global handel ökar antalet främmande organismer som följer med i olika trans-
porter och därmed risken att de sprids. 

Även torv-, berg- och grustäkt samt mineralutvinning kan ha negativ inverkan 
på biologisk mångfald. 

Tätorter och utveckling av infrastrukturer förväntas fortsätta att expandera och 
ha en fragmenterande inverkan på livsmiljöer, vilket försvårar spridning av arter. 
Mänsklig verksamhet orsakar också utsläpp av föroreningar som påverkar biolo-
gisk mångfald. Övergödning av sötvatten och hav fortsätter att orsaka problem. 
Ökande halter av koldioxid i atmosfären och ett förändrat klimat kommer att 
påverka den biologiska mångfalden och ekosystemen, till exempel genom att för-
sura havsvattnet och förändra arters utbredningsområden.

I det svenska miljömålssystemet behandlas dessa frågor i flera olika miljömål. 
Ett rikt växt- och djurliv är beroende av att andra miljökvalitetsmålen nås, spe-
ciellt de s.k naturtypsmålen Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Myllrande 
våtmarker, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och 
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skärgård, samt Storslagen fjällmiljö men också Ingen övergödning, och Begränsad 
klimatpåverkan. 

Centralt för Ett rikt växt- och djurliv är att uppnå gynnsam bevarandestatus för 
i Sverige naturligt förekommande naturtyper och arter. Det återkommer också i de 
andra naturtypsmålen för arter och naturtyper beroende av dessa miljöer. 

I bedömningen om bevarandestatus för naturtyper och arter används resultat 
från rapportering till EU41 som bygger på fyra faktorer: populationsstorlek (areal 
för naturtyper), utbredning, kvalitet i miljön och framtidsutsikter. Alla fyra fakto-
rer måste vara uppfyllda för bedömningen gynnsam bevarandestatus. Trender för 
faktorerna tas också fram.

För att uppnå gynnsam bevarandestatus har det som sker i vardagslandskapet 
störst betydelse. Hänsyn i nyttjandet av mark och vatten men även skötselåtgärder 
utanför skyddade områden är därför mycket viktigt. Skog, jordbruksmark, grund-
vatten, våtmarker, sjöar och vattendrag finns ofta i en mosaik där de påverkar 
varandra. Planering av hela landskap är en nyckelfaktor för att motverka habitat-
förändring och överexploatering samt att möjliggöra anpassning till ett förändrat 
klimat. Det behövs för att skapa och vidmakthålla en grön infrastruktur där sam-
manhanget i landskapet och möjligheten för djur och växter att leva och sprida sig 
bibehålls eller utvecklas. 

Det är inte helt enkelt att avgöra vilka preciseringar som väger tyngst i detta 
mål eftersom flera av dem är korrelerade och samma styrmedel ofta används. 
Resilienta ekosystem är till exempel beroende av att det finns en fungerande grön 
infrastruktur och gynnsam bevarandestatus för arter och naturtyper. Det senare 
inbegriper ett gott tillstånd för vårt biologiska kulturarv som innehåller några av 
de artrikaste naturtyperna i landet. De här uppräknade preciseringarna tillsam-
mans med främmande arter väger dock tyngts i bedömningen. 

Nedan listas centrala områden inom vilka insatser bedöms ha störst inverkan 
på måluppfyllelse av Ett rikt växt- och djurliv till år 2020.  

1.3.1 HÅLLBART NYTTJANDE 

Drivkrafterna för ett intensivt nyttjande av mark och fragmentering av landskapet 
har varit och är mycket starka, eftersom det finns en marknad för och stor efter-
frågan på resurser som till exempel skogsråvaror, energi och livsmedel. Hänsynen 
i nyttjandet får ofta stå tillbaka för kortsiktiga ekonomiska intressen och leder till 
habitatförstöring och läckage av ämnen med negativ påverkan på den biologiska 
mångfalden och ekosystemen. Det finns inte tillräckliga incitament för en omställ-
ning till ett hållbart nyttjande. 

41 Wenche Eide (red.) 2014. Arter och naturtyper i habitatdirektivet – bevarandestatus i 
Sverige 2013.
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1.3.2 LANDSKAPSPERSPEKTIV VID PLANERING OCH EXPLOATERING

Samhällsutvecklingen har lett till expansion av tätorter, utveckling av infrastruk-
turer och ett ökat intresse för torv-, berg- och grustäkt samt mineralutvinning 
som bryter upp landskapet.  För att exploateringar ska lokaliseras till platser 
där de gör minst skada på den gröna infrastrukturen, och förutsättningarna för 
densamma, behövs såväl planering på landskapsnivå som underlag för att kunna 
göra den. Detsamma gäller för stärkandet av den gröna infrastrukturen så att nät-
verk av skyddade områden, restaureringar på lämpliga platser tillsammans med 
hållbart nyttjande ökar möjligheten för djur och växter att leva och sprida sig. I 
en grön infrastruktur ska hänsyn till klimatförändring och klimatanpassning för 
naturmiljön och ekosystemen ingå och geologiska förutsättningar och historisk 
markanvändning beaktas.

1.3.3 DET BIOLOGISKA KULTURARVET

Ängs- och betesmarker innehåller några av de artrikaste naturtyperna i landet. 
Ängs- och betesmarksarealen som sköts med hjälp av landsbygdsprogrammets 
miljöersättningar har minskat. Miljöersättningar tillsammans med stödet Nokås 
har också finansiera 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 försäm-
ringar 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 har tagits bort under 2014. Till viss del finan-
sieras skötsel av ängs- och betesmarker även av medel som är avsatta för åtgärder 
för värdefull natur. En stor andel av skötselmedlen som Naturvårdsverket fördelar 
går till dessa men medlen räcker ändå inte till. 

1.3.4 FRÄMMANDE ARTER

Främmande arter fortsätter att öka. Idag bedöms 388 arter vara invasiva och 82 
potentiellt invasiva. Bäst är att bekämpa invasiva arter innan de etablerats. Viktiga 
införselvägar är flygplatser och hamnar och miljöer som trädgårdar och parker 
och skogsplanteringar. 
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2. Analys av förutsättningar och orsaker  
till situationen för målet

2.1 Effekter av styrmedel och åtgärder på miljötillståndet 
Möjligheten att nå Ett rikt växt- och djurliv beror till stor del på den hänsyn vi 
mäniskor tar till ekosystemen när vi nyttjar mark, vatten och andra naturresur-
ser. Hänsynen behöver vara tillräckligt omfattande och anpassas till landskapets 
naturmiljövärden om miljökvalitetsmålet ska kunna nås. Hänsynen påverkas av 
utformningen och tillämpningen av miljöbalken, skogsvårdslagen, fiskelagen, plan 
och bygglagen och annan relevant lagstiftning inom Sverige och EU. Hänsynen 
påverkas också av ekonomiska styrmedel som till exempel Landsbygdsprogram-
met och frivilliga certifieringar. Även rådgivning och information påverkar hän-
synen genom att motivera och visar varför miljöhänsyn är relevant, exempelvis 
projekten Greppa näringen i odlingslandskapet och Dialog för god miljöhänsyn i 
skog.

En fortsatt utveckling mot ett mer intensivt nyttjande av mark och vatten, som 
i sin tur leder till försämring och fragmentering av landskapet för arter och natur-
typer, gör att miljökvalitetsmålet inte nås (se avsnitt 1.3). Utvecklingen drivs av 
ekonomisk utveckling, vilken leder till ökad efterfrågan och uttag av resurser och 
tjänster från ekosystemen i form av livsmedel, fibrer, energi och vatten. Utveck-
lingen påverkas också av klimatförändringar, demografi och livsstilsförändringar.42 
Inget enstaka styrmedel eller insats kan korrigera för alla de bakomliggande fak-
torer som resulterar i negativt påverkan på ekosystemen. Här nedan analyseras de 
styrmedel som bedöms vara centrala för att Ett rikt växt- och djurliv ska kunna 
nås till år 2020. Även de styrmedel som ingår i fördjupade utvärderingarna av 
Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Myllrande våtmarker, Levande sjöar 
och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Storslagen fjällmiljö 
samt Begränsad klimatpåverkan är betydelsefulla för att Ett rikt växt- och djurliv 
ska kunna nås.

2.1.1 TILLSTÅNDSPRÖVNING ENLIGT MILJÖBALKEN 

All exploatering minskar naturens utbredning och ställer högre krav på kvar-
varande mark- och vattenområden om förlusten av biologisk mångfald ska 
kunna hejdas. Ett av syftena med miljöbalken är att få en samlad och integrerad 
tillståndsprövning för att kunna bedöma den totala miljöpåverkan av planerade 
verksamheter och åtgärder i ett sammanhang och därmed nå maximal miljönytta, 
minska negativa miljöeffekter och styra mot miljömålen. Prövningssystemet är ett 
styrmedel inom miljöbalkens område med en betydande effekt på flera miljökvali-
tetsmål, däribland Ett rikt växt- och djurliv. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler 

42 EEA, 2015, The European environment — state and outlook 2015: synthesis report, 
European Environment Agency, Copenhagen.
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tillämpas genom tillstånd och andra beslut, till exempel godkännanden och dis-
penser, samt genom tillsyn. Andra lagar som kopplar till tillståndsprövning enligt 
miljöbalken är plan- och bygglagen (PBL), väglagen och lagen om byggande av 
järnväg. Av stor betydelse är också informativa styrmedel, planeringsunderlag, 
kunskap och annan kompetens. Exploateringar kan påverka biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster på flera sätt. Ofta är det direkta ingreppet i miljön, som 
leder till habitatförlust, mest påtagligt. Men även indirekta effekter så som bar-
riäreffekter, fragmentering och påverkade spridningssamband kan innebära omfat-
tande skada.

Tillståndsprövningen som styrmedel innebär att verksamhetsutövaren får inci-
tament att ta hänsyn till biologisk mångfald genom att, i ansökan, visa att de all-
männa hänsynsreglerna i 2 kap. samt reglerna om hushållning i 3 och 4 kap. mil-
jöbalken har tillgodosetts43.  När ansökan uppfyller kraven på hänsyn och anpass-
ning, kan tillstånd för sökt verksamhet beviljas, annars inte. Reglerna är dock 
utformade så att de oftast medger avvägningar och bedömningar, som tillstånds-
myndigheten har att ta ställning till. I praktiken är det svårt att veta vilken nivå av 
anpassningsåtgärder och försiktighetsmått som är rimliga i enlighet med skälig-
hetsregeln (§ 7). Skälighetsregeln säger att hänsynsreglerna ska tillämpas efter en 
avvägning mellan nytta och kostnader, samt andra avvägningar och bedömningar 
som görs i processen. Flera analyser har också visat att det finns brister i hur för-
lust av biologisk mångfald behandlas i prövningar enligt miljöbalken.44 Bristerna 
består dels i hur styrningen är utformad och dels i tillämpningen av styrmedlet i 
form av genomförandeunderskott. Även principen att förorenaren betalar åsido-
sätts, eftersom rimlighetsavvägningen (2 kap. 7 § MB) riskerar att leda till för 
samhället sämre miljöförbättringsåtgärder och att den ökade användningen av 
tillåtlighetsprövningar motverkar samlade och integrerade prövningar så att en 
verksamhets samlade påverkan aldrig prövas i sin helhet. Analyserna pekar också 
ut genomförandeunderskott i tillämpningen, bl.a. i hur lokaliseringsregeln i vissa 
fall bedöms.45 

I samband med att tillstånd beviljas kan tillståndsmyndigheten ställa krav på 
kompensationsåtgärder. Kraven på kompensation kan göras gällande med stöd av 
olika regler i miljöbalken (även i kommunal planering enligt PBL). Först bedöms 
dock själva tillåtligheten av verksamheten och alla rimliga åtgärder för att und-
vika, begränsa och avhjälpa negativ påverkan ska vidtas. Det är den därefter 
kvarstående skadan som kan bli aktuell att kompensera. Ekologisk kompensation 

43 Detta innebär bland annat krav på att lokalisera och anpassa verksamheten, samt vidta 
skadebegränsande åtgärder så att miljöpåverkan minimeras. 

44 Se t.ex. Inspel till redovisning av miljökvalitetsmål i FU15, Tillståndsprövning och 
naturskydd, NV-06214-15 samt Grön infrastruktur, Redovisning av regeringsuppdraget, 
NV-.

45 Ibid.
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enligt miljöbalken tillämpas i begränsad omfattning46. Den mest förekommande 
typen av tillämpning är kompensationsåtgärder vid intrång i landskapselement 
som omfattas av biotopskydd, till exempel krav att ersätta alléträd som tas ner. 
Det förekommer också krav på kompensation när en verksamhet riskerar att 
påverka skyddade områden, t.ex. Natura 2000-områden eller naturreservat (7 
kap. 29 § MB och 7 kap. 7 § MB). Reglerna tillåter även att krav på kompensa-
tionsåtgärder används om intrång i allmänna intressen, däribland naturvård eller 
friluftsliv, förväntas uppstå till följd av verksamheter som kräver tillstånd eller 
dispenser enligt miljöbalken (16 kap 9 § MB). Det är dock ovanligt att krav på 
kompensation tillämpas utanför skyddade områden. Tillämpningen av ekologisk 
kompensation varierar mellan olika ärenden och i olika delar av Sverige. Liknande 
intrång kan innebära olika krav på kompensation. Det finns därmed behov av att 
ensa tillämpningen av befintlig lagstiftning om ekologisk kompensation och ana-
lysera förutsättningar för- och konsekvenser av en ökad och mer konsekvent till-
lämpning av ekologisk kompensation.47 48    

2.1.2 ARTSKYDDSFÖRORDNINGEN 

Artskyddsförordningen (2007:845) har dels sin grund i art- och habitatdirektivet 
och fågeldirektivet, dels i den gamla svenska fridlysningen. Fridlysningsbestäm-
melserna är tillämpliga när åtgärder görs, antingen i pågående markanvändning 
eller i exploatering av olika slag och är då en stark lagstiftning, åtminstone den 
fridlysning som har sin grund i naturvårdsdirektiven. Däremot skyddar inte frid-
lysningen mot avsaknad av åtgärder eller påverkan, t ex upphörd hävd, befintliga 
dammar utan fiskvandringsvägar, eller liknande.  De arter som omfattas av fridlys-
ningsreglerna finns i artskyddsförordningens två bilagor. Bilaga 1 har sitt ursprung 
i art- och habitatdirektivet som syftar till att skydda arter som hotas på europeisk 
nivå och bilaga 2 har sitt ursprung i den svenska fridlysningen som syftar till att 
skydda arter från plockning och insamling, även arter som kan förväxlas med mer 
sällsynta arter skyddas, t ex ormar och groddjur. Det innebär att vissa arter som 
är tämligen allmänna i Sverige skyddas av fridlysning, medan andra arter som har 
högre hotklassning saknar skydd i artskyddsförordningen. I inventeringar inför 
t ex exploatering är huvudfokus på rödlistade och hotade arter, vilket kan ge ett 
sämre underlag för prövning av eventuell påverkan på fridlysta arter. I själva pröv-
ningen kan en koncentration på fridlysta arter riskera en suboptimering i artskyd-
det som sådant. Urvalet av arter har gjort att vissa organismgrupper står utanför 

46 Tillämpning av miljöbalkens bestämmelser om ekologisk kompensation. En kartläggning. 
Rapport 6667. Naturvårdsverket 2015.

47 Tillämpning av miljöbalkens bestämmelser om ekologisk kompensation. En kartläggning. 
Rapport 6667. Naturvårdsverket 2015.

48 Synliggöra värdet av ekosystemtjänster – Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster. SOU 2013:68.
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artskyddsförordningen vilket försvårar för att uppmärksamma påverkan på arter 
totalt vid olika exploateringar. Rödlistade arter bör enligt Naturvårdsverket vara 
en del av prövningen enligt 2 kap. miljöbalken på samma sätt som fridlysta, men 
det synsättet delas inte av alla prövningsmyndigheterna.  

Då de stora artförlusterna sker i jordbruk, skogsbruk, vattenverksamhet och fis-
ke, genom förluster av livsmiljöer, kan artskyddet vara ett trubbigt och svåranvänt 
redskap för att bevara arter. För vissa arter såsom örnar och salamandrar uppfat-
tar Naturvårdsverket att fridlysningen fungerar som skydd, medan bevarandet av 
andra arter, som tjäder eller orkidén norna, inte stöds av artskyddsförordningen i 
sin nuvarande tillämpning. Speciellt för fridlysta arter som inte är hotade uppfat-
tar Naturvårdsverket att det är svårt att få gehör. Enligt miljötillsynsförordningen 
ska varje tillsynsmyndighet ha en utredning som visar behovet av tillsyn och en 
plan för tillsynen, men de flera länsstyrelser saknar detta för artskyddet. Det är 
därför svårt att bedöma om den tillsyn som bedrivs är effektiv och tillräcklig, men 
de länsstyrelser som har både behovsutredning och tillsynsplan anger lägre andel 
tillsyn än det uppgivna behovet49. 

I artskyddsförordningen regleras också kommersiella aktiviteter med de frid-
lysta arterna, d v s handel och förevisning. Förutom de svenska arterna är art-
skyddsförordningen det svenska genomförandet av EG-förordning 338/8750, som 
i sin tur är genomförandet av CITES-konventionen51 inom EU. Europeisk ål är 
sedan flera år listad inom CITES. Även brugd och sillhaj är listade på CITES uti-
från hot avseende internationell handel. Flera gånger har försök gjorts att lista 
pigghaj men utan att lyckas. Ålen är listad som akut hotad (CR) på IUCN liksom 
den svenska rödlistan. Ett av de främsta hoten är fisket och  internationell handel, 
men även andra antropogena hot är centrala såsom vandringshinder kopplat till 
kraftindustrin. På grund av artens akuta situation och att den internationella han-
deln inte bedöms som hållbar, finns sedan fem år ett handelsstopp mellan EU och 
tredje land. Europeisk ål omfattas även av ålförordningen inom EU med nationella 
handlingsplaner, syftet är att förbättra artens bevarandestatus. Trots detta har fiske- 
trycket på arten (för avsättning inom unionen) ökat sedan införandet. Sverige har 
arbetat för att de två processerna ska bättre harmoniseras så att ålförordningen 
och dess nationella handlingsplaner bättre harmonierar med arbetet under CITES. 
Havs- och vattenmyndigheten gör översyn av ålförvaltningsplan och tar fram för-
slag på behov av ändringar för att bättre motsvara ett av dess övergripande syften; 
att förbättra artens bevarandestatus.  

49 Uppföljning av tillsynen enligt artskyddsförordningen år 2013. Ärende NV-01171-14. 
Naturvårdsverket 2014.

50 Rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda 
djur och växter genom kontroll av handeln med dem

51 Konvention för reglering av handeln med vissa utrotningshotade vilda djur och växter
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2.1.3 OMRÅDESSKYDD ENLIGT MILJÖBALKEN OCH NATURVÅRDSAVTAL 

Fler och fler områden på land, i sötvatten och hav har skyddats, men med nuva-
rande takt i skyddet av natur kommer vi inte att uppnå etappmålet om skydd 
till år 2020.  Etappmålet om skydd av landområden, sötvattensområden och 
marina områden innebär att skyddet ska till 2020 utökas med minst 1 142 000 
hektar räknat från 201252. Etappmålet specificerar också hur fördelningen av 
det tillkommande skyddet ska fördelas på skog, våtmarker, sjöar och vattendrag 
samt hav och att de ekologiska sambanden i landskapet ska stärkas. Dock sak-
nas konkreta mål om skydd av odlingslandskapets biologiska mångfald i ovan 
nämnda etappmål och på annat håll. Av Sveriges öppna marker i och i anslutning 
till odlingslandskapet har 124 000 hektar eller 3,1 procent någon form av skydd 
och bevarande av områden. Naturvårdsverket bedömer att det formella skyddet är 
ofullständigt till omfattning, innehåll, representativitet och konnektivitet. Även om 
formellt skydd inte är det viktigaste för att bevara odlingslandskapens biologiska 
och kulturhistoriska värden, utan snarare bibehållet brukande, behövs ändå mål 
för långsiktigt bevarande av odlingslandskapets mest värdefulla objekt. Sannolikt 
behöver en del av dessa formellt skyddas för att långsiktigt säkerställa bevarandet. 
Aichimålet om skydd av natur anger att det ska vara ekologiskt representativt och 
arbetet med långsiktigt skydd/bevarande (i lämplig form) behöver därför även 
omfatta odlingslandskapet. 

De insatser som behövs för att Sverige ska kunna genomföra arbetsprogrammet 
för skyddade områden inom Konventionen för biologisk mångfald finns beskrivna 
genom tio prioriterade mål med tillhörande åtgärder53. För att dessa prioriterade 
åtgärder ska kunna fortsätta att genomföras behövs tillräckliga resurser i anslaget 
för ersättning till markägare, tillräcklig handläggarresurser inte minst vid länssty-
relserna, samt ersättningsmark till skogsägare.  

För att bidra till att öka användningen av naturvårdsavtal och markägarnas 
intresse av att bidra till naturvården, har Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och 
Länsstyrelsen Skåne har haft i uppdrag av regeringen att genomföra verksamhet 
med kompletterande metoder för skydd av natur i fem större geografiska områ-
den genom det så kallade Kometprogrammet. Resultaten av Kometprogrammet 
är att genomsnittsarealen på Kometområden är lägre än andra liknande skyddade 
områden. Skyddsvärdet är lägre och de administrativa kostnaderna högre än vid 
ett myndighetsinitierat skyddsarbete. Samtidigt har försöket bidragit till ett för-
bättrat samarbete såväl mellan myndigheter som mellan myndigheter och markä-
garnas organisationer. Många markägares intresse för naturvård har stimulerats 

52 Regeringsbeslut M2014/593/Nm, Etappmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
53 Prioriterade mål och åtgärder för att implementera arbetsprogrammet för skyddade 

områden, Konventionen för biologisk mångfald. NV-03902-12. Naturvårdsverket 2012.
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och tidigare okända skogsbiologiska värdekärnor har fångats upp54. En komplet-
terande arbetsmetod för formellt skydd av skog med underlättade möjligheter till 
markägarinitiativ föreslås införas i hela landet fr.o.m. år 2015. Metoden innebär i 
huvudsak att markägares initiativ till formellt skydd (naturreservat, biotopskydds-
område, naturvårdsavtal) underlättas och uppmuntras. Den innebär också att 
omfattande informationsinsatser kommer att behövas. Markägarnas organisatio-
ner blir betydelsefulla för omfattningen av informationsinsatserna och för takten 
i införandet. Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har tillsammans i uppdrag av 
regeringen att årligen, under perioden 2015–2017, rapportera om arbetet med att 
införa den kompletterande arbetsmetoden55. 

Lokala naturvårdsbidrag, LONA, har använts för att förbereda nya kommunala 
naturreservat och för att öka tillgängligheten i befintliga eller nya naturreservat. 
LONA har visat sig kunnat underlätta lokalt områdesskydd, särskilt i kommu-
ner där naturreservatsprocessen ännu inte påbörjats, genom att öka intresset för 
naturskydd och förankringen hos lokala politiker. LONA har tidigare konstateras 
vara ett effektivt styrmedel för att tätortsnära områden med naturvärden skyddas 
och på så sätt kan användas av många människor i deras vardagsliv56. 

Anspråken på medel för att genomföra skyddsåtgärder är väsentligt högre än 
tillgängliga medel. Naturvårdsverket bedömer att ytterligare tillgång på bytesmar-
ker från Sveaskog är det mest kostnadseffektiva sättet att genomföra internatio-
nella åtaganden om skydd av skog och våtmarker. Naturvårdsverkets bedömning 
är att finansieringen av kommande skyddsinsatser med fördel kan baseras på både 
statliga medel och bytesmarker. Ytterligare 200 000 hektar produktiv skogsmark 
bör därför överföras till Naturvårdsverket från Sveaskog för att användas som 
ersättningsmark i naturreservatsarbetet på samma sätt som skedde genom ESAB-
paketet. Paket bör beslutas så snart som möjligt så att ESAB kan användas även 
för denna överföring och att den genomförandeorganisation som Naturvårds-
verket byggt upp kan användas för det nya paketet.   

2.1.4 GRÖN INFRASTRUKTUR – HANDLINGSPLANER  

OCH PLANERINGSUNDERLAG 

Det är viktigt att se sambanden mellan alla olika styrmedel och åtgärder och 
hur de gemensamt påverkar landskapet utifrån ett grön infrastruktur-perspektiv. 
Genom bättre hänsynstagande vid nyttjande av mark och vatten kan t.ex. beho-
vet av skydd minska och vice versa. Den ansats som regeringen nu genomför för 

54 Kometprogrammet 2010-2014 Slutredovisning av regeringsuppdrag om att påbörja ett 
samverkansprogram med markägare med kompletterande metoder för skydd av natur. 
Rapport 6621. Naturvårdsverket 2014.

55 M2014/2010/Nm.
56 Kommunalt naturskydd i lokala naturvårdssatsningen (LONA). Rapport 6392. 

Naturvårdsverket 2011.
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att stärka arbetet med grön infrastruktur är därför bra och bör även fortsatt vara 
en central del i arbetet med att bevara biologisk mångfald. När arbetet med de 
regionala handlingsplanerna har utvecklats, vilket kommer ge väsentligt bättre 
beslutsunderlag, kan perspektivet också få större genomslag avseende styrmedlens 
utformning och implementering av andra styrmedel, till exempel fysisk planering 
enligt PBL, områdesskydd och andra statliga åtgärder där staten – istället för att 
skapa incitament för olika aktörer via styrmedel – genomför egna åtgärder för att 
förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald. Det finns ett antal olika stöd-
former, program, investeringsbidrag mm. där staten, direkt eller indirekt, bidrar 
till att naturvårdsåtgärder blir genomförda. Lokala naturvårdssatsningen (LONA), 
Lokalt vattenvårds-projekt (LOVA), EU-bidraget LIFE, Stöd till natur- och kultur-
miljövårdsåtgärder i skogen (Nokås) m.m., är exempel på sådana program. En 
tydlig fördel med dessa åtgärder är att de dels kan kräva motfinansiering så att 
statliga insatser möts med resurser på kommunal eller regional nivå och dels kan 
tillvarata frivilligas intresse att bidra med egna insatser i naturvårdsarbetet. Även 
om programmen inte generellt kan sägas vara kostnadseffektiva, så bedöms dessa 
mekanismer göra att många projekt genomförda genom dessa stöd ändå är det.

2.1.5 ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HOTADE ARTER (ÅGP)

Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) bidrar med kunskap och underlag om vad 
brukare, myndigheter och andra aktörer kan/bör göra för att gynna hotade arter 
och deras livsmiljöer. ÅGP fungerar också som underlag för att anpassa befintliga 
styrmedel, till exempel landsbygdsprogrammet. Kunskap från ÅGP och resultat 
från åtgärdsprogramsarbete har även använts som underlag vid miljöprövningar. 
Den största effekten som ÅGP har haft är den ökade naturvårdskompetensen hos 
länsstyrelserna och naturvårdande insatser i samverkan mellan olika aktörer. Den 
resurs som koordinatorerna, nya kunskaper och åtgärdsmedlen utgjort har varit 
avgörande för att den vunna kunskapen har omsatts i praktiken och bidragit till 
att åtgärderna utförs. Till exempel har länsstyrelserna i arbetet med sandmarker 
skapat rutiner hos länsstyrelsernas täkthandläggare att täkter inte rutinmässigt 
efterbehandlas genom återställning av skog. Istället förs ofta dialog om möjlighet 
att skapa värdefulla miljöer som gynnar både biologisk mångfald och friluftsliv. 
Likaså bidrar ÅGP-kunskapen till Trafikverkets arbete med Artrika vägkanter eller 
vid bygge av vägtrummor och mindre broar med faunapassage. Vissa kommuner 
har startat ett ambitiöst åtgärdsarbete för att bevara och utveckla naturvärden via 
ÅGP. Ett antal arter har genom artinriktade insatser räddats från att dö ut (t.ex. 
vitryggig hackspett, veronikanätfjäril). Bland arter där ökad populationsstorlek 
och/eller förekomstområde har dokumenterats är t.ex. fjällräv, flertal grodor, 
större ögontröst, trumgräshoppa. I dessa framgångsrika fall har åtgärderna oftast 
genomförts under 20-30 år. Hos flera arter har man kunnat dokumentera regio-
nala ökningar av populationsstorlek (t.ex. sandödla, mnemosynefjäril, stortapetse-
rabiet, asp) men resursbrist har hindrat att nå nationella effekter. Sandödlan utgör 
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ett bra exempel på en art där lokala, starkt hotade populationer har kunnat öka 
upp till sex gånger som ett direkt svar på väl underbyggda restaureringsåtgärder i 
sandtallskog, genomförda i samverkan av länsstyrelsen, skogsstyrelsen och skogs-
bolag. Hos trumgräshoppan har hela utbredningens storlek bedömts ha ökat, men 
det saknas data för att bedöma om även populationsstorleken har ökat.

ÅGP är ett långsiktigt arbete. Orsakerna till att arterna ha blivit hotade har 
skett under lång tid och beror på storskaliga förändringar i landskapet. Det tar 
därför tid att åstadkomma stora förbättringar i populationsstatus för hotade arter, 
längre tid än de 10 år som ÅGP bedrivits i sin nuvarande form. Bristen på medel 
för artinriktade åtgärder är hinder för att genomföra insatser från programmen. 
Trots uppväxling av ekonomiska medel, tillgängliga för naturvårdsarbete, sker 
genom bland annat EU:s LIFE-fond och LBP:s Utvald miljö behövs mer ekono-
miska resurser till att genomföra insatser i nuvarande och kommande program. 

2.1.6 STYRMEDEL FÖR BIOLOGISKT KULTURARV

Styrmedel finns för att bevara och gynna det biologiska kulturarvet, men inte 
i tillräcklig omfattning. Landsbygdsprogrammets åtgärder är viktiga men inte 
tillräckliga, detsamma gäller Nokås,  naturvårdens skötselavtal och anslaget för 
bidrag till kulturmiljövård. Biologiskt kulturarv behöver integreras mer i kom-
munala och regional planeringsunderlag för fysisk planering enligt PBL och i de 
areella näringarnas arbete med hållbart nyttjande och bevarande. I övergripande 
planering av landskapet behöver hävdbiotoper uppmärksammas och skötseln blir 
mer behovsanpassad. 

Reglerna för miljöersättningarna inom jordbruket kommer att ändras år 2015 
och en viktig resurs för att nå Ett rikt växt- och djurliv minskar. Landsbygds-
programmets åtgärder räcker inte till, detsamma gäller skogsstödet Nokås och 
naturvårdens skötselavtal. Ytterliga resurser inom detta område kommer därför 
att behövas.

Odlingslandskapets arter och naturtyper hör till dem med sämst status enligt 
artikel 17-rapporteringen till Art- och habitatdirektivet.  Jordbrukets pågående 
strukturomvandling med bland annat upphört brukande och igenväxning av mar-
ken påverkar kulturmiljöerna och det biologiska kulturarvet negativt. 

Den nya programperioden för EU:s gemensamma jordbrukspolitik, där lands-
bygdsprogrammet ingår, påbörjas under 2015. Miljöersättningen för natur- och 
kulturmiljöer och miljöersättning för riktade åtgärder för biologisk mångfald på 
åkermark har tagits bort från landsbygdsprogrammet. Cirka 20 procent av åker-
marken omfattas idag av ersättning för skötsel av kulturbärande landskapsele-
ment. Det innebär att insatser som gynnar biologisk mångfald och kulturmiljöer 
på åkermark blir starkt begränsade jämfört med tidigare. Detta sammantaget 
innebär att det blir allt mer bråttom att samla och genomföra insatser för att säk-
ra kulturhistoriska värden och det biologiska kulturarvet. 
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Det finns sedan 2014 ökade möjligheter till dispens från det generella biotop-
skyddet (7 kap 11 § miljöbalken) så att biotoper i vissa fall ska kunna tas bort för 
att möjliggöra ett mer rationellt jordbruk. Dispens från biotopskyddet får dock 
endast ges i de fall där syftet med skyddet inte äventyras. Det generella biotop-
skyddet skyddar till exempel alléer och pilevallar som tillhör det biologiska kul-
turarvet. Utvecklingen av tillämpningen av denna möjlighet till dispens bör följas, 
blir det enklare att bedriva jordbruk och genom den förändrade dispensen och 
åsidosätts syftet med biotopskyddet eller inte? 

En stor andel kulturmiljöer skadas varje år i samband med skogbruk, delvis 
till följd av att informationsförmedlingen i skogsbruket brister i detta avseende. 
Projekt pågår för att minska skadorna genom ”Dialog om miljöhänsyn” där mål-
bilder för hänsyn till kulturmiljöer har tagits fram, samt projekt ”Bevara skogens 
kulturmiljöer” med syftet att öka förståelsen för de bakomliggande orsakerna till 
att skador uppstår samt föreslå förbättringsåtgärder för att minska dessa57.

För att upprätthålla det betespräglade, storslagna landskapet och bidra till den 
biologiska mångfalden och kulturmiljövärden behövs renbete i fjällen. Natur-
vårdsverket föreslår att regeringen beslutar om ett etappmål som lyder ”År 2020 
finns förutsättningar för ett hållbart renbete i fjällområdet”58. För att uppnå 
detta föreslås bl a följande åtgärder; åtgärdsprogram för vägar och järnvägar och 
annan exploatering, stöd till samebyarnas arbete med samråd, vidareutveckling av 
samebyarnas renbruksplaner, analysverktyg för renens betydelse för naturvärden 
och renens behov samt en kunskapssammanställning om renens och renskötselns 
betydelse för biologisk mångfald och landskapsvärden. Åtgärderna bör komplet-
teras med ett nytt styrmedel, en ersättning, som premierar renen och renskötseln 
för bevarande av fjällens betesprägel. Insatser föreslås även för områden med 
särskilda betesbehov, som jordbruk med djurhållning samt för särskilt värdefulla 
natur- och kulturmiljövärden.

2.1.7 STYRMEDEL MOT INVASIVA FRÄMMANDE ARTER

Invasiva främmande arter har identifierats som ett av de största hoten mot biolo-
gisk mångfald särskilt i akvatiska miljöer59. Allt fler främmande arter introduceras 
till EU och till Sverige genom den ständigt ökande globala och regionala transpor-
ten av gods och människor. Bristande kunskap om riskerna med att introducera 
främmande arter och brist på åtgärder för att förhindra introduktion har lett till 
att både avsiktlig och oavsiktlig introduktion av arter ökat. Lagstiftningen är otill-
räcklig eftersom många organismgrupper inte omfattas av vare sig nationell eller 
EU-lagstiftning. EU-förordningen om förebyggande och hantering av introduktion 

57 Fördjupad utvärdering levande skogar.
58 Förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö. Redovisning av ett 

regeringsuppdrag. Naturvårdsverket.  SKRIVELSE 2014-06-05 NV-04173-13.
59 Millenium Ecosystem Assessment, 2005.
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och spridning av invasiva främmande träder i kraft den 1 januari år 2015. Efter-
som det är först år 2016 som kommissionen ska föreslå vilka arter som ska omfat-
tas av förteckningen över IAS av unionsbetydelse kommer det att vara oklart 
fram tills dess vilka lagändringar som behövs, framför allt i sektorslagstiftningen. 
Det finns en reviderad nationell strategi och handlingsplan med vilka åtgärder 
som behöver genomföras för att uppfylla kraven i EU-förordningen om IAS60. 
Fortsatt arbete behöver även 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. I Sverige saknas en samordnande organisation för arbetet med invasiva 
främmande arter. Ansvarsfördelningen och det ekonomiska ansvaret för bekämp-
ning av invasiva främmande arter är oklar. Sektorsansvaret medför också att 
det finns en risk för att frågor faller mellan stolarna och att tillräckliga åtgärder 
därmed inte vidtas. Övervaknings- och rapporteringssystem för främmande arter 
saknas i hög utsträckning. Den nationella och regionala miljöövervakningen görs 
genom både tidsmässigt och geografiskt glesa stickprov. 

2.1.8 INFORMATION OM BETYDELSEN OCH VÄRDET AV BIOLOGISK MÅNGFALD  

OCH EKOSYSTEMTJÄNSTER FÖR OSS MÄNNISKOR

En grundläggande orsak till förlusten av biologisk mångfald är att det ofta finns 
en konflikt mellan samhällets intressen och vad som är mest lönsamt för enskilda 
när beslut som har påverkan på biologisk mångfald ska tas. Detta gap uppstår på 
grund av att priset på naturresurserna inte återspeglar den samhällsekonomiska 
kostnaden av att producera eller nyttja resursen. Den privata kostnaden för nytt-
jandet av biologisk mångfald återspeglar oftast inte hela den samhällsekonomiska 
kostnaden. Följaktligen blir det inte så attraktivt som det borde vara att producera 
och konsumera miljövänligt. Detta brukar kallas för marknadsmisslyckanden och 
kan förklaras av att påverkan på miljön ofta är externa effekter och att miljövaror 
ofta är kollektiva varor, vilket ger en marknad som inte förmår sätta priser som 
fullständigt tar hänsyn till alla kostnader och nyttor kopplade till nyttjandet av 
biologisk mångfald. För att komma till rätta med dessa problem behövs styrmedel 
som gör att de privata incitamenten blir desamma som vad som är bäst för sam-
hället. Även statliga åtgärder61 och, till viss del, frivilliga insatser kan behövas för 
att uppnå önskad effekt i tillståndet i miljön. 

60 Invasiva främmande arter. Redovisning av ett regeringsuppdrag. HANDLINGSPLAN 
2014-12-18. Ärendenr: NV-00684-14. Naturvårdsverket 2014. 

61 Statliga åtgärder där staten – istället för att skapa incitament för andra aktörer via 
styrmedel – genomför åtgärder för att förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald. 
Exempel på statlig åtgärd är att skydda särskilt värdefull natur.
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2.1.9 FYSISK PLANERING ENLIGT PLAN OCH BYGGLAGEN (PBL)

Fysisk planering enligt PBL är ett avgörande styrmedel för att nå detta mål, efter-
som fysisk planering har stor påverkan på användningen av mark och vatten. 
Enligt OECD:s granskning av Sveriges miljöpolitik är integreringen av miljö-
hänsyn i den fysiska planeringen inte tillräcklig.62 Ett tecken på detta, som även 
OECD pekar på, är att endast en mindre andel av kommunala översiktsplaner 
som godkändes mellan åren 2005-2010 hade integrerat miljökvalitetsmålen fullt 
ut. Naturvårdsverket har tidigare konstaterat att fysisk planering på kommunal 
och regional nivå är ett avgörande styrmedel i arbetet med att stärka grön infra-
struktur i ett landskapsperspektiv, och därmed arter och naturtypers långsiktiga 
överlevnad.63 Det nationella, regionala och kommunala planarbetet behöver 
utvecklas, effektiviseras och få genomslag i åtgärdsarbete. Långsiktighet är viktigt 
liksom kontakt med vetenskapssamhället så att ny kunskap beaktas. Även här 
måste arbetet utgå från att den ekologiska dimensionen är ett fundament på vilket 
andra samhällsmål vilar och innebär att styrmedel som har en annan utgångs-
punkt, som t ex plan- och bygglagen, bör revideras. 

Arbete med att utveckla planeringsunderlag att använda vid fysisk planering 
med fokus på grön infrastruktur och ekosystemtjänster pågår, till exempel genom 
regionala landskapsstrategier för biologisk mångfald och inom arbetet med hand-
lingsplaner för grön infrastruktur64. Underlaget kan bland annat användas i den 
kommunala översiktsplaneringen där kommunen bland annat redovisa vad som 
är den mest lämpade mark- och vattenanvändningen med hänsyn tagen till natur- 
och kulturvärden, miljö- och klimataspekter, samt mellankommunala och regiona-
la förhållanden. Samråden enligt plan- och bygglagen (PBL) med länsstyrelser, och 
i lämplig omfattning med allmänhet, organisationer och i övrigt berörda parter, 
kan bidra till att säkerställa att intentionerna med den planeringen följs. Genom 
att ta fram mellankommunala planeringsunderlag som sedan används av respek-
tive kommun i dess fysiska planering kan det också ge en större legitimitet och 
förståelse för arbetet med ökad helhetssyn och landskapsperspektiv för arter och 
naturtypers spridningsförmåga och överlevnad, eftersom frågan blir demokratiskt 
behandlad på lokal nivå vid samråden. 

2.1.10 FÖRORENAREN BETALAR (PPP)

Den inom svensk och internationell miljöpolitik centrala principen om att föro-
renaren betalar, tillämpas inte i samma utsträckning för biologisk mångfald som 
inom andra miljöpolitikområden. Exempelvis inom skogsbruket kan principen 
sägas vara underordnad äganderätten i och med intrångsbegränsningen. Även 
inom jordbruket tillämpas principen i begränsad utsträckning, exempelvis genom 

62 OECD:s granskning av Sveriges miljöpolitik 2014, http://www.regeringen.se/content/1/
c6/25/10/63/1933cb18.pdf.

63 Grön infrastruktur NV-03367-13.
64 M2014/1948/Nm, september 2014, ska slutredovisas 1 oktober 2015.
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att den tidigare skatten på konstgödsel slopades. Många gamla tillstånd för vat-
tenkraft innehåller inga eller få krav på verksamhetsutövaren, innebärande ett 
tydligt avsteg från principen om att förorenaren betalar. Även om förlust av biolo-
gisk mångfald är ett mer komplext problem än andra typer av miljöbelastningar, 
bland annat avseende mätbarhet, så finns avsteget från den centrala principen om 
att förorenaren betalar. Förutsättningarna för att principen ska kunna tillämpas 
är dock olika inom olika sektorer, vilket behöver beaktas när specifika styrmedels-
analyser (ex-post och ex-ante) genomförs. Regeringen har angett att lämpliga för-
ändringar i styrmedel bör göras bl.a. i syfte utveckla principen om att förorenaren 
betalar.65 Detta arbete behöver intensifieras. 

2.1.11 MILJÖBALKEN I KOMBINATION MED SKOGSVÅRDSLAGEN

Det finns en oklarhet i förhållandet mellan skogsvårdslagens föreskrifter och 
de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken. Hänsynsreglerna i miljöbalken är 
generellt mer långtgående men samtidigt mer allmänt hållna än föreskrifterna till 
skogsvårdslagen. Hur dessa lagstiftningar förhåller sig till varandra finns det olika 
åsikter om och är vad vi vet inte prövat. En annan oklarhet är vilket tolknings-
utrymme som finns i artskyddsförordningen, miljöbalken och skogsvårdslagen i 
förhållande till naturvårdsdirektiven med förarbeten. Det är också oklart vilken 
skillnad i juridisk status som finns mellan artskyddsförordningens olika bilagor 
och hur detta ska hanteras i skogsbruket. 

Skogspolitikens betonande av frivilliga insatser, utöver lagstadgade hänsynskrav, 
kan ifrågasättas delvis mot bakgrund av att Skogsstyrelsens inventeringsdata tidi-
gare bl.a. har visat att drygt en tredjedel av alla föryngringsavverkningar inte upp-
når lagkraven för minsta miljöhänsyn.66 Skogsstyrelsens statistik över miljöhänsy-
nen i skogsbruket visar sammantaget att hänsynen inte har förbättrats nämnvärt 
under den senaste 10-årsperioden. Inom några hänsynsområden har en förbättring 
skett medan andra områden tycks ha sett en försämring.67 Ytterligare ett problem 
kopplat till skogspolitiken är brist på resurser för fältbesök innan föryngringsav-
verkningar. Om inte Skogsstyrelsen har kunnat ange förbud, föreläggande eller 
lagråd inom den s.k. sexveckorsregeln har myndigheten i praktiken svårt att vidta 
några sanktionsmöjligheter för i efterhand konstaterade brister i miljöhänsynen. 

2.2 Övrig påverkan på målet
De centrala problemområdena täcker upp hela eller delar av flertalet preciseringar 
i Ett rikt växt- och djurliv. Några delar av miljökvalitetsmålet fångas dock inte 

65 En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Regeringens proposition 
2013/14:141.

66 Statistik på Skogsstyrelsens hemsida, http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Statistik/
Amnesomraden/Skogsvard-och-miljohansyn/Tabeller--figurer/, besökt 2014-06-11.

67 Ibid.
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upp. Det gäller preciseringen om genetiskt modifierade organismer, tillgänglighets- 
och kulturmiljöaspekter i tätortsnära natur samt den genetiska mångfalden hos 
domesticerade arter som är en del i Ett rikt växt- och djurlivs precisering biolo-
giskt kulturarv.

2.2.1 GENETISKT MODIFIERADE ORGANISMER  

Preciseringen om genetiskt modifierade organismer bedöms vara uppnådd i och 
med att genetiskt modifierade organismer inte har introducerats i miljön i någon 
större utsträckning och befintliga styrmedel är väl utvecklade och används. Dock 
saknas uppgifter om eventuell oavsiktlig introduktion och spridning av genetiskt 
modifierade organismer från t ex uppföljning av kontroll vid fältförsök. 

2.2.2 TÄTORTSNÄRA NATUR 

Måluppfyllelse för preciseringen om tätortsnära natur går inte att bedömas, då 
uppföljning av tillståndet för tätortsnära natur som är värdefull för friluftslivet, 
kulturmiljön och den biologiska mångfalden uppföljning, saknas. Detsamma gäller 
i stora delar dess tillgänglig för människan. Mycket arbete görs dock inom områ-
det. Förutsatt att styrmedel som LONA fortsatt kommer att få tillräckliga resurser 
är utvecklingen i miljöarbetet positivt. Den tätortsnära naturen och dess värden 
kommer dessutom att gynnas av insatser inom de centrala problemområdena. 
Boverkets avser att senast 2016 utforma en vägledning för kommunernas arbete 
med tätortsnära natur och grönområden i staden68. 

2.2.3 STYRMEDEL FÖR HÅLLBAR KONSUMTION

Vår konsumtion av varor och tjänster har direkt och indirekta effekter på biolo-
gisk mångfald. Insatser pågår för att gynna hållbar konsumtion och produktion, 
bland annat utveckling av indikatorer och styrmedel. Se rapporten från fokus-
området hållbar konsumtion i fördjupade utvärderingen för mer information om 
åtgärder och styrmedel som skapar goda förutsättningar för svenska privatkonsu-
menter att välja, använda och återanvända varor på ett sätt som gynnar en hållbar 
samhällsutveckling.69 

2.3 Osäkerheter
Att bedöma styrningen mot biologisk mångfald är förenat med en rad metod-
problem. Svårigheten att mäta biologisk mångfald och det faktum att en åtgärds 
effekt är avhängig det omgivande landskapet bidrar till detta. Många arter finns 
ännu kvar trots att deras livsmiljö i princip försvunnit. Skillnaden mellan det antal 
arter som finns i ett område och det som skulle funnits om artantalet varit i jäm-
vikt med lämplig livsmiljö kallas ”utdöendeskuld”. Utvärderingar av effekter av 

68 Fördjupad utvärdering 2015 av god bebyggd miljö.
69 Konsumenten i fokus. Fördjupad utvärdering av miljömålen 2015.
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åtgärder för att bevara biologisk mångfald tenderar att fokusera på om insatser 
har genomförts, snarare än effekten av den specifika åtgärden. 

Samlad bedömning av styrmedel inom ramen för Ett rikt växt- och djurliv 
behöver dels se till effekten av respektive styrmedel och dels den samlade effekten 
av den sammantagna styrningen inom andra miljömålen.

3. Bedömning av om målet nås 

3.1 Det centrala i bedömningen 
Målet Ett rikt växt- och djurliv kan inte nås förrän av delar av andra miljö- 
kvalitetsmålen nås, speciellt liknande preciseringar i de sk naturtypsmålen Levan-
de skogar, Ett rikt odlingslandskap, Myllrande våtmarker, Levande sjöar och vat-
tendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård, samt Storslagen fjällmiljö 
men också Ingen övergödning, och Begränsad klimatpåverkan. 

Nedan beskrivs bedömningen för de centrala uppföljningsmåtten och andra 
aspekter på målet.

3.1.1 HÅLLBART NYTTJANDE

Miljötillståndet för naturtyper och arter är generellt dåligt och utvecklas i många 
fall negativt. Nyttjandet av naturresurser är ofta huvudorsaken till ett försämrat 
tillstånd för biologisk mångfald och ekosystem, se dock biologiskt kulturarv. Till-
räcklig miljöhänsyn i vardagslandskapet är därför en mycket viktig del i att bevara 
den biologiska mångfalden. Framför allt är den allmänna hänsynen i nyttjandet i 
areella näringar och kommersiellt fiske inte tillräcklig. Styrmedel finns men är inte 
optimala, som t. ex. Skogsvårdslagen och Artskyddsförordningen.

Trots att det pågår mycket arbete för att öka hållbarheten i nyttjandet, se 1.2.4, 
räcker det inte för att ett hållbart nyttjandet ska ha uppnåtts till 2020. Fortfarande 
förstörs eller försämras viktiga livsmiljöer för biologisk mångfald, till exempel 
genom avverkning av skogliga nyckelbiotoper, användning av konstgödsel och 
bekämpningsmedel samt dräneringar i jordbruket. Fiske bedrivs inte hållbart. 
Trenden med en ökad efterfrågan och uttag av resurser och tjänster från ekosyste-
men i form av livsmedel, fibrer, energi och vatten väntas fortsätta.70   

På grund av att miljötillståndet är så dålig och i många fall har en negativ 
utveckling, att en fortsatt hotbild finns samtidigt som det kommer att ta tid innan 
styrmedel finns på plats för ett långsiktigt hållbart nyttjande i skogsbruk, jordbruk 
och fiske, bedöms avståndet till måluppfyllelse vara stort.

70 EEA, 2015, The European environment — state and outlook 2015: synthesis report, 
European Environment Agency, Copenhagen.
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3.1.2 LANDSKAPSPERSPEKTIV VID PLANERING OCH EXPLOATERING

Uppföljning av grön infrastruktur och ekosystemtjänster finns ännu inte i Sverige. 
Det nationella, regionala och lokala planarbetet för att främja en grön infrastruk-
tur och underlag för detta är inte tillräckligt utvecklat och förvaltning av ekosys-
tem enligt ekosystemansatsen har inte slagit igenom i arbetet fullt ut. Förutom i 
areella näringar och fiske som tas upp under 3.1.1 krävs bättre miljöhänsyn gene-
rellt i samhället. 

En fungerande grön infrastruktur upprätthålls genom en kombination av skydd, 
återställande och hållbart nyttjande inom sektorer, så att fragmentering av popu-
lationer och livsmiljöer inte sker och den biologiska mångfalden i landskapet 
bevaras. Styrmedel finns men är inte optimala, som t ex Miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler och Plan- och bygglagen, eller inte tilldelas tillräckliga resurser som 
arbetet med områdesskydd, skötselavtal och åtgärdsprogram för hotade arter. 
Jordbrukets miljöersättningar har också tagits bort, se 3.1.3. 

Miljöarbetet bedöms dock ha en försiktig positiv utveckling bl. a. genom den 
ansats som regeringen gör för att stärka arbetet med grön infrastruktur och sats-
ningen att kommunicera ekosystemtjänster. Positivt är också att klimatförändring-
arnas påverkan på biologisk mångfald och ekosystem ska beaktas i arbetet med 
den gröna infrastrukturen. Skogsbrukets frivilliga avsättningar har potential att 
ingå i grön infrastruktur om det går att styra dem till där de gör störst nytta och 
att de finns kvar. Hela satsningen på grön infrastruktur kan dock äventyras på 
grund av underfinansiering i budgeten och otydligheter i regleringsbrev vad gäller 
olika myndigheters ansvar. 

På grund av att miljötillståndet är dålig känt, en fortsatt hotbild finns och arbe-
tet med att värna ekosystemen och den biologiska mångfalden går för långsamt 
samt tilldelas för lite resurser bedöms avståndet till måluppfyllelse till 2020 vara 
stort.

3.1.3 BIOLOGISKA KULTURARVET

Odlingslandskapets arter och naturtyper hör till dem med sämst status enligt arti-
kel 17-rapporteringen till Art- och habitatdirektivet.  Naturliga fodermarker växer 
igen då jordbruk läggs ner och möjligheten att få stöd upphört när miljöersätt-
ningen för natur- och kulturmiljöer och för riktade åtgärder för biologisk mång-
fald på åkermark har tagits bort från landsbygdsprogrammet. Finansiering som 
går till bevarande av naturvärden och kulturmiljöer i skogen som fäbodmiljöer, 
brynmiljöer och betad skog var redan innan denna försämring blygsam. En stor 
del av medlen för skötsel som Naturvårdsverket fördelar går till skyddade områ-
den med betesmarker och slåtterängar men medlen räcker inte till. En anledning 
till att så få kulturreservat bildas, är att inga särskilda resurser tillförts arbetet. Det 
biologiska kulturarvet i fjällandskapet är viktigt men mindre känt. Naturvårds-
verket har föreslagit att regeringen beslutar om ett etappmål för ett hållbart ren-
bete i fjällområdet som gynnar det biologiska kulturarvet i fjällen men också kan 
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minska påverkan av klimatförändringen genom att hålla trädgränsen nere71. Inget 
beslut är ännu fattat om detta. 

På grund av det generellt dåliga miljötillståndet, försämring av tillståndet, fram-
förallt för ängs.- och hagmarker samt vikande resurser bedöms avståndet till mål-
uppfyllelse vara stort och med snabb negativ utveckling.

3.1.4 FRÄMMANDE ARTER

I Sverige saknas en samordnande organisation för arbetet med invasiva främ-
mande arter. Ansvarsfördelningen och det ekonomiska ansvaret för bekämpning 
av invasiva främmande arter är oklar. Sektorsansvaret medför också att det finns 
en risk att frågor faller mellan stolarna och att tillräckliga åtgärder därmed inte 
vidtas. Övervaknings- och rapporteringssystem för främmande arter saknas i hög 
utsträckning. 

På grund av det ökande antalet invasiva arter som når landet, svårigheter med 
att bekämpa de som redan finns här, risk för att arbetet enbart ett fokuseras på 
arter som omfattas av EU-förordningen samt brist på resurser bedöms avståndet 
till måluppfyllelse vara stort och med negativ utveckling.

3.2 Andra aspekter av målet
De centrala problemområdena täcker upp hela eller delar av flertalet preciseringar 
i Ett rikt växt- och djurliv. Några delar av miljökvalitetsmålet fångas dock inte 
upp. Det gäller preciseringen om genetiskt modifierade organismer, tillgänglighets- 
och kulturmiljöaspekter i tätortsnära natur samt den genetiska mångfalden hos 
domesticerade arter som är en del i Ett rikt växt- och djurlivs precisering biolo-
giskt kulturarv.

Preciseringen om genetiskt modifierade organismer bedöms vara uppnådd i och 
med att genetiskt modifierade organismer inte har introducerats i miljön i någon 
större utsträckning, och befintliga styrmedel är väl utvecklade och används. Dock 
saknas uppgifter om eventuell oavsiktlig introduktion och spridning av genetiskt 
modifierade organismer från t ex uppföljning av kontroll vid fältförsök. 

Specifik uppföljning av tillståndet för tätortsnära natur som är värdefull för 
friluftslivet, kulturmiljön och den biologiska mångfalden saknas. Detsamma gäller 
i stora delar dess tillgänglig för människan. Mycket arbete görs dock inom områ-
det. Förutsatt att styrmedel som LONA fortsatt kommer att få tillräckliga resurser 
är utvecklingen i miljöarbetet positivt. Den tätortsnära naturen och dess värden 
kommer att gynnas av nya insatser inom de centrala problemområdena. 

Naturvårdsverket hänvisar vad gäller domesticerade arter till Jordbruksverkets 
bedömning av Ett rikt odlingslandskaps precisering om växt- och husdjursgenetis-
ka resurser att den delen är nära att nås under förutsättning att det även framöver 

71 Förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö. Redovisning av ett 
regeringsuppdrag. Naturvårdsverket.  SKRIVELSE 2014-06-05 NV-04173-13.
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avsätts tillräckligt med pengar till Programmet för odlad mångfald (POM) och för 
hållande av utrotningshotade husdjursraser samt rasföreningar. 

3.3 Bedömningen av målet som helhet

Nej
MILJÖKVALITETSMÅLET ÄR INTE UPPNÅTT OCH KOMMER INTE KUNNA NÅS MED 

BEFINTLIGA OCH BESLUTADE STYRMEDEL OCH ÅTGÄRDER..

Den samlade bedömningen är att tillräckliga förutsättningar saknas för att miljö-
kvalitetsmålet i sin helhet ska nås. En precisering bedöms som uppnådd.

4. Prognos för utvecklingen av miljötillståndet

UTVECKLINGEN I MILJÖN ÄR NEGATIV.

Prognosen för Ett rikt växt- och djurliv är beroende av prognosen för delar av 
andra miljökvalitetsmålen, speciellt liknande preciseringar i de s.k. naturtypsmålen 
Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Myllrande våtmarker, Levande sjöar och 
vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård, samt Storslagen fjäll-
miljö men också Ingen övergödning, och Begränsad klimatpåverkan. 

4.1 Bevarandestatus för arter och naturtyper
För arter och naturtyper med otillfredsställande eller dålig bevarandestatus har  
en bedömning gjorts om trenden är negativ, stabil eller positiv under perioden 
2001–201272. För 21 procent av dessa arter och 47 procent av naturtyperna 
bedömdes den ha varit negativ. Förhärskande trend är stabil eller negativ men 
skillnader finns. Figur 16.2 visar trender för naturtyper. 

Störst andel negativa trender har odlingslandskapets arter och naturtyper. Det 
är sannolikt att trenderna fortsätter även efter år 2020. Den nya rödlistan som 
presenterar under år 2015 kommer att belysa situationen för arterna.

4.2 Klimatförändringar
Framtida klimatförändringar väntas innebära en rad negativa effekter för männ-
iskor, samhällen och ekosystem. Dessa effekter blir mer kännbara vid högre grad 
av klimatpåverkan. FN:s klimatpanels (IPCCs) femte utvärdering av klimatföränd-
ringarna slår fast att ytterligare uppvärmning ger en ökad sannolikhet för allvar-
liga, genomträngande och bestående effekter. Detta rör t.ex. hotade ekosystem i 
stora delar av världen där många arter kan komma att utrotas, kustnära samhäl-
len som hotas av havsnivåhöjning och negativ påverkan på livsmedelsförsörjning. 
Även sekundära effekter som försvårande av fattigdomsbekämpning och ökad 

72 Sveriges rapportering 2013 enligt artikel 17 i art- och habitatdirektivet.
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risk för skärpta konflikter i redan utsatta delar av världen pekas på som risker för 
samhället73. 

Sveriges klimat har blivit varmare och mer nederbördsrikt. Fortsatta föränd-
ringar är att vänta och även om den globala medeltemperaturökningen begränsas 
till under 2 °C väntas kraftiga förändringar som kan komma att påverka samhäl-
let och naturmiljön. Skyfall och kraftiga regn förväntas öka i intensitet vilket kan 
ge ökade problem med översvämningar. Översvämningar kan också komma att 
drabba låglänta kusttrakter i södra Sverige p.g.a. stigande havsnivåer. Uppvärm-
ningen väntas få konsekvenser för jord- och skogsbruk och även för naturliga 
ekosystem, inte minst i fjällkedjan där trädgränsen förväntas flytta högre upp i ter-
rängen. Här är tidsperspektivet att det inträffar under de kommande årtiondena, 
andra halvan av 2000-talet, och senare.

4.3 Planering på landskapsnivå
De stora satsningarna på planering för grön infrastruktur samt informations-
satsningar om ekosystemtjänster som satts igång av regeringen, och som beskrivs i 

73 Uppdatering av det klimatvetenskapliga kunskapsläget, Klimatologi Nr 9 2014 SMHI.
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Figur 16.2. Trender för naturtyper i Art- och habitatdirektivet 
med otillräcklig eller dålig bevarandestatus 2013

 KÄLLA: SVERIGES RAPPORTERING 2013 ENLIGT ARTIKEL 17 I ART- OCH HABITATDIREKTIVET

För naturtyper med otillfredställande eller dålig bevarandestatus har en bedömning gjorts om 
trenden är negativ, stabil eller positiv under perioden 2001–2012. För 47% av naturtyperna 
bedömdes den ha varit negativ. Störst andel negativa trender har odlingslandskapets naturtyper.

Alpin

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Fj
äl

l

Sk
og

Sö
tv

at
te

n

Od
lin

gs
-

la
nd

sk
ap Fj
äl

l

Sk
og

Sö
tv

at
te

n

Od
lin

gs
-

la
nd

sk
ap H
av

H
av

H
av

H
av

Ba
lti

sk
At

la
nt

is
kSk

og

Sö
tv

at
te

n

Od
lin

gs
-

la
nd

sk
ap

KontinentalBoreal



430 MÅL I SIKTE – DE 16 MILJÖKVALITETSMÅLEN I FÖRDJUPAD UTVÄRDERING 2015 – VOLYM 2

tidigare avsnitt, kan om tillräckliga resurser avsätts i budget förväntas ha en posi-
tiv påverkan, om än i ett långsiktigt tidsperspektiv. Kanske snarare bortom 2020 
och närmare 2050.

4.4 Främmande arter
Det är rimligt att anta att trenden att ett ökande antal invasiva arter når Sverige 
fortsätter även efter 2020. På längre sikt kan arbetet dra nytta av den organisa-
tion som byggts upp för att Sverige ska leva upp till EU-förordningen om invasiva 
arter.

5. Beskrivning av behov av insatser  
– vad krävs för att målet ska nås

Ett rikt växt- och djurliv är beroende av insatser som genomförs för att nå andra 
miljökvalitetsmål, i synnerhet Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Myllrande 
våtmarker, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och 
skärgård, Storslagen fjällmiljö och Begränsad klimatpåverkan. Insatser som före-
slås i fördjupade utvärderingen av dessa mål är därför avgörande även för att Ett 
rikt växt- och djurliv ska kunna nås. Nedan beskrivs de ytterligare insatser som 
behövs för att nå Ett rikt växt- och djurliv.

5.1 Framgångsrika insatser som behöver fortsätta

5.1.1 FORTSÄTT INSATSERNA FÖR SKYDD AV VÄRDEFULL NATUR  

OCH SKÖTSEL AV SKYDDADE OMRÅDEN 

Fler områden på land, i sjöar och hav har skyddats sedan föra fördjupade utvär-
deringen, men med nuvarande takt i skyddet av natur kommer vi inte att uppnå 
målen om skydd till år 2020.  Köp, intrångsersättning, ersättningsmark och bidrag 
används för att bevara de mest skyddsvärda områdena. Resurserna för arbetet 
med formellt skydd, naturvårdsavtal, frivilliga avsättningar av värdefulla områden 
och skötselavtal behöver förstärkas. De insatser som behövs för att Sverige ska 
kunna genomföra arbetsprogrammet för skyddade områden inom Konventionen 
för biologisk mångfald finns beskrivna genom tio prioriterade mål med tillhörande 
åtgärder74. För att dessa prioriterade åtgärder ska kunna fortsätta att genomföras 
behövs tillräckliga resurser i anslaget för ersättning till markägare, tillräcklig 
handläggarresurser inte minst vid länsstyrelserna, samt ersättningsmark till skogs-
ägare. Tillräckliga resurser behövs också för att kunna tillämpa den nya vägled-

74 Prioriterade mål och åtgärder för att implementera arbetsprogrammet för skyddade 
områden, Konventionen för biologisk mångfald. NV-03902-12. Naturvårdsverket 2012.
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ningen för bildande av naturreservat, som tagits fram genom ett flerårigt arbete 
med många aktörer inblandade i processen75.

Naturvårdsverket bedömer att ytterligare tillgång på bytesmarker från Sveaskog 
är det mest kostnadseffektiva sättet att genomföra internationella åtaganden om 
skydd av skog och våtmarker. Naturvårdsverkets bedömning är att den efterfrå-
gade finansieringsplanen med fördel kan baseras på både statliga medel och bytes-
marker. Ytterligare 200 000 hektar produktiv skogsmark bör därför överföras till 
Naturvårdsverket från Sveaskog för att användas som ersättningsmark i naturre-
servatsarbetet på samma sätt som skedde genom ESAB-paketet. Paket bör beslutas 
så snart som möjligt så att ESAB kan användas även för denna överföring och att 
den genomförandeorganisation som Naturvårdsverket byggt upp kan användas 
för det nya paketet.  

Ett komplement till befintliga arbetsmetoder för bevarande av naturvärden 
införs successivt med start 2015. Komplementet innebär i huvudsak att markäga-
res initiativ till formellt skydd (naturreservat, biotopskyddsområde, naturvårds-
avtal) underlättas och uppmuntras. Den kompletterande arbetsmetoden innebär 
omfattande informationsinsatser. Regeringen har inte aviserat någon resursför-
stärkning för detta utan införandet får ske inom ramen för befintliga resurser, 
dvs. anslaget för ersättningar till markägare. Markägarnas organisationer kan här 
spela en avgörande roll för omfattningen av informationsinsatserna och för takten 
i införandet. Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har tillsammans i uppdrag av 
regeringen att årligen under perioden 2015–2017 rapportera om arbetet med att 
införa den kompletterande arbetsmetoden. 

Av Sveriges öppna marker i och i anslutning till, odlingslandskapet, har 
omkring 3 procent någon form av skydd och bevarande. Naturvårdsverket bedö-
mer att det formella skyddet är ofullständigt till omfattning, innehåll, represen-
tativitet och konnektivitet. Även om formellt skydd inte är det viktigaste för att 
bevara odlingslandskapens biologiska och kulturhistoriska värden, utan snarare 
bibehållet brukande, behövs ändå mål för långsiktigt bevarande av odlingsland-
skapets mest värdefulla objekt. Sannolikt behöver en del av dessa formellt skyddas 
för att långsiktigt säkerställa bevarandet. Aichimålet om skydd av natur anger att 
det ska vara ekologiskt representativt och arbetet med långsiktigt skydd/bevaran-
de (i lämplig form) behöver därför även omfatta odlingslandskapet.  

5.1.2 FÖRSTÄRK ARBETET MED ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HOTADE ARTER 

Insatser som skulle stärka arbetet med Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) är 
om befintlig lagstiftning tillämpas i större utsträckning samband med brukande av 
jord, skog och vatten, samt att befintliga styrmedel som till exempel landsbygds-
programmet, justeras så att åtgärder som gynnar arterna i åtgärdsprogrammen blir 

75 http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Skyddade-omraden/
Process-att-bilda-naturreservat/.
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möjliga att finansiera i större uträckning än i dagsläget. Naturvårdsverket avser att 
öka dialogen med berörda aktörer och centrala myndigheter med sektorsansvar för 
att få fler program som är gemensamma mellan sektorsmyndigheter och för att öka 
samverkan i genomrörandet av programmen. Som stöd för ökad samverkan plane-
rar Naturvårdsverket att införa arbetssättet OpenStandard, för att öka förankring 
av åtgärder hos aktörer, förstärka analysen av vilka åtgärder som behövs samt 
förbättra resultatuppföljning och -redovisning. Naturvårdsverket planerar också 
att se över vilka arter och naturtyper i terrester miljö som behöver åtgärdsprogram. 
Havs- och vattenmyndigheten planerar att ta fram 7 nya program knutna till vat-
tenmiljöer. Skälet till översynen av program är att det nu finns mer kunskap om 
arterna samt erfarenheter från genomfört arbete med befintliga åtgärdsprogram. 

Resurserna för att genomföra pågående åtgärdsprogram är inte tillräckliga. 
Regeringen bör öka anslaget till arbetet med åtgärdsprogrammen, så att de insat-
ser som ingår i programmen kan genomföras. Ett ökat anslag till ÅGP skulle möj-
liggöra att fler aktörer kan medverka och därmed i större skala öka sin positiva 
påverkan på naturvärden och minimera den negativ påverkan. Ett ökat anslag 
skulle också ge bättre underlag om arternas förekomst, ekologiska behov och 
lämpliga åtgärder samt lokalisering av åtgärder i landskapet. Uppskattningen av 
länsstyrelsernas medelsbehov, grundat på en sammanställning av åtgärder och 
kostnader som listas i fastställda program och i de program som är på remiss, är 
ca 100 miljoner kronor årligen. Därtill tillkommer medel för genomfarande av de 
två av de mest kostsamma programmen, de för vitryggig hackspett samt särskilt 
skyddsvärda träd. 

5.1.3 GENOMFÖR HANDLINGSPLANER FÖR GRÖN INFRASTRUKTUR

Arbetet med att ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur bör fort-
sätta och de insatser som handlingsplanerna innehåller bör få tillräckliga resurser 
att genomföras. Det är mycket angeläget att förutom Naturvårdsverket, även 
Boverket, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och Trafikverket deltar och har inflytan-
de över arbetet med handlingsplanerna. Då länsstyrelserna kommer att få ansvar 
för arbetet med samordning och utveckling av regionala handlingsplaner för 
grön infrastruktur menar Naturvårdsverket att det är en viktig framgångsfaktor 
att riktlinjer och genomförandeplan tas fram i nära dialog med länsstyrelserna. I 
regeringens proposition En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystem-
tjänster (prop. 2013/14:141) anges ett antal uppdrag som skulle ha betydelse för 
det regionala och lokala arbetet med grön infrastruktur. Naturvårdsverket avser 
att ta fram kartor över värdekärnor för olika naturtyper och analysera förutsätt-
ningarna att bevara dessa värdekärnor. Naturvårdsverket föreslår därför att detta 
planerade arbete bör föregå eventuella regeringsuppdrag om en fördjupad analys 
av ekologisk representativitet i det svenska skyddet av land- och sötvattensområ-
den, samt om att analysera behov av restaurering fördelat på olika typer av eko-
system och geografisk fördelning. En del av det i propositionen föreslagna uppdra-
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get om vägledning till länsstyrelserna om hänsyn inom ramen för fysisk planering 
och grön infrastruktur handlar om hur bättre hänsyn till ekosystemtjänster kan 
tas i arbetet med handlingsplaner för grön infrastruktur. Naturvårdsverket anser 
att denna del täcks av Naturvårdsverkets nuvarande uppdrag att ta fram riktlinjer 
och genomförandeplan avseende regionala handlingsplaner för grön infrastruktur.

5.1.4 SYNLIGGÖR OCH VÄRDERA EKOSYSTEMTJÄNSTER 

Insatserna för att nå etappmålet om att synliggöra betydelsen och värdet av eko-
systemtjänster för oss människor, och integrera värdet vid beslut av olika slag 
senast år 2018 bör fortsätta. Fokus i insatserna bör vara att visa konkret att 
omsorg om naturen inte är ett särintresse för naturvården och att den ekologiska 
dimensionen av hållbart nyttjande är en bas på vilket de andra två delarna, ekono-
misk och social hållbarhet, vilar.  

Naturvårdsverket, samverkande myndigheter, länsstyrelser, kommuner och 
näringsliv som genomför den pågående kommunikationssatsningen om ekosys-
temtjänster fram till 2017 bör få tillräckliga resurser att genomföra planerade 
insatser76. Insatserna innebär att tillgängliggöra och behovsanpassa kunskaps-
underlag, arrangera kunskapshöjande dialogmöten/workshops, utveckla vägled-
ningar enligt propositionen77 med mera. Regeringen bör tillsätta den nationella 
samordnaren för ekosystemtjänster som tidigare meddelat78, med uppdrag att 
verka för en förbättrad kompetens och ett ökat kunskapsunderlag om biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster hos näringsliv, kommuner och relevanta myndig-
heter. Samordnaren skulle komplettera arbetet i regeringsuppdraget om kommuni-
kation om ekosystemtjänster. Forskning liknande forskningssatsningen ”Värdet av 
ekosystemtjänster” som belyser hur värdet av ekosystemtjänster bättre kan beak-
tas i olika beslutssituationer, bör fortsätta för att öka kunskapen ännu mer om hur 
ekosystemtjänsternas värde och betydelse för oss människor kan integreras vid 
beslutsfattande av olika slag79. 

5.1.5 FORTSÄTT VARA AKTIV I EU OCH PÅ INTERNATIONELL NIVÅ

För att förbättra situationen i Europa krävs att biologisk mångfald och ekosyste-
men ges ökad prioritet i politiskt beslutsfattande på alla nivåer, särskilt vad gäller 
beslut som rör utvecklingen inom jordbruk, fiske, regional utveckling, europeisk-
sammanhållning och fysisk planering. Arbetet med Natura 2000-nätverket på EU-
nivå kommer att kräva större insatser under de kommande åren. För havsmiljön 
krävs fortfarande betydande insatser innan nätverket är färdigt. Utpekandet av 

76 M2014/1903/Nm.
77 En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Prop. 2013/14:141.
78 En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Prop. 2013/14:141. Sid 

70.
79 http://ecosystemservices.se/ .
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områden är i stort sett komplett i landmiljön. Nu måste utvecklingen och genom-
förandet av bevarandeåtgärder för alla Natura 2000-områden prioriteras och 
också omfatta tillräckligt ekonomiskt stöd. EU har också antagit en strategi som 
bland annat innehåller delmål för ekosystem och utveckling av grön infrastruktur.  

Vad som sagts ovan om situation och insatser i EU gäller även för Sverige. Då 
Sveriges rådighet är begränsad inom områden som fiske, invasiva arter, flyttande 
arter och föroreningar som kommer från andra länder är det viktigt att påverka 
det internationella arbetet. EU:s fiske- och jordbrukspolitik har stor betydelse.

EU:s arbete inbegriper förutom regelverk även olika stöd- och ersättningsformer 
som till exempel landsbygdsprogrammet, fiskefonden, regionala utvecklingsfonden 
och LIFE. Det är viktigt att deras tillämpning i Sverige stödjer arbetet med eko-
systemansatsen och en grön infrastruktur. 

5.2 Områden där nya eller förstärkta åtgärder behövs 

5.2.1 ÖVERSYN AV SKOGSVÅRDSLAGSTIFTNINGEN

Den hänsyn som tas till natur och kulturmiljövärden i samband med avverkning 
av skog behöver förbättras, skador på forn- och kulturlämningar är fortsatt höga 
och hänsynskrävande biotoper skadas i allt för hög utsträckning vid slutavverk-
ning80. Utöver föreslagna insatser i fördjupad utvärdering av Levande skogar för 
förbättrad hänsyn vid skogsbruk bör regeringen tillsätta en utredning som ser över 
skogsvårdslagen och tillämpliga delar av miljöbalken för att säkerställa styrningen 
mot att nå miljökvalitetsmålen. En översyn av skogsvårdslagstiftningen har också 
tidigare annonserats av regeringen81. Utredningen bör analysera effekterna av en 
integrering av Skogsvårdslagens miljöaspekter i miljöbalken, vilket ansvar mark-
ägare/verksamhetsutövare och PPP har i skogspolitiken inklusive intrångsbegräns-
ningen, hur ett tydligare landskapsperspektiv kan användas i lagstiftningen, samt 
anmälningsplikten för att säkerställa att Skogsstyrelsen har möjlighet att förhindra 
skogliga åtgärder som förstör värdefulla miljöer. Denna utredning kan om möjligt 
integreras i förslaget om översyn av styrmedel inom skogspolitiken som lyfts fram 
i den fördjupade utvärderingen av Levande skogar.

5.2.2 ÖVERSYN AV ARTSKYDDET

En särskild utredare bör få i uppdrag att se över artskyddsförordningen och 
angränsande regelverk på artskyddsområdet, i likhet med regeringens bedömning i 
prop. 2013/14:141 (s.80).82 Det övergripande syftet är att förbättra tillämpningen 
av artskyddet i olika styrmedelssammanhang, exempelvis planläggning och miljö-
prövning. Utredningen bör få i uppdrag att efter en allmän översyn av bestämmel-

80 FU levande skogar 2015.
81 Budgetpropositionen för 2015. Prop. 2014/15:1. Utgiftsområde 23, sidan 76,
82 Proposition 2013/14:141 En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster,
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serna på området föreslå dels en lättöverskådlig och samlad artskyddslagstiftning, 
dels enskilda bestämmelser som på ett bättre sätt än i dag tillvaratar nationella 
och internationella skyddsintressen samtidigt som de är väl anpassade för praktisk 
tillämpning. Utredning ska även omfatta areella näringar och pågående markan-
vändning. Utredningen bör särskilt få i uppdrag att analysera genomförandet av 
Art- och habitatdirektivet i svenska lag och vid behov föreslå förändringar så att 
direktivet genomförs fullt ut. Vidare bör utredningen få i uppdrag att analysera 
och vid behov föreslå förändringar angående kopplingen mellan fridlysta och 
rödlistade arter i olika styrmedelssamanhang. Artskyddsförordningen kan ses som 
en specificering av hur hänsynen till fridlysta arter enligt 2 kap miljöbalken ska 
hanteras. Förbud och förlägganden enligt artskyddsförordningen är därför inte 
ersättningsgrundande. Utredningen bör få i uppdrag att analysera och vid behov 
föreslå förändringar i frågan om verksamhetsutövares och markägarens egenkon-
trollansvar vid åtgärder som kan påverka fridlysta arter, eftersom detta i dagsläget 
är oklart och enligt Naturvårdsverket behöver förtydligas. Insatserna som föreslås 
i regeringsuppdraget om förstärkta åtgärder mot artskyddsbrott bör genomföras83. 

5.2.3 UTRED HUR FYSISK PLANERING BÄTTRE KAN STYRA  

MOT MILJÖKVALITETSMÅLEN

Regeringen bör ge Boverket i uppdrag att tillsammans med relevanta aktörer 
utreda hur fysisk planering enligt PBL kan utvecklas för att i ännu högre grad 
styra mot miljökvalitetsmålen, i synnerhet Ett rikt växt- och djurliv samt de natur-
typsanknutna målen. Uppdraget bör särskilt analysera konsekvenserna av kom-
muners olika förutsättningar avseende resurser och kompetens inom natur- och 
miljövård samt, i den mån det bedöms som ett problem, föreslå insatser för att 
skapa mer jämlika förutsättningar. Uppdraget bör ta hänsyn till pågående arbete 
med att förbättra planeringsunderlagen om biologisk mångfald och ekosystem-
tjänster att användas vid fysisk planering enligt PBL, bland annat regionala hand-
lingsplaner för grön infrastruktur.84 85   

5.2.4 PRAXISGENOMGÅNG HUR GRÖNA FRÅGOR BEHANDLAS  

I TILLSTÅNDSPRÖVNINGAR

Analysen av tillståndsprövningar enligt miljöbalken visade på ett antal brister. Till-
ståndsprövningen är dock ett svårutvärderat styrmedel och mer kunskap behövs 
innan mer konkreta förbättringsförslag kan bli aktuella. Naturvårdsverket avser 
att göra en praxisgenomgång av hur de gröna frågorna behandlas i tillståndspröv-
ningar men även i dispensprövningar (inklusive strandskyddsdispenser). En sådan 

83 M2014/1606/Nm,
84 Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende länsstyrelserna, S2014/8870/SAM,
85 Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige. M2015/684/

Nm,
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analys bedöms kräva en större tidsåtgång än vad som ges utrymme för inom 
ramen för denna utvärdering och kommer istället genomföras som en självständig 
granskning. Granskningen bör särskilt titta på prövningar där artskydd ingår samt 
analysera kvaliteten på naturvetenskapliga underlag som används i processerna.  
Granskningen bör också utvärdera om fler fältbesök i samband med prövningar 
är ett lämpligt, samt behovet av biologisk kompetens hos kommuner och läns-
styrelser. Förbättringar på området kan bidra till att etappmålet om betydelsen av 
biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster nås.

5.2.5 UTREDNING OCH VÄGLEDNING OM EKOLOGISK KOMPENSATION

För att kunna använda ekologisk kompensation som effektivt styrmedel för att 
motverka förlusten av ekologisk mångfald och ekosystemtjänster, behövs en tyd-
lig vägledning samt en informationskampanj om tillämpning och utformning av 
ekologisk kompensation. Målet är att öka kunskap och engagemang kring ekolo-
gisk kompensation bland tillsynsmyndigheter, konsulter och verksamhetsutövare. 
Naturvårdsverket avser att ta fram vägledning om tillämpning av befintligt regel-
verk om kompensation, för att skapa enhetlig syn på hur miljöbalkens regler om 
kompensation ska tolkas och tillämpas. Utöver kommande vägledning från Natur-
vårdsverket, bör regeringen tillsätta en särskild utredare för att analysera förut-
sättningar för och konsekvenser av en ökad och mer konsekvent tillämpning av 
ekologisk kompensation. Om utredningen bedömer att ekologisk kompensation 
är ett effektivt instrument kan den, i ett andra steg, utarbeta förslag till nationella 
riktlinjer och mekanismer för genomförande. Utredningen bör särskilt titta på 
möjligheten att utveckla regler för kompensation i samband med kommunal fysisk 
planering samt ge förslag på hur kommunala planinstrument kan utvecklas för att 
ge stöd för rumslig planering av kompensationsåtgärder i syfte att bibehålla och 
stärka grön infrastruktur. Även annan relaterad lagstiftning bör ses över. 

5.2.6 STRATEGI OM BEVARANDE AV ODLINGSLANDSKAPETS KÄRNOMRÅDEN  

FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD

Jordbruksverket och Naturvårdsverket bör få i uppdrag av regeringen att i efter 
samråd med relevanta aktörer ta fram en strategi för långsiktigt bevarande av 
kärnområden för biologisk mångfald i odlingslandskapet. Strategin bör omfatta 
insatser som behövs för att bevara och stärka odlingslandskapets värden gene-
rellt och i relation till ekosystemtjänster och grön infrastruktur. Strategin bör ha 
landskapsperspektiv, så att områden och arter som i dag är funktionellt isolerade 
från varandra ska kunna knytas samman och deras långsiktiga överlevnad säkras. 
Strategin bör omfatta både skötsel, formellt områdesskydd och andra insatser som 
behövs för att bevara och stärka odlingslandskapets värden. Skötselmetoder som 
efterliknar äldre tiders betestryck när hela landskap betades behöver också utveck-
las. 

E
T

T
 R

IK
T

 V
Ä

X
T-

 O
C

H
 D

JU
R

L
IV



 MÅL I SIKTE – DE 16 MILJÖKVALITETSMÅLEN I FÖRDJUPAD UTVÄRDERING 2015 – VOLYM 2 437

5.2.7 FÖLJ TILLÄMPNINGEN AV DISPENS FRÅN BIOTOPSKYDDET 

Möjligheterna till dispens från det generella biotopskyddet (7 kap 11 § miljöbal-
ken) har utökats så att biotoper i vissa fall ska kunna tas bort för att möjliggöra 
ett mer rationellt jordbruk86. Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning för 
tillämpning av den nya bestämmelsen i 7 kapitlet 11 b § miljöbalken (1998:808)87. 
Naturvårdsverket avser att följa tillämpningen av den nya bestämmelsen genom 
att granska dispensbeslut och medverka till att utforma praxis genom överklagan-
de av beslut. Naturvårdsverket avser också att i samverkan med Jordbruksverket 
utveckla stöd för att få en enhetlig prövning och säkerställa att syftet med bio-
topskyddet inte äventyras, bland annat genom beräkningsverktyg att använda vid 
prövning av dispensansökningar. 

5.2.8 FÖLJA UTVECKLINGEN AV ATT KULTURMILJÖVÄRDEN 

I ODLINGSLANDSKAPET

Under de senaste decennierna har lantbrukarna, genom ersättningar, stimulerats 
att bevara och sköta om kulturmiljöerna som en del av lantbrukets övriga verk-
samhet. Olika ersättningsformer har kanaliserats genom landsbygdsprogrammet. 
Det har därför varit ett viktigt styrmedel både för kulturmiljömålen och för preci-
seringar om kulturmiljöer och biologiska kulturarvet. När dessa ersättningar tas 
bort år 2015 bör utvecklingen för hur värdena utvecklas följas upp. 

Det är också angeläget att utvärdera hur den tidigare ersättningen fungerade, 
vilka erfarenheter jordbrukarna själva har av tidigare ersättningar samt påbörja 
kartläggningen av alternativa, möjligen effektivare, styrmedel. Regeringsuppdraget 
CAPs-miljöeffekter avser att påbörja en sådan utvärdering av skötseln av odlings-
landskapets kulturmiljöer under 201588. 

5.2.9 ÖKADE INSATSER MOT FRÄMMANDE ARTER

EU-förordningen om förebyggande och hantering av introduktion och sprid-
ning av invasiva främmande arter (EU-förordningen om IAS89) trädde i kraft den 
1 januari 2015. Med anledning av denna förordning har Naturvårdsverket haft 
regeringens uppdrag att revidera den nationella strategin och handlingsplanen om 
främmande arter från 2008. Uppdraget redovisades i december år 2014 och foku-
serar på vilka åtgärder som behöver genomföras för att uppfylla kraven i  

86 En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Regeringens proposition 
2013/14:141.

87 Tillämpning av 7 kapitlet 11 b § miljöbalken 1998:808. Vägledning för prövning av en 
ansökan om dispens för en åtgärd som underlättar för jordbruket. VÄGLEDNING 2014-
11-13. Naturvårdsverket  2014.

88 Förslag till program för CAP:s miljöeffekter 2015–2019 Uppföljning och utvärdering av 
den gemensamma jordbrukspolitiken Jordbruksverke, Riksantikvarieämbetet, Havs- och 
vattenmyndigheten, Naturvårdsverket. Rapport 2014: 18. Jordbruksverket 2014.

89 Invasive alien species eller invasiv främmande arter.
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EU-förordningen om IAS. I redovisningen betonas dock att 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 bio-
logiska mångfalden och relaterade ekosystemtjänster i Sverige. 

Behöriga myndigheter måste utses, beredskapsplaner 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. Vidare föreslås att översyn-, övervaknings- och 
inspektionssystem behöver utvecklas, både avseende nya delar och den tekniska 
utformningen. Detta för att kunna få information om vilka främmande arter vi 
har i landet, deras utbredning och ekologiska effekter. Övervakningssystemet ska 
kunna ge en varning när nya invasiva främmande arter av unionsbetydelse kom-
mer in i landet, så att en snabb utrotning av dessa kan sättas igång.  Förslagen i 
Naturvårdsverkets redovisning bör genomföras och de frågor som enligt redovis-
ningen behöver utredas vidare får bör få tillräckliga resurser. 
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Precisering eller 
aspekt av miljö-
kvalitetsmålet 
 
 

Centralt  
uppföljnings-
mått

Nivå som  
behöver nås

Aktuell  
situation 
2015

Rådighet Förväntad 
målupp-
fyllelse 
till 2020

Habitatförändringar
Gynnsam bevarande-
status och genetisk 
variation

Habitatdirekti-
vets bedömning 
/naturtyp
Omfattning 
av Återställda 
miljöer
Ev förändringar 
i Rödlistan

Stor Gynnsam bevarande-
status.

Lite olika för 
olika natur-
typer.
Bäst fjäll 
sämst 
odlings-
mark, fisk.

Nationell Låg till 
medel
Dålig 
kunskap 
genetisk 
variation

3 3 Nej

Överexploatering
Ekosystemtjänster  
och resiliens
Grön infrastruktur
Biologiskt kulturarv

Föryngrings-
mått (fisk)
% Yta med 
grön infrastruk-
turplanering
Skyddad mark 
i förhållande till 
plan
Ängs & bete 
status
Förekomst av 
vissa markörer 
(t.ex alléträd, 
stengärsgårdar 
etc)
Info om hänsyn 
skog
Ekosystem-
tjänster behö-
ver utvecklas

Stor Hänsyn behöver öka. Lite olika för 
olika natur-
typer.
Bäst fjäll 
sämst 
odlings-
mark, fisk.

Nationell Låg till 
medel

3 3 Nej

Genetiskt modifierade 
organismer

Resultat från 
uppföljning och 
utvärderingar 
av ev försök

Ringa Ingen utsättning i/
spridning till naturen

OK Nationell OK 5 5 Ja

Tätortsnära natur Yta/innevånare 
som man når 
inom viss tid 
(cykel, kom-
munalt och 
med bil)

Medel OK?, Acc, kn Något under 
OK

Nationellt Medel till 
hög

4 3 Nära

Främmande arter och 
genotyper

Framgång i 
åtgärder
Nya upptäckter

Medel Öka, både kunskap 
och åtgärder

Under OK Nationellt Medel 4 3 Nära

Påverkan av klimat-
förändringar

Åtgärder i ut- 
pekade  
områden

Medel OK?, Acc, kn OK, fixas i 
akuta lägen

globalt Låg 2 3 Nära
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* Kolumn 7: Bedömning av de centrala styrmedlens effekter (är de tillräckliga?). 
5) De nu beslutade centrala styrmedlen är tillräckliga för att på sikt uppnå 
önskat miljötillstånd.
4) De nu beslutade och implementerade centrala styrmedlen förväntas vara 
tillräckliga för att på sikt uppnå önskat tillstånd.
3) De nu beslutade men inte implementerade centrala styrmedlen förväntas vara 
tillräckliga för att på sikt uppnå miljötillståndet.
2) De nu beslutade centrala styrmedelen förväntas styra i målets riktning, men är 
inte tillräckliga för att på sikt uppnå miljötillståndet.
1) Kunskap saknas för att bedöma om de nu beslutade centrala styrmedlen är 
tillräckliga för att uppnå önskat miljötillstånd.
 

** Kolumn 8: Bedömning av de centrala åtgärdernas genomförande och effekter.
5) Tillräckliga åtgärder kommer att vara genomförda till 2020 för att på sikt 
uppnå önskat miljötillstånd.
4) Tillräckliga åtgärder förväntas vara genomförda till 2020 för att på sikt uppnå 
önskat miljötillstånd.
3) De nu planerade åtgärderna förväntas vara tillräckliga för att på sikt uppnå 
önskat miljötillstånd.
2) De nu befintliga/planerade åtgärderna förväntas styra i målets riktning, men är 
inte tillräckliga för att på sikt uppnå miljötillståndet.
1) Kunskap saknas för att bedöma om de nu befintliga/planerade åtgärderna är 
tillräckliga för att uppnå önskat miljötillstånd.

Tabell 16.1. Det centrala i bedömning av om miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv nås
Tabellen sammanfattar bedömningen av målets olika delar utifrån uppföljning och analys. Regeringens bedömningsgrund anger att ett 
mål bör bedömas som möjligt att nå om antingen tillståndet i miljön kan nås, eller om tillräckliga åtgärder blir genomförda för att på sikt 
nå miljökvaliteten. Styrmedels och åtgärders effekt anges på fallande skala 2–5, där 5 anger att styrmedel respektive åtgärder är fullt ut 
tillräckliga. 1 visar att kunskapen är bristfällig.
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Kulturmiljö

Tillståndet i kulturmiljön

Avsaknad av uppföljning och övervakning försvårar
Fortfarande saknas, med något undantag, indikatorer för att följa kulturmiljötill-
ståndet. Mått och nivåer (innebörden av ”kulturmiljöer bevaras och främjas”) har 
inte fastställts, vilket skapar oklarheter kring vad miljömålen syftar till att uppnå 
vad gäller kulturmiljöaspekter. Det finns inte heller någon etablerad och systema-
tisk kulturmiljöövervakning som skulle kunna ligga till grund för indikatorer och 
analys inom området. Därför saknas relevant kunskap om kulturmiljöaspekter 
inom samtliga berörda mål. De regionala miljömålsbedömningarna visar på en 
negativ trend vad gäller kulturmiljövärdenas bevarande. Utan en förbättrad upp-
följning som visar på tillståndet i kulturmiljön är det emellertid inte möjligt att 
med säkerhet bedöma hur stora kulturmiljöförlusterna i realiteten är.

Särskilda studier av tillståndet
För några mål och områden har tillståndsuppföljning gjorts bland annat inom 
ramen för metodutvecklande miljömålsprojekt. En regional studie visar att minst 
25 procent av kulturmiljöerna vid vattendrag har försvunnit eller förlorat kultur-
historiska värden de senaste 10–20 åren. Studien grundar sig på besök i 300 mil-
jöer i två olika län. Att de båda länens resultat avseende bevarandeförhållanden är 
så pass samstämmiga, kan peka på att resultaten är relevanta och överförbara på 
kulturmiljötillståndet mer allmänt i riket.1 Inom Kustbebyggelseprojektet, där tre 
kustlän medverkade, konstateras att kustmiljöerna har utsatts för stora förändring-
ar2 den senaste generationen. Förändringarna har dock inte kvantifierats3. Samma 
resultat visar projekt Operation Kungsörn, där fyra län även kvantifierat bevaran-
degraden av bebyggelsemiljöns årsringar och kulturhistoriska kvaliteter4. I miljö-

1 Länsstyrelsen i Västerbotten: Meddelandeserien 5·2010, Länsstyrelsen Kalmar län: 
Meddelandeserien 2010:15, ”Kulturmiljöer vid sjöar och vattendrag – Hur användbara är 
kunskapsunderlagen för miljömålsuppföljning?”

2 Förändringar i sig behöver inte innebära att bebyggelsens kulturmiljövärden går förlorade. 
Erfarenheten är dock brister vad gäller avsaknad av skydd, kunskapsunderlag etc. medför 
att kulturmiljövärden går förlorade i samband med att bebyggelsen förändras.

3 I Kustbebyggelseprojektet medverkade Västra Götaland, Blekinge och Västerbotten. http://
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/samhallsplanering-ochkulturmiljo/byggnadsvard/
bebyggelse/Pages/kustbebyggelseprojektet.aspx

4 Länsstyrelserna i Kalmar, Skåne, Västra Götaland och Örebro län. 2007. Miljömåls-
projektet Operation Kungsörn. Utvärdering och utveckling av en indikator för mätning av 
bebyggelsemiljöers förändringar.
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målsprojektet Trästäder i Västra Götaland konstateras bland annat att ”det har 
rivits mer i svenska städer än i krigshärjade länder på kontinenten. De byggnader 
som återstår och är äldre än 90 år utgör endast drygt 10 procent av landets totala 
bebyggelse. Ändå sker en fortsatt decimering av den äldre bebyggelsen (…)”5.

Bedömning av tillståndet6

Länsstyrelsernas miljömålsbedömningar, som i stor utsträckning grundar sig på 
expertbedömningar7, visar också på en fortsatt negativ utveckling vad gäller kul-
turmiljövärdens bevarande. Kulturmiljövärden förloras successivt. Det sker bland 
annat genom skogsbrukets skador på forn- och kulturlämningar (där uppföljning 
genom indikator finns), ovarsamhet vid exploatering i stads- och kustmiljöer och 
genom att många värdefulla byggnader förvandlas till överloppsbyggnader och 
därmed förfaller eller rivs.

Trender och näringar med stor påverkan på tillståndet
De övergripande trender som har störst påverkan på tillståndet i kulturmiljön är 
befolkningstillväxt och exploateringstryck, respektive avfolkning och glesbygds-
problematik. Denna strukturomvandling har accentuerats ytterligare de senaste 
åren. Ett talande exempel är att Stockholm är en Europas snabbast växande  
städer8.

Det är framför allt i storstadsregioner, kustområden och större städer och tät-
orter som ett ökat exploateringstryck medför att kulturmiljövärden försvinner. 
Förtätning av innerstäder kan innebära att värden går förlorade om inte grundläg-
gande förutsättningar såsom skydd, hänsyn och varsamhet för kulturmiljön tilläm-
pas i den fysiska planeringen. I anslutning till städer och större tätorter tas också 
omgivande markområden, ofta jordbruksmark, i anspråk för bostäder och andra 
verksamheter. Kulturmiljövärden kopplade till lämningar, landskapselement och 
kulturlandskap förloras utifrån den nuvarande utvecklingen.

Glesbygdsproblematiken är för kulturmiljöns vidkommande framförallt pro-
blematisk i förhållande till ett minskat eller upphört brukande. Bebyggelse och 
infrastruktur rivs eller förfaller, marker och kulturspår växer igen. Det påverkar 
landskapet i sin helhet samt de bebyggelsemiljöer som är beroende av fortsatt 
användning för att långsiktigt kunna bevaras.

5 Länsstyrelsen Västra Götaland, Meddelande 2011:41. http://www.lansstyrelsen.se/
vastragotaland/Sv/nyheter/2011/Pages/2011-07-19.aspx.

6 Bedömningen sker utifrån regionala miljömålsbedömningar 2012-2013 och genomförda 
studier av tillståndet (vilka är ett fåtal). En utgångspunkt för analysen är också RAÄ:s 
rapport Byggnader och Bebyggelsemiljöer i kust och skärgård – Förvaltningsindex som 
bakgrund i en fördjupning (2009).

7 Med expertbedömningar avses kvalificerade bedömningar utifrån länsstyrelsernas 
sakkompetens och erfarenheter.

8 Stockholms Handelskammare, www.chamber.se.
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Skogsbruk och jordbruk är näringar som har stor betydelse för tillståndet i  
kulturmiljön. Att skogsbrukets skador på forn- och kulturlämningar är ett utbrett 
och omfattande problem bekräftas av Riksantikvarieämbetets, numera Skogs-
styrelsens, uppföljning på området. Skadorna och den negativa påverkan ökade 
2012–20139. Se vidare kapitlet Levande skogar. Jordbruket är en viktig förutsätt-
ning för att kulturmiljövärden förknippade med bebyggelse och landskap fortsatt 
ska bevaras och användas. Ett livskraftigt jordbruk med hävdade marker och 
byggnader som används, är avgörande för hur tillståndet utvecklas. Struktur- 
omvandlingarna i jordbruket innebär samtidigt att kulturmiljövärden kan för-
svinna eller påverkas i negativ riktning. Stenmurar tas bort för att få större sam-
manhängande åkrar. Äldre ladugårdar, ängslador och annan agrar bebyggelse som 
förlorat sina funktioner försvinner genom förfall eller rivning. Landsbygdspro-
grammet ersättningar bedöms som viktiga för att stimulera såväl en levande  
landsbygd (vilket gynnar kulturmiljön i stort) som särskilda insatser för kultur- 
miljön. Att ersättningar för kulturmiljön tagits bort i det nya landsbygdsprogram-
met (2014–2020) innebär försämrade förutsättningar. Se mer nedan. 

Det finns naturligtvis fler målövergripande aspekter av betydelse för kultur- 
miljön men som inte lika tydligt har framhållits av länsstyrelserna i målbedöm-
ningar och liknande. Ett exempel är transportsystemets betydelse för tillstånd och 
måluppfyllnad. Det har betydelse, både genom negativ påverkan på kulturmiljön 
och genom de höga kulturmiljövärden som finns och kan förvaltas i och anslut-
ning till befintliga transportsystem10.

Förutsättningar för att nå målen

Många olika förutsättningar samverkar
Det finns flera viktiga förutsättningar för ett fungerande kulturmiljöarbete på 
regional och lokal nivå och för möjligheterna att nå miljömålen11. Kulturmiljö-
värdenas bevarande vilar i stor utsträckning på att enskilda, privata aktörer och 
myndigheter tar ansvar och engagerar sig. För detta krävs att kunskap finns, sprids 
och används. Det är ett skäl till att den statliga kulturmiljövården satsar en för-
hållandevis stor del av det begränsade anslaget på just information och kunskaps-
underlag. Kommunerna har en central roll i kulturmiljöarbetet. Det finns ett direkt 
samband mellan tillgång på yrkesmässig kunskap i form av antikvarisk kompetens 
och kulturmiljöns tillvaratagande genom plan- och bygglagen. RUS' erfarenhet är 
också att miljömålansvariga myndigheter med egen kulturmiljöpersonal uppmärk-

9 www.miljomal.se indikatorn Skador på forn- och kulturlämningar.
10 Trafikverkets remissvar på fördjupad utvärdering 2015 2015-02-19.
11 Utifrån återrapportering 67 och 68, målbedömningar och projektrapport Åtgärdsarbete 

inom kulturmiljöområdet (RUS, rapportutkast).
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sammar kulturmiljöfrågorna i större utsträckning än de som saknar kompetens på 
området.

Att kulturmiljöer brukas och används är ofta avgörande för deras bevarande 
och utveckling. Det är därför avfolkningen av landsbygden får stora negativa 
effekter. För att ändå ett urval av kulturmiljöer ska finnas kvar här, bland annat 
som resurs för lokal och regional utveckling och turism, krävs huvudsakligen 
stimulerande och stödjande insatser. Vad gäller den andra sidan av den accentu-
erade strukturomvandlingen, de växande städerna, handlar åtgärdsbehoven istället 
huvudsakligen om en mer proaktiv fysisk planering som beaktar kulturmiljö-
intressena i samband med exploatering. Även här bör kulturmiljön i högre grad ses 
som en resurs. Oavsett problembild, huruvida det är landsbygd eller stad, bedöms 
det finnas ett omfattade behov av att långsiktigt skydda betydligt fler värdefulla 
kulturmiljöer för kommande generationer. Detta mot bakgrund av att så få kultur-
miljöer idag har ett uttalat juridiskt skydd, och att kulturmiljöförlusterna verkar 
vara tämligen omfattande.

Av länsstyrelsernas miljömålsbedömningar framgår att det finns ett betydande 
genomförandeunderskott vad gäller insatser inom skydd, vård, information och 
liknande. Det finns en stor efterfrågan på bidrag till förvaltning av värdefulla  
kulturmiljöer där exempelvis ideella eller privata initiativ inte fullt ut förmår att 
ta ett eget ekonomiskt ansvar. Sådana bidrag går idag till ett relativt litet urval av 
skyddade kulturmiljöer. Av intervjuer med företrädare för länsstyrelserna framgår 
att kulturmiljövården känner en viss uppgivenhet och besvikelse över att miljö- 
målen hittills inte genererat resurser för åtgärder för kulturmiljön. Det har inte 
bara påverkat själva kulturmiljön utan även motivationen för miljömålsarbetet  
inom sektorn. Samtidigt ser flera den strategiska betydelsen av miljömålen. Kopp-
lingarna mellan kulturmiljövården och miljömålen behöver stärkas, det är två 
sidor av samma mynt. Samstämmigheten mellan de statliga kulturmiljömålen 
och preciseringarna i miljömålen är mycket stor. Det finns starka önskemål och 
behov av tydliga och finansierade uppdrag, etappmål och andra insatser för att nå 
miljömålens kulturdelar. Tydligare roller och ansvarsfördelning mellan ansvariga 
myndigheter vad gäller kulturmiljödelarna i miljömålen verkar avgörande för att 
kulturmiljön inte, som nu, ska falla mellan stolarna. Andra politikområden påver-
kar kulturmiljön i hög grad, varför ett förbättrat tvärsektoriellt arbete inom stat 
och kommun är nödvändigt.

Inom kulturarvsområdet finns alltjämt en förhållandevis stor ideell sektor. Ett 
exempel är de mer än 1 450 arbetslivsmuseerna, som till största delen drivs av 
ideellt arbetande personal. Värdet av det ideella arbetet på arbetslivsmuseerna har 
beräknats till mer än 120 miljoner kronor per år12 och inom hembygdsrörelsen till 
700 miljoner (år 2013)13. De cirka 2 000 hembygdsföreningarna har tillsammans 

12 http://www.arbetsam.com/arbetslivsmuseer/
13 Pressmeddelande Sveriges hembygdsförbund 2014-10-29 http://www.hembygd.se/blog/

ideellt-arbete-for-700-miljoner-i-landets-hembygdsforeningar/
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cirka 430 000 medlemmar14 och naturskyddsföreningen cirka 203 000 medlem-
mar15. Att stödja de ideella krafterna och utveckla samarbeten är av strategisk 
betydelse. Det avspeglas bl.a. i regeringens satsning på hembygdsrörelsen, Hus 
med historia 2010–201216. Nedan utvecklas några av ovanstående förutsättningar 
med särskild bäring på det regionala arbetet.

Resurser till kulturmiljön
Vad gäller åtgärder för att nå kulturmiljödelarna i miljömålen finns en stor natio-
nell rådighet och många bra och relevanta verktyg (se nedan). Problemet är inte 
brist på verktyg, utan förmåga att använda dem vilket i hög grad handlar om 
resurser för arbetet. Det statliga kulturmiljöanslaget har inte ökat sedan det inför-
des17. Det statliga kulturmiljöansaget har inte ökat sedan det infördes. Samtidigt 
har behoven ökat, och fortsätter att öka exponentiellt, mot bakgrund av samhäl-
lets strukturomvandlingar, krav på aktuella kunskapsunderlag, på att fler typer av 
kulturmiljöer ska uppmärksammas och införande av nya instrument, som kultur-
reservat. Sveriges hembygdsförbund har nyligen uppmärksammat frågan. Beaktar 
man konsumentprisindex har kulturmiljöanslaget till och med minskat med 43 
miljoner sedan år 200018.

I miljömålsuppföljningen framhålls åtgärder för kulturmiljön inom landsbygds-
programmet som viktiga. År 2014 infördes ett nytt landsbygdsprogram varvid 
miljöersättningen för skötsel av landskapselement togs bort. Detsamma gäller 
stöd till restaurering av överloppsbyggnader m.m. Därmed förlorade kulturmiljön 
ytterligare ekonomiska styrmedel, närmare 1 miljard om man jämför förra pro-
gramperioden med den nya19. Som framgår av kapitlet Ett rikt odlingslandskap så 
är de största förändringarna mellan det nya och gamla landsbygdsprogrammet, 
vad gäller natur- och kulturåtgärder, att ersättningen till skötsel av kulturmiljöer 
försvunnit, samt att Utvald miljö har förändrats20. Förändringen bedöms innebära 
betydligt försämrade möjligheter att nå de delar av Ett rikt odlingslandskap som 
handlar om kulturmiljön21.

14 Sveriges hembygdsförbund, http://www.hembygd.se/sida/verksamhet.
15 http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/butiken/medlemskap/

blimedlem?gclid=CMqS78_KtMICFaIMcwodoBAAZw.
16 http://www.raa.se/hus-med-historia-en-lyckad-satsning/.
17 Riksantikvarieämbetets Årsredovisning för 2012 sid 27-28 ang. ”att anslaget sedan det 

infördes inte har ökat utan legat på ungefär samma nivå”. Kulturmiljöanslaget regleras av 
förordningen 2010:211 om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.

18 Sveriges hembygdsförbund 28 oktober 2014 debattartikel ”Hög tid att satsa på 
kulturarvet”. http://www.hembygd.se/press/2014/10/28/hog-tid-att-satsa-pa-kulturarvet/.

19 I förra landsbygdsprogrammet (2007-2013) utbetalades cirka 760 miljoner till 
miljöersättningen ”Bevarande av natur- och kulturmiljöer”, och inom specialinsatser cirka 
180 miljoner till kulturinsatser, under programperioden, enligt uppgifter från SJV Johan 
Wallander 2014-12-15.

20 FU15 Ett rikt odlingslandskap, SJV:s text på miljömålsportalen nov 2014.
21 www.miljomal.se, indikatorn Kulturspår i åkermark.
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Parallellt med att medel för vårdåtgärder m.m. minskat eller försvinner, har 
vissa länsstyrelsers kulturmiljöenheter tvingats till nedskärningar på senare år 
och i några län har länsantikvarietjänsten försvunnit22. Vad gäller en annan viktig 
regional aktör, länsmuseerna, har de blivit allt mer uppdragsfinansierade.

Kunskaps- och planeringsunderlag
För att arbeta förebyggande och prioritera insatser är aktuella kunskapsunderlag 
av grundläggande betydelse för att olika aktörer; privata, enskilda, stat och kom-
mun, ska kunna ta ansvar för kulturmiljön. Den ändring som infördes i bidrag-
förordningen år 2010 för kulturmiljöanslaget och som innebär att det även får 
användas till kunskapsunderlag, är därför ett steg i positiv riktning. Genom att 
anslaget samtidigt inte har höjts, hamnar utgifterna i konflikt med befintliga åta-
ganden som de stora behoven av vårdåtgärder för byggnadsminnen, fornvård etc. 
Trots att satsningar på kunskapsunderlag därmed i praktiken innebär att andra 
viktiga insatser inte kan komma till stånd, har det prioriterats av länen; ungefär 
15 procent av anslaget har de senaste tre åren gått till kunskapsunderlag23. Detta 
visar på den kulturmiljönytta som underlagen förväntas bidra med. 

De två-tre senaste åren har många län satsat på förbättrade och mer ändamåls-
enliga underlag för kulturmiljövårdens riksintressen. Riksantikvarieämbetet har 
under perioden 2012–2013 drivit ett projekt kring kulturmiljövårdens riksintres-
sen (enl. 3 kap. 6 § MB) i syfte att ”förbättra förutsättningarna för en utveck-
ling av landskapets kulturmiljövärden i enlighet med miljö och kulturpolitikens 
målsättningar och att bidra till en ökad samsyn mellan de aktörer som på olika 
sätt berörs av riksintressen i sitt arbete”24. Länsstyrelserna framhåller kulturmil-
jövårdens riksintresseområden som betydelsefulla för kulturmiljöarbetet och för 
enskilda miljömål. Förbättrade underlag innebär ökade möjligheter för länsstyrel-
serna att hävda och tydliggöra kulturmiljöintressena i planeringen. Eftersom riks-
intressena berör samtliga landskapstyper har de som styrmedel betraktat relevans 
för flera miljömål. I många fall har de senaste årens fokus på riksintressefrågan 
inneburit förtätade kontakter mellan länsstyrelser och kommuner kring kultur-
miljöfrågorna i planeringen, vilket är positivt.

Under perioden 2010–2013 har knappt tio miljoner kronor fördelats till kul-
turmiljöprogram. Många länsstyrelser anger att de har initierat ett sådant arbete 
i samverkan med en eller flera kommuner i länet. I många fall sker en samfinan-
siering där det statliga bidraget står för en del av kostnaden. Endast hälften av 

22 Samtal med företrädare för länsstyrelsernas Kulturmiljöforum 2014-12-15. Även 
Kulturdepartementet har i rapport uppmärksammat tendenser till att kulturmiljöarbetet 
nedprioriterats på länsstyrelserna, och vilka negativa effekter det kan få bl.a. för målstyrt 
arbete.

23 Se tabell nästa sida, utdrag ur Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2013.
24 http://raa.se/kulturarvet/samhallsplanering/riksintressen/projektet-kulturmiljovardens-

riksintressen/.
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landets kommuner har idag ett kulturmiljöprogram. De medel som fördelas till 
ändamålet har så här långt inte haft någon påtaglig effekt vad gäller förekomsten 
av kulturmiljöprogram bland kommunerna i riket25. Under 2014 har betydelsen 
av att länsstyrelserna ska arbeta för att främja kommunernas kulturmiljöarbete 
betonats, bland annat genom ett särskilt återrapporteringskrav i regleringsbrevet 
(uppdrag 68). Det har i flera län föranlett särskilda insatser, och uppdraget finns 
kvar i regleringsbrevet för år 2015 (uppdrag 73). Arbetet med kulturmiljöprogram 
har likt arbetet med riksintressena inneburit förtätade kontakter mellan staten och 
kommunerna. Kulturmiljöprogrammen är underlag som har relevans för samtliga 
landskapsanknutna miljömål.

De flesta län har också satsat resurser på kunskapsunderlag för de vatten-
anknutna Kulturmiljöerna. Det är satsningar som är relaterade till åtgärd 20 i 
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och miljömålet Levande sjöar och vat-
tendrag26. Den här typen av kunskapsunderlag är nödvändiga bland annat för att 
kunna göra avvägningar mellan motstående intressen i samband med åtgärder i 
och vid vattendrag. I södra Sverige har arbetet bedrivits i samverkan mellan läns-
styrelserna i vattendistrikten vilket ger mervärden i form av nätverksbyggande 
med mera27.

Eftersom arbetet med kunskapsunderlag varit eftersatt under en lång tid, finns 
stora fortsatta behov.

För länsstyrelsernas 
beslut, olika åtgärder

Utbetalade medel, mnkr 
Totalt

Utbetalade medel % 
Totalt

Antal objekt 
Totalt

2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011

Kunskapsunderlag 36,4 35,2 31,8 16 15 14 237 203 202

Varav 9§ 24,9 24,4 24,9 11 11 11 83 78 1

Vård 160,3 157,5 165,3 68 68 71 1 065 1 005 1 197

Information/ 
tillgängliggörande

33,5 31,5 27,3 14 14 12 314 343 313

Arkeologi 3,7 6,3 7,3 2 3 3 83 84 87

Övrigt 0 0,3 1,0 0 0 0 0 1 2

Summa 234,7 230,8 232,7 100 100 100 1 699 1 636 1 801

Utdrag ur RAÄ:s årsredovisning år 2013 som visar huvudsaklig fördelning på insatser för de medel 
som länsstyrelserna har (kulturmiljöanslaget). Tabellen visar en delmängd.

25 Se indikatorn Planering Kulturmiljö, www.miljomal.se.
26 Under perioden 2010-2014 har drygt 16 miljoner ur kulturmiljöanslaget fördelats till 

länsstyrelserna, enligt RAÄ:s remissvar 2015-02-17 över fördjupad utvärdering av 
miljökvalitetsmålen.

27 VaKul i Västerhavets vattendistrikt och Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra 
Östersjöns vattendistrikt, 2010-2016.
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Antikvarisk kompetens
Tillgången till antikvarisk kompetens hos kommunerna kan betecknas som avgö-
rande för i vilken utsträckning kulturmiljöer och bebyggelse bevaras och utvecklas 
utifrån plan- och bygglagen. Fortfarande har bara ungefär en tredjedel av kommu-
nerna tillgång på antikvarisk kompetens, och de senaste tre åren har den tidigare 
positiva trenden brutits. Förekomsten av antikvarisk kompetens hänger också 
ihop med i vilken utsträckning som värdefull bebyggelse skyddas och tas tillvara28. 
Ytterligare en regional aktör som har en betydelsefull roll vad gäller kulturmil-
jökompetens är länsmuseer eller motsvarande (detsamma kan också gälla andra 
museer). De arbetar i regel kunskapsuppbyggande och har ofta rollen som remiss-
instans vad gäller kulturmiljöfrågor för länsstyrelser och kommuner.

Vård och informationsinsatser
Stöd och bidrag till vård och information, inom ramen för kulturmiljöanslaget och 
landsbygdsprogrammet, är viktiga styrmedel. Så kallade uppmuntransbidrag till 
bland annat odlingslandskapets ekonomibyggnader framhålls som goda exempel, 
eftersom flera men storleksmässigt mindre bidrag tillsammans ger en förhållande-
vis stor kulturmiljönytta29. Sådana satsningar innehåller dessutom ofta rådgivning, 
vilket ger ringar på vattnet. Konceptet bör utvecklas och förstärkas i miljömålsar-
betet. I ett sådant utvecklingsarbete bör även ingå att se över hur administrationen 
av bidragen kan effektiviseras.

Ett annat bra exempel på hur man satsar tematiskt och samarbetar över 
länsgränser är den treåriga regionala satsningen Vårda vattendragens kulturarv 
(2013–2015). Nio län i södra Sverige samverkar kring informationsmaterial 
och vårdinsatser av vattendragens kulturmiljöer, med utgångspunkt i miljömålet 
Levande sjöar och vattendrag. Även om projektet kan upplevas som en droppe i 
havet i förhållande till föreliggande behov, så är det ett steg i rätt riktning ur ett 
miljömålsperspektiv.

Bergslagssatsningen Kultur och Turism 2006–2016 är ett exempel på ett större 
projekt där bland annat fem län och flera kommuner samarbetar för att med 
utgångspunkt i kulturmiljöerna utveckla regionerna30. Den här typen av insatser är 
också högst relevanta ur ett miljömålsperspektiv.

Skydd och tillämpning av lagstiftning
För att nå miljömålen och trygga kommande generationers tillgång till en mång-
fald av kulturmiljöer i såväl tätorter, odlingslandskap, skog, kust och vid vatten-
drag, behöver värdefull kulturmiljö bevaras och främjas inte minst inom ramen 
för samhällsplaneringen. Styrmedel i form av lagstiftning finns och kulturmiljön 

28 www.miljomal.se Indikatorn Antikvarisk kompetens.
29 Rapport åtgärdsprojektet och där angivna referenser.
30 http://www.bergslaget.se/Bergslagssatsningen.
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omfattas av flera olika lagrum som är kopplade till markanvändning och fysisk 
planering. Tillämpningen är dock i flera fall förknippad med brister. Ett par exem-
pel är arbetet med långsiktigt skydd i form av kulturreservat (enligt miljöbalken) 
och skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse enligt plan- och bygglagen.

Kulturreservat framhålls som ett viktigt men underfinansierat styrmedel i bl.a. 
länsstyrelsernas miljömålsbedömningar. Möjligheten att bilda kulturreservat inför-
des med miljöbalken 1999, och innebär till skillnad från det skydd Kulturmiljö-
lagen erbjuder möjligheten att jobba med helhetsmiljöer/-landskap. Dessutom är 
det en mycket flexibel skyddsform, lätt att anpassa efter behov och mål. Idag finns 
endast 42 kulturreservat. De flesta av dem är agrara miljöer. Sedan 2012 har bara 
ett enda nytt kulturreservat tillkommit31. Det finns drygt 4000 naturreservat och 
under 2003 bildades 131 nya naturreservat32. Det är oklart i vilken utsträckning 
kulturmiljövärden beaktats i de naturreservat som bildats på senare år. Tidigare 
studier visar dock att kulturmiljövärden inte eller i bristande omfattning har inte-
grerats i naturreservatens beslut och skötselplaner33. Att inte fler kulturreservat har 
bildats hänger samman med att inga särskilda resurser tillförts kulturmiljövården 
trots att ett nytt styrmedel tillkommit (jämför ovan angående resurser). Om för-
hållandet inte ändras kommer troligen inte så många fler statliga kulturreservat att 
bildas; idag tar de befintliga kulturreservaten nästan 10 procent av det totala  
kulturmiljöanslaget vilket går ut över andra redan befintliga åtaganden34.

Arbetet med översynen av kulturmiljövårdens riksintressen framhålls relativt 
genomgående som en fråga av större vikt för att uppnå miljömålen och som ett 
viktigt styrmedel för länsstyrelserna. Se vidare under Kunskaps- och planerings-
underlag ovan. Miljöbalken i allmänhet har en stor betydelse för tillvaratagandet 
av och hänsyn till kulturmiljön, då den i alla sina delar ska tillämpas så att  
”värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas”35. Mot bakgrund av den 
stora mängd ärenden och miljöer som faller under miljöbalken är detta troligen 
den regionala kulturmiljövårdens viktigaste juridiska styrmedel i det breda per-
spektivet.

31 http://www.raa.se/kulturarvet/landskap/kulturreservat/, Kulturreservat; Avsikten är att 
möjliggöra vård och bevarande av värdefulla kulturpräglade landskap. I ett kulturreservat 
kan hela områdets natur- och kulturmiljövärden skyddas och vårdas.

32 Sveriges officiella statistik, statistiska meddelanden MI 41 SM 1401 Skyddad natur 31 
december 2013.

33 Riksantikvarieämbetet Utvärdering av indikatorn ”Skyddade fjällmiljöer” En fallstudie om 
hur kulturvärden skyddas och vårdas i tolv fjällområden” (2008), samt Fallstudie Skydd 
av kulturmiljöer i skogen Levande skogar – delmål 1 Rapport från Riksantikvarieämbetet 
2006:6.

34 Kostnaderna 2014 för kulturreservat, samtliga åtgärdstyper, uppgick till cirka 9 % av det 
totala anslaget på cirka 250 miljoner, enligt utdrag ur Källa 2014-12-15 tillhandahållet av 
RAÄ. I statistiken ingår även en mindre kostnadspost för naturreservat.

35 Miljöbalken 1 §.
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Kulturmiljölagen är i stora delar en objektfokuserad lagstiftning som skyddar 
fornlämningar, byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen. Det är volymmäs-
sigt ett relativt litet urval av bebyggelse som skyddas här jämfört med plan- och 
bygglagen. Tillämpningen kan sannolikt och i huvudsak beskrivas som relativt väl 
fungerande. Lagens 2 kapitel reglerar fornlämningar. De ändringar som infördes 
år 2014, då lagen också bytte namn från kulturminneslagen till kulturmiljölagen, 
innebär att fler lämningar än tidigare faller under kulturmiljölagens beskydd36. Det 
är ännu oklart vad det innebär för tillämpningen med mera men sannolikt kan 
ändringen bidra till flera miljömål. Samtidigt kan konstateras att fornlämningar 
i nuläget skadas i stor utsträckning i samband med skogsbruket och att länssty-
relsernas bristande resurser begränsar möjligheterna att arbeta med aktiv tillsyn 
inom området.

Kommunerna har i och med plan- och bygglagen en avgörande rådighet när det 
gäller att bevara och utveckla kulturmiljöer. Fortfarande finns brister relaterade 
till att skydd av kulturhistoriskt värdefulla byggnader inte upprättas i tillräcklig 
omfattning, att antikvarisk kompetens samt aktuella kunskapsunderlag saknas. 
Vad gäller skydd av bebyggelse omfattas uppskattningsvis cirka två procent av 
bebyggelsen i riket av någon form av skydds- eller varsamhetsbestämmelse i 
detaljplan och områdesbestämmelser, och ökningstakten har avtagit37. I regel finns 
det mer skyddad bebyggelse i kommuner som har tillgång till antikvarisk kom-
petens och aktuella kunskapsunderlag38. En avgörande fråga är därför hur dessa 
förutsättningar kan uppfyllas i så många kommuner som möjligt. I de regionala 
bedömningarna framförs funderingar kring huruvida frågan prioriteras eller ej. 
Att frågan inte prioriteras kan vara knutet till bristande resurser eller avsaknad av 
planeringsaktivit mer generellt i vissa kommuner. Om frågan finns på agendan i 
kommunerna eller om det finns ett politiskt intresse eller stöd för frågan kan vara 
viktigt i sammanhanget39. Förutsättningarna för det lokala kulturmiljöarbetet är 
även knutet till andra aktörer än kommunerna. Nationella myndigheter och läns-
styrelser kan ha en nog så viktig roll för att på olika sätt verka för att skapa för-
bättrade förutsättningar för det lokala arbetet.

Boverket har under perioden 2013–2014 i samverkan med Riksantikvarieäm-
betet arbetat fram en vägledning för att hantera kulturvärden i plan- och bygg-
systemet. Därtill har de ordnat webbseminarier som nått ut till ett mycket stort 
antal tjänstemän på länsstyrelser och kommuner. Insatserna syftar till att förbättra 

36 Se exv http://www.raa.se/fran-kulturminneslag-till-kulturmiljolag/ . Vad gäller 2 kapitlet 
infördes ett s.k. åldersrekvisit för fornlämningar.

37 www.miljomal.se Indikatorn q-märkt.
38 Boverket 2009, ”Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. En analys av miljömålsenkäten 

2009”.
39 Per Jernevad och Kristofer Sjöö, ”Kulturmiljön i kommunerna – Kulturmiljöarbetet inom 

den fysiska planeringen (…)” Göteborgs Universitet, 2005.
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tillämpningen vad gäller kulturvärden i plan- och byggsystemet och kan därmed 
anses ha betydelse för flera miljömål.

Andra politikområden och behov av förbättrat tvärsektoriellt arbete
Vad som händer inom andra politikområden har en mycket stor betydelse för  
kulturmiljön och möjligheterna att nå miljömålen. Kulturmiljödelarna av miljö-
målen måste uppnås genom styrmedel som också är kopplade till andra politik-
områden som fysisk planering, vatten, miljö, skog, jordbruk, landsbygdsutveck-
ling, med flera. Ett väl fungerande statligt tvärsektoriellt arbete, där kulturmiljö 
inkluderas, är därför en av de viktigaste förutsättningarna. I såväl miljömålsbe-
dömningar, intervjuer och länsstyrelsernas återrapportering av uppdrag 67 och 
68, framhålls behoven av ett mer sektorsintegrerat och tvärsektoriellt miljöarbete, 
med kulturmiljö som en självklar del i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Stora 
regionala skillnader kan konstateras i det avseendet. Många länsstyrelser framhål-
ler att möjligheterna att kunna arbeta sektorsövergripande handlar om resurser. 
Nedskärningar i personal drabbar ofta det tvärsektoriella arbetet, trots att det är 
av stor strategisk betydelse för kulturmiljön. Det är en stor utmaning för länssty-
relserna att förbättra det tvärsektoriella arbetet samtidigt som ramanslagen ligger 
still eller minskar.

Tydligare uppdrag och ansvarsfördelning
I Riksdagens definition av såväl generationsmålet som miljökvalitetsmålen ingår 
kulturmiljön som en självklar aspekt. I raden av nya strategier, etappmål och 
förslag till etappmål som tagits fram sedan den förra fördjupade utvärderingen 
saknas kulturmiljön. Detta trots att kulturmiljön står inför stora utmaningar, som 
kräver just medvetna strategier och politiska avvägningar, däribland underfinan-
sieringen och genomförandeunderskottet. Etappmål som rör biologisk mångfald 
och naturskydd, har exempelvis beslutats inom ramen för strategin om biologisk 
mångfald40. Etappmål som rör områdesskydd för kulturmiljön borde följaktligen 
ha formulerats i strategin för mark och vatten, som ska präglas av ett helhets- 
perspektiv, men förslag saknas i remissversionen av Miljömålen i fokus41. Att  
kulturmiljö fallit mellan stolarna i miljömålsarbetet de senaste åren kan även 
hänga samman med en oklar roll- och ansvarsfördelning mellan nationella myn-
digheter. Ansvaret för kulturmiljön är uppdelat på många centrala verk och flera 
målansvariga myndigheter saknar antikvarisk kompetens. RUS slutsats är att 
det skulle behövas en bättre samordning inom kulturmiljöområdet. Den statliga 
kulturmiljö-vården har inte fått några tydliga uppdrag eller resurser för varken 
uppföljning eller åtgärdsarbete inom ramen för miljömålen. Av vår analys framgår 
även att viktiga aktörer som länsmuseer och ideella organisationer inom kultur-

40 http://www.miljomal.se/Hur-nar-vi-malen/Biologisk-mangfald/.
41 Jfr slutbetänkande Med miljömålen i fokus SOU 2014:50.
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miljöområdet inte inbjuds att medverka i exempelvis miljömålsberedningens arbe-
te etc. Att tidigare delmål för kulturmiljön tagits bort samtidigt som kulturmiljön 
för flera landskapsanknutna miljömål inte har fått egna preciseringar, är en annan 
bidragande orsak till att kulturmiljöfrågorna ibland tappas bort.

Behov av insatser

En samordnad och målövergripande uppföljning av tillstånd, förutsättningar  
och åtgärder vad gäller kulturmiljödelarna av miljömålen, är av grundläggande  
betydelse. Indikatorer för kulturmiljöaspekterna i de olika miljökvalitetsmålen 
måste tas fram, finansieras och följas upp regelbundet. RUS har under perioden  
2013–2014 drivit ståndpunkten att indikatorer och uppföljning bör ske samord-
nat och målövergripande, och lämnat konkreta förslag på hur det kan ske42. Det 
skulle ge större möjligheter till jämförelser mellan olika miljökvalitetsmål och är 
kostnads- och tidseffektivt, samtidigt som uppföljning av generationsmålet skulle 
underlättas. Mått och nivåer behöver tas fram gemensamt för de landskaps-
anknutna miljömålen.

Tydliga och finansierade uppdrag och etappmål (eller motsvarande) för kultur-
miljön behövs för att komma till rätta med genomförandeunderskottet i miljö-
målsarbetet vad gäller bland annat långsiktigt skydd av kulturmiljöer och stöd till 
vårdåtgärder.

Förbättra de ekonomiska förutsättningarna för kulturmiljöområdet bland annat 
genom att höja det statliga kulturmiljöanslaget, återinföra kulturmiljöersättningar 
inom landsbygdsprogrammet och tydligt inkludera kulturmiljön i de regionala 
tillväxt- och utvecklingsplanerna, och i kommunernas arbete. Att förbättra de eko-
nomiska förutsättningarna för kulturmiljöområdet är av avgörande betydelse för 
att komma till rätta med genomförandeunderskottet.

Ta fram och genomföra målinriktade åtgärdspaket, gärna i kampanjform, utifrån 
principen ”största kulturmiljönytta” och goda-exempel-erfarenheter. Vilka insatser 
är viktigast och effektivast i förhållande till de mål som ska uppnås? Mål och pre-
ciseringar antyder snarast en samhällsomställning som mer allmänt och generellt 
tar till vara kulturmiljön. Framtagandet av aktuella kunskaps- och planeringsun-
derlag för kulturmiljön inom flera områden är åtgärder som behöver fortsatt prio-
ritet. Kommunerna framhålls genomgående som den aktör som har störst rådighet 
vad gäller den bebyggda kulturmiljön. Att genom bidrag stimulera framtagandet 

42 RUS synp och förslag målmanualer kulturmiljöperspektiven 2014-04-16 (dnr 501-4160-14 
lst Dalarna).
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av kunskapsunderlag i form av kulturmiljöprogram framstår därmed som mycket 
angeläget. Andra åtgärder med stor kulturmiljönytta är uppmuntransbidrag som 
stimulerar fler enskilda och föreningar till åtgärder för att bevara och utveckla 
kulturmiljön samt informations-/rådgivningskampanjer till aktörer med stora möj-
ligheter att påverka tillvaratagandet av kulturmiljön till exempel inom skogsbruk, 
jordbruk och kommunal planering.

Insatser för ett förbättrat tvärsektoriellt arbete, som inkluderar kulturmiljön, är 
av avgörande betydelse eftersom andra sektorer i hög utsträckning påverkar kul-
turmiljön. Uppdrag i regleringsbrev är en bra början. Åtgärder och instrument 
inom skydd, vård och information bör i högre grad tillämpas tvärsektoriellt, bland 
annat för att nå större miljömålsnytta till ett lägre pris. Ökad samverkan och sam-
ordning mellan departementet och mellan nationella myndigheter är viktigt för det 
regionala och lokala arbetet.

Vägledning och stöd till det kommunala kulturmiljöarbetet
Länsstyrelserna har en viktig roll både utifrån miljömålsuppdraget och målen för 
det statliga kulturmiljöarbetet. Båda uppdragen förutsätter ett aktivt arbete som 
fungerar vägledande och pådrivande för att värdefulla kulturmiljöer ska hanteras 
i planeringen på avsett vis. Länsstyrelserna arbetar i olika omfattning med frågan 
och betraktar sin egen rådighet vad gäller att påverka det lokala arbetet på olika 
sätt. Frågan är nu aktuell i och med särskilt återrapporteringsuppdrag i länsstyrel-
sernas regleringsbrev. Det är dock av avgörande vikt för miljömålsarbetet att läns-
styrelserna också fortsatt ser att de har en viktig roll i sammanhanget samt fortsatt 
prioriterar frågan.

En oberoende utredning av hur kulturmiljöaspekterna har hanterats i 
miljömålssystemet/-arbetet de senaste fem åren, roll- och ansvarsfördelning och 
varför kulturmiljöfrågorna fallit mellan stolarna vad gäller uppföljning, tydliga 
uppdrag, etappmål, skydd och åtgärder i övrigt.

Kulturmiljön som resurs
Oavsett styrmedel och resurser kan också attityderna till kulturmiljön och i 
förlängningen hur kulturmiljöarbetet betraktas av omvärlden framhållas som 
avgörande för ett fungerande arbete. Det kan exempelvis handla om i vilken 
utsträckning frågan hanteras eller prioriteras inom myndigheter med ansvar inom 
området, huruvida frågan finns på den politiska agendan lokalt eller huruvida 
fastighetsägare eller allmänhet ser ett värde i kulturmiljön. Kulturmiljön måste 
dock i större utsträckning framhållas som en samhällelig resurs vars tillvarata-
gande är en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. Här behövs insatser 
som på ett övergripande plan framhåller varför och hur kulturmiljön är viktig för 
miljöarbetet eller hur den kan vara en resurs i samhällsutvecklingen ur ett ekono-
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miskt, socialt och ekologiskt perspektiv. Det framstår som viktigt med forskning 
och studier på området.
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Friluftsliv 

ÅTTA AV 16 MILJÖMÅL har en precisering om friluftsliv. Följande är en genomgång 
av utvecklingen inom friluftslivet i stort under perioden 2012–2014 samt en upp-
följning av de faktorer som finns i preciseringarna. Beskrivningen av tillstånd och 
utveckling utgår från själva utövandet av friluftsliv hos svenska befolkningen samt 
från nyckelbegrepp om friluftsliv som finns i preciseringarna i de enskilda miljö-
målen. Dessa är att värna och bibehålla värden för friluftsliv, tillgänglighet och 
olika former av störning.

Mål för friluftspolitiken
Friluftslivet är viktigt för människor och deras välmående. Forskning visar att 
svenskar ofta vistas i naturpräglade miljöer för att utöva fysiskt aktivitet, uppleva 
avkoppling och vara nära naturen. 

Regeringens skrivelse Mål för friluftspolitiken kom i december 20121. Målet för 
friluftslivspolitiken är att säkerställa människors möjligheter att vistas i naturen 
och utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund. 

Skrivelsen har lett till en rad regeringsuppdrag och aktiviteter som även varit 
ett led i arbetet med att uppfylla miljömålen, med sina preciseringar om friluftsliv. 
Myndigheter har fått såväl ändrade instruktioner för att arbeta med frilufsliv, som 
uppdrag för att bidra till bättre förutsättningar för friluftsliv. Länsstyrelserna har 
fått i uppdrag att stötta kommunerna i deras friluftslivsarbete. Några myndigheter 
med ett stort ansvar inom friluftslivsarbetet saknar dock fortfarande uppdrag att 
arbeta med målen. 

Nätverket för friluftsliv, Myndighetsmötet för friluftsliv och Tankesmedjan 
för friluftsliv – alla samordnade av Naturvårdsverket – bidrar till dialog om och 
utveckling av friluftslivet. Tankesmedjan för friluftsliv, anordnas en gång per år 
med ca 250 deltagare varje gång. 

Ny kunskap om friluftsliv 
Myndigheter har tagit fram mycket ny kunskap om friluftslivet och dess förutsätt-
ningar. Nedan listas några av de undersökningar och rapporter som presenterats 
under perioden 2012–2014: 

• Naturvårdsverket genomförde under 2014 en nationell enkät om friluftsliv 
för att få kunskap om hur och när friluftsliv utövas i landet över året.2  

1 Regeringens skrivelse Mål för friluftslivspolitiken, 2012/13:51.
2 Naturvårdsverket, 2015: Nationell enkät 2015, delrapport februari 2015.
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• Havs- och vattenmyndigheten har genomfört en enkät om fritidsfiske under 
2013-2014.

• Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring presenterade sin slutrapport 
2013.3  

• Under perioden 2013–2015 drivs ett forskningsprogram för att utveckla ny 
kunskap kring fjällmiljön, bl.a. om nya friluftstrender i fjällen och värdet av 
kulturella ekosystemtjänster i fjällen. 

• Jordbruksverkets forskningsprojekt om ekosystemtjänster i odlingsland- 
skapet inkluderar bl.a. värdering av ekosystemtjänster inom jordbruket som 
ett underlag för effektivt beslutsfattande. Projektet avslutas 2016. 

• Inom ämnet hållbar stadsutveckling pågår flera utvecklingsprojekt som 
granskar hur man kan ta tillvara värden för friluftslivet i urban miljö. Bland 
annat kartläggs kulturella ekosystemtjänster. 

• Ny kunskap har genererats inom områdena forskning och utveckling av håll-
bar stadsutveckling. De lyfter fram friluftslivet som en resurs att värna i den 
urbana miljön. 

Utövande av friluftsliv i Sverige
Vad, var, hur ofta och när utövar svenskarna friluftsliv? Hur många människor 
som utövar friluftsliv speglar bl.a. hur väl samhället lyckats värna och bibehålla 
värden för friluftslivet. Ny data visar att 50 procent av svenskarna anger att de 
”ganska ofta” eller ”ofta” är ute i naturen på vardagar. För helger är siffran 67 
procent4. Hälften, 50 procent, anger att de ”ganska ofta” eller ”mycket ofta” är 
ute på vardagarna. Jämfört med 2007 tyder uppgifterna på en minskning i ut-
övande av friluftsliv. Minskningen gäller framför allt antalet personer som idkar 
friluftsliv ”mycket ofta” på helger och under längre ledigheter. Antalet människor 
som är ute ”ganska ofta” under ledigheter ökar. De populäraste aktiviteterna, 
vilka utövades i genomsnitt minst en gång i månaden under 2014, var nöjes- och 
motionspromenader (86 procent), följt av vistelse i skog och mark (76 procent). 
Drygt 50 procent av svenskarna anger att de inte utövar friluftsliv i den utsträck-
ning de önskar, vilket kan ha flera olika orsaker. Brist på tid är det största hindret 
(73 procent), följt av avsaknad av lämpliga områdena (44 procent) och avsaknad 
av sällskap (44 procent). 

3 Naturvårdsverket, 2013: Friluftsliv i förändring, Rapport 6547.
4 Naturvårdsverket, 2015: Nationell enkät 2015, delrapport februari 2015.
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Värna och bibehålla värden för friluftslivet (landskapets lämplighet)
Att det finns tillgång till natur- och kulturlandskap är en förutsättning för att  
kunna utöva friluftsliv. Mycket natur är tillgänglig enligt allemansrätten.  
Naturvårdsverket har genomfört dialoger om allemansrätten under perioden 
2012–2013. Dessa har varit ett forum för kontakt och att ökat kunskapen sam-
tidigt som de har bidragit till ökad förståelse för olika ståndpunkter och lyft 
fram ny kunskap. En vägledning för liknande dialog på regional och lokal nivå 
behövs. En informationskampanj om allemansrätten genomförs under perioden 
2013–20155 och nytt utbildningsmaterial6 för skolor har tagits fram. En undersök-
ning gjord 2013 visar att allemansrätten har ett starkt stöd hos allmänheten och 
markägare. Myndigheter, tillsammans med markägarorganisationer och näringsliv, 
utvecklar metoder för att skapa dialog och överenskommelser för att undvika 
konflikter i skogsbruket och inom naturturismen. Naturvårdsverket utvecklar 

5 Håll Sverige Rent –  www.hsr.se/var-radd-om-din-arena .
6 Naturvårdsverket, 2014: PM Stödmaterial till grundskolan om miljökvalitetsmålen,  

NV-00647-14. http://www.miljomal.se/sv/Skola/. 

Procent

Figur 1. Undersökning om hur ofta svenskarna är ute i naturen, 
en jämförelse mellan 2007 och 2014

 KÄLLA: PETER FREDMAN M.FL.
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för närvarande en vägledning för organiserat friluftsliv och naturturism i skyd-
dad natur. Syftet är att möta en växande efterfrågan på organiserade frilufts- och 
naturturismaktiviteter inom skyddade områden.

Hållbar mark- och vattenanvändning med hänsyn till friluftsliv, rekreation 
och naturturism förbättrar förutsättningarna för friluftsliv. Under perioden 
2012–2014 har nya förslag till riksintressen för friluftslivet presenterats, och mål-
bilder för skogsbrukets hänsyn till skogens sociala värden7, liksom vägledning för 
planering för fysisk aktivitet8, har tagits fram och kommunicerats. Staten, kom-
munerna och markägare har skyddat natur- och kulturlandskapet för friluftslivet 
i form av naturreservat och frivilliga avsättningar. Under perioden 2012–2014 har 
det bildats 552 naturreservat varav 257 har till syfte att tillgodose områden för 
friluftslivet. Av dessa är 30 reservat beslutade av kommuner.9 Boverket har tagit 
fram en vägledning för barns utomhusmiljöer10. Åtgärder för att hantera olika 
markanspråk i fjällen, där friluftslivet utgör ett av dessa anspråk, har föreslagits i 
regeringsuppdraget om Storslagen fjällmiljö11. Det innefattar bl. a. en översyn av 
terrängkörningslagstiftningen. Strategin för fritidsfiske och fisketurism12 syftar till 
främjande av fritidsfiskets och fisketurismens utveckling, men också till bevarande, 
restaurering och hållbart nyttjande av hav, sjöar och vattendrag, vilka alla är vikti-
ga tillgångar för friluftslivet. Det saknas idag systematisk uppföljning av tillståndet 
för skogens värde för friluftsliv och rekreation, men utvecklingsarbete pågår.

Att det finns bra planeringsunderlag på kommunal nivå är viktigt för att fri-
luftslivet ska kunna värnas. Bland kommunerna uppger 20–40 procent att de har 
planeringsunderlag för grön- och vattenstrukturer för hela eller delar av kommu-
nen13 och 13 procent av kommunerna har friluftsplaner.14 Hälften av kommunerna 
anger att de har ett avsnitt om friluftsliv i sin översiktsplan. Denna siffra har varit 
stabil de senaste sex åren.15 Det krävs ytterligare åtgärder för att stimulera och 
utveckla kommunernas arbete med friluftsliv, både att ta fram planeringsunderlag 
för att stärka friluftslivets anspråk i förhållande till andra anspråk, och öka kun-
skapen och stimulera till aktiviteter, för att nå miljömålen. 

7 Skogsstyrelsen, 2013: Målbilder för god miljöhänsyn, Rapport 5 2013.
8 Boverket, 2013: Planera för rörelse! – en vägledning om byggd miljö som stimulerar till 

fysisk aktivitet i vardagen, 978-91-7563-026-7 och
9 Utdrag ur databasen Skyddad Natur; Naturvårdsverket, 2015-03-24.
10 Boverket, 2015: Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och 

förvaltning av skolans och förskolans utemiljö, rapport 2015:8.
11 Naturvårdsverket, 2014: Strategi för storslagen fjällmiljö, http://www.naturvardsverket.

se/Nerladdningssida/?fileType=pdf&downloadUrl=/upload/miljoarbete-i-samhallet/
miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2014/Rapport-RU-fjall.pdf.

12 Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten, 2014: Svenskt fritidsfiske och 
fisketurism 2020.

13 Boverkets miljömålsenkät 2014.
14 Naturvårdsverket, 2014: Sveriges Friluftskommun 2014, Rapport 6607.
15 Naturvårdsverket, 2015: Sveriges Friluftskommun 2015, utkast till rapport.
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Bidraget för lokal naturvård (LONA) bedöms ha stor betydelse för att stimulera 
och utveckla kommunernas arbete med planeringsunderlag och åtgärder inom 
friluftsliv. Statliga medel till LONA-projekt har dock sjunkit under åren  
2013–2014.16  

Särskilt vattennära områden och stränder är viktiga tillgångar för friluftsliv 
och rekreation. Ett av de viktiga verktygen för att uppnå målet för friluftslivet är 
strandskyddet. En ny bestämmelse tillkom 1 september 2014. Den gör det möjligt 
för länsstyrelserna att ”i det enskilda fallet besluta att upphäva strandskyddet i  
ett område om strandskyddet gäller vid en liten sjö eller ett litet vattendrag och 
områdets betydelse för att tillgodose strandskyddets syften är liten”.17 Andelen 
beviljade åtgärder inom strandskyddat område har ökat mellan 2012 och 2013.18  

Tabell 1. Antal strandskyddsdispenser 2012–2013 (Naturvårdsverket, 2013 och 2014) 

2012 2013

Strandskyddsbeslut 44 83 4 485

Beviljade åtgärder i beslut om strandskydd 5 472 5 698

Regeringsuppdrag19 rörande grön infrastruktur har givit underlag till en land-
skapsanalys, en styrmedelsanalys samt förslag till framtagande av en handlings-
plan på regional nivå. En grön infrastruktur där också friluftslivets värden synlig-
görs, bidrar till en helhetssyn på landskapet, där friluftsliv kan vara ett positiv 
värde som draghjälp åt biologisk mångfald. 

Friluftsliv är en kulturell ekosystemtjänst. Flera myndigheter och organisationer 
arbetar för att synliggöra värdet av ekosystemtjänster. Myndigheterna har tagit 
fram ett underlag för fortsatt arbete med att samhällsekonomiskt värdera eko-
systemtjänster20. Naturvårdsverket har tillsammans med andra myndigheter fått i 
uppdrag att kommunicera ekosystemtjänster. 

Värna och bibehålla värden för friluftslivet (landskapets upplevelsevärden)
Upplevelserna är grunden för människors utövande av friluftsliv. Landskapet är 
arenan. Synen på vilken sorts upplevelser som är positiva, är högst personlig. 

I undersökningen 2014 uppgav nästan 70 procent av de svarande att de upp-
levde trygghet när de utövade friluftsliv. Många (57,8 procent) upplevde också 

16 Naturvårdsverkets, 2015: Årsredovisning 2014, 978-91-620-8731-9.
17 Miljöbalken7 kap 18 § 2.
18  Naturvårdsverket 2013 och 2014: Redovisning av regeringsuppdrag om strandskydd 

2012 och 2013.
19 Naturvårdsverket, 2013: Förslag till hur en handlingsplan för grön infrastruktur kan tas 

fram på regional nivå, NV-03367-13.
20 Sammanställd information om ekosystemtjänster NV-00841-12.
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möjlighet till återhämtning. Ostördhet och upplevelsen av naturpräglad miljö var 
också viktiga upplevelse för många (46,5 procent, respektive 51,3 procent).

Tabell 2. I vilken utsträckning upplevde du följande vid ditt senaste friluftstillfälle? Procent. 
(Naturvårdsverket, 2015)21 

Inte alls Något Delvis I högsta grad Helt och 
hållet

Ostördhet 10,1 17,7 25,6 35,7 10,8

Variationsrik miljö 8,7 22,6 36,8 26,7 5,3

Naturpräglad miljö 7,6 15,4 25,8 38,3 13

Möjlighet till återhämtning 5,8 12,4 23,9 43,2 14,6

Trygghet 3,2 7,9 20 48,7 20,2

Utmaningar 28,8 28,4 25,6 13,2 4

Självinsikt 20,3 25,9 31,9 17,4 4,5

Samvaro med andra 26,2 19,3 23,6 22,8 8,1

Nya platser 64,5 17 11,1 4,8 2,5

Studier av besök i nationalparker visar att ett starkt motiv till besök i dessa är 
naturen, den friska luften och avkoppling.22  

Tillgänglighet
Att göra natur- och kulturlandskapet tillgängligt, såväl fysiskt som informations- 
och kunskapsmässigt, för olika grupper med olika behov, förutsättningar och 
förväntningar är en viktig del i arbetet med att nå målen. Tillgängligheten har fått 
alltmer uppmärksamhet. Bland annat har en vägledning för tillgänglighet i skyd-
dade områden tagits fram, och kommunicerats till länsstyrelser och förvaltare.23 
Flera aktörer jobbar för att öka tillgängligheten till naturen, både den fysiska, 
informationsmässiga och kunskapsmässiga. Knappt två tredjedelar av kommuner-
na, 64 procent, anger att de har särkerställda friluftsområden med god tillgänglig-
het för människor med funktionsnedsättning.24 En ökande andel av kommunerna 
arbetar med information om friluftsliv, naturturism och allemansrätt till kommun-

21 Naturvårdsverket, 2015: Friluftsliv 2014- Delrapportering av en nationell enkät om 
svenska folkets friluftsvanor. Februari 2015.

22 Naturvårdsverket, 2015: Besökarundersökning i nationalparker, opublicerat underlag.
23 Naturvårdsverket, 2013: Tillgängliga natur- och kulturområden, ISBN 978-91-620-6562-1.
24 Naturvårdsverket, 2015: Sveriges friluftskommun 2015, rapport 6668.
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invånare och besökare.25 Nya föreskrifter för nationalparker som underlättar för 
friluftsliv och naturturism har beslutats.

Naturvårdsverket har, tillsammans med nationalparksförvaltarna, skapat en 
gemensam webbplats för Sveriges nationalparker. Fokus ligger på naturupplevel-
ser, kvalitet och kunskap. Flera län driver både själva, och i samarbete med kom-
munerna, verksamheter för att öka tillgängligheten till skyddade områden eller 
andra värdefulla natur- och kulturmiljöer. Det statliga ledsystemet omfattar cirka 
550 mil led. Översynen som gjordes 2014 visar på ett behov av upprustning, mot-
svarande cirka 100 miljon kronor. Skötsel av det statliga ledsystemet beräknas till 
cirka 25 miljon kronor per år. 

Många av friluftslivets aktörer jobbar för att locka till utevistelse. Paraply-
organisationen Svenskt friluftsliv fördelar varje år de statliga medlen för friluftsliv 
till föreningar för att simulera till ökat friluftsliv, bl. a. genom att öka kunskapen 
om friluftsliv och ordna aktiviteter. Centrum för naturvägledning och Håll Sverige 
rent arbetar på Naturvårdsverkets uppdrag för att öka kunskapen om naturen. 
Organisationerna Skogen i skolan, Naturskoleföreningen och Naturskydds-
föreningen m.fl. arbetar för att stimulera friluftslivets aktörer att skapa känsla 
för, och öka kunskapen om, naturen. Nästan hälften av kommunerna jobbar med 
naturvägledning.26 I förskolornas och skolornas läroplaner finns goda möjligheter 
att arbeta för att locka till friluftsliv och naturupplevelser och därigenom en god 
hälsa. Idag finns ingen uppföljning av hur väl skolorna uppfyller läroplanen vad 
gäller friluftsliv. Utbildningsmaterial till årskurs 8 om friluftsliv och fjällsäkerhet 
har tagits fram av Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH). Undersökningar visar 
att 52 procent av kommunerna har säkerställda skolskogar. För sex år sedan var 
andelen 41 procent.27   

Att landskapet är nåbart, nära och har få hinder/barriärer, ökar möjligheten för 
att utöva friluftsliv. Majoriteten av friluftsutövarna använder sitt närområde, ett 
område inom 500 meter från bostaden, för att utöva friluftsliv och över 70 pro-
cent uppger att de besöker området mycket ofta eller ofta. Under sommarhalvåret 
ökar avståndet, då drygt 22 procent rör sig 11–100 km från bostaden. Vikten av 
bostadsnära friluftsliv förstärks också genom att drygt 50 procent av friluftsutö-
varna beskriver området där de utövar frilufsliv som något eller delvis bebyggelse. 
Knappt hälften, 44 procent, uppger avsaknad av lämpliga områden som anledning 
till att man inte utövar friluftsliv i den utsträckning man önskar. Detta tyder på 
tätortsnära friluftsområden är av stor betydelse för hur mycket människor är ute i 
naturen. I utvecklingen av hållbara städer är livskvaliteten beroende av den fysiska 
utformningen av staden. Grönområden och kulturmiljöer skapar rum för rekrea-

25 Naturvårdsverket, 2015: Sveriges friluftskommun 2015, rapport 6668.
26 Naturvårdsverket, 2015: Sveriges Friluftskommun 2015, rapport 6668.
27 Naturvårdsverket, 2015: Sveriges Friluftskommun 2015, rapport 6668.
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tion, friluftsliv och sociala mötesplatser, vilka alla har betydelse för människors 
välbefinnande och hälsa. 

Störning av buller och annat 
Frånvaro av buller är en kvalitet för många friluftsutövare och således ett värde 
att värna. Buller är en subjektiv upplevelse och mäts med ett mått på upplevelsen 
av buller vid friluftsutövande. Cirka 30 procent av de som utövat friluftsliv 2014 
uppger att de delvis eller något, har upplevt buller som en negativ upplevelse 
medan 2 procent uppger att de störts i hög grad av buller. Däremot uppger man 
”andra friluftsutövare” och ”nedskräpning”, som större anledningar till negativa 
upplevelser. 
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