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Förord

I ÅRETS UPPFÖLJNING av miljökvalitetsmålen och etappmålen presenterar vi hur 
miljön mår, hur miljöarbetet går och ger goda exempel som inspiration för det 
fortsatta arbetet. Vi pekar också på nödvändiga insatser för den samhällsomställ-
ning som behövs för att nå miljömålen och ett hållbart samhälle. Uppföljningen 
visar att många gör allt mer i miljöarbetet. Kommuner, länsstyrelser och företag 
genomför viktiga insatser, liksom regeringen och miljömålsberedningen på natio-
nell nivå. Dessutom blir konsumenter mer miljömedvetna. 

Miljömålen är riktmärken för vad som behöver uppnås. Till år 2020 ser vi att 
två miljökvalitetsmål kommer att nås, medan 14 inte kommer att nås. För att 
ställa om samhället och närma oss målen behövs insatser som förbygger att miljö-
problem uppstår. Några viktiga saker att arbeta vidare med som pekas ut i årets 
uppföljning är bland annat att nå det globala klimatavtalet, tillämpa EU:s regler 
för kemikalier, öka skyddet av värdefulla miljöer och miljöhänsynen i samhället, 
utveckla det nya landsbygdsprogrammet samt genomföra åtgärdsprogrammen 
inom havsmiljöförvaltningen och vattenförvaltningen.

Utvecklingen går åt rätt håll för flera miljökvalitetsmål. Att mycket händer visar 
även uppföljningen av etappmålen, som i många fall handlar om att få viktiga 
styrmedel på plats. De etappmål som uppnås visar att viktiga insatser görs och 
kommer att få effekt i miljön på sikt. 

Årets rapport är ett resultat av nära samarbete mellan Naturvårdsverket och 
andra målansvariga myndigheter som gör uppföljningar för respektive mål samt 
med landets länsstyrelser som arbetar med miljömålen regionalt. Naturvårdsverket 
ansvarar för övergripande slutsatser och analyser. Andra myndigheter och organisa-
tioner har också bidragit i det stora och viktiga arbetet med miljömålen. Inom 
Naturvårdsverket har Bengt Rundqvist och Lena Nerkegård varit projektledare 
för årets uppföljning.

Stockholm i mars 2016

Björn Risinger, generaldirektör
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Naturvårdsverkets slutsatser

Steg framåt mot miljömålen

Många gör allt mer i miljöarbetet. De svenska miljömålen och de nu antagna globala 
hållbarhetsmålen fyller en viktig funktion som riktmärken för vad som behöver  
uppnås. Företag, länsstyrelser och kommuner arbetar med strategier och planer  
för hållbar utveckling, och nationellt görs viktiga insatser genom bland annat mil-
jömålsberedningen och samordnaren för näringslivets miljöarbete. Regeringens 
ökade budgetsatsning på bland annat Klimatklivet ska bidra till en omställning av 
samhället och myndigheternas miljöarbete blir mer samordnat genom det nyinrätta-
de Miljömålsrådet. Konsumenter blir dessutom alltmer medvetna om miljöfrågorna 
och att egna val i vardagen har betydelse. 

Även om få av miljökvalitetsmålen ser ut att nås till 2020 visar årets uppföljning 
att det är mycket som går åt rätt håll. För att i ännu högre utsträckning ställa om 
samhället i miljöfrämjande riktning och närma oss målen behöver vi satsa mer på 
att förebygga att miljöproblem uppstår. För det arbetet lyfte Naturvårdsverket i den 
fördjupade utvärderingen av miljömålen 2015 fram fyra prioriterade områden:
• För en sammanhållen politik för hållbar utveckling 
• Bryt sambanden mellan ekonomisk tillväxt och negativ miljöpåverkan
• Styr mot bakomliggande drivkrafter och beteenden
• Öka miljöhänsynen i användande av mark, vatten och naturresurser

I årets uppföljning av miljömålen har bland annat följande identifierats som viktigt 
att genomföra:
• Insatser för att nå målsättningarna i klimatavtalet från FN:s klimatmöte i Paris
• Tillämpning och fortsatt utveckling av EU-gemensamma regler för kemikalier
• Förstärkning av arbetet med att bevara värdefulla miljöer och miljöhänsyn 
• Ett stärkt landsbygdsprogram med resurser till relevanta miljöåtgärder
• Åtgärdsprogrammet inom havsmiljöförvaltningen samt åtgärdsprogrammet  

inom vattenförvaltningen
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Kort om årets bedömningar av miljömålen

Framgångar under året är bland annat det globala klimatarbetet där ett historiskt 
nytt avtal har tagits fram. Det internationella luftvårdsarbetet går också framåt och 
gör att övergödande och försurande utsläpp minskar. Resurserna till både skydd och 
skötsel av värdefulla svenska naturmiljöer har ökat. EU:s kemikalieregler har stärkts 
och arbetet med att minska och hantera avfall i samhället och sanera förorenade 
området har ökat, vilket tillsammans med andra riktade åtgärder minskar spridnin-
gen av vissa farliga ämnen.

Årets uppföljning visar liksom tidigare bedömningar att utvecklingen i miljön går 
åt rätt håll för några mål, även om beslutade eller planerade styrmedel inte räcker för 
att de ska nås till 2020. Endast två av de sexton miljömålen ser ut att vara möjliga 
att uppnå i tid. Det är Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö. Trots flera viktiga 
framgångar går miljöutvecklingen åt fel håll för Begränsad klimatpåverkan, Ett rikt 
odlingslandskap, Myllrande våtmarker, Storslagen fjällmiljö och Ett rikt växt- och 
djurliv. 

I länsstyrelsernas bedömningar av de regionala miljömålen har det inte skett 
några nämnvärda förskjutningar. För Storslagen fjällmiljö är dock de två nordligaste 
länen mer negativa eftersom bland annat det allt varmare klimatet börjar påver-
ka miljötillståndet i fjällen. Det är ändå ett av de tre mål som länen bedömer mest 
positivt, de andra två är Frisk luft och Grundvatten av god kvalitet. Sju miljökvali-
tetsmål bedöms inte av något län som möjliga att nå till år 2020. Dessa är Giftfri 
miljö, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård, 
Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och 
djurliv. 

Viktiga styrmedel gör att etappmålen kan nås

Att insatser genomförs i miljöarbetet visar uppföljningen av de 24 etappmålen. Även 
om flera av etappmålen är svåra att nå eller att bedöma, finns andra där utvecklin-
gen går åt rätt håll. Av de sju etappmål som haft 2015 som målår bedöms fyra vara 
uppnådda eller nära att nås. Den något mer positiva bilden för etappmålen, som i 
många fall handlar om att få viktiga styrmedel på plats, visar att viktiga insatser görs 
och kommer att få effekt i miljön på sikt. Målet om en dialogprocess i ett nationellt 
skogsprogram nåddes under året vilket ökar möjligheten för skogen att bidra i 
utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Även målet om miljöhänsyn i skogsbruket 
bedöms nu vara uppnått. En kartläggning och övervakning av den genetiska mång-
falden har inte inletts, men det förväntas ske så att målet kan nås under 2016. Tio 
nya åtgärdsprogram för hotade arter har tagits fram under 2015 och bidrog till att 
målet inom det området i princip nåddes. 
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Etappmålen som inte nåddes till 2015 rör insatser mot invasiva främmande 
arter, utsläpp av gränsöverskridande luftföroreningar samt ett variationsrikt 
skogsbruk. Viktiga insatser har skett men arbete återstår. Det samma gäller etap-
pmålen kring farliga ämnen där delar skulle nås till 2015 om hormonstörande 
ämnen, nanomaterial, kombinationseffekter av kemikalier och barns exponering. 
EU:s kommande strategi för giftfri miljö kan öka förutsättningar att nå dessa mål 
om några år.

Klimatframgång som höjer ambitionsnivån 

Vid FN:s klimatmöte i Paris i december 2015 fattades ett beslut om ett nytt 
globalt klimatavtal. Det ska börja gälla från 2020 och utgöra en grund för det 
globala klimatsamarbetet för lång tid framöver. Inte minst viktigt är att alla länder 
lagt fram åtaganden och att en översyn ska göras av dessa vart femte år med bör-
jan 2018. Samtidigt säger avtalet att länderna med sina åttaganden ska arbeta för 
att temperaturhöjningen ska stanna under 1,5 grader, vilket är en högre ambition 
än tidigare och ökar behovet av omfattande insatser för att sänka utsläppen av 
växthusgaser. 

Nationellt minskar utsläppen av växthusgaser och mer än hälften av energin 
i Sverige kommer från förnybara källor. Ännu återstår dock arbete för att nå de 
långsiktiga målen om att Sverige år 2050 inte längre ska bidra till utsläpp av 
växthusgaser. En stor del av utsläppen från svensk konsumtion sker nu i andra 
länder, och ur ett konsumtionsperspektiv som tar hänsyn till import/export har 
de svenska utsläppen inte minskat under 2000-talet. Sammantaget visar det på 
behovet av förändringar av mer övergripande drivkrafter inom miljöarbetet. En 
viktig insats som startade 2015 är Klimatklivet där regeringen skjuter till nära två 
miljarder kronor för lokala klimatinvesteringar som ska minska växthusgasutsläp-
pen i Sverige. Viktigt är också att Miljömålsberedningen under 2016 presenterar 
sina betänkanden om ett klimatramverk och styrmedel, bland annat om att mins-
ka utsläppen med 85 procent till år 2045. 

Landsbygdsprogrammet både positivt och negativt

Under 2015 trädde ett nytt landsbygdsprogram i kraft som ska gälla till 2020. 
Det är ett viktigt styrmedel och har positiva effekter på ängs- och betesmarker, 
som bevaras och hålls öppna med hävd på ett sätt som gynnar den biologiska 
mångfalden. Landsbygdsprogrammet bidrar även till att minska jordbrukets 
växtnäringsläckage och därmed minska övergödningen. Projektstöd och mil-
jöinvesteringar för landskapets natur- och kulturmiljövärden har också gjort 
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odlingslandskapet mer tillgängligt, till exempel med hjälp av vandrings-, cykel- och 
vattenleder. Detta har betydelse även för friluftslivsmålen.

Programmet blev dock försenat och vissa insatser har fördröjts så att miljöarbetet 
har tappat fart. Till det negativa hör också att vissa stöd har tagits bort eller förän-
drats, bland annat medel för restaurering av våtmarker. Även arbetet med vattenmil-
jöer påverkas negativt, liksom bevarandet av odlingslandskapets kulturmiljöer sedan 
ersättningen för skötsel av natur- och kulturmiljöer försvunnit. För att inte ytterlig-
are försämra arbetet inom dessa områden behövs kompletterande insatser, inom eller 
utanför landsbygdsprogrammet.

Höjda anslag och ersättningsmark skyddar värdefull natur 

Ökade resurser till skydd av naturområden har gjort att exempelvis Hälleskogs-
brännan som är en del av det stora brandområdet i Västmanland blev naturreservat 
under året. På andra håll i landet har kommuner skyddat viktiga friluftsområden så 
att naturreservat bildats för Södra hällarna på Gotland samt Fjällberget och Sanders 
gammelskog i Dalarna. Länsstyrelsen i Västerbotten har arbetat med grön infrastruk-
tur i en pilotstudie där skyddade skogsområden är kärnområden för biologisk mång-
fald. Naturvårdsverkets arbete med att byta mark med skogsbolag, stift och vissa 
allmänningar för att skydda värdefulla skogar slutfördes i det närmaste 2015. Ersät-
tningsmarken som riksdagen beslutade om 2010 har räckt till att skydda hälften av 
de cirka 900 skyddsvärda skogar som länsstyrelserna pekat ut. 

Samtidigt konstaterar Naturvårdsverket att mer skyddsvärd skog med biologisk 
mångfald avverkas än vad som skyddas. Att områden där det funnits skogsmiljöer 
under lång tid försvinner, fragmenterar och utarmar skogslandskapet. Det är därför 
bråttom att bevara dessa skogar som är en viktig del av den gröna infrastrukturen. 
Bland annat behövs ytterligare ersättningsmark för att nå nationella mål och inter-
nationella åtaganden om skydd. Intresset bland markägare för markbyten är stort. 
Sammantaget har betydande insatser för skydd av olika naturområden skett under 
senare år, men takten i skyddet behöver öka avsevärt för landmiljöer liksom för 
sjöar, vattendrag och marina miljöer.

Nya åtgärder för hav och sötvatten ska göra skillnad

De nya åtgärdsprogrammen inom havs- och vattenförvaltningen är viktiga för  
flera miljökvalitetsmål. Åtgärdsprogrammet för hav fastställdes 2015 och innehåller 
32 åtgärder för att få en bättre miljö i Östersjön och Nordsjön. Det har ett helhet-
sperspektiv där insatser inom olika områden ska komplettera varandra. Den totala 
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kostnaden för att genomföra åtgärdsprogrammet är omkring två miljarder kronor 
2016–2030, medan de uppskattade nyttorna uppskattas till det tredubbla. Vatten-
förvaltningens åtgärdsprogram ska gälla 2016–2021 och innehåller insatser för 
att nå eller bevara en god vattenkvalitet. Programmet har inte fastställts eftersom 
regeringen valt att pröva det. För att inte tappa fart i åtgärdsarbetet är det viktigt 
att det beslutas och att åtgärderna genomförs.

Insatser för friluftslivet bidrar till miljömålen

År 2012 fastställde riksdagen tio mål för friluftslivspoltiken. De överlap-
par därmed vissa preciseringar för flera miljökvalitetsmål. Naturvårdsverket 
redovisade i slutet av 2015 en uppföljning av friluftslivsmålen och två har en pos-
itiv utveckling till 2020; Tillgänglig natur för alla samt Skyddade områden som 
resurs för friluftslivet. Allt fler kommuner tar fram strategiska planeringsunderlag 
om grönstruktur och anslagen för värdefull natur har ökat. Att statsbidraget till 
friluftslivsorganisationer ökar är också positivt för att kunna nå målet om starkt 
engagemang och samverkan. För att nå flera friluftslivsmål behöver skolans roll 
stärkas i utbildning och undervisning inom friluftsliv. Kunskapen om friluftslivsas-
pekter behöver också öka i kommuners och länsstyrelsers arbete med strategiska 
planer för grönstruktur.

Hållbar konsumtion kräver bättre miljöinformation

Naturvårdsverket konstaterade i den fördjupade utvärderingen av miljömålen 
2015 att konsumenter behöver ökad tillgång till bra miljöinformation. Konsu-
mentverket har tagit fram ett konsumentmarknadsindex (KMI miljö) för olika 
varor och tjänster utifrån tillgång och tillit till miljöinformation, valmöjligheter 
och miljömedvetenhet. Enligt konsumenterna är det lättare att agera miljömässigt 
för varor än tjänster, framför allt dagligvaror och sällanköpsvaror. Efterfrågan på 
ekologiska livsmedel har ökat kraftigt i Sverige de senaste tre åren och idag står de 
för nära åtta procent av den totala livsmedelsförsäljningen.

Extra viktigt är att förbättra miljöinformation för varor och tjänster med hög 
miljöpåverkan. Klimatpåverkan och utsläppsintensitet (utsläpp av klimatgaser per 
krona för tjänstens/varans kostnad) har beräknats av SCB. Kött och flygresor har 
klart högst utsläppsintensitet men skiljer sig åt mycket i KMI miljö. Konsumenter-
na anser sig ha bra förutsättningar att välja kött med miljöhänsyn men dåliga för 
flygresor (se figur 1.A). För att medborgare och myndigheter ska kunna jämföra 
och välja de mest resurseffektiva produkterna och tjänsterna har EU-kommis-



10 MILJÖMÅLEN – ÅRLIG UPPFÖLJNING AV SVERIGES MILJÖKVALITETSMÅL OCH ETAPPMÅL 2016

sionen föreslagit en gemensam metod för att beräkna produkters och organisationers 
miljöpåverkan, så kallat miljöavtryck. Sverige bör fortsätta att prioritera arbetet 
inom EU för att öka tillgången på kvalitetssäkrad data och miljöinformation för 
konsumenter.

Bättre analyser av styrmedels effekter behövs

Vissa styrmedel är centrala för möjligheten att nå flera miljökvalitetsmål. Hit hör 
miljöbalken, havs- och vattenmiljöanslaget, skogsvårdslagen, plan- och bygglagen, 
kemikalielagstiftningen, landsbygdsprogrammet, en rad styrmedel inom klimat- och 
luftområdet samt EU:s art- och habitatdirektiv, fågeldirektiv, havsmiljödirektiv och 
ramdirektiv för vatten. Även handlingsplaner för grön infrastruktur, liksom åtgärd-
sprogrammen för havs- och vattenmiljöer är viktiga eftersom de har en helhetssyn på 
naturmiljön. Under året har insatser inom dessa och andra viktiga styrmedel gjorts. 

I många fall saknas dock utvärderingar av vilka effekter olika styrmedel får för 
miljön. För att i högre grad kunna redovisa resultat av de insatser som görs behövs 

Utsläppsintensitet (g CO
2
-ekv/kr) 

Figur 1.A Konsumenters förutsättningar att agera miljömässigt för olika varugrupper

 KÄLLA: KONSUMENTVERKET PM 2015-12-22.

RAPPORTERING TILL NATURVÅRDSVERKET SOM DEL AV KONSUMENTVERKETS UPPGIFT ATT

BEVAKA KONSUMENTERS MÖJLIGHETER ATT AGERA PÅ ETT UR MILJÖSYNPUNKT HÅLLBART SÄTT.

Konsumentindex KMI miljö

Hur väl konsumenter upplever sig kunna göra bra miljöval för en rad varor och tjänster har 

undersökts av Konsumentverket. Figuren visar relationen mellan konsumentindex KMI miljö 

och hur mycket klimatpåverkan ett antal av de undersökta varorna har i förhållande till sitt 

pris. För vissa varor har konsumenter bra möjligheter att göra miljöval, men inte för andra 

trots att de har hög klimatpåverkan.
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mer uppföljning. Styrmedel och deras betydelse för utvecklingen mot miljömålen 
behöver utvärderas och analyseras löpande, både miljöpolitiska styrmedel och 
styrmedel med huvudsakligen annat syfte. Naturvårdsverket har till uppgift att 
utvärdera vissa insatser, men bör liksom även andra myndigheter i högre grad 
göra utvärderingar av hur miljömålen påverkas av olika styrmedel och åtgärder. 
Det gäller inte minst de styrmedel som inte i första hand har till syfte att stödja 
miljöpolitiken. I samband med att nya styrmedel beslutas och när befintliga ska 
förändras bör det även vara klarlagt hur miljöeffekterna ska utvärderas och finan-
siering för detta ska vara säkrad.

Fler exempel på styrmedel och åtgärder som beslutats under 2015:
• Inom EU:s kemikalieregelverk har Sverige varit aktivt i beslut om att begränsa 

användning av farliga ämnen i konsumentvaror.
• EU-kommissionens handlingsplan för en cirkulär ekonomi som bland annat 

förväntas underlätta giftfria kretslopp och materialåtervinning är också en 
framgång för Sveriges linje i frågan.

• Beslut om 240 LONA-projekt för sammanlagt 83 miljoner kronor, varav 37 
miljoner var statligt bidrag. Hälften av projekten fokuserar på naturvärden och 
hälften på friluftsliv. 

• Utökade medel för miljöövervakning för att leva upp till krav kopplat till 
EU-direktiv och EU-förordningar för havs- och vattenmiljön.

• Nya gränsvärden för svavel i marint bränsle inom den internationella Mar-
pol-konventionen som ska förhindra föroreningar från sjöfarten. 

• Genom havs- och vattenmiljöanslaget görs många åtgärder som har betydelse 
för Sveriges havsområden, vattenförvaltning, fiskvård, åtgärdsprogram för 
hotade arter och kalkning. Bland annat har 53 miljoner kronor beviljats till 
lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) som bidrar till att minska mängderna kväve 
och fosfor i Östersjön och Västerhavet.

• Skogsstyrelsen har gjort förberedelser för att kunna bedriva systemtillsyn enligt 
miljöbalken från 2016. 

• EU-kommissionens förordning om att förebygga och hantera att invasiva främ-
mande arter sprids trädde i kraft. 

• Fler kommuner har tagit fram strategiska dokument och genomfört åtgärder 
för att bland annat öka resandet med gång, cykel- och kollektivtrafik, minska 
biltrafiken i stadscentra samt öka tillgången till tätortsnära natur.
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Bedömningar av  
miljökvalitetsmålen

MILJÖMÅLSSYSTEMET BESTÅR AV generationsmålet, 16 miljökvalitetsmål, precise-
ringar till varje miljökvalitetsmål och 24 etappmål. Bedömningarna av om miljö-
kvalitetsmålen kan nås till år 2020 och hur tillståndet i miljön utvecklas ansvarar 
respektive myndighet för och har sin grund i regeringens proposition 2009/10:15, 
Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete samt i regeringens beslut år 
2012 om preciseringar av miljökvalitetsmålen. Bedömningen tar fasta på miljö-
kvaliteten eller det tillstånd som miljökvalitetsmålet beskriver men också om 
förutsättningar kommer att finnas på plats till år 2020, det vill säga om styrmedel 
är beslutade och finns på plats så att tillräckliga åtgärder kommer att vara genom-
förda före år 2020.

Bedömningen av miljökvalitetsmålen görs med något av alternativen för bedöm-
ningen av måluppfyllelse till år 2020: 

• JA. Miljökvalitetsmålet är uppnått eller kommer kunna nås.
• NÄRA. Miljökvalitetsmålet är delvis uppnått eller kommer delvis att kunna nås.
• NEJ. Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med 

befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. 

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

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

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

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

• OKLAR. Tillräckliga underlag för utvecklingen i miljön saknas, det är inte  
möjligt att ange utvecklingsriktning.
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NÅR VI MILJÖKVALITETSMÅLEN?

MILJÖKVALITETSMÅL Bedömningar av möjligheten att nå målet

OKLAR: Tillräckliga underlag för bedömning 

av utvecklingen i miljön saknas.

JA: Miljökvalitetsmålet är uppnått eller kommer  

kunna nås.

NEJ: Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kun-

na nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

NÄRA: Miljökvalitetsmålet är delvis uppnått eller  

kommer delvis att kunna nås.

NEGATIV: Utvecklingen i miljön är negativ.

NEUTRAL: Det går inte att se en tydlig 

riktning för utvecklingen i miljön.

POSITIV: Utvecklingen i miljön är positiv.

Halterna av växthusgaser ökar. De globala utsläppen behöver på sikt nå ned kring 

noll för att hålla temperaturökningen så långt under två grader som möjligt och 

därmed minska risken för farlig klimatpåverkan. För att klara detta behövs sam-

hällsförändringar och teknikutveckling. Stärkta ambitioner i det internationella 

klimatsamarbetet krävs, liksom skärpta och nya nationella styrmedel.

1. Begränsad klimatpåverkan

2. Frisk luft Luftföroreningar orsakar skador på människors hälsa, växtlighet och kulturföre-

mål. Flera nya beslut förbättrar förutsättningarna att nå målet, men fortsatta in-

satser behövs. Internationellt behövs åtgärder för att minska halterna av partiklar 

och marknära ozon. Nationellt behöver utsläppen av kväveoxider minska, liksom 

av de partiklar som bildas både av att dubbdäck och lösningsmedel används. 

Nedfallet av försurande ämnen har under de senaste decennierna minskat, 

liksom antalet försurade sjöar och vattendrag. Fler åtgärder krävs dock för att 

minska utsläppen från landbaserade källor i Europa och internationell sjöfart. 

Den nya luftvårdspolitiken och revideringen av takdirektivet inom EU är viktiga 

insatser. Nationellt krävs åtgärder främst för att minska skogsbrukets påverkan.

3. Bara naturlig försurning

Vissa miljögifter minskar i miljön. För många andra ämnen saknas kunskap om 

deras effekter på människa och miljö. Ökad global konsumtion leder till allt större 

kemikalie- och varuproduktion och ökar den diffusa spridningen av farliga ämnen. 

Särskilt farliga ämnen har börjat begränsas inom EU. Intresset ökar för att frivil-

ligt ersätta farliga ämnen inom många sektorer. Lagstiftning behöver i vissa fall 

utvecklas för att få giftfria kretslopp. 

4. Giftfri miljö

Belastningen av näringsämnen minskar. I vissa områden minskar övergödnings-

symtomen, men ännu påverkas stora delar av Sverige. Sämst förhållanden råder  

i Östersjön. Åtgärder för att minska utsläpp av övergödande ämnen har gett  

resultat men de behöver minska ytterligare och återhämtningstiden är lång.  

Internationellt samarbete har stor betydelse.

7. Ingen övergödning

Mycket tyder på att återväxten av ozonskiktet har påbörjats. Montrealprotokollet 

som är det viktigaste styrmedlet är framgångsrikt. Utsläpp och halter av flertalet 

ozonnedbrytande ämnen fortsätter att minska, men lustgas och utsläpp från 

uttjänta produkter är negativt påverkande faktorer. Fortsatt internationellt arbete 

samt nationellt omhändertagande av uttjänta produkter är viktigt.

5. Skyddande ozonskikt

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 expone-

ringen för UV-strålning skulle minska, kommer antalet cancerfall att öka under 

en period eftersom det kan ta decennier för hudcancer att utvecklas.

6. Säker strålmiljö
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MILJÖKVALITETSMÅL Bedömningar av möjligheten att nå målet

Flera laxbestånd ökar och kalkningen ger effekt. Fysisk påverkan, miljögifter, 

övergödning och klimatförändringar är stora utmaningar. Vattenmyndigheternas 

åtgärdsprogram behöver beslutas och Vattenverksamhetsutredningens förslag  

genomföras. Det behövs mer skydd och restaurering av vattenmiljöer. Kulturmiljöer 

behöver beaktas mer vid åtgärder vid vatten. Mer uppföljning av åtgärder behövs.

8. Levande sjöar och  

 vattendrag

Utökad och förbättrad övervakning krävs för att kunna hitta, prioritera och åtgärda 

problem med grundvatten. Takten behöver öka i arbetet med att skydda grund-

vattenresurser. Åtgärder inom miljötillsyn, samhällsplanering, vattenförvaltning och 

jordbrukssektorn behöver förstärkas. Användningen av naturgrus måste minska. 

9. Grundvatten av god  

 kvalitet

De stora utmaningarna i havsmiljön är övergödning, samt miljögifter och delvis 

svaga fiskbestånd. Andra problem är marint skräp och främmande arter samt att 

känsliga livs- och kulturmiljöer påverkas eller förstörs genom fysisk påverkan. 

Åtgärdsprogrammet enligt havsmiljöförordningen är nu beslutat och kommer 

bli betydelsefullt för att på sikt nå målet. Ändå återstår mycket arbete med att 

utveckla och genomföra styrmedel både i Sverige och på EU-nivå.

10. Hav i balans samt  

 levande kust och skärgård

Våtmarker skadas och vegetationen förändras. Natur- och kulturvärden samt  

ekosystemtjänster påverkas negativt. Negativa effekter av markavvattning,  

vattenreglering, klimatförändringar, främmande arter och kvävenedfall kvarstår. 

Bevarandeåtgärder som skydd, skötsel och restaurering sker i liten skala och  

behöver öka, liksom hänsyn i mark- och vattenanvändning. Lagefterlevnad och 

vissa styrmedel behöver förbättras.

11. Myllrande våtmarker

Nuvarande miljöarbete är inte tillräckligt för att nå samhällets uppsatta miljömål 

för skogen. Kvaliteten på och omfattningen av åtgärder för att motverka habitat-

förlust och fragmentering behöver öka. För flera skogstyper är bevarandestatusen 

otillräcklig och många skogslevande arter påverkas negativt. Arealen gammal 

skog och skyddad skog ökar. Flera framåtsyftande åtgärder pågår.

12. Levande skogar

Odlingslandskapet fortsätter att minska i omfattning och många arter och na-

turtyper har inte gynnsam bevarandestatus. Brist på betesdjur i många län och 

igenväxande betesmarker blir en allt vanligare syn. Ett livskraftigt jordbruk i hela 

landet är avgörande för att klara målet på lång sikt. Att landsbygdsprogrammet 

blev försenat har enligt flera länsstyrelser medfört att miljöarbetet tappat fart.

13. Ett rikt odlingslandskap

I främst södra fjällen är påverkan stor från fysisk exploatering, terrängkörning, 

upphörd hävd och ett varmare klimat. Även en global temperaturökning inom 

1,5–2 grader leder till att kalfjäll beskogas. Planering och nya styrmedel krävs för 

att jämka olika markanspråk. Det krävs också åtgärder för att bevara strategiska 

delar av kalfjället från beskogning och bevara hävdgynnade natur- och kulturmiljöer.

14. Storslagen fjällmiljö

Utvecklingen mot en hållbar bebyggelsestruktur 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. Byggnaders 

miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv beaktas i allt större utsträckning.

15. God bebyggd miljö

Arter och naturtyper riskerar att försvinna och ekosystem utarmas. Främmande 

arter fortsätter öka. Styrmedel saknas eller tillämpas inte. Det krävs större 

hänsyn när resurser nyttjas och ökat skydd och bättre skötsel av naturmiljöer. En 

anslagshöjning för 2016 innebär att takten i arbetet med skyddade områden och 

åtgärder i vardagslandskapet kan öka. Sverige måste även påverka internationellt.

16. Ett rikt växt- och djurliv
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The Swedish Environmental 
Protection Agency’s  
conclusions

Steps towards the environmental objectives

Many are doing even more environmental work. The Swedish environmental objec-
tives and the currently accepted global sustainability goals fill an important function 
as guidelines for what is necessary to be achieved. Companies, county administrative 
boards and municipalities are working on strategies and plans for sustainable devel-
opments. At the national level, crucial initiatives are being implemented through the 
All Party Committee on Environmental Objectives and the Coordinator of indus-
tries’ environmental efforts. The government’s investment in, among other things, 
The Climate Leap (Klimatklivet) will contribute to a turnaround of society, and the 
authorities’ environmental efforts will be coordinated further through the newly- 
established Environmental Objectives Council. Moreover, consumers are becoming 
even more aware of environmental issues and how their everyday choices will have 
an impact. 

Even though it seems probable that only few of the environmental quality objec-
tives will be realised by 2020, this year’s follow up demonstrates that much is mov-
ing in the right direction. If we are to turn society even further in an environmental-
ly-sustainable direction and get closer to realising our goals, we must invest more 
in preventing environmental problems from arising. To achieve this, the Swedish 
Environmental Protection Agency has highlighted four of the areas prioritised in the 
in-depth evaluation of the environmental objectives 2015:
• Pursue a coherent policy to promote sustainable development 
• Break the link between economic growth and negative environmental impacts
• Incentivise underlying driving forces and behaviour
• Increase the degree of environmental consideration in the use of land, water and 

natural resources
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This year’s follow up of the environmental objectives has identified the following 
endeavours as important to implement:
• Initiatives to achieve the goals of the Climate Agreement approved at the UN Cli-

mate Conference in Paris
• Continued facilitation and development of EU harmonised regulations for chem-

icals
• Strengthening the work with conservation of valuable environments and environ-

mental consideration 
• A robust rural development programme with resources for relevant environmen-

tal actions
• The action programme for marine environmental management and the action 

programme for water management

This year’s evaluation of the environmental objectives in brief

Advances this year have included the establishment of a historic new agreement on 
global climate work. International efforts on air quality have also moved forward 
resulting in the reduction of eutrophic and acid emissions. Allocation of resources 
for both protection and maintenance of valuable Swedish natural environments has 
increased. The EU regulations on chemicals have become more stringent, and the 
work with reducing and managing waste in society and decontaminating pollut-
ed areas has increased. Together with other targeted initiatives this will reduce the 
spread of certain hazardous substances.

This year’s follow-up reveals as in previous evaluations that, for some objectives, 
developments in the environment are moving in the right direction; however, the 
approved or planned policy instruments are not adequate for them to be met by 
2020. Only two of the sixteen environmental objectives appear to be achievable 
within the deadline. They are A Protective Ozone Layer and A Safe Radiation Envi-
ronment. In spite of a number of significant advances, environmental developments 
are heading in the wrong direction as regards Reduced Climate Impact, A Varied 
Agricultural Landscape, Thriving Wetlands, A Magnificent Mountain Landscape and 
A Rich Diversity of Plant and Animal Life. 

The county administrative boards’ evaluations of the regional environmental 
objectives reveal that there have been no significant shifts. With regard to A Magnifi-
cent Mountain Landscape, the two most northern administrative boards are however 
more negative, as the increasingly warm climate starts to affect the environmental 
status of the mountains. It is still one of the three objectives that the councils eval-
uate as most positive; the other two are Clean Air and Good-Quality Groundwater. 
None of the administrative boards considers the following seven environmental 
objectives to be achievable by 2020: A Non-Toxic Environment, Flourishing Lakes 
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and Streams, A Balanced Marine Environment, Flourishing Coastal Areas and Archi-
pelagos, Thriving Wetlands, Sustainable Forests, A Varied Agricultural Landscape 
and A Rich Diversity of Plant and Animal Life. 

Key policy instruments contribute to milestone targets being met

That initiatives are being implemented in the environmental work is evidenced by 
follow-up of the 24 milestone targets. Even though several of the milestone targets 
are difficult to meet or difficult to evaluate, others show that developments are mov-
ing in the right direction. Of the seven milestone targets that should have been real-
ised in 2015, four are considered to have been met or almost on target. The slightly 
more positive picture for the milestone targets, which in many cases relate to getting 
key policy instruments in place, reveals that important investments are being made 
that will have an impact on the environment in the long term. During the year, the 
goal of a dialogue process in a national forestry programme was realised increasing 
the possibility that the forests can contribute in the development towards a sustaina-
ble society. Furthermore, the milestone target of environmental consideration in for-
estry is evaluated to have been achieved. Mapping and monitoring of genetic diversi-
ty has not yet begun, but this milestone target is expected to be realised during 2016. 
Ten new action programmes for threatened species were drawn up during 2015 and 
contributed to achieving the milestone target in this area, in principle. 

The milestone targets that were not achieved by 2015 related to efforts against 
invasive non-indigenous species, emission of transboundary air pollutants and a var-
ied forestry. Key initiatives have been implemented but work still remains. The same 
applies to milestone targets relating to hazardous substances, parts of which should 
be achieved by 2015 for endocrine-disrupting substances, nanomaterials, combina-
tion effects of chemicals, and children’s exposure. However, there are good condi-
tions for achieving these within a few years through the upcoming EU strategy for a 
non-toxic environment.

Climate advances that raise the ambition level 

At the UN Climate Conference in Paris in December 2015, a new global climate 
agreement was approved. This will apply from 2020 and will constitute the founda-
tion for the global climate collaboration for many years to come. One of the most 
important elements was that all countries should propose actions and that these 
would be reviewed every five years starting in 2018. At the same time, the agreement 
states that the countries’ actions must be effective in preventing the temperature 
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increase from rising above 1.5 degrees. This is a higher ambition than previously, 
and increases the need for extensive investments to lower the emission of greenhouse 
gases. 

Nationally, the emissions of greenhouse gases have fallen, and more than half of 
the energy in Sweden comes from renewable resources. However, work remains to 
achieve the long-term objective that Sweden will have zero greenhouse gas emissions 
in 2050. A large part of emissions from Swedish consumption now takes place in 
other countries; based on a consumption perspective that takes into account import/
export, Swedish emissions have not decreased during the 2000s. Taken altogether, 
this highlights the need for changes towards more overarching driving forces with-
in environmental work. One key initiative started in 2015 is The Climate Leap, for 
which the government has provided almost SEK two billion for local climate invest-
ments intended to reduce greenhouse gas emissions in Sweden. It is also important 
that during 2016, the All Party Committee on Environmental Objectives presents its 
thoughts on a climate framework and instruments, including reducing emissions by 
85% by 2045. 

Rural development programme both positive and negative

During 2015, a new rural development programme came into effect that will apply 
until 2020. This is a key instrument and will have positive effects on fields and graz-
ing pastures which will be maintained and kept open by management that benefits 
biological diversity. The rural development programme will also contribute to reduc-
ing plant nutrient leaching caused by agriculture and thereby reduce eutrophication. 
Project support and environmental investments for the countryside’s natural and cul-
tural environmental value has also made the agricultural landscape more accessible, 
for example through walking and bike trails, and waterways. This is also important 
for the outdoor recreation goals.

However, the programme has been delayed and some initiatives have been post-
poned causing the environmental work to lose momentum. Another negative aspect 
is the removal or revision of some funding, including that for restauration of wet-
lands. This will also affect work with aquatic environments and preservation of 
agricultural culture environments due to the retraction of reimbursements for main-
tenance of natural and cultural environments. So that the work within these areas is 
not further undermined, supplementary investments must be made in or outside the 
rural development programme.
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Increased allocations and compensatory land both protect valuable countryside 

Increased resources for protection of natural areas have meant, for example, that 
Hälleskogsbrännan which is part of the large fire-devastated area in Västmanland 
became a nature reserve during the year. In other areas of the country, the municipal-
ities have protected important outdoor recreational areas resulting in the establish-
ment of a nature reserve for Södra Hällarna on Gotland as well as Fjällberget and 
Sanders gammelskog in Dalarna. In a pilot study, the county administrative board 
in Västerbotten has worked on green infrastructure in which protected forest are-
as have become core areas for biodiversity. The Swedish Environmental Protection 
Agency’s work with swapping land with forestry companies, dioceses and certain 
common lands, to protect valuable forests was almost near completion in 2015. 
Compensatory land, approved by the Parliament in 2010, has enabled conservation 
of half of the approximately 900 forests designated by the county administrative 
boards as being in need of protection. 

At the same time, the Swedish Environmental Protection Agency has identified 
that more forests with conservation value and biodiversity are being cleared than 
protected. The fact that these areas, where forest environments have existed for 
a long time, are disappearing, fragments and depletes the forest landscape. It is 
therefore crucial to preserve these forests that are an important part of the green 
infrastructure. More compensatory land is required to achieve the national and inter-
national commitments to protect forests. There is high interest among land owners 
for swapping land. In summary, significant investments for protection of a variety 
of natural areas have been made in recent years, but the rate of protection must be 
increased substantially not only for land environments but also for lakes, waterways 
and marine environments.

New actions for marine and fresh-water will make a difference

The new action programmes for marine and fresh-water management are important 
in regard to several environmental quality objectives. The Marine action programme 
was established in 2015 and covers 32 actions to improve the environment in the 
Baltic Sea and the North Sea. It has a holistic perspective in which initiatives in 
different areas complement each other. The total cost to implement the action pro-
gramme is around SEK 2 billion for 2016–2030, while the anticipated benefits are 
estimated to be about three-fold this. The Water management action programme will 
be effective from 2016–2021 and includes initiatives to achieve or maintain good 
water quality. The programme has not been established because the government  
has chosen to revise it. In order not to lose momentum in this action work, it is  
crucial that the programme is approved and the actions implemented.
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Initiatives for outdoor recreation contribute to the environmental objectives

In 2012, the Swedish Parliament approved ten objectives for the Outdoor Recreation 
Policy. These overlap with certain specifications for several environmental quality 
objectives. At the end of 2015, the Swedish Environmental Protection Agency pub-
lished a follow-up report on the outdoor recreation objectives; two show a positive 
development up to 2020: Nature accessible to everyone and Protected areas as a 
resource for outdoor recreation. Already a number of municipalities have drawn up 
strategic planning documents for green infrastructure and the allocations for val-
uable nature have increased. Another positive factor is that the state contribution 
to outdoor recreational organisations has been increased to enable the objectives 
of strong involvement and cooperation. In order to achieve several of the outdoor 
recreational objectives, the role of schools must be strengthened with education and 
teaching in outdoor recreation. Knowledge on aspects of outdoor recreation also 
needs to be increased in the municipalities’ and county administrative boards’ work 
with strategic plans for a green infrastructure.

Sustainable consumption necessitates better information on the environment

In the in-depth evaluation of Environmental objectives 2015, the Swedish Environ-
mental Protection Agency demonstrated that the consumer needs improved access 
to good environmental information. The Swedish Consumer Agency has compiled a 
Consumer Market Index (CMI Environment) for various goods and services based 
on access to and confidence in environmental information, choice options and envi-
ronmental awareness. According to the consumers, it is easier to act environmentally 
for goods than services, primarily everyday products and infrequent purchases. The 
demand for organic foods has increased strongly in Sweden in the last three years 
and they currently account for almost 8% of total foods sales.

Of particular importance is the improvement of environmental information on 
goods and services that have a heavy impact on the environment. Climate effects and 
emissions intensity (release of greenhouse gases divided by the cost of the service/good) 
has been calculated by SCB. Meat and journeys by air clearly have the highest emis-
sions intensity but are very different in the CMI environment. Consumers believe that 
they have good presumptions on which to base choice of meat with environmental 
considerations but poor presumptions for journeys by air (see figure). So that citizens 
and public authorities can compare and choose the most resource-efficient products 
and services, the EU commission has proposed a harmonised method for calculating 
the environmental impact of products and companies – the so-called environmental 
footprint. Sweden should continue to prioritise work in the EU to increase access to 
quality-assured data and environmental information for consumers.
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Improved analyses of the effects of policy instrument are necessary

Certain policy instruments are central to several environmental quality objectives. 
These include the Environmental Code, the Marine and fresh-water allocation, the 
Forestry Act, Planning and Building Act, chemicals legislation, the Rural develop-
ment programme, a number of instruments within the fields of climate and air as 
well as the EU Species and Habitat Directive, Bird Directive, Marine Environment 
Directive and the Water Framework Directive. Also important are the action plans 
for a green infrastructure, including action programmes for marine and freshwater 
environments, because these have a holistic approach to the natural environment. 
Activities have been made throughout the year in these and other important instruments. 

However, in many instances evaluations of the effects of these various instruments 
on the environment are lacking. In order for more extensive reporting of the results 
of the implemented initiatives, more follow-up is required. The instruments and their 
significance in the advance towards achieving the environmental objectives must be 
evaluated and analysed continuously; not only the environmental policy instruments 

Emissions intensity (g CO2-eq./SEK) 

Figur 1.A Consumers ability to act environmentally for various groups of goods

SOURCE: THE SWEDISH CONSUMER AGENCY PM 2015-12-22. REPORTING TO THE SWEDISH ENVIRONMENTAL

PROTECTION AGENCY AS PART OF THE SWEDISH CONSUMER AGENCY’S REMIT OF MONITORING CONSUMER

OPPORTUNITIES FOR ACTING FROM A SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL PERSPECTIVE.

Consumer Index CMI Environment

The Swedish Consumer Agency has examined the extent to which the consumer feels able to 

make good environmental choices for a number of goods and services. The figure presents the 

relationship between the consumer index CMI Environment and the climate impact of a 

number of the examined goods relative to their price. For certain products, consumers have 

good possibilities to make environmental choices, but not for others even though they have a 

high climate impact. 
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but also those with a different primary purpose. The Swedish Environmental Protec-
tion Agency has been tasked with evaluating some of these initiatives but should, 
as should other authorities, to a far greater extent evaluate how the environmental 
objectives are affected by the various instruments and measures. This applies not least 
to instruments that are not primarily intended to support the environmental policy. 
How the environmental effects are to be evaluated, as well as the financing to ensure 
this, should be clarified when approving new instruments and when changing existing 
instruments.

More examples of instruments and measures approved during 2015 
• Sweden has been actively involved in the EU work on chemicals regulations to  

limit the use of hazardous compounds in consumer goods. 
• The EU Commission Action Plan for a circular economy which is expected to  

facilitate toxin-free life-cycles and materials recycling, also supports Sweden’s  
stand in this matter.

• Approval of 240 LONA projects for a total of SEK 83 million, of which 37 million 
are a state contribution. Half of the projects will focus on the conservation of 
nature and the other half on outdoor recreation. 

• Increased funding for environmental monitoring to meet the requirements associated 
with the EU directives and EU regulations on marine and fresh-water environments.

• New threshold limits for sulphur in marine fuels in the international Marpol  
Convention, the intention of which is to prevent pollution by shipping. 

• The marine and fresh-water allocation has enabled many crucial initiatives for 
Sweden’s coastal areas, water management, fisheries protection, action programmes 
for threatened species and liming. This includes SEK 53 million allocated to local 
water protection projects (LOVA) that contribute by reducing the amounts of 
nitrogen and phosphor in the Baltic Sea and Skagerrak and Kattegatt.

• The National Board of Forestry has made preparations for running systems inspec-
tions from 2016 in accordance with the Environmental Code. 

• The EU Commission’s Ordinance on preventing and managing the spread of  
invasive alien species has come into force. 

• More municipalities have drawn up strategic documents and implemented  
measures intended to increase forms of travel such as walking, cycling and public 
transport, to reduce car traffic in city centres and to increase access to nature close 
to urban areas.
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Assessments of  
the environmental  
quality objectives

SWEDEN’S SYSTEM OF ENVIRONMENTAL objectives consists of a generational goal, 
16 environmental quality objectives, specifications for each of the environmental 
quality objectives, and 24 milestone targets. Assessments of whether the environ-
mental quality objectives can be achieved by 2020, and of trends in the state of 
the environment, are made by the government agencies responsible for each of the 
objectives. This work stems from Government Bill 2009/10:15, “Swedish environ-
mental objectives – for more effective environmental action” and the resolution by 
the Government in 2012 concerning specifications of the environmental quality 
objectives. 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.

The prospects of meeting the environmental quality objectives by 2020 are 
assessed using one of the following alternatives:
• YES. The environmental quality objective has been achieved or could be achieved. 
• CLOSE. The environmental quality objective has partly been achieved or could 

partly be achieved. 
• NO. The environmental quality objective has not been achieved and cannot be 

achieved with existing and approved instruments and measures.

To assess trends in the state of the environment, the following alternatives are used:
• POSITIVE. The trend in the state of the environment is positive. Significant meas-

ures have been taken in society in recent years which are judged to benefit the 
state of the environment and/or it is possible to see a positive trend in the state 
of the environment, now and in the next few years. 
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• NEUTRAL. No clear trend in the state of the environment can be seen. Nothing 
of significance has occurred in recent years and/or it is not possible to see a 
clear trend in the state of the environment, now or in the next few years; alter-
natively, positive and negative trends relevant to the objective cancel each other 
out. 

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

• UNCLEAR. Insufficient data are available to assess the trend in the state of the 
environment.



26 MILJÖMÅLEN – ÅRLIG UPPFÖLJNING AV SVERIGES MILJÖKVALITETSMÅL OCH ETAPPMÅL 2016

WILL THE ENVIRONMENTAL QUALITY OBJECTIVES BE ACHIEVED?

ENVIRONMENTAL  

QUALITY OBJECTIVE

 

Assessment of prospects of meeting the objective

Radiation safety has developed positively in many areas. Nonetheless, the number of 

skin cancer cases has been increasing for many years. To reduce exposure to ultravio-

let radiation, lifestyles and attitudes to sunbathing and personal appearance need to 

change. Even if exposure to UV radiation declines, the number of cancer cases will 

continue to rise for some time, as it can take decades for skin cancer to develop.

6.  A Safe Radiation  

Environment

Nutrient loads are declining. In some areas, symptoms of eutrophication are abating, 

but much of Sweden is still affected. The conditions are worst in the Baltic Sea. 

Initiatives to curb nutrient emissions have produced results, but emissions must be 

reduced further if we are to realise the objective; moreover, the rate of recovery is 

slow. International cooperation is of vital importance.

7. Zero Eutrophication

Greenhouse gas concentrations are rising. In the long-term, global emissions need 

to be around zero in order to keep the temperature rise as far below 2°C as pos-

sible, and thus minimise the risk of dangerous climatic impacts. To achieve this, 

societal changes and technological developments are necessary. The ambitions of 

the international climate cooperation must be strengthened, along with stringent 

and new national policy instruments.

1. Reduced Climate Impact

Air pollutants cause damage to human health, vegetation and our cultural heritage. 

Several new decisions improve the conditions for achieving the objective, but con-

tinued investments are necessary. Internationally, initiatives must be implemented 

to reduce the concentrations of particulates and ground-level ozone. At a national 

level, the emissions of nitrogen oxides must be reduced as well as the particulates 

released by the use of studded tyres and solvents.

2. Clean Air

The deposition of pollutants causing acidification has declined in the last decades, 

as has the number of acidified lakes and watercourses. However, more initiatives 

are required to reduce emissions from land-based sources in Europe and from 

international shipping. The new clean air strategy and revision of the National 

Emission Ceilings Directive in the EU are key initiatives. At national level, action is 

needed to mitigate the effects of forestry in particular.

3. Natural Acidification Only

Much evidence indicates that the ozone layer has started to regenerate. The 

Montreal Protocol is the most important policy instrument for this and has proved 

to be successful. Emissions and concentrations of the majority of ozone-depleting 

substances continue to fall, but nitrous oxide and emissions from end-of-life prod-

ucts are factors that impact negatively. Continued international work and national 

management of end-of-life products are important.

5. A Protective Ozone Layer

Some toxic pollutants are declining in the environment. For many other substances, 

we do not know enough about their effects on humans and the environment. Grow-

ing global consumption results in increased production of chemicals and goods, 

and with this the diffuse dispersal of dangerous substances. In the EU, restrictions 

are beginning to be imposed on substances of very high concern. In many sectors, 

interest is on the rise in voluntary substitution of hazardous substances. Legislation 

must be developed in certain cases in order to bring about toxin-free life-cycles. 

4. A Non-Toxic Environment

UNCLEAR: Insufficient data are available to  

assess the trend in the state of the environment.

NEGATIVE: The trend in the state of 

the environment is negative.

NEUTRAL: No clear trend in the state of 

the environment can be seen.

POSITIVE: The trend in the state of 

the environment is positive.

YES: The environmental quality objective has been  

achieved or could be achieved. 
Yes

Yes

CLOSE: The environmental quality objective has partly 

been achieved or could partly be achieved.  
Close

Close

NO: The environmental quality objective has not been  

achieved and cannot be achieved with existing and  

approved instruments and measures.

No

No

No

No

No

No
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ENVIRONMENTAL  

QUALITY OBJECTIVE

 

Assessment of prospects of meeting the objective

Several salmon stocks are increasing and liming is having an effect. Physical impacts, 

environmental toxins, eutrophication, and climate change are the greatest challenges. 

The water authorities’ action programme needs to be approved and the proposals in 

the water operations report need to be implemented. More protection and restora-

tion of aquatic environments is necessary. Cultural environments must be taken into 

account more in initiatives for water. More follow-up of initiatives is needed.

8. Flourishing Lakes and  

 Streams
No

Expanded and improved monitoring is essential in order to identify, prioritise and 

address groundwater problems. The work to protect groundwater resources must 

be accelerated. More effective measures are needed within environmental super-

vision, societal planning, water management and the agricultural sector. Use of 

natural gravel must be decreased. 

9.  Good-Quality  

Groundwater
No

Eutrophication, toxic pollutants and to some extent weak fish stocks are the major 

challenges for the marine environment. Other concerns are marine litter, and alien 

species, and the disturbance or destruction of sensitive habitats and cultural 

environments. The Action programme arising from the Marine Ordinance has 

been approved and will be crucial in achieving the objectives in the long-term. To 

achieve this objective, much remains to be done to develop and implement policy 

instruments, both in Sweden and at EU level.

10. A Balanced Marine  

 Environment, Flourishing  

 Coastal Areas and Archipelagos

No

Valuable wetlands are still being damaged and the vegetation is changing. Natural 

and cultural values and ecosystem services are being adversely affected. Effects 

of drainage, water regulation, climate change, alien species and nitrogen deposi-

tion remain a problem. Protection, management and restoration are being imple-

mented on a very small scale and must be stepped up, as well as environmental 

consideration in forestry, agriculture, and other sectors. Much remains to be done 

with the key policy instruments, both in Sweden and at EU level. 

11. Thriving Wetlands No

The current environmental initiatives are not sufficient to achieve society’s 

agreed environmental objectives for forests. The quality and scope of measures 

to counter loss of habitat and fragmentation must increase. The conservation 

status of numerous forest types is inadequate, and many forest species are 

threatened. The areal extent of ancient forests and protected forests is increas-

ing. Several future-oriented initiatives are ongoing.

12. Sustainable Forests No

The cultivated landscape is continuing to shrink in area, and many habitats and 

species have an unfavourable conservation status. The absence of grazing ani-

mals in many counties and re-growth of pastures is becoming a more and more 

common sight. A viable agriculture throughout the entire country is essential 

if we are to achieve the objective in the long-term. According to several county 

councils, delay in implementing the rural development programme has resulted 

in a loss of momentum in the environmental work.

13. A Varied Agricultural  

 Landscape
No

Physical exploitation, off-road driving, loss of management and a warmer climate 

have had a major impact, particularly in the southern mountains. Achieving a 

global increase in temperature limited to 1.5–2.0°C will still result in forestation 

of bare mountains. Planning and new policy instruments are necessary to accom-

modate differing land requirements. Initiatives are also necessary to maintain 

strategic sections of bare mountains from forestation and to maintain manage-

ment-benefitted natural and cultural environments.

14. A Magnificent  

 Mountain Landscape
No

Progress towards a sustainable built environment 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. The buildings environmental effects are increasingly consid-

ered from a life-cycle perspective.

15.  A Good Built  

Environment
No

Species and habitats are at risk of disappearing and ecosystems are becoming im-

poverished. Alien species continue to increase. Policy instruments are either not in 

place or are not being applied. Resources must be used with greater care, and natu-

ral environments better protected and managed. An increase in allocations for 2016 

means it is possible to speed up the work with protected areas and initiatives in the 

everyday landscape. Sweden must also have an impact at the international level.

16. A Rich Diversity of  

 Plant and Animal Life
No
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De 16 miljökvalitetsmålen
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BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN 

ANSVARIG MYNDIGHET: NATURVÅRDSVERKET

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

Riksdagen har fastställt två preciseringar:

TEMPERATUR: Den globala ökningen av medeltemperaturen begränsas till högst  

2 grader Celsius jämfört med den förindustriella nivån. Sverige ska verka interna tionellt 

för att det globala arbetet inriktas mot detta mål.

KONCENTRATION: Sveriges klimatpolitik utformas så att den bidrar till att  

koncentrationen av växthusgaser i atmosfären på lång sikt stabiliseras på nivån  

högst 400 miljondelar koldioxidekvivalenter (ppmv koldioxidekvivalenter).

Sammanfattning

MILJÖKVALITETSMÅLET ÄR INTE UPPNÅTT OCH KOMMER INTE KUNNA NÅS MED 

BEFINTLIGA OCH BESLUTADE STYRMEDEL OCH ÅTGÄRDER

UTVECKLINGEN I MILJÖN ÄR NEGATIV

Växthusgashalterna ökar i atmosfären. Orsaken är framförallt förbränning av 
fossila bränslen, främst för el- och värmeproduktion, inom industrin och för trans-
porter. De förhöjda växthusgashalterna har lett till en påtaglig uppvärmning av 
jordens klimat. Ju mer omfattande klimatförändringarna framöver blir, desto mer 
ökar riskerna för allvarliga, genomträngande och bestående effekter för männi-
skor, samhällen och ekosystem. För att begränsa riskerna för farliga konsekvenser 
av klimatförändringarna behöver den globala temperaturökningen hållas så långt 
under två grader som möjligt.
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Vid FN:s klimatmöte COP21 i Paris i december 2015 fattades ett historiskt beslut 
om ett nytt globalt klimatavtal, som kommer att gälla från 2020. Avtalet kommer att 
utgöra en grund för det globala klimatsamarbetet för lång tid fram över, och är viktigt 
inte minst genom att samtliga länder åläggs att lägga fram åtaganden och att en över-
syn av dessa kommer att göras vart femte år. För att klara målet om att begränsa den 
globala temperaturökningen väl under två grader behöver dock ambitionerna i län-
dernas åtaganden höjas. Även i Sverige har utvecklingen i åtgärdsarbetet varit positiv 
och utsläppen fortsätter att minska. Insatserna behöver förstärkas ytterligare för att 
nå Sveriges vision om nettonollutsläpp. Flertalet befintliga styrmedel behöver skärpas, 
och nya införas. Miljömålsberedningen presenterade i mars 2016 sitt förslag till ett 
klimatpolitiskt ramverk, och kommer i juni 2016 att presentera sitt förslag till en  
strategi med styrmedel och åtgärder för en långsiktig klimatpolitik. 

Resultat

Temperatur och koncentration (precisering 1 och 2)

Enligt riksdagsbeslut är miljökvalitetsmålets innebörd att den globala ökningen av 
medeltemperaturen ska begränsas till högst två grader Celsius jämfört med förindu-
striell nivå (det så kallade tvågradersmålet1). För att klara det ska den svenska klimat-
politiken utformas så att den bidrar till att koncentrationen av växthusgaser i atmos-
fären på lång sikt stabiliseras på högst 400 ppm (miljondelar) koldioxidekvivalenter2. 

Den sammanlagda halten av växthusgaser3 är idag cirka 470 ppm4 koldioxid-
ekvivalenter, och ökar för varje år. Halten av koldioxid, den mest betydelsefulla av 
de växthusgaser människan släpper ut, har på senare tid tidvis uppmätts till över 
400 ppm, vilket är högre än vad halten har varit på minst 800 000 år. Figur 1.1 
visar de senaste årtiondenas utveckling för koldioxidhalten.

1 Allvarliga klimatrisker föreligger redan vid en temperaturökning under två grader, 
vilket motiverat Klimatkonventionens parter att vid partsmötet i Paris 2015 fastslå att 
ansträngningar dessutom ska göras för att begränsa temperaturökningen till högst 1,5 
grader, se också under rubriken ”Nytt globalt klimatavtal”. Se även UNFCCC Subsidiary 
Body for Scientific and Technological Advice, 2015: Report on the structured expert 
dialogue on the 2013–2015 review.

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

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

4 Europeiska Miljöbyrån, 2015. http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/
atmospheric-greenhouse-gas-concentrations-3/assessment 
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Den största delen av de globala växthusgasutsläppen utgörs av förbränning av fos-
sila bränslen (främst för el- och värmeproduktion, inom industrin och för trans-
porter). Avskogning i tropikerna och jordbruksproduktion är andra betydande 
utsläppskällor globalt. Utsläpp av partiklar påverkar också klimatet5. Sotpartiklar 
har en nettouppvärmande effekt, medan till exempel sulfat- och nitratpartiklar 
ger en kylning. Den sammanlagda effekten av partikelutsläppen uppskattas vara 
kylande. Totalt beräknas halten av samtliga klimatpåverkande gaser och partiklar 
i atmosfären motsvara cirka 435 ppm koldioxidekvivalenter.

Den globala medeltemperaturen är idag cirka 0,8 grader högre jämfört med 
medeltemperaturen under 1800-talets andra hälft (Figur 1.2). Vart och ett av de 
senaste tre årtiondena har varit varmare än samtliga föregående årtionden så långt 
tillbaka som det finns globala mätdata6. Det senaste årtiondet har varit  
 

5 Partiklarna är kortlivade i luften och har därför inte samma långvariga påverkan som de 
flesta växthusgaser har. 

6 Ca år 1850

ppm

Figur 1.1 Koncentration av koldioxid i atmosfären, årsmedelvärden 1989–2015

 KÄLLA: ACES, STOCKHOLMS UNIVERSITET INOM MILJÖÖVERVAKNINGSPROGRAMMET

KLIMATPÅVERKANDE ÄMNEN PÅ SVALBARD, MED EN MÄTSTATION PÅ SVALBARD

1990 1995 2000 2005 2010 2015

Mänskliga utsläpp och avskogning gör att koncentrationen av koldioxid i atmosfären ökar. 

Trenden de senaste åren visar på en årlig ökning med cirka 0,5 procent och medelvärdet för 

2015 låg för första gången på strax över 400 ppm koldioxid. Den förindustriella nivån var cirka 

260–280 ppm.   
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det varmaste under perioden. Paleoklimatologisk7 forskning visar att den nuva-
rande genomsnittstemperaturen på norra halvklotet sannolikt är den högsta på 
minst 1 400 år.

 

Under 2013–2014 publicerade FN:s klimatpanel IPCC sin femte stora utvärdering 
om klimatförändringarna (Assessment Report 5 – AR5). De beräkningar med 
klimatmodeller som finns sammanställda i AR5 visar på en ökning av den globala 
medeltemperaturen i intervallet8 3,2–5,4 grader (jämfört med förindustriell tid) till 
slutet av detta sekel (och fortsatt uppvärmning därefter) om utsläppen fortsätter 
att öka som hittills9. Samtidigt visar modellerna att det med kraftiga utsläppsre-
duktioner fortfarande är möjligt att hålla temperaturökningen under två grader10. 

7 Paleoklimatologi är läran om klimatet under perioder före observationer med 
meteorologiska instrument.

8 Intervallet anger sannolik förväntad temperaturökning för scenariot, vilket innebär en 
uppskattad probabilistisk sannolikhet på över 66 %.

9 Motsvarar ungefärligen RCP8,5 
10 Gällande scenarier som håller temperaturökningen under 1,5 grader är det ont om 

scenarier i litteraturen som utforskar sådana utsläppsbanor.
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Figur 1.2 Avvikelse från global genomsnittlig yttemperatur 1850–2015

ºC 
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KÄLLA: CLIMATIC RESEARCH UNIT, UNIVERSITY OF EAST ANGLIA

utjämnat medelvärde

De senaste decennierna har den globala genomsnittliga yttemperaturen stigit. Avvikelserna i figuren 

är i förhållande till temperaturgenomsnittet för perioden 1961−1990.
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Effekter av klimatförändringarna

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

Den ökade koldioxidhalten i atmosfären har också lett till en pågående försur-
ning av världshaven, då en del av den tillförda koldioxiden löses i haven11. Läs 
mer om havsförsurningens effekter under Hav i balans samt levande kust och 
skärgård. 

Enskilda väderhändelser är svåra att koppla direkt till klimatförändringarna, 
men sannolikheten för flera typer av väderextremer har ökat till följd av männis-
kans påverkan på klimatet. Från år 2015 kan nämnas att hög värme i Stilla havet 
gav energi åt den mest kraftfulla tropiska cyklon som uppmätts12, och att den  
arabiska halvön drabbades av två tropiska cykloner i följd – en händelse som 
såvitt känt inte tidigare förekommit i regionen13. 

Ju mer utsläppen av växthusgaser framöver begränsas, desto större är också 
sannolikheten för att klimatförändringarna blir mindre omfattande. Fortsatta 
utsläpp enligt nuvarande utveckling skulle ge upphov till förändringar med  
mycket djupgående konsekvenser för ekosystem och biologisk mångfald runt om  
i världen, liksom för människors samhällen och försörjningsmöjligheter. Klimat-
förändringarna förväntas exempelvis indirekt öka risken för väpnade konflikter, 
då klimatförändringar kan förvärra fattigdom och andra välkända drivkrafter 
bakom konflikter. Den svåra torkan i Syrien 2007–2010 kan exempelvis ha varit 
en bidragande orsak till den nu pågående konflikten i landet. Människans påver-
kan på klimatet bedöms ha förhöjt risken för att torkan skulle inträffa14. Även om 
regioner kan dra nytta av aspekter av klimatförändringarna, innebär den samman-
tagna bilden allvarliga störningar, då samhällen och infrastruktur runt om i värl-
den har utvecklats efter, och anpassat sig till, de relativt stabila klimatförhållanden 
som har rått under Holocen (tiden efter den senaste istiden).

11 Havens försurning är med andra ord i huvudsak en parallell effekt av koldioxidutsläppen. 
Åtgärder för att begränsa koldioxidutsläppen motverkar såväl den globala uppvärmningen 
och dess konsekvenser, som havsförsurningen.

12 Mest kraftfulla sett till ihållande uppmätt vindstyrka. Cyklonen namngavs Patricia. 
13 Nature Climate Change 6, 2016: A milestone year? 
14 Kelley et al., 2015: Climate change in the Fertile Crescent and implications of the recent 

Syrian drought. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 
America, 112, 3241-3246. 
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Sveriges klimat har generellt blivit varmare och blötare. Förändringarna i  
klimatet bedöms bli större i Skandinavien än i världen i genomsnitt15. Effekterna 
kan bland annat bli omfattande för jord- och skogsbruket, liksom för naturliga 
eko system. Känsliga miljöer i fjällen (där trädgränsen förväntas flytta allt högre 
upp i terrängen) och Östersjön (som anses särskilt utsatt för klimatförändringarna 
med sitt bräckta vatten och speciella ekosystem, och en redan hög belastning av 
andra miljöpåverkansfaktorer) kan allvarligt skadas eller helt försvinna. Samhäl-
let behöver stå rustat för ändrade förekomster av exempelvis översvämningar, 
värmeböljor, ras och skred. Konsekvenser för mänskliga system i Sverige handlar 
om direkta lokala effekter men också om indirekta effekter genom förändringar i 
omvärlden.16 17 18

Internationella insatser och omvärldsfaktorer

En avgörande förutsättning för att minska de globala utsläppen är samarbete mel-
lan världens länder. Den centrala globala processen för att minska klimatpåverkan 
är arbetet inom Klimatkonventionen19. 

NYTT GLOBALT KLIMATAVTAL

Vid Klimatkonventionens tjugoförsta partsmöte (COP21) i Paris i december 2015 
fattades beslut om ett nytt globalt klimatavtal20, som kommer att börja gälla efter 
utgången av Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod, det vill säga från år 2020. 
I centrum för den nya överenskommelsen, som består av dels ett folkrättsligt 
bindande avtal, dels en icke-bindande beslutsdel, står målet om att den globala 
temperaturökningen ska hållas väl under två grader, med ansträngningar för att 
ökningen ska stanna under 1,5 grader. För att möjliggöra dessa målsättningar, slår 
avtalet fast att de globala utsläppen av växthusgaser ska nå sin kulmen så snart 
som möjligt, för att därefter snabbt minska så att de globala nettoutsläppen på 

15 Uppvärmningen går generellt fortare över land än över hav, och går likaså generellt fortare 
i områdena nära Arktis. 

16 IPCC, 2014: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution 
of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change 

17 EEA 2015: European briefing: Climate change impacts and adaptation. I The European 
Environment – State and Outlook 2015. 

18 SMHI, 2015: Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat. 
Klimatologi Nr 12 2015. 

19 UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change)
20 http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/10a01.pdf
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sikt når ned till noll. Ansvarsfördelningen mellan länder för utsläppsminskning-
arna21 hanteras i Parisavtalet på ett mer flexibelt sätt än i Kyotoprotokollet.  
Åtagandena planeras och beslutas nationellt. 

Såväl ländernas nationella åtaganden som det samlade globala arbetet kommer 
att ses över vart femte år. Ramverket för mätning, rapportering och verifiering av 
utsläpp och åtaganden stärks. Utvecklade länder ska bistå med klimatfinansiering 
till utvecklingsländer (såväl till åtgärder för utsläppsminskningar som till åtgärder 
för anpassning till klimatförändringarna). Minst 100 miljarder dollar (USD) per år 
ska mobiliseras. Sverige har bland annat gett ett betydande bidrag till FN:s gröna 
klimatfond.22

Minst 55 länder, som tillsammans svarar för minst 55 procent av de globala 
utsläppen, måste ratificera avtalet för att det ska kunna träda i kraft. 

LÅGT OLJEPRIS OCH FÖRNYBAR ENERGI PÅ UPPGÅNG

En omvärldsfaktor med stor påverkan på förutsättningarna för åtgärdsarbetet 
gällande Begränsad klimatpåverkan är oljeprisets utveckling. Oljepriset har sedan 
slutet av 2014 varit betydligt lägre än under de föregående åren. Den fortsatta 
prisutvecklingen är svårbedömd. Till konsekvenserna av det lägre oljepriset hör att 
dyrare, ”okonventionella”, former av fossilbränsleutvinning (exempelvis oljesand 
och djuphavsolja), som har haft ett uppsving under perioden av högt oljepris, nu 
får svårare att konkurrera. En annan konsekvens är samtidigt att de icke-fossila 
bränslenas konkurrensförmåga kan försvagas. Det är i vilket fall tydligt att den 
globala utvecklingen för förnybar energi under senare år har varit starkare än vad 
många bedömare förutspått23 (figur 1.3), och under 2015 konstaterades globalt en 
större nyinstallerad kapacitet för förnybar energi än vad som förekommit under 
något tidigare år24.

21 En fördelning som bland annat grundar sig i Klimatkonventionens princip om 
gemensamma men differentierade åtaganden, vilket innebär att behovet av 
utsläppsminskningar behandlas som en gemensam angelägenhet för mänskligheten, men 
att de utvecklade länderna tar ett större ansvar på grund av deras höga historiska påverkan 
på dagens och framtidens klimat, höga utsläpp per person, och höga kapacitet att agera, 
samt på grund av övriga ländernas rätt till utveckling. 

22 http://www.greenclimate.fund/
23 Se till exempel ClimateWorks, 2015: Faster & Cleaner. Decarbonization in the power & 

transport sectors is surpassing predictions & offering hope for limiting warming to 2ºC 
24 Bloomberg New Energy Finance, 2016: Clean Energy Defies Fossil Fuel Price Crash to 

Attract Record $329Bn Global Investment in 2015 
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Styrmedel och åtgärder nationellt samt EU

ÖVERGRIPANDE

Utsläppen av växthusgaser inom Sverige minskar (figur 1.4), vilket är ett resultat 
av såväl generella ekonomiska styrmedel som riktade insatser. Även andra faktorer 
än klimatpolitiken har påverkat utvecklingen (exempelvis strukturförändringar 
inom näringslivet). 

Solcellskapacitet
Installerad kapacitet globalt (GW)

Figur 1.3 Prognos för kapacitet av solceller respektive vindkraft jämfört med utfall

KÄLLA: IEA (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY)

OCH CARBON TRACKER INITIATIVE

Den globala utbyggnaden av sol- och vindkraft har gått betydligt snabbare än vad prognoser har 

förutspått. Sett till förnybar energi i stort var den globala nyinstallerade kapaciteten under 2015 

större än någonsin tidigare.

2002 2004 2006 2008 2010 2012 20142000

Vindkraftskapacitet
Installerad kapacitet globalt (GW)

2002 2004 2006 2008 2010 2012 20142000

2002

2000

Utfall

2007

2005

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

World Energy Outlook



38 MILJÖMÅLEN – ÅRLIG UPPFÖLJNING AV SVERIGES MILJÖKVALITETSMÅL OCH ETAPPMÅL 2016

 

Samtidigt som utsläppen inom Sverige har minskat, har de svenska utsläppen ur 
ett konsumtionsperspektiv (i vilket utsläppen beräknats med en konsumtionsbase-
rad metod där hänsyn tas till import/export) inte minskat under 2000-talet.

Miljömålsberedningen presenterade i mars 2016 sitt förslag till ett klimatpoli-
tiskt ramverk inklusive klimatmål. Förslaget utgör den första av två redovisningar 
om den framtida svenska klimatpolitiken. Den andra delredovisningen presenterar 
Miljömålsberedningen i juni 2016. Denna del kommer att bestå av förslag till en 
strategi med styrmedel och åtgärder för en samlad och långsiktig klimatpolitik. 
I sin delredovisning från i mars, belyser beredningen i enlighet med sitt direktiv 
bland annat för- och nackdelar med ett införande av en så kallad klimatlag, det 
vill säga en lagstiftning för klimatpolitikens genomförande, liknande vad som 

Miljoner ton CO
2
-ekv

Figur 1.4 Växthusgasutsläpp per sektor 1990–2014
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Utsläppen av växthusgaser i Sverige har minskat med cirka 24 % sedan 1990.
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införts exempelvis i Storbritannien25. Miljömålsberedningen rekommenderar att 
en klimatlag införs i Sverige. Ökad långsiktighet och transparens har varit viktiga 
motiv bland länder som infört klimatlagar, varav Storbritannien var ett av de för-
sta och mest uppmärksammade. 

Regeringen angav i regeringsförklaringen 2015 att Sverige ska bli ett av värl-
dens första fossilfria välfärdsländer. Sverige deltog i ett antal initiativ som lansera-
des i samband med COP21 i Paris, däribland Mission Innovation26 i vilket Sverige 
och en rad andra länder åtar sig att inom fem år fördubbla anslagen till forskning 
om ren energi.27

Intresset för ”cirkulär ekonomi” är stort28. EU-kommissionen har antagit en 
strategi för cirkulär ekonomi29, i syfte att främja ett mer hållbart resursanvändan-
de och minskade växthusgasutsläpp. 

Under 2015 har ett nytt investeringsstöd för klimatåtgärder införts, det så kall-
lade Klimatklivet. Satsningen ger möjlighet till stöd för åtgärder inom exempelvis 
transporter, industrier, bostäder, lokaler och energiförsörjning, och omfattar fram 
till 2018 sammanlagt över 1,8 miljarder kronor30. Vidare kommer medel tilldelas 
offentliga aktörer för att samverka och sprida erfarenheter kring lokal och regio-
nal energi- och klimatomställning31. 

Genom sitt ägande av Vattenfall har svenska staten rådighet över ett av de 
bolag som har störst koldioxidutsläpp i Europa. Riksrevisionen har genomfört en 
granskning32 om huruvida Vattenfall genomför åtgärder, och om regeringen styr, 
så att bolagets miljörelaterade hållbarhetsmål uppnås. Riksrevisionen påtalar i sin 
granskning brister i både Vattenfalls åtgärdsarbete och i regeringens styrning. 

25 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/27/contents 
26 http://mission-innovation.net/ 
27 Bland fler exempel på initiativ med svenskt deltagande lanserade vid COP21 kan nämnas 

Carbon Pricing Leadership Coalition och Global Alliance for Building and Constrution.
28 Se till exempel EEA, 2016: Circular economy in Europe. Developing the knowledge base, 

och Nordiska ministerrådet, 2015: Moving towards a circular economy – successful 
Nordic business models. 

29 Europeiska kommissionen, 2015: Closing the loop – An EU action plan for the Circular 
Economy 

30 http://www.naturvardsverket.se/klimatklivet 
31 http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/stod-och-bidrag/lokal-och-regional-

kapacitetsutveckling-for-klimat--och-energiomstallning/
32 Riksrevisionen, 2015: Vattenfall – konkurrenskraftigt och ledande i energiomställningen? 

(RiR 2015:6) 



40 MILJÖMÅLEN – ÅRLIG UPPFÖLJNING AV SVERIGES MILJÖKVALITETSMÅL OCH ETAPPMÅL 2016

ENERGI

Både effektivare energianvändning och substitution av energikällor behövs för att 
minska klimatpåverkan. Den parlamentariskt sammansatta energikommissionen 
arbetar sedan mars 2015 med att nå en bred överenskommelse om den framtida 
svenska energipolitiken, med fokus på elförsörjningen. Inom EU har en ramstra-
tegi fastslagits för det energipolitiska paketet Energiunionen som kommer att leda 
till en rad initiativ från EU under de närmaste åren, bland annat om energieffek-
tivisering och förnybar energi. I paketet ingår även att medlemsländerna ska upp-
rätta nationella klimat- och energiplaner. 

Elcertifikatsystemet33 har under 2015 justerats och Sverige ska nu finansiera 30 
TWh ny förnybar el inom ramen för elcertifikatsystemet till 2020 jämfört med 
2002, vilket innebär att kvoterna driver fram mer förnybar energi till år 2020 
jämfört med vad som gällde tidigare. Energimyndigheten ska under 2016 redovisa 
en utredning om elcertifikatsystemet kallad Kontrollstation 2017 som bland annat 
ska ta upp justeringar av kvotplikten.

Vindkraften har byggts ut snabbt i Sverige under senare år, särskilt landbaserad 
vindkraft. Utbyggnaden av den havsbaserade vindkraften har däremot gått  
långsamt på grund av höga produktionskostnader. Energimyndigheten tog under 
2015 fram ett förslag för att skapa förutsättningar för en utbyggnad av vindkraft 
till havs genom ett anbudsförfarande med tillhörande driftsstöd, och har dessutom 
fått i uppdrag att analysera potentialer för teknikutveckling och kostnadsreduk-
tion. En förordning har också beslutats34 för att förenkla utbyggnaden av förnybar 
energi genom att minska så kallade tröskeleffekter vid anslutning av elproduk-
tionsanläggningar (berör framför allt vindkraft). 

Intresset för det statliga stödet för installation av solceller har varit stort.  
Regeringen har ökat investeringsstödet för perioden 2016–2019, vilket beräknas 
ge 400 GWh solcellsel ytterligare årligen. Energimyndigheten har föreslagit att 
endast stödet till företag blir kvar medan stödet till bostäder kan slopas eftersom 
det går att få ROT-avdrag för installationen och skattereduktion för elproduk-
tionen. Energimyndigheten fick i juli 2015 i uppdrag att föreslå en strategi för 
ökad användning av solel.

33 Marknadsbaserat stödsystem infört år 2003 i syfte att med hjälp av kvotplikter på ett 
kostnadseffektivt sätt öka produktionen av förnybar el.

34 http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/04/forordning-for-effektivare-
vindkraftsutbyggnad-och-lagre-elkostnader/
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I januari 2016 anslöts en vågkraftsanläggning i bohusländska Sotenäs till  
elnätet, vilket innebär att el från vågkraft för första gången finns i den svenska 
elmixen35. 

Den växande andelen förnybar energi med oregelbunden (väderberoende) 
elproduktion ökar behovet av flexibilitet i elsystemet. Detta behov har bidragit 
till det växande intresset för så kallade smarta elnät. Energimarknadsinspektio-
nen ska utreda förutsättningarna för ökad efterfrågeflexibilitet i elsystemet, vilket 
kan minska eleffektbehovet och därmed behovet av inhemsk eller importerad el 
från anläggningar med stora koldioxidutsläpp. Ett nytt stöd till anläggningar för 
energilagring i hushåll har införts, och ett nationellt forum som ska främja utveck-
lingen av smarta elnät ska inrättas. 

Den generella effektgränsen för när elskatt ska betalas har sänkts, vilket innebär 
att el från till exempel solcellsanläggningar av mindre storlek belastas med elskatt 
och att skatten även omfattar små anläggningar som drivs av en och samma aktör 
om anläggningarna sammantaget överstiger effektgränsen. Förändringarna inne-
bär försämrade villkor för bland annat solcellsanläggningar och ger en negativ sig-
nal som kan bromsa utbyggnaden av förnybar elproduktion. Reglerna för undan-
tag från skatteplikt för el som producerats i vindkraftverk har ändrats genom att 
även el från vindkraftverk som ägs av någon som inte yrkesmässigt levererar el 
(till exempel fastighetsbolag) beskattas. En utredning om sektorsneutral och kon-
kurrenskraftig energiskatt på el har presenterats36. Den föreslår bland annat att 
den nedsatta energiskatten på el för tillverkningsindustrin utvidgas till att gälla 
även datacenter medan den allmänna elskattenedsättningen i Norrland slopas. 

Inom ramen för ekodesigndirektivet, ett minimidirektiv, tas krav på energi och 
resurseffektivitet successivt fram för olika produktgrupper. Nya krav gäller exem-
pelvis sedan januari 2016 för datorer. Kraven gäller i alla EU:s medlemsländer, och 
åtföljs ofta även av energimärkningskrav enligt energimärkningsdirektivet, för att 
ytterligare driva på utvecklingen av energi- och resurseffektiva produkter. Från 
september 2015 ska till exempel även alla nya värmepumpar, varmvattenberedare, 
ackumulatortankar samt el-, olje- och gaspannor ha en energimärkning. 

I och med energieffektiviseringsdirektivets genomförande i Sverige har lag 
(2014:266) om energikartläggning i stora företag införts. Lagen innebär att stora 
företag fram till och med januari 2016 ska ha rapporterat in till Energimyndig-
heten att de omfattas av lagen. I nuläget har 1100 företag rapporterat. Energi-
kartläggningen ska vara genomförd senast under första kvartalet 2017 och 

35 http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2016/forsta-vagraftselen-fran-sotenas-nar-
svenska-konsumenter/

36 SOU 2015:87
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därefter minst vart fjärde år. Kartläggningen ska ge förslag till hur företaget kan 
energieffektivisera. Förhoppningen är att företag ser en möjlighet till att minska 
sina kostnader och genomför föreslagna åtgärder och därmed samtidigt ökar sin 
konkurrenskraft. Sedan juli 2015 har Energimyndigheten även ett nytt stöd till 
energikartläggningar i små och medelstora företag.

Energimyndigheten har utrett en aktualisering av lagen om kommunal energi-
planering, för att lagen bättre ska avspegla dagens förhållanden, och föreslår att 
kommunerna ska upprätta energi- och klimatstrategier i stället för energiplaner. 
Energimyndigheten har också föreslagit hur den kommunala energi- och klimat-
rådgivningen kan utvecklas. Energimyndigheten har även identifierat några  
områden som är viktiga för vägval och utmaningar för energisystemets långsiktiga 
utveckling: energihushållning, kraftsystemet, transportsektorn, bioenergi och olika 
aktörers roll i energiomställningen37. 

Boverket har gett ut en rapport om byggnaders klimatpåverkan utifrån ett 
livscykelperspektiv38 och utarbetat ett förslag till svensk tillämpning av nära-noll-
energibyggnader39. Ett nytt stöd för energieffektivisering av flerbostadshus i  
miljonprogramsområdena har beslutats men det beräknas bara minska bostads-
sektorns totala energianvändning marginellt. 

Insatserna för minskad energianvändning i bebyggelsen behöver förstärkas för att 
nå målsättningarna om att energianvändningen per uppvärmd areaenhet i byggna-
der jämfört med 1995 ska vara 20 procent lägre 2020 och 50 procent lägre 2050. 

Det sektorsövergripande målet om att energianvändningen i Sverige ska vara  
20 procent effektivare år 2020 jämfört med 2008 bedöms kunna nås40. Målet 
mäts inte utifrån energianvändning i absoluta tal, utan utifrån energiintensiteten  
(i relation till BNP). År 2014 var intensiteten 10 procent lägre än basåret 2008. 
Även mätt per invånare är energianvändningen i Sverige svagt minskande  
(figur 1.5), dock från en nivå som är hög jämfört med ett Europasnitt. Ökad 
energieffektivitet i användarsektorerna är en nyckelfaktor som i hög utsträckning 
påverkar vilka, och omfattningen av, utsläppsminskande åtgärder som krävs på 
tillförselsidan. 

37 Energimyndigheten 2015: Vägval och utmaningar för energisystemet efter 2020 (Rapport 
ET2015:10)

38 Boverket, 2015: Byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv (Rapport 
2015:35)

39 Boverket, 2015: Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader (Rapport 
2015:26)

40 Regeringens skrivelse 2015/16:87. Kontrollstation för de klimat- och energipolitiska målen 
till 2020 samt klimatanpassning.
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Andelen förnybar energi är i Sverige 53 procent (år 2014) och ökar. Målet till år 
2020 om minst 50 procent förnybar energi kommer därför överträffas. Regering-
ens målsättning är att Sverige på sikt ska ha ett energisystem som baseras på 100 
procent förnybar energi41. 

TRANSPORTER

Befintliga styrmedel och åtgärder på transportområdet är inte tillräckliga för  
att skapa en utveckling i linje med Sveriges prioritering om en fossiloberoende 
fordonsflotta år 2030, något som bland annat konstateras i Trafikanalys årliga 
uppföljning av de transportpolitiska målen42. Någon exakt definition av en  
fossiloberoende fordonsflotta har ännu inte fastslagits, vilket vore angeläget att 

41 Regeringens skrivelse 2015/16:87. Kontrollstation för de klimat- och energipolitiska målen 
till 2020 samt klimatanpassning. 

42 Trafikanalys, 2015: Uppföljning av de transportpolitiska målen, Rapport 2015:7

MWh per invånare

Figur 1.5 Slutlig energianvändning per person i Sverige 1990–2014

 KÄLLA: ENERGIMYNDIGHETEN
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göra43. Energimyndigheten har fått ett samordningsansvar för arbetet för en  
fossilfri transportsektor44. 

Någon större överflyttning av transporter från bil till andra trafikslag pågår inte 
i Sverige, men järnvägstrafiken är ökande (se figur 15.3 under God bebyggd miljö). 

Utsläppen från nya bilar var år 2015 i Sverige i snitt 126 gram koldioxid per 
kilometer, en minskning med 5 gram sedan 2014. Minskningstakten är lägre än 
tidigare, utsläppen minskade med 8 gram per år mellan 2006 och 2012. Den 
lägre minskningen beror bland annat på ökad andel fyrhjulsdrivna bilar i nybils-
försäljningen45. EU-krav innebär att medelvärdet av koldioxidutsläppen för nya 
personbilar år 2021 får vara max 95 gram per kilometer. Enligt Trafikverkets kli-
matscenario46 och det måluppfyllande scenariot i utredningen Fossilfrihet på väg47 
innebär de svenska klimatambitionerna att snittutsläppen från nya bilar därefter 
behöver fortsätta minska till 50 gram per kilometer år 2030. Kombinationen av 
försämrad minskningstakt för de nya bilarnas genomsnittliga utsläpp och ökade 
trafikmängder bromsar utsläppsminskningen från vägtrafiken. 

Regeringen har tillfört ytterligare medel till den så kallade supermiljöbilspremi-
en. Premien sätts dock ned med 50 procent för laddhybrider, i syfte att gynna rena 
elbilar. Samtidigt har regeringen aviserat att man år 2017 avser ersätta supermiljö-
bilspremien med ett så kallat bonus-malus-system48, i vilket syfte en utredning har 
tillsatts49. 

Tidigare nämnda Klimatklivet-satsningen ger en positiv effekt på utbyggnaden 
av laddinfrastruktur för elfordon.50

För att gynna introduktionen av eldrivna bussar införs en elbusspremie. 
Testmetoderna vid certifieringen av nya bilars bränsleförbrukning är inadekvata 

och visar på lägre utsläpp jämfört med vad som uppmäts i verklig körning. EU-
beslut under 2015 kommer att ge en viss förbättring från 2017 då nya testmetoder 
börjar införas. 

43 Utredningen Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) definierade fossiloberoende fordonsflotta 
som ett ”vägtransportsystem vars fordon i huvudsak drivs med biodrivmedel eller 
elektricitet” och att definitionen ska inbegripa att utsläppen av växthusgaser från 
vägtrafiken ska minska med minst 80 procent från år 2010 till år 2030 – en tolkning av 
prioriteringen som även Trafikverket har gjort. 

44 Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens energimyndighet. M2015/04253/S.
45 Trafikverket, 2016: Vägtrafikens utsläpp, PM. 
46 Trafikverket, 2015: Trafikverkets Kunskapsunderlag och Klimatscenario för 

Energieffektivisering och begränsad klimatpåverkan. TRV 2014:137
47 SOU 2013:84
48 Bonus-malus är en generell term för styrmedel med både positiva och negativa incitament. 

I detta sammanhang avses skattestyrmedel där bilar med höga utsläpp subventionerar bilar 
med låga utsläpp.

49 Bonus-malus-utredningen (Fi 2015:05) 
50 De hittills beviljade 60 MSEK ger mer än 1 650 laddpunkter.
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Energiskatten på fossil bensin och fossilt dieselbränsle höjs, vilket är positivt för 
klimatarbetet.

Nuvarande skattenedsättning för biobränslen anses vara i konflikt med EU:s 
statsstödsregler. Nedsättningen gäller till och med 2018 och för biogas till och 
med 2020. Det är oroande att biodrivmedel idag har svårt att konkurrera med 
fossildrivmedel, i den fördjupade utvärderingen 201551 understryks vikten av att 
en långsiktig strategi tas fram för hur biodrivmedel ska stödjas samt att styrmedel 
införs som ger långsiktiga regler för producenter, till exempel en välfungerande 
kvotplikt för biodrivmedel. 

Två demonstrationsanläggningar för elvägar52 uppförs för närvarande i Sverige. 
En nyhet i infrastrukturplaneringen är systemet med åtgärdsvalsstudier, inom 

vilka brister i transportsystemet ska analyseras och åtgärder tas fram enligt fyr-
stegsprincipen.53 Tidiga erfarenheter visar att tillämpningen av fyrstegsprincipen i 
många fall brustit i genomförda åtgärdsvalsstudier.

I den så kallade Sverigeförhandlingen förhandlas på regeringens uppdrag med 
kommuner, regioner, städer och näringsliv om medfinansiering av högastighets-
järnvägar mellan Stockholm och Göteborg och mellan Stockholm och Malmö. En 
annan viktig del i förhandlingsuppdraget är att öka kollektivtrafiken, förbättra 
tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i våra tre storstäder; Stockholm, Göte-
borg och Malmö. Förhandlingen har också i uppdrag att titta på en möjlig utbygg-
nad av järnvägen i norr och ingå överenskommelser för att främja cykling. En 
problematik i Sverigeförhandlingen är att utgångspunkten inte har varit att med 
förutsättningslös alternativgenerering finna de åtgärdsförslag för till exempel järn-
vägsinfrastrukturen som bäst och mest kostnadseffektivt bidrar till måluppfyllelse 
avseende klimatmål och andra transportpolitiska mål54. 

51 Naturvårdsverket, 2015: Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i 
fördjupad utvärdering. Volym 1. 

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

53 Fyrstegsprincipen är en planeringsmetod som prövar åtgärder i transportsystemet enligt 
fyra steg: 1) Tänk om, det första steget handlar om att överväga åtgärder som kan påverka 
behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt. 2) Optimera, det andra steget 
innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga 
infrastrukturen. 3) Bygg om, det tredje steget innebär begränsade ombyggnationer. 4) Bygg 
nytt, det fjärde steget innebär nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder.

54 Sverigeförhandlingen liksom åtgärdsvalsstudier är oreglerade processer och innebär bl.a. 
att man med olika intressenter går igenom alternativ för att hitta det ”bästa” alternativet. 
Man kanske till och med träffar överenskommelser innan man i nästa skede ska följa 
bestämmelser i miljöbalken och bl.a. förutsättningslöst utreda olika alternativ, hålla 
samråd med i lag utpekade intressenter samt beakta inkomna synpunkter. Det finns således 
en uppenbar risk att man i praktiken kör över miljöbalkens bestämmelser. 
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En lägesrapport55 kring byggande och underhåll av järnvägens infrastruktur har 
överlämnats från den pågående särskilda utredningen om järnvägens organisation. I 
rapporten föreslås bland annat att Trafikverkets system för att skapa sig en övergri-
pande bild över järnvägens tillstånd, ändamål och behov görs mer ändamålsenligt. 

Underhållet av järnvägsnätet är kraftigt eftersatt och dessutom ligger den ökade 
järnvägstrafiken på flera sträckor nära eller vid kapacitetsmaximum. Detta har gjort 
att det är vanligt med störningar i järnvägstrafiken. För att förbättra underhållet 
beslutade regeringen i vårbudgeten att avsätta 620 miljoner kronor extra till under-
håll av järnvägen för 2015 samt 1,24 miljarder kronor årligen till och med 2018. 

Trafikverket har på regeringens uppdrag tagit fram underlag till inriktning för 
transportinfrastrukturplaneringen56. Den nya planperioden omfattar perioden 
2018–2029. Trafikverket redovisar i enlighet med direktivet tre alternativa inrikt-
ningar för framtidens transportsystem. Den förväntade trafikökningen som är 
utgångspunkten i alla tre inriktningarna (om än i olika grad) står i strid med den 
trafikminskning som utredningen Fossilfrihet på väg57 och Trafikverket i sitt kli-
matscenario58 bedömer behövs. 

Kommuner och landsting kan nu söka stöd för så kallade stadsmiljöavtal, det 
vill säga statligt medfinansierade lokala och regionala kollektivtrafikprojekt i tät-
orter. Stödet uppgår till två miljarder kronor under perioden 2015–201859. 

Regeringen har under 2015 tillsatt en utredning som ska lämna förslag på hur 
en avståndsbaserad vägslitageskatt (också kallad kilometerskatt) för tunga lastbi-
lar kan utformas. En sådan skatt hör till ett av de särskilt prioriterade förslagen 
för Begränsad klimatpåverkan i den fördjupade utvärderingen 201560.

55 SOU 2015:42
56 Trafikverket, 2015: Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 

2018-2029. Trafikverket 2015:180 
57 SOU 2013:84
58 Trafikverket 2015: Trafikverkets kunskapsunderlag och klimatscenario för 

energieffektivisering och begränsad klimatpåverkan. TRV 2014:137
59 Den potentiella klimatnyttan av de åtgärdspaket som stadsmiljöavtalen kommer att 

medfinansiera är i hög grad beroende av att de olika åtgärderna utgör samverkande delar i 
en sammanhållen strategi för att främja ökad andel resande med kollektivtrafik och gång- 
och cykeltrafik. Det innebär att huruvida stadsmiljöavtalen kan bidra till en överflyttning 
från bilresande till kollektivtrafik, och till minskad klimatpåverkan från persontransporter, 
är avhängigt av vilka åtgärder som i övrigt genomförs och som påverkar efterfrågan på 
resor i de aktuella tätorterna. Klimatnyttan motverkas om ökad kapacitet byggs ut för 
biltrafik i annan del av den aktuella stadsdelen eller det aktuella stråket. För att en reell 
klimatnytta ska kunna uppnås med stadsmiljöavtalen behövs således ett helhetsperspektiv 
så att åtgärder i nationell, regional och lokal transportplanering i sin helhet sker i samklang 
med intentionerna i stadsmiljöavtalen så att andelen resor med hållbara transporter ökar. 

60 Naturvårdsverket, 2015: Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i 
fördjupad utvärdering. Volym 1.
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Under 2014 påbörjade Trafikverket ett arbete med att ta fram långsiktiga och 
funktionella klimatkrav på byggande, drift och underhåll av infrastruktur, från 
planering till utförande. Då Trafikverket även själva köper in stora mängder mate-
rial till järnvägen kommer kraven även gälla för detta. Kraven avser klimatpåver-
kan under hela livscykeln av infrastrukturen och de material som används. Från 
utvinning av råvaror till och med nedläggning av infrastrukturen och återvinning 
av material. Kraven började införas från och med februari 201661.

En utredning om skatt på flygresor har tillsatts62, något som också utgör ett av 
de prioriterade förslagen i den fördjupade utvärderingen 201563. Försök med att 
använda biodrivmedel inom flyget pågår och skulle kunna ha betydande potential, 
även om en avsevärd del av flygutsläppens klimatpåverkan (till skillnad från fallet 
med avgaser från landtransporter) på grund av höghöjdseffekter kvarstår även då 
biodrivmedel används. En svensk flygstrategi är för närvarande under utarbetande. 
Klimatpåverkan av svenskars utrikes flygresor är idag ungefär i samma storleks-
ordning som klimatpåverkan från den svenska personbilstrafiken. De försämringar 
som skett vad gäller möjligheterna att välja tåget istället för flyget till den europe-
iska kontinenten har försämrat utgångsläget för att gynna alternativ till flygresor. 

En svensk maritim strategi antogs i augusti 2015, vilken bland annat är tänkt 
att bidra till en överflyttning av gods från land- till sjötransporter. De nya regler 
som innebär att det numera är tillåtet i Sverige att bygga och utrusta fartyg för 
trafik i inre vattenväg (trafik på kanaler, floder och insjöar) kan öka sjöfartens 
konkurrenskraft, då regelverket är anpassat för vattenområden med begränsad 
våghöjd och fartygen i fråga därmed kan vara billigare att bygga och utrusta. 
Introduktion av alternativa bränslen hör också till angelägna pågående insatser 
inom sjöfarten. 

61 http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo/arbetssatt-och-metoder/
Miljokonsekvensbeskrivning-och-miljobeskrivning/klimatkrav/ 

62 Dir. 2015:106. Skatt på flygresor. 
63 Naturvårdsverket, 2015: Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i 

fördjupad utvärdering. Volym 1.
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EU:S SYSTEM FÖR HANDEL MED UTSLÄPPSRÄTTER

För EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS64) har ministerrådet och 
EU-parlamentet under 2015 beslutat att delar av överskottet av utsläppsrätter 
från och med 2018 ska hanteras i en så kallad marknadsstabilitetsreserv. Vid stort 
överskott ska utsläppsrätter placeras i reserven och när antalet utsläppsrätter i 
omlopp understiger en viss nivå i systemet ska utsläppsrätter återföras till markna-
den. 

I oktober 2014 beslutade rådet om huvudinriktningen för handelssystemets 
fjärde handelsperiod, 2021–2030. Kommissionen presenterade därefter i juli  
2015 förslag till revidering av direktivet om handel med utsläppsrätter. Rådsslut-
satserna och kommissionens förslag innebär i korthet att 57 procent av utsläpps-
rätterna ska auktioneras ut, att verksamheter som inte anses vara utsatta för 
koldioxidläckage65 även i fortsättningen får viss fri tilldelning, att riktmärkena för 
tilldelning ska skärpas och att antalet verksamheter som ska anses vara utsatta 
för koldioxidläckage ska minska. Förhandlingar om direktivsförslaget väntas vara 
slutförda under 2017. 

Utsläppen i Sverige som ingår i handelssystemet har minskat långsammare  
jämfört med de utsläpp som inte ingår i systemet. 

JORDBRUK OCH SKOGSBRUK 

Stödet till biogasproduktion från gödsel (metanreduceringsstöd) har förstärkts. 
Samtidigt har skatten på fossila drivmedel i jord- och skogsbruk sänkts, vilket för-
svagar skattens miljöstyrande effekt. Om berörda näringar av konkurrensskäl ska 
kompenseras bör detta ske på annat sätt än genom sänkta miljöskatter.

Nordiska ministerrådet har under 2015 publicerat en rapport66 som lyfter fram 
potentialerna för minskade växthusgasutsläpp genom restaurering av dikade torv-
marker. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO betonar i en annan rap-
port67 skogars och skogsprodukters stora potential i klimatarbetet. Framtagandet 
av ett nationellt skogsprogram för Sverige pågår68. 

64 European Union Emissions Trading System. Handelssystemet omfattar framförallt 
förbränningsanläggningar och energiintensiv industri. Sedan 2012 även viss 
flygverksamhet. EU ETS omfattar ca 45 % av det totala utsläppet av växthusgaser inom 
unionen. Målet till år 2020 för de verksamheter som ingår i systemet (för EU totalt sett) är 
en utsläppsminskning på 21 procent jämfört med år 2005. 

65 Problemet med så kallat koldioxidläckage handlar om att det finns en risk för att företag 
inom sektorer som är utsatta för hård internationell konkurrens flyttar sin verksamhet till 
länder som har mindre strikta gränser för utsläpp av växthusgaser. 

66 Nordiska ministerrådet, 2015: Peatlands and Climate in a Ramsar context: A Nordic-Baltic 
Perspective. TemaNord 2015:544. 

67 FAO, 2015: The Economics of Climate Change Mitigation Options in the Forest Sector. 
68 http://www.regeringen.se/regeringens-politik/ett-nationellt-skogsprogram-for-sverige/
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Analys

Mycket positivt och centralt för Begränsad klimatpåverkan under 2015 var det 
historiska nya klimatavtal som beslutades på COP21, ett avtal som kommer att 
utgöra en grund för det globala klimatsamarbetet för lång tid framöver. Avtalet är 
viktigt inte minst genom att samtliga länder åläggs att lägga fram åtaganden och 
att en översyn av dessa kommer att göras vart femte år med början 2018. För att 
klara avtalets målsättningar står det samtidigt klart att ambitionerna i befintliga 
åtaganden måste höjas. Även i Sverige har utvecklingen i åtgärdsarbetet varit  
positiv och utsläppen fortsätter att minska. Miljömålsberedningens förslag om den 
framtida svenska klimatpolitiken kommer att utgöra viktiga utgångspunkter i  
Sveriges fortsatta arbete med att implementera det nya avtalet. 

Gapet till att nå miljökvalitetsmålet

Förutsättningarna finns idag inte på plats för att nå miljökvalitetsmålet. I motsats 
till de kraftfulla utsläppsminskningar som skulle behövas, visar senast tillgängliga 
statistik (för år 2014) inte på att kurvan för de globala utsläppen har börjat vända 
neråt. Utsläppsökningen har dock mattats av och gällande de globala utsläppen av 
koldioxid, den viktigaste växthusgasen, är prognosen för 2015 en svag minskning69. 

Sedan 1870 har människan släppt ut drygt 500 miljarder ton kol70 till atmos-
fären. För att sannolikt71 klara av att hålla temperaturökningen under två grader 
behöver de ackumulerade utsläppen begränsas till cirka 1 000 miljarder ton. Det 
innebär alltså att mer än hälften av ”utsläppsutrymmet” redan har förbrukats72 . 

De åtaganden, eller nationella bidrag (INDC – Intended Nationally Determi-
ned Contributions), som Klimatkonventionens parter lämnat in har utformats på 
olika sätt och den sammantagna effekten av dem är svår att uppskatta73 . Det är 
dock tydligt att för att hålla temperaturökningen under två grader (och i synner-
het under 1,5 grader) behöver åtagandena skärpas. UNEP bedömer gapet till cirka 
12 miljarder ton koldioxidekvivalenter år 2030, mellan en full implementering av 
åtagandena (inklusive villkorade åtaganden) och vad en utsläppsbana som sanno-
likt begränsar temperaturökningen under två grader skulle kräva.74

69 Jackson, R.B, et al. (2016). Reaching peak emissions, Nature Climate Change 6, 7-10 

70 Inbegriper koldioxid och andra växthusgaser.
71 Med ”sannolikt” avses här och fortsättningsvis >66 % sannolikhet.
72 IPCC, 2013: Climate Change 2013: The physical science basis. Contribution of Working 

Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change

73 UNFCCC, 2015: Synthesis Report on the Aggregate Effect of Intended Nationally 
Determined Contributions (INDCs)

74 UNEP, 2015: The Emissions Gap Report 2015. 
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Sveriges roll

Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan 
uppnås. Den senaste klimatpropositionen75 preciserar att Sverige ska bidra med  
sin del av ansvaret för att begränsa de globala utsläppen till hållbara nivåer genom 
att år 2050 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Även för att klara den 
svenska visionen om nettonollutsläpp föreligger ett ”gap”. Hur stort det gapet kan 
bedömas vara beror bland annat på hur definitionen av nettonoll ska uttolkas och 
de mål för utsläppen som sätts upp längs vägen för till exempel 2030 och 2040, 
men också på de osäkerheter som alltid finns i framtidsbedömningar. Miljömåls-
beredningen har i ett betänkande från mars 2016 lämnat sitt förslag till långsiktigt 
mål och tydligare definition av begreppet nettonoll. Miljömålsberedningen föreslår 
att målåret för nettonollutsläpp tidigareläggs till 2045, och att detta ska innebära 
att utsläppen i Sverige ska vara minst 85 procent lägre i förhållande till 1990. 

Utöver visionen om nettonollutsläpp har Sverige på kortare sikt ett mål till 
2020 för minskningen av utsläppen från den så kallade icke handlande sektorn (se 
uppföljningen av etappmålet om växthusgaser) liksom flera andra mål och priori-
teringar av relevans för den svenska klimatstrategin.

Behov av ytterligare insatser

På global nivå behöver alltså världens länder vända utsläppsökningen till en snabb 
minskning. Ju senare vändpunkten sker, desto svårare och dyrare blir det att klara 
av att hålla temperaturökningen under två grader. Fördröjs utsläppsminskningar-
na kan det bli nödvändigt att i mycket stor skala använda idag oprövade tekniker 
för negativa utsläpp76 om uppsatta mål ska kunna nås.

Oavsett uttolkning av Sveriges vision om nettonollutsläpp, blir den svår att nå 
med hittills beslutade styrmedel till år 2050 eller 2045. Utsläppen av växthusgaser 
väntas utan ytterligare åtgärder minska avsevärt långsammare jämfört med de två 
förslag på målscenarier som presenterades i Naturvårdsverkets färdplansunderlag. 
Figur 1.6 visar ett referensscenario för utsläppen till 2050. 

75 Regeringens proposition 2008/09:162 
76 Negativa utsläpp innebär att människan avlägsnar mer koldioxid än vad vi tillför 

atmosfären, något som bland annat skulle kunna uppnås genom BECCS – Bio-Energy with 
Carbon Capture and Storage.
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Som Naturvårdsverket konstaterar i den fördjupade utvärderingen 201577  
ställer omställningen från koldioxidintensiv till koldioxidsnål utveckling krav på 
genomgripande förändringar i så gott som alla samhällssektorer. Flertalet befint-
liga styrmedel behöver skärpas, och nya behöver införas. Breda politiska överens-
kommelser och långsiktiga spelregler är viktiga faktorer. Miljömålsberedningens 
klimatpolitiska förslag under 2016 och energikommissionens kommande underlag 
bör särskilt nämnas här. Det är viktigt att arbetet för utsläppsminskningar ingår 
i en strategi som samtidigt syftar till att uppnå andra samhällsmål. Energi- och 
klimatfrågorna är sammanlänkade i hög utsträckning, och klimatpolitiken har 
liksom energipolitiken också tydliga kopplingar till en rad andra politikområden 
såsom forsknings- och innovationspolitik, transportpolitik, bostadspolitik, jord-
bruks- och skogspolitik, samt olika områden inom miljöpolitiken och inte minst 

77 Naturvårdsverket, 2015: Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i 
fördjupad utvärdering. Volym 1.

Miljoner ton CO
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Figur 1.6 Utsläpp i Sverige av växthusgaser per sektor, samt referensscenario till 2050
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Sveriges vision om nettonollutsläpp blir svår att nå med hittills beslutade styrmedel. 

Utan ytterligare åtgärder väntas utsläppen av växthusgaser endast minska långsamt enligt 

Naturvårdsverkets underlag till en färdplan för ett Sverige utan nettoutsläpp 2050. 
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den ekonomiska politiken. Klimatfrågan behöver därför ingå som en del i en 
större strävan efter en hållbar utveckling, där den ekologiska dimensionen av håll-
bar utveckling ytterst sätter ramen. Ökad resurs- och energihushållning i alla delar 
av samhället är viktigt i en sådan strävan. Behovet av att anpassa samhället till de 
förändringar i klimatet som inte går att undvika behöver också vägas in. 

Staten behöver ha en nyckelroll i den övergripande styrningen. Denna roll  
måste inte minst handla om det institutionella ramverket, om att styra genom 
investeringar, och att skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling i  
klimatvänlig riktning. Städer, kommuner och regioner är också på många sätt  
centrala för att skapa förutsättningarna för en positiv utveckling, exempelvis 
genom den fysiska planeringen och genom miljökrav vid offentlig upphandling.

Insatsbehoven för utsläppsminskningar är i Sverige stora inte minst i transport-
sektorn och inom industrin.

Omställningen av transportsektorn handlar om fyra parallella delar; utveckling 
mot ett mer transportsnålt samhälle, överflyttning till energieffektivare trafik-
slag, energieffektivisering av fordon och farkoster, samt förnybara drivmedel och 
elektri fiering. Summan av dagens insatser är inte tillräckliga för att transportsek-
torn ska bidra med sin del i de långsiktiga svenska klimatambitionerna. Viktigt 
framöver är inte minst att få till stånd adekvata regelverk som stödjer utfasningen 
av fossilbränslena, och att trenden med ökande vägtrafikarbete behöver brytas. 
Det är positivt att Miljömålsrådet lyfter fram klimatvänliga (och ur andra aspek-
ter hållbara) transporter som ett särskilt prioriterat insatsområde under 201678. 

Svensk industri har i jämförelse med många andra länder en hög andel process-
relaterade utsläpp. Möjligheterna att minska processutsläppen är mer komplexa 
än att minska utsläppen från förbränning inom industrin. För processutsläppen 
krävs utveckling, demonstration och kommersialisering av nya tekniker. Utöver 
vikten av en rimlig prissättning på utsläppen, vore statliga satsningar på forskning 
och innovation strategiskt viktigt, inte minst gällande järn- och stål- samt gruv- 
och mineralindustrin. 

Utsläppen från jordbruket, som till största delen härrör från biologiska proces-
ser, är svåra att åtgärda. Men stor potential i närtid finns för utsläppsminskningar 
genom förändrade konsumtionsmönster, då olika livsmedels klimatpåverkan 
skiljer sig åt markant. Det finns generellt stora klimatvinster i en mer vegetabilisk 
kosthållning. Införandet av en differentierad klimatskatt på kött eller bonus-
malus-incitament för livsmedels olika klimatpåverkan är möjliga styrmedel i 
sammanhanget. Statligt stöd till forskning och utveckling för att på mer lång sikt 
minska utsläppen i produktionsledet bör också prioriteras. 

78 Miljömålsrådet, 2016. Miljömålsrådets gemensamma åtgärdslista 2016. 
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Teknikutveckling, hållbart samhällsbyggande och beteendeförändringar behöver 
alla vara viktiga element i klimatarbetet. 

Att klimatfrågan är ett globalt miljöproblem gör att det är av stor betydelse hur 
Sverige förhåller sig till och agerar på den internationella arenan. Sverige har goda 
förutsättningar att lämna betydelsefulla avtryck i internationella processer och 
beslutsfattande. Sverige har en viktig roll i att fortsätta bidra med kapacitetsupp-
byggnad, kunskapsöverföring och klimatfinansiering i utvecklingsländer. 

Omställningen till ett samhälle med låg klimatpåverkan framstår som en av de 
största utmaningarna som Sverige, världssamfundet och mänskligheten har att 
hantera under kommande decennier. Samtidigt som utmaningen är stor, inbegriper 
klimatpolitiken som konstaterat också en stor potential för mervärden för andra 
samhällsmål. Sådana positiva mervärden kan till exempel handla om bättre luft-
kvalitet, förbättrad hälsa och högre livskvalitet, högre grad av energisäkerhet, och 
nya möjligheter för ekonomisk utveckling och sysselsättning. 

Bedömning av miljökvalitetsmålet och utvecklingen i miljön

Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga 
och beslutade styrmedel och åtgärder. Utvecklingen i miljön är negativ.
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FRISK LUFT 

ANSVARIG MYNDIGHET: NATURVÅRDSVERKET

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

Regeringen har fastställt tio preciseringar:

BENSEN: Halten av bensen inte överstiger 1 mikrogram per kubikmeter luft beräknat 

som ett årsmedelvärde.

BENS(A)PYREN: Halten av bens(a)pyren inte överstiger 0,0001 mikrogram per kubik-

meter luft (0,1 nanogram per kubikmeter luft) beräknat som ett årsmedelvärde.

BUTADIEN: Halten av butadien inte överstiger 0,2 mikrogram per kubikmeter luft  

beräknat som ett årsmedelvärde.

FORMALDEHYD: Halten av formaldehyd inte överstiger 10 mikrogram per kubikmeter luft 

beräknat som ett timmedelvärde.

PARTIKLAR (PM2,5): Halten av partiklar (PM2.5) inte överstiger 10 mikrogram per  

kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 25 mikrogram per kubikmeter luft 

beräknat som ett dygnsmedelvärde.

PARTIKLAR (PM10): Halten av partiklar (PM10) inte överstiger 15 mikrogram per kubik-

meter luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 30 mikrogram per kubikmeter luft 

beräknat som ett dygnsmedelvärde.

MARKNÄRA OZON: Halten av marknära ozon inte överstiger 70 mikrogram per kubik meter 

luft beräknat som ett åttatimmarsmedelvärde eller 80 mikrogram per kubikmeter luft 

räknat som ett timmedelvärde

OZONINDEX: Ozonindex inte överstiger 10 000 mikrogram per kubikmeter luft under  

en timme beräknat som ett AOT40-värde under perioden april–september.

KVÄVEDIOXID: Halten av kvävedioxid inte överstiger 20 mikrogram per kubikmeter luft 

beräknat som ett årsmedelvärde eller 60 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som 

ett timmedelvärde (98-percentil).

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

MILJÖKVALITETSMÅLET ÄR INTE UPPNÅTT OCH KOMMER INTE KUNNA NÅS MED 

BEFINTLIGA OCH BESLUTADE STYRMEDEL OCH ÅTGÄRDER

UTVECKLINGEN I MILJÖN ÄR POSITIV 
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Sammanfattning

Under 2015 har flera viktiga beslut fattats i EU. Det gäller till exempel ekodesign-
krav för vedeldning, krav på mellanstora förbränningsanläggningar samt beslut 
om krav på kontroll av utsläpp från fordon i verklig trafik (Real driving emissions, 
RDE-krav). Nationellt har fattats beslut om att höja och utöka trängselskatten, 
samt att utöka dubbdäcksförbudet i Stockholm. Stadsmiljöavtalen om stöd för 
hållbara investeringar i transportinfrastruktur har tillkommit. Härigenom för-
bättras möjligheterna att på sikt nå målet. De svenska utsläppen från vedeldning 
har minskat något. Ändå riskerar cirka 100 kommuner att överstiga preciseringen 
för bens(a)pyren. Trenden för halterna i luft av de minsta partiklarna (PM2,5) är 
fortsatt nedåtgående. Ökningen av andelen dubbfria däck har bromsat upp under 
2015. En minskande långtidstrend för partiklar (PM10) i gatumiljön kan dock 
observeras i våra större städer. Ozonhalterna var relativt låga 2014, men låg ändå 
över både nivån för hälsorelevant ozon och målet för växtligheten på flera platser. 
För att minska det marknära ozonet är det nödvändigt att globalt åtgärda utsläpp 
av ämnen som bildar ozon. De svenska utsläppen av kväveoxider minskar från 
alla sektorer. Årsmedelvärdet för kvävedioxid visar en nedåtgående trend i Stock-
holm och i Göteborg. Sammanvägt bedöms miljökvalitetsmålet Frisk luft ännu 
inte uppnått. Emellertid uppvisar flera preciseringar en positiv utveckling och är 
nära att klaras under perioden 2020–2040, som en följd av nyligen fattade beslut i 
EU samt en vilja nationellt att utveckla tätortsmiljön mot större hållbarhet.

Resultat

Bensen, butadien och formaldehyd (precisering 1, precisering 3 och  
precisering 4)

Bedömningen kvarstår att halterna är låga och i nivå med eller under värdet för 
preciseringarna. Dock var bensen något över målet i Umeå 2013 och i Malmö 
201479 vilket motiverar en fortsatt övervakning. 

79 Hälsorelaterad miljöövervakning, Cancerframkallande ämnen i tätortsluft. 
Personligexponering och bakgrundsmätning Malmö 2014 Rapport nr 19/2015. Arbets- 
och miljömedicin, Lunds universitet, 2015.
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Bensa(a)pyren (precisering 2)

De totala nationella utsläppen av bens(a)pyren har de senaste fem åren (2009–
2013) minskat något80. Vedeldning är den största rapporterade källan och de 
högsta halterna uppkommer under vinterhalvåret. En landsomfattande översikt-
lig uppskattning av bens(a)pyren-halterna i luft har genomförts81. Resultaten på 
nationell nivå visar en relativt god överenstämmelse jämfört med den tidigare 
genomförda studien för Västerbotten82. Baserat på årsmedelvärdet riskerar cirka 
100 kommuner att överstiga preciseringen för bens(a)pyren under ett normalt år. 
Cirka 15 kommuner kan förmodas ha årsmedelvärden som överskrider precise-
ringen med över 100 procent. 

Partiklar (PM2,5) (precisering 5)

De rapporterade utsläppen av partiklar (PM2,5) har en svagt minskande trend de 
senaste tio åren83 (se figur 2.1). Malmö är enda platsen i landet där halten av små 
partiklar (PM2,5) överskrids såväl för preciseringens dygns- som årsmedelvärde84. 
Det kan delvis bero på intransport av förorenad luft från Öresundsregionen och 
övriga Europa. I övriga landet är halterna av partiklar (PM2,5) låga, även i gatu-
rum. Dygnsvärdet överskrids emellertid frekvent i flera svenska städer särskilt i 
södra Sverige. 

Det finns en tydligt minskande trend för partiklar i landsbygdsmiljö (se figur 
2.2)85. Minskningen kan bero på att åtgärder för att minska utsläpp av luftföro-
reningar i Europa har haft effekt. Dock var halterna 2014 väsentligt högre än de 
närmaste föregående åren – detta kan bero på vädret. Halterna i landsbygdsmiljö 
har varierat omkring 5–15 mikrogram per kubikmeter de senaste åren (lägre i 
norra Sverige). Trenden är fortsatt nedåtgående, tydligast i mellersta Sverige. I nor-
ra Sverige är trenden oklar. Potential för minskning i landsbygdsmiljön är störst i 
södra Sverige.

80 Naturvårdsverket, Sveriges internationella rapportering, 2015. http://www.
naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/PAH-till-luft/.

81 Identifiering av potentiella riskområden för höga halter av benso(a)pyren. SMHI 
Meteorologi 159, 2015. 

82 Vedrök i Västerbotten– mätningar, beräkningar och hälsokonsekvenser. SMHI Meteorologi 
156, 2014.

83 Naturvårdsverket, Sveriges internationella rapportering, 2015. http://www.
naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Partiklar-till-luft/

84 http://www.ivl.se/sidor/omraden/miljodata/luftkvalitet.html
85 Svensk miljöövervakning. Datavärden för luftkvalitet, IVL. http://www.ivl.se/sidor/

omraden/miljodata/luftkvalitet.html
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Black Carbon, BC (sot), bildas vid ofullständig förbränning av bränslen som inne-
håller kol och ingår i det som kallas fina partiklar (PM2,5). BC antas generellt ha 
en uppvärmande effekt på klimatet samt påverkar hälsan negativt86, 87. I avvaktan 
på ett säkrare dataunderlag, finns det ännu ingen precisering för BC.

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

87 Health Effects of Black Carbon, WHO Europe 2012.

Tusen ton

Figur 2.1 Utsläpp av partiklar (PM2,5) från olika samhällssektorer 1990–2014

 KÄLLA:  NATURVÅRDSVERKET, SVERIGES INTERNATIONELLA
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Partiklar (PM10) (precisering 6)

De senaste tio åren har utsläppen av partiklar (PM10) minskat något88. Den störs-
ta enskilda utsläppskällan till partiklar (PM10) är vägslitage från användning av 
dubbdäck. Landets totala utsläpp av slitagepartiklar har inte förändrats nämnvärt. 
Ökningen av andelen dubbfria däck ser ut att ha bromsat upp något under 2015.89 

Halten av partiklar (PM10) överskrider preciseringen frekvent i gatumiljön. En 
minskande långtidstrend kan dock observeras generellt i våra tätorter, särskilt i de 
större städerna minskar halterna90 (se figur 2.3). 

88 Underlag till Sveriges rapportering av luftföroreningar till NEC och CLRTAP år 2014.
89 Publikation: Undersökning av däcktyp i Sverige – vintern 2015 (januari–mars), 

Trafikverket, 2015:096.
90 Svensk miljöövervakning. Datavärden för luft, IVL. http://www.ivl.se/sidor/omraden/

miljodata/luftkvalitet.html

μg/m3

Figur 2.2 Halten av partiklar (PM2,5) på svensk landsbygd 1998–2014
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Ozon (precisering 7 och precisering 8)

Utsläppen i Europa av föroreningar som bildar marknära ozon (kväveoxider och 
flyktiga organiska ämnen) har minskat med cirka 36 procent mellan 2000–2013 
– det sista året dock endast med en knapp procent91. För närvarande pågår en 
nationell kartläggning, om utsläpp av flyktiga organiska ämnen från hushållens 
användning av lösningsmedel. Kartläggningen kommer att redovisas under 2016.

Ozonhalterna var relativt låga 2014, dock över nivån för hälsorelevant ozon92. 
Årsmedelhalten är under denna nivå – högst halter uppmäts på landsbygden och i 
fjällen93. Målet för växtligheten94 klaras i allmänhet i landsbygdsmiljö, men över-
skrids i kustområden. 2014 överskreds preciseringen på ett flertal av mätplatserna 

91 European Union emission inventory report 1990–2013 under the UNECE Convention on 
Long-range Transboundary Air Pollution (LRTAP). EEA, 8/2015.

92 70 mikrogram per kubikmeter luft, räknat som ett medelvärde över åtta timmar.
93 Svensk miljöövervakning. Datavärden för luft, IVL. http://www.ivl.se/sidor/omraden/

miljodata/luftkvalitet.html
94 AOT40 10 000 μg/m3 x timmar, april-september

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Figur 2.3 Halten av partiklar (PM10) i stadsmiljö i Stockholm, Göteborg och Malmö 

2003–2014
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i landsbygdsmiljö. Ingen tydlig trend finns för medelhalten av marknära ozon 
under det senaste decenniet.95

Kvävedioxid (precisering 9)

Utsläppen av de viktigaste luftföroreningarna i Europa har minskat under de 
senaste decennierna, vilket resulterar generellt i en förbättrad luftkvalitet i regio-
nen96. Huvudsakliga källor till kväveoxider i tätortsluften i Sverige är trafiken, 
arbetsmaskiner samt i vissa fall sjöfarten. De totala svenska utsläppen av kväve-
oxider minskar från alla sektorer97. Beträffande halterna visar timmedelvärdet 
ingen trend i storstäderna, i motsats till årsmedelvärdet som visar en statistiskt 
säkerställd nedåtgående trend i Stockholm och i Göteborg (se figur 2.4). I Malmö 
och i städer över 50 000 invånare är trenden oklar98 . 

95 Svensk miljöövervakning. Datavärden för luft, IVL. http://www.ivl.se/sidor/omraden/
miljodata/luftkvalitet.html

96 European Union emission inventory report 1990–2013 under the UNECE Convention on 
Long-range Transboundary Air Pollution (LRTAP). EEA, 8/2015.

97 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Kvaveoxid-till-luft/
98 Svensk miljöövervakning. Datavärden för luft, IVL. http://www.ivl.se/sidor/omraden/

miljodata/luftkvalitet.html

μg/m3

Figur 2.4 Halten av kvävedioxid i stadsmiljö i Stockholm, Göteborg och Malmö 2003–2014

 KÄLLA: DATAVÄRDEN FÖR LUFT (IVL)
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Korrosion (precisering 10)

Trenden för korrosion är oklar.99

Vad har hänt under året?

Under 2015 har en rad viktiga beslut fattats inom EU:
• Det gäller bland annat beslutet om ekodesignkrav för fastbränsleeldning. Eko-

designkraven kommer att gälla utrustning som sätts på marknaden 2020 (för 
pannor) och 2022 (för lokaleldstäder, kaminer). 

• Krav på mellanstora förbränningsanläggningar (MCP-direktivet)100 som införs 
för existerande anläggningar, 2025 (för anläggningar över 5 MW) och 2030 
(för anläggningar under 5 MW). Särskilda krav gäller nya anläggningar. 

• IED-direktivet101 om utsläpp från industriverksamhet ska tillämpas från och 
med januari 2013. Detta innebär att de befintliga tillstånden kompletteras med 
krav på EU-gemensamma krav på ”bästa tillgängliga teknik” (BAT). Uttolk-
ningen av BAT återfinns i särskilda dokument (BREF) vilka fortlöpande uppda-
teras. 

• Beslut om krav på kontroll av utsläpp från fordon i verklig trafik (Real driving 
emissions, RDE-krav). RDE-kraven träder i kraft i september 2017 för nyligen 
typgodkända dieselbilar, och 2019 för alla nya dieselbilar. Beslutet innebär i ett 
första steg att utsläppen av kväveoxider (NOx) i verklig trafik inte får överstiga 
2,1 gånger certifieringsvärdet. Från och med år 2020 (för nya fordon) och 2021 
(för samtliga fordon) får utsläppen av kväveoxider i verklig trafik inte överstiga 
1,5 gånger certifieringsvärdet. Det motsvarar utsläpp på max cirka 120 milli-
gram NOx per kilometer). 

• Göteborgsprotokollet har ratificerats av Sverige men ännu väntar ratificering 
av EU samt övriga större medlemsländer. 

• EU-förhandlingar om utsläppstakdirektivet pågår fortfarande.

Nationellt har beslut fattats om att höja och att utöka trängselskatten i Stock-
holm. Dessutom har och stadsmiljöavtalen tillkommit. Genom dessa kan kommu-
ner och landsting söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer102. Stödet uppgår 

99 Trend för korrosion på kalksten. Swerea KIMAB 2016.
100 Directive (EU) 2015/2193 of the European Parliament and of the Council of 25 November 

2015.
101 http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/

Industriutslappsdirektivet--IED/
102 Enligt förordningen SFS 2015:579
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till två miljarder kronor under perioden 2015–2018. På regional nivå har Stock-
holms stad utökat dubbdäcksförbudet.103 Flera län arbetar för att utöka andelen 
som reser med kollektiva färdmedel samt för att underlätta för cykeltransporter104. 

Analys

Ändrade förutsättningar 

Flera viktiga beslut har under året fattats i EU som påverkar målet. 
Ekodesignkraven kommer på sikt att medföra minskade utsläpp av luftföro-

reningar från vedeldning. Boverket har fått ett uppdrag att utreda hur införande 
av kraven skulle kunna påskyndas. Men eftersom utbytestakten för pannor och 
kaminer är väldigt långsam, och eftersom gammal utrusning säljs på en andra-
handsmarknad, är det angeläget att påskynda utbytestakten. 

Utsläppskraven på mellanstora förbränningsanläggningar kommer att medföra 
minskade utsläpp av främst partiklar och kolväten efter 2030. 

Utsläppsminskningen till följd av IED-direktivet kan förväntas följa den befintli-
ga utsläppstrenden. Möjligen kan utsläppen tack vare IED-direktivet minska något 
snabbare för stora förbränningsanläggningar. 

Hur de nya RDE–kraven kommer att påverka utsläpp från fordon och möjlig-
heterna att klara miljökvalitetsnormer och miljömål är idag svårt att bedöma. 

Kan målet uppnås? 

Förutsättningarna för att nå preciseringarna för bens(a)pyren och partiklar 
(PM2,5) har förbättrats i och med besluten om ekodesignkrav och genom till-
komsten av MCP-direktivet. Tyvärr saknas svenska konsekvensutredningar för 
miljön av besluten. I den konsekvensutredning som gjorts av EU-kommissionen 
uppskattas beslutet om ekodesignkrav medföra cirka 60 procents minskning av 
partikelutsläppen till 2040 från hushållens uppvärmning med pannor och kaminer, 
samt cirka 25 procents minskning av partikelutsläppen, som följd av direktivet 
om mellanstora förbränningsanläggningar (MCP), från dessa anläggningar. Även 
IED-direktivet kan på sikt förväntas bidra till förbättrade möjligheter att nå målet. 
Bland annat gäller från 2016 förordningen om stora förbränningsanläggningar 

103 http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Trafikkontoret/
vinterdack/Dubbdacksforbud-pa-Fleminggatan-och-Kungsgatan/

104 http://www.miljomal.se/
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under IED, samt även befintliga anläggningar som förbränner avfall. 
Preciseringen för partiklar (PM2,5), där idag årsvärdet endast överskrids i 

stadsmiljö i södra Sverige, kommer sannolikt att klaras före 2020. Detta eftersom 
transporten av förorenad luft till Sverige från övriga Europa minskar och kan för-
väntas minska ytterligare genom de beslut som nu tillkommit. Även om infasning-
en av ekodesignkrav påskyndas förväntas det stora trendbrottet för minskning av 
utsläppen av bens(a)yren ske först under perioden 2020–2030. Det beror dels på 
den långsamma utbytestakten av eldningsutrustning dels på att MCP-direktivet 
kommer att börja gälla först år 2030. Preciseringen för bens(a)pyren kan bedömas 
som nära, eftersom förutsättningarna för minskning av utsläppen succesivt kom-
mer på plats 2020–2030. Förändringen i miljön kan dock förväntas först de föl-
jande decennierna. 

Som en följd av RDE-kraven på fordon ökar de faktiska effekterna i miljön 
av Euro-kraven för personbilar. För den tunga trafiken innebär Euro-klass 6 att 
utsläppen av flera luftföroreningar understiger de från personbilar. I och med 
RDE-kraven minskar de mycket höga utsläppen av kväveoxider från personbilar, 
och möjligheterna ökar för en förbättring av de tidvis mycket höga förorenings-
halterna i tätorternas gatumiljö. Det är ännu oklart om minskningen av kväve-
dioxid (NO2) i gatumiljön genom Euro- och RDE-kraven blir tillräcklig för att 
klara preciseringen. 

Halterna i gatumiljön av partiklar (PM10) har haft en stadigt minskande trend, 
särskilt i Stockholm och Göteborg. För Malmö och städer över 50 000 invånare 
är trenden osäker. Minskningen av halterna beror på en lägre andel dubbdäck, ett 
förmånligt väder samt en förbättrad väghållning. Det är inte helt osannolikt att 
preciseringen för partiklar (PM10) kan klaras med befintliga åtgärder, även om 
generella styrmedel vore att föredra för att med säkerhet få ner halterna under 
nivån för preciseringen.

Genom minskade utsläpp av luftföroreningar inom EU, har tillfällen med höga 
halter av marknära ozon minskat påtagligt. Emellertid minskar inte tillfällen med 
lägre till medelhöga halter samt det marknära ozonet i norra Sverige. Detta beror 
troligen på global transport av ozon och luftföroreningar som bildar marknära 
ozon. Såväl preciseringen för hälsa som växtlighet överskreds 2014. För att klara 
preciseringen för ozon krävs sannolikt åtgärder för att minska utsläpp av luft-
föroreningar globalt. Möjligen kan klimatöverenskommelsen i Paris resultera i 
åtaganden som även minska utsläppen av ozonbildande ämnen. Det finns idag inte 
förutsättningar för att klara preciseringen för ozon och det är långt från målet.
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Kommande insatser

Påverkan på hälsan av de mindre partiklarna (PM2,5) och ozon medför stora 
kostnader för samhället, även vid halter nära och under de nivåer som precisering-
arna anger. Det är därför viktigt att fortsätta att förbättra luftkvaliteten, särskilt 
med avseende på fina partiklar och ozon även om målet för tillståndet är nära och 
har en positiv trend. Särskilt viktigt såväl för luftkvaliteten, och på kort sikt även 
för klimatet, är att minska utsläppen från förbränning, bland annat vedeldning. 
Ett tidigareläggande av krav motsvarande ekodesign undersöks för närvarande av 
Boverket. Andra viktiga områden är arbetsmaskiner och internationell sjöfart. 

Emissioner av slitagepartiklar från användning av dubbdäck är fortfarande ett 
problem ur bland annat hälsosynpunkt. En möjlighet att finansiera en omställning 
har skapats genom de så kallade stadsmiljöavtalen. De ska: 

”främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar för att en större 
andel persontransporter i städer ska ske med kollektivtrafik. Åtgärderna ska leda 
till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att 
uppfylla miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.” 

Trafikplanering är ett viktigt styrmedel för att nå miljökvalitetsmålet Frisk luft. 
Bidragen kan, om de utformas lämpligt, även få betydelse för att nå miljökvalitets-
målet Frisk luft. Energimyndigheten har fått ett samordningsansvar för det fort-
satta arbetet för att nå en omställning av transportsektorn till fossilfria drivmedel.

Bedömning av miljökvalitetsmålet och utvecklingen i miljön

Sammantaget bedöms miljökvalitetsmålet Frisk luft ännu inte uppnått med 
befintliga styrmedel. Flera preciseringar har en positiv utveckling och är nära att 
klaras under perioden 2020–2040. Ett fortsatt starkt åtgärdsarbete är en förut-
sättning för att inte utvecklingen ska stanna av. Internationellt bör ett ökat fokus 
riktas mot utsläpp av sot samt utsläpp som bildar marknära ozon. Nationellt är 
det fortsatt högprioriterat med generella styrmedel för att minska utsläppen av 
slitagepartiklar från användning av dubbdäck samt att påskynda införandet av 
ekodesignkrav eller motsvarande för att minska utsläppen av luftföroreningar från 
vedeldningen. 

Utvecklingen i miljön är mestadels positiv.
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BARA NATURLIG FÖRSURNING

ANSVARIG MYNDIGHET: NATURVÅRDSVERKET

De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida grän-
sen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller 
öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssys-
tem, arkeologiska föremål och hällristningar.

Regeringen har fastställt fyra preciseringar:

PÅVERKAN GENOM ATMOSFÄRISKT NEDFALL: Nedfallet av luftburna svavel- och kväveför-

eningar från svenska och internationella källor inte medför att den kritiska belastningen 

för försurning av mark och vatten överskrids i någon del av Sverige.

PÅVERKAN GENOM SKOGSBRUK: Markanvändningens bidrag till försurning av mark och 

vatten motverkas genom att skogsbruket anpassas till växtplatsens försurningskänslig-

het.

FÖRSURADE SJÖAR OCH VATTENDRAG: Sjöar och vattendrag uppnår oberoende av kalkning 

minst god status med avseende på försurning enligt förordningen (2004:660) om för-

valtningen av kvaliteten på vattenmiljön. 

FÖRSURAD MARK: Försurningen av marken inte påskyndar korrosion av tekniska material 

och arkeologiska föremål i mark och inte skadar den biologiska mångfalden i land- och 

vattenekosystem.

MILJÖKVALITETSMÅLET ÄR INTE UPPNÅTT OCH KOMMER INTE KUNNA NÅS MED 

BEFINTLIGA OCH BESLUTADE STYRMEDEL OCH ÅTGÄRDER

UTVECKLINGEN I MILJÖN ÄR POSITIV
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Sammanfattning

Nedfallet av försurande ämnen har minskat under de senaste decennierna. Till-
ståndet i sjöar och vattendrag har förbättrats något de senaste tio åren, medan 
trenden för skogsmark är oklar. Ytterligare internationella åtgärder krävs, främst 
för att minska utsläppen i Europa och från internationell sjöfart. Nationellt krävs 
åtgärder för att minska skogsbrukets påverkan. 

Under 2015 har förhandlingarna kring EU-kommissionens förslag till ny 
luftvårdspolitik intensifierats. Den innehåller bland annat förslag till nationella 
utsläppstak till 2030 för utsläpp till luft av svavel- och kväveföreningar. I förslaget 
till ny luftvårdspolitik ingår även att EU-länderna ska ratificera revideringen av 
luftvårdskonventionens Göteborgsprotokoll, som ställer krav på utsläppsminsk-
ningar till 2020. Sverige har 2015, som första land, ratificerat Göteborgsprotokol-
let. 

Inom sjöfarten har internationella regler trätt i kraft 2015 som innebär att sva-
velhalten i marint bränsle inom de så kallade svavelkontrollområdena Östersjön, 
Nordsjön och Engelska kanalen får vara högst 0,1 procent. Även arbetet för att 
inrätta skyddsområden för utsläpp av kväveoxider i Östersjön och Nordsjön har 
gått framåt – en färdplan har tagits fram. 

Skogsstyrelsen har tagit fram och påbörjat arbetet med en handlingsplan för 
askåterföring som bygger på de förslag som aktörsrådet för askåterföring pre-
senterade 2014. Arbetet syftar till att stimulera askåterföring till skogsmark som 
kompensation för skogsbrukets försurande påverkan. 

Resultat

Påverkan genom atmosfäriskt nedfall (precisering 1)

Nedfallet av försurande ämnen över Sverige har minskat under flera decennier i 
takt med att utsläppen av försurande ämnen, som svaveldioxid och kväveoxider, 
har minskat kraftigt i Europa. Under perioden 1980–2013 minskade utsläppen av 
svaveldioxid i EU28 med 91 procent. Under samma period har utsläppen av kvä-
veoxider i EU28 minskat med 53 procent. Sverige påverkas mycket av utsläppen 
av försurande ämnen i länder som Tyskland, Polen och Storbritannien. Sverige hör 
också till de europeiska länder där en särskilt hög andel av nedfallet beror på 
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utsläpp från sjöfart.105 De svenska utsläppen står endast för en mindre del av ned-
fallet i Sverige: drygt 10 procent för svavel och knappt 20 procent för kväve106.

Nedfallet av svavel med nederbörden107 är störst i sydvästra Sverige (se figur 3.1). 
Det årliga nedfallet i sydvästra Sverige har dock minskat från cirka åtta kilo per 
hektar under 1990 till att de senaste åren ligga mellan två och tre kilo per hektar 
och år.108 I norra Sverige är nedfallet lägre, och även här har minskningen varit 
stor sedan 1990 – från cirka tre kilo till runt ett kilo per hektar och år. Under 
2014 ökade mängden nedfall av svavel jämfört med föregående år. Detta förklaras 

105 EMEP Centre on Emission Inventories and Projections http://www.ceip.at/ samt EMEP, 
2015. Transboundary particulate matter, photo-oxidants, acidifying and eutrophying 
components, status report 1/2015 

106 EMEP, 2015. Transboundary particulate matter, photo-oxidants, acidifying and 
eutrophying components, Status report 1/2015. 

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

108 Miljömålsportalen www.miljomal.se; indikatorn nedfall av svavel

Kg per hektar och år

Figur 3.1 Nedfall av svavel på tre platser i Sverige 1880–2020

KÄLLA: FÖLSTER, J., S. VALINIA, L. SANDIN, AND M.N. FUTTER. 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

Från 1960-talet fram till 1990-talet fick Sverige ett högt nedfall av svavel, särskilt i de 

sydvästra delarna av landet. Nu är nivåerna betydligt lägre, men återhämtningen från försurning 

kan komma att ta lång tid. Av figuren framgår att nedfallet idag är av samma storleksordning 

som i början av förra seklet. Givet de nu relativt låga nivåerna är det svårt att se att försurnings- 

påverkan kan komma att minska ytterligare genom drastiska minskningar av svavelnedfallet. 

Alla depositionsdata har modellerats.
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delvis av meteorologiska faktorer, men framförallt i norra Sverige även av ett ökat 
nedfall från det då pågående vulkanutbrottet på Island.109

För nedfallet av kväve är trenden inte lika tydlig som för svavel (se figur 3.2). 
För perioden 2000–2014 finns dock en statistiskt säkerställd minskning av kväve-
nedfallet i nederbörden över norra Sverige (där minskningen var 27 procent) samt 
över sydvästra Sverige (23 procent). För sydöstra Sverige finns ingen statistiskt 
säkerställd minskning under motsvarande period. Noteras bör att år 2000 var ett 
väldigt nederbördsrikt år, och mycket nederbörd medför generellt ett högt nedfall. 
Ett annat utgångsår för data skulle kunna ge delvis andra siffror. Mellan 2013 och 
2014 har en ökning av kvävenedfallet uppmätts.110 Ökningen förklaras åtminstone 
delvis genom meteorologiska faktorer som en ökning av intransporterad lufthalt 
2014 kombinerat med mer nederbörd. 

109 SMHI, 2016. Vulkanutbrottet Bardarbunga/Holuhraun 2014-2015. Påverkan på luftmiljön 
i Sverige. Preliminär version uppdragsrapport 2016/1. Dnr 2016/64/10.4

110 Miljömålsportalen, www.miljomal.se; indikatorn nedfall av kväve

Figur 3.2 Nedfall av kväve i olika delar av Sverige 2000–2014

KÄLLA: SVENSK MILJÖÖVERVAKNING, KRONDROPPSNÄTET, LUFT- OCH NEDERBÖRDSKEMISKA NÄTET

SAMT INTEGRERAD MONITORING I NATUREKOSYSTEM (IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET)

Även om kvävenedfallet varierat, särskilt i sydvästra Sverige de senaste fem åren 

visar medelvärden (heldragen linje) att trenden i princip är konstant under de åren. 

Figuren avser kvävenedfallet beräknat som våtdeposition till öppet fält.
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Under ett halvår – med start i september 2014 – hade vulkanen Holuhraun på 
Island ett utbrott. Det halvårslånga utbrottet ledde till utsläpp av 11,3 miljoner 
ton svaveldioxid. Det motsvarar cirka 55 procent av Europas antropogena utsläpp 
2014, inklusive sjöfart i omgivande hav och Nordostatlanten. Störst svaveldeposi-
tion orsakad av vulkanen ser man i norra Sverige. Särskilt stor är depositionen 
längst upp i nordvästra Lapplandsfjällen, 1-2 kilo svavel per hektar. Längst uppe i 
norra Sverige är vulkanens bidrag till nedfallet så mycket som 70 procent av den 
totala svaveldepositionen under den tid vulkanen var aktiv.111 

År 2010 överskred det sura nedfallet till sjöar i Sverige den kritiska belast-
ningen, det vill säga det nedfall som naturen tål, på cirka 17 procent av arealen 
av landets sjöar och deras tillrinningsområden. Sjöarealen som överskrider kritisk 
belastning år 2020 beräknas vara cirka 11 procent och ungefär detsamma gäller 
för år 2030. 112

VAD HAR HÄNT UNDER ÅRET?

För att uppfylla miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning är Sverige beroende 
av åtgärder som reducerar utsläppen av försurande ämnen i hela Europa. Ett vik-
tigt internationellt styrmedel för att åstadkomma detta är Göteborgsprotokollet 
inom FN:s luftvårdskonvention. Det reviderades under 2012 med syftet att ytter-
ligare begränsa utsläppen av bland annat svaveldioxid, kväveoxid, och ammoniak 
till 2020. Sverige har år 2015 som första land ratificerat Göteborgsprotokollet. 
Revideringen träder dock inte i kraft förrän två tredjedelar av de undertecknande 
parterna har ratificerat. 

Under 2015 har förhandlingarna kring EU-kommissionens förslag till ny luft-
vårdspolitik113 (som inleddes 2014) intensifierats. Ett nytt direktiv som begränsar 
utsläpp från medelstora förbränningsanläggningar (MCP-direktivet) har färdigför-
handlats under året och trädde i kraft i slutet av 2015. Förhandlingar om förslaget 
till nya och skärpta nationella utsläppstak till 2030 inom det så kallade takdirekti-
vet fortgår. 

En annan viktig händelse är att reglerna för svavelinnehåll i fartygsbränsle inom 
de så kallade svavelkontrollområdena (SECA) skärptes den 1 januari 2015. De nya 
reglerna innebär att fartygsbränslet får innehålla högst 0,1 procent svavel (jäm-
fört med tidigare 1,0 procent) då fartyg färdas inom SECA-områdena. Östersjön, 

111 SMHI, 2016. Vulkanutbrottet Bardarbunga/Holuhraun 2014-2015. Påverkan på luftmiljön 
i Sverige. Preliminär version uppdragsrapport 2016/1. Dnr 2016/64/10.4

112 Fölster J., Valinia S., Sandin L. och Futter M., 2014. För var dag blir det bättre men bra lär 
det aldrig bli. SLU, rapport 2014:20.

113 EU COM, 2013.A Clean Air Programme for Europe, Brussels, 18.12.2013 COM 
(2013)918 final
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Nordsjön och Engelska kanalen är SECA- områden, vilket innebär att reglerna 
innefattar alla vatten runt Sverige. Reglerna om svavel är införda i EU-lagstiftning 
genom det reviderade svaveldirektivet (2012/33/EU). 

Diskussioner pågår även om att skapa så kallade kvävekontrollområden 
(NECA) i Östersjön och Nordsjön för att begränsa kväveoxidutsläppen från sjö-
fart i dessa områden. En färdplan har tagits fram för en parallell process för ansö-
kan om NECA i Östersjön och Nordsjön. Inriktningen är nu att NECA ska kunna 
träda i kraft den 1 januari 2021.114 

Inom sjöfarten har mycket ny teknik blivit testad och utvecklad som kan leda 
till reduktioner gällande såväl luft som klimatutsläpp. I dag tycks därför den stora 
utmaningen inte vara av teknisk karaktär utan handlar snarare främst om finan-
siella instrument och huvudsakligen ekonomiska styrmedel.115 

Vad gäller försurning av havet hänvisas till miljökvalitetsmålet Hav i balans 
samt levande kust och skärgård. Vad gäller regelverk och andra styrmedel för att 
minska utsläpp från fordon och arbetsmaskiner hänvisas till miljökvalitetsmålet 
Frisk luft.116

Påverkan genom skogsbruk (precisering 2)

Skogsbruket bidrar långsiktigt till skogsmarkens försurning genom att näringsäm-
nen i träden förs bort i samband med avverkning. Försurningsbidraget är särskilt 
stort i mark med granskog där man skördar de näringsrika grenarna och top-
parna, så kallad GROT. GROT-uttaget har i princip fördubblats sedan år 2000 (se 
figur 3.3). Under 2014 minskade dock uttaget av GROT i slutavverkning jämfört 
med 2013.117 Åren 2012–2014 var genomsnittet att GROT togs ut på knappt 
67 000 hektar per år118. Det motsvarar cirka en tredjedel av den totala slutavverk-
ningen på 212 000 hektar under säsongen 2013/2014.119 

Tillförsel av aska från värmeverk och industrier till skogsmark används som en 
metod för att motverka försurning på grund av skogsbränsleuttag (exempelvis 

114 Outcome of the 15th meeting of the Helcom Maritime working group, 23-25 November 
2015 samt resultat från HELCOM 37, se pressmeddelande http://www.helcom.fi/news/
Pages/HELCOM-agrees-on-a-Roadmap-for-a-Baltic-Sea-NECA-.aspx

115 Svensk sjöfart, 2015. Klimatfärdplan 
116 Naturvårdsverket, 2015: Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i 

fördjupad utvärdering. Volym 1. Rapport 6662 samt den årliga uppföljningen av Frisk luft 
och Hav i balans samt levande kust och skärgård 2016

117 Skogsstyrelsen statistik, 2016. http://www.skogsstyrelsen.se/statistik 
118 Skogsstyrelsens statistik, 2016. http://www.skogsstyrelsen.se/statistik
119 SLU, 2015. Skogsdata 2015 från Riksskogstaxeringen
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GROT). Askåterföringen sker främst i södra Sverige.120 Antalet hektar där man 
återför aska var för åren 2012–2014 i genomsnitt dubbelt så högt som värdet för 
år 2000121. Den nuvarande åtgärdsnivån är dock långt ifrån tillräcklig. 

VAD HAR HÄNT UNDER ÅRET?

Hösten 2015 presenterade Skogsstyrelsen skogliga konsekvensanalyser (SKA15). 
Skogsstyrelsens beräkningar visar att potentialen för uttag av GROT under perio-
den 2020–2029, efter avdrag enligt Skogsstyrelsens rekommendationer där bland 
annat askåterföring ingår, är i storleksordningen 3–4 gånger större än användning-
en av GROT 2013. Myndigheten menar att den framtida potentialen för GROT-
uttag är stor i Norrland jämfört med användningen, men att potentialen klart 
överstiger användningen även i Svealand och Götaland.122 

Med avstamp i de förslag som aktörsrådet för askåterföring123 lämnade hösten 
2014 tog Skogsstyrelsen i början av 2015 fram en handlingsplan för åtgärder och 
aktiviteter kring askåterföring. Arbetet, som påbörjats under året, innefattar bland 

120 Skogsstyrelsens statistik, 2016. www.skogsstyrelsen.se/statistik
121 Skogsstyrelsens statistik, 2016. http://www.skogsstyrelsen.se/statistik
122 Skogsstyrelsen, 2015.Meddelande 3. Rundvirkes-och skogsbränslebalanser för år 2013 – 

SKA15.
123 Skogsstyrelsen, 2014. Slutrapport från arbetet med aktörsrådet för askåterföring. DNR 

2012/2850

Tusen hektar skogsmark

Figur 3.3 Uttag av grenar och toppar (GROT), uttag i gallring samt askåterföring 2000–2014

KÄLLA: SKOGSSTYRELSEN

Figuren visar att den areal av skogsmarken där uttag av GROT sker har fördubblats sedan 2000. 

Även uttag i gallring, som har en mindre försurande påverkan, har ökat. Återföring av aska från 

exempelvis värmeverk är en metod att motverka försurning i skogsbruket.
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annat ett samarbete mellan Skogsstyrelsen, Fortum Värme och Svenska Energi-
askor kring hur askåterföring kan fungera i Stockholmsområdet. Utöver detta 
finansierar Energimyndigheten forskning som väntas ge underlag för hur man ska 
prioritera vid återföring av den begränsade resursen ren bioaska. 

I Vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram för vatten finns ett åtgärds-
förslag om att Skogsstyrelsen behöver fortsätta utveckla underlag, information 
och rådgivning samt vid behov utveckla styrmedel för att minska försurningspå-
verkan från skogsbruket. 124 Åtgärdsprogrammen prövas nu av regeringen.125

Försurade sjöar och vattendrag (precisering 3)

När det gäller andelen försurade sjöar och vattendrag är utvecklingen positiv 
(se figur 3.4). Andelen försurade sjöar minskar. När försurningen var som störst 
omkring 1990 var andelen försurade sjöar i hela landet 17 procent, men till år 
2010 minskade andelen till 10 procent. Den största andelen försurade sjöar, 47 
procent, finns i sydvästra Sverige, medan den lägsta andelen finns i Norrlands 
inland, där 2 procent av sjöarna är klassade som försurade. 126 Inga nya siffror 
eller bedömningar har gjorts för denna indikator sedan förra året, eftersom den 
årliga förändringen är mycket liten. 

I Sverige har försurningens skadliga effekt lindrats genom en omfattande kalk-
ningsverksamhet. Sedan slutet av 1970-talet har cirka fem miljarder kronor i stat-
liga medel använts. Dagens kalkningsverksamhet omfattar drygt 4 000 sjöar och 8 
000 kilometer vattendrag.127 

124 Vattenmyndigheten Bottenhavet, Länsstyrelsen Västernorrland, 2015.Utkast till 
åtgärdsprogram 2015-2021. (Skogsstyrelsens åtgärd 7 är gemensam för alla vattendistrikt) 
Utkastet är inlämnat till regeringen. 

125 Regeringen (2015-11-19). Regeringen prövar förslag till åtgärdsprogam för vatten. 
Tillgänglig: http://www.regeringen.se/artiklar/2015/11/regeringen-provar-forslag-till-
atgardsprogram-for-vatten/ [2016-01-22].

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

127 Degerman E., Petersson E. och Bergquist B. 2015. Effekter av kalkning på fisk i rinnande 
vatten. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015:23
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Försurad mark (precisering 4) 

Surhetstillståndet i skogsmark beskrivs vanligen med en indikator som baseras på 
markkemiska analyser och redovisas i fem klasser. Andelen provytor med hög eller 
mycket hög surhetsgrad är högst i sydvästra Sverige, drygt 40 procent. Andelen 
har minskat med cirka 15 procent de senaste tio åren. I Norrland är andelen mark 
med hög eller mycket hög surhetsgrad betydligt lägre, men där är trenden däremot 
den motsatta. I slutet av 1990-talet var andelen mark med hög eller mycket hög 
surhetsgrad cirka tio procent, och andelen har sedan dess successivt gått upp till 
de knappt 25 procent vi ser år 2010.128 Orsaken till utvecklingen i Norrland är 
inte klarlagd. 

128 Miljömålsportalen, www.miljomal.se; indikator Försurad skogsmark

Figur 3.4 Andel försurade sjöar 1990–2020

KÄLLA: SVENSK MILJÖÖVERVAKNING, IVL OCH SLU

Figuren visar hur andelen försurade sjöar i fyra delar av landet har förändrats sedan 1990, då 

svaveldepositionen började minska drastiskt. Prognosen för 2020 bygger på beslutade utsläpps-

minskningar och det så kallade MAGIC–biblioteket, som innehåller verktyg för att bedöma 

okalkade sjöar och vattendrag med avseende på försurningstillstånd och försurningspåverkan 

samt deras prognos för framtiden. Uppdelningen av sjöar i fyra landsdelar har gjorts utifrån 

länsgränser och högsta kustlinjen.
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Sammanfattningsvis har tillståndet gällande försurad mark i Sverige som helhet 
inte förändrats nämnvärt sedan 1990-talet. Trenden visar endast en svag ökning 
av andelen mark med hög eller mycket hög surhetsgrad. Även om depositionen 
fortsätter att minska så kommer marken, särskilt i södra Sverige, sannolikt att vara 
försurad under lång tid framöver och återhämtningen att ske mycket långsamt.

Regional uppföljning

I de regionala uppföljningarna av miljökvalitetsmålet för 2015 bedömer 16 av de 
21 länen att målet inte är möjligt att nå med befintliga eller beslutade styrmedel. 
Tre län gör bedömningen att man är nära, medan Stockholms och Uppsala län gör 
bedömningen att miljökvalitetsmålet kommer att kunna nås. Hälften av länen gör 
bedömningen att utvecklingen i miljön är neutral och resterande att den är positiv 
eller oklar. Många av länen bedömer att skogsbrukets relativa bidrag till försur-
ningspåverkan på mark och vatten tilltar. Flera påtalar att askåterföring och andra 
åtgärder krävs. Kalkning av sjöar och vattendrag sker fortfarande i en majoritet 
av länen, och behovet bedöms kvarstå under överskådlig tid som en åtgärd för 
växt- och djurlivet i många försurade sjöar och vattendrag. Gotlands län lyfter 
fram miljökrav vid upphandling av transporttjänster som ett styrmedel. Samtliga 
av Destinations Gotlands färjor har katalytisk rening som reducerar utsläppen av 
kväveoxider. I Jönköpings län har man tagit fram informationsmaterial om försur-
ning till skolorna. 

Analys

Påverkan genom atmosfäriskt nedfall (precisering 1)

De viktigaste internationella styrmedlen för att reducera nedfallet av försurande 
ämnen sedan slutet av 1990-talet har varit Göteborgsprotokollet och EU:s tak-
direktiv. Göteborgsprotokollet signerades 1999 och år 2012 slutförhandlades en 
revidering, som hade till syfte dels att ytterligare begränsa utsläppen till 2020, dels 
att utöka antalet parter till protokollet. Protokollet har ännu inte trätt i kraft. EU-
kommissionens förslag till ny luftvårdspolitik inom EU (det så kallade luftpaketet) 
presenterades i december 2013129, och omfattar flera delförslag inklusive en revi-
dering av takdirektivet. Direktivet förhandlas fortfarande. 

129 EU COM, 2013.A Clean Air Programme for Europe, Brussels, 18.12.2013 COM (2013) 
918 final.
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För målåret 2020 innebär de nya utsläppskraven enligt förslaget att medlems-
länderna får samma åtaganden som i det reviderade Göteborgsprotokollet, och för 
målåret 2030 innebär det en ytterligare skärpning. Sveriges åtagande är i stort i 
linje med de prognostiserade utsläppen, men för att nå den föreslagna taknivån år 
2030 behöver utsläppen av framförallt flyktiga kolväten (VOC) och kväveoxider 
(NOx) minska ytterligare. Naturvårdsverket presenterade 2014 en utvärdering av 
förslaget till ett reviderat takdirektiv130. 

Ingen effektstudie har hittills gjorts av det slutliga MCP-direktivet men bedöm-
ningen är att utsläppen av stoft, svaveldioxid (SO2) och kväveoxider (NOx) kom-
mer att minska inom EU.

Ännu är det för tidigt att säga vilka effekterna blir på svavelnedfallet av de 
områdesregler som 1 januari 2015 började gälla i svavelkontrollområdena  
Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen.

För att uppnå miljökvalitetsmålet krävs ytterligare insatser än de som idag är 
beslutade. En nödvändig åtgärd är att minska utsläppen av kväveoxider från inter-
nationellt sjöfart genom inrättande av kontrollområden för kväveoxidutsläpp i 
havsområden nära Sverige. Se vidare etappmålet Begränsningar av utsläpp av luft-
föroreningar från sjöfarten.

Påverkan av skogsbruk (precisering 2)

Försurningspåverkan på grund av uttag av skogsbränsle i form av grenar och top-
par, har ökat avsevärt från 1980-talet fram till idag. Askåterföring, en metod som 
motverkar försurning, har inte ökat i samma takt.131 Skogsbrukets försurande 
effekt har också blivit relativt mer betydelsefull i takt med att svaveldepositionen 
minskat132. Som en konsekvens av att depositionen minskar och att efterfrågan på 
förnybar energi kan komma att öka, kan också uttaget av biomassa spela en allt 
större roll för försurning i framtiden.

Av Skogsstyrelsens skogliga konsekvensanalys, SKA15, framgår att det finns en 
potential för ett uttag av GROT under perioden 2020–2029 som är 3-4 gånger 
större än användningen idag. Skulle den potentialen nyttjas kan det, beroende 
på vilka marker den tas ut på och om askåterföring sker eller ej, få betydelse för 
försurningen. Det finns forskning som visar att uttag av hela träd, inklusive grenar 

130 Naturvårdsverket, 2014. Underlag inför förhandlingarna om översyn av EU:s 
luftvårdspolitik, NV-10577-11

131 Naturvårdsverket, 2015: Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i 
fördjupad utvärdering. Volym 1. Rapport 6662.

132 Naturvårdsverket, 2016. Klimatförändringen och miljömål. Rapport 6705 samt Fölster J., 
Valinia S., Sandin L. och Futter M., 2014. För var dag blir det bättre men bra lär det aldrig 
bli. SLU, rapport 2014:20. 
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och toppar, i granskog särskilt i den södra halvan av Sverige generellt inte är håll-
bart ur ett försurningsperspektiv, om inte näringsämnen återförs.133 Det finns en 
stor osäkerhet kring framtida efterfrågan på skogsbränsle. Under 2016 kommer 
efterfrågan troligen inte skilja sig stort från befintlig situation, men efterfrågan är 
starkt beroende av vilken styrning som ges i klimatpolitiken samt andra omvärlds-
faktorer och kan därför ändras snabbt.

Nuvarande styrmedel i form av information och utbildning samt åtgärder i 
form av frivillig askåterföring har hittills varit otillräckliga. Detta gör att skogs-
bruket bidrar till att försvåra skogsmarkens återhämtning från försurning. 

På kort sikt, fram till 2030, kommer återhämtningen från försurningen att fort-
sätta under samtliga skogsbruksscenarier och klimatprojektioner som utvecklats 
inom forskningsprogrammet CLEO134. Längre fram kommer skillnaderna mel-
lan scenarierna vara något större. År 2050 kommer de medel- och högintensiva 
skogsbruksscenarierna i många fall innebära en svag återförsurning jämfört med 
statusen år 2030. Ännu längre fram blir skillnaderna mellan scenarierna ännu tyd-
ligare.135 

Det saknas i dag starka drivkrafter för återföring av aska till skogen. En 
begränsande faktor är kostnaderna. Dessutom råder oklarheter huruvida det är 
skogsägarna eller askproducenterna som ska stå för kostnaden.

Skogsbrukets försurande påverkan behöver minska särskilt i södra Sverige. En 
viktig insats är att utreda om det finns marker där uttag av GROT inte bör ske 
samt att peka ut områden där askåterföring är särskilt angelägen. För mer infor-
mation se den fördjupade utvärderingen 2015. 

Övriga två preciseringar

I analysdelen ligger fokus i denna uppföljning på preciseringarna Påverkan genom 
atmosfäriskt nedfall (precisering 1) samt Påverkan genom skogsbruk (precisering 
2), det vill säga de preciseringar som uttrycker påverkan på målet. Anledningen är 
att detta miljökvalitetsmål bedöms främst utifrån att förutsättningarna är på plats. 
Preciseringarna Försurade sjöar och vattendrag (precisering 3) och Försurad mark 
(precisering 4) tillåts uppnås senare. 

Avseende preciseringarna 3 och 4 kan kort konstateras att en fortsatt svag åter-
hämtning av försurningstillståndet i sjöar och vattendrag förväntas till år 2020 

133 Akselsson C 2013. Förslag på ny indikator för skogsbrukets försurning. NV-02567-15
134 Climate Change and Environmental Objectives
135 Naturvårdsverket, 2016. Klimatförändringen och miljömål. Rapport 6705. 
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och år 2030. För skogsmarken är utvecklingen oklar och visar över Sverige delvis 
motstående trender. För Sverige som helhet ses en svag ökad försurning.

Planerade insatser under 2016

Under 2016 kommer Naturvårdsverket att prioritera deltagande i arbetet med 
EU-kommissionens förslag till luftvårdspolitik. Skogsstyrelsen kommer under 
2016 att arbeta vidare med handlingsplanen för askåterföring. Transportstyrelsen 
arbetar vidare inom IMO och HELCOM, samt i samarbete med Nordsjöländerna 
för att så snart som möjligt få till stånd beslut om kvävekontrollområden (NECA) 
för Östersjön och Nordsjön. Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen påbörjar sam-
verkan kring att utreda om det finns marker där uttag av GROT inte bör ske samt 
peka ut områden där askåterföring är särskilt angelägen.136 

Bedömning av miljökvalitetsmålet och utvecklingen i miljön

Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga 
och beslutade styrmedel och åtgärder. Bedömningen av miljökvalitetsmålet baseras 
främst på hur påverkan via nedfall av försurande luftföroreningar och skogsbruk 
utvecklas. Sedan den fördjupade utvärdering 2015137 har det inte skett några för-
ändringar beträffande miljötillståndet, eller förutsättningarna i övrigt, som är av 
sådan vikt att möjligheterna att nå målet har förändrats. 

Utvecklingen i miljön bedöms som svagt positiv. Inte heller här har någon större 
förändring skett under året som föranleder någon annan bedömning. En fortsatt 
svag förbättring i sjöar och vattendrag kan förväntas men ingen förbättring kan 
ses i skogsmarken sett till landet i sin helhet. Data från skogsmarken visar lite 
olika trender.

136 Naturvårdsverket, 2015: Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i 
fördjupad utvärdering. Volym 1. Rapport 6662.

137 Naturvårdsverket, 2015: Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i 
fördjupad utvärdering. Volym 1. Rapport 6662.
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GIFTFRI MILJÖ

ANSVARIG MYNDIGHET: KEMIKALIEINSPEKTIONEN

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

Regeringen har fastställt sex preciseringar:

DEN SAMMANLAGDA EXPONERINGEN FÖR KEMISKA ÄMNEN: Den sammanlagda expone-

ringen för kemiska ämnen via alla exponeringsvägar inte är skadlig för människor eller 

den biologiska mångfalden.

ANVÄNDNINGEN AV SÄRSKILT FARLIGA ÄMNEN: Användningen av särskilt farliga ämnen 

har så långt som möjligt upphört.

OAVSIKTLIGT BILDADE ÄMNEN MED FARLIGA EGENSKAPER: Spridningen av oavsiktligt bil-

dade ämnen med farliga egenskaper är mycket liten och uppgifter om bildning, källor, 

utsläpp samt spridning av de mest betydande av dessa ämnen och deras nedbrytnings-

produkter är tillgängliga.

FÖRORENADE OMRÅDEN: Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de 

inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön.

KUNSKAP OM KEMISKA ÄMNENS MILJÖ- OCH HÄLSOEGENSKAPER: Kunskap om kemiska 

ämnens miljö- och hälsoegenskaper är tillgänglig och tillräcklig för riskbedömning.

INFORMATION OM FARLIGA ÄMNEN I MATERIAL OCH PRODUKTER: Information om miljö- 

och hälsofarliga ämnen i material, kemiska produkter och varor är tillgänglig.

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
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Sammanfattning

Det finns ännu inte tillräckliga förutsättningar på plats för att nå Giftfri miljö. 
Styrmedel för att nå målet behöver därför fortsätta utvecklas och tillämpas, fram-
för allt genom EU-gemensamma regler. I vissa fall kan nationella regler ge snab-
bare resultat. Utöver regler behövs informativa och ekonomiska styrmedel som 
komplement. Det internationella arbetet fortsätter att öka i betydelse. Samarbete 
med de länder utanför EU som är stora varutillverkare ger möjligheter att minska 
förekomsten av farliga ämnen i varor. Företag, kommuner, landsting och enskilda 
konsumenter behöver bidra till att nå en giftfri miljö. 

Beslut under året om att begränsa användning av några farliga ämnen i konsu-
mentvaror genom EU:s kemikalielagstiftningar och produktregelverk kommer att 
bidra till en minskad exponering för dessa farliga ämnen. Sverige stämde EU-kom-
missionen 2014 för att den inte beslutat om kriterier för hormonstörande ämnen 
enligt biocidförordningen. EU-domstolen gav Sverige rätt i ett domslut 2015. Nu 
förväntas kommissionen att skyndsamt fastställa kriterier. Inom systemet med 
tillstånd för farliga ämnen i Reach har Sverige motsatt sig förslag till tillstånd för 
alltför breda användningsområden.

FN har beslutat om ett frivilligt globalt program som kan lägga grunden för 
överföring av information om kemikalier i den globala varuhandeln. EU-domsto-
len har i en dom klargjort att kravet på leverantörer att lämna information om 
innehåll av särskilt farliga ämnen gäller så snart delar av en vara innehåller mer 
än 0,1 viktprocent av ämnet i fråga. Domslutet kommer att utöka informationen 
väsentligt. Information om farliga ämnen i varor underlättar utvecklingen av 
giftfria materialkretslopp, vilket ingår i EU-kommissionens handlingsplan för en 
cirkulär ekonomi. Även insatser för att främja utveckling av mindre miljö- och 
hälsofarliga, gröna kemikalier behövs för att åstadkomma en cirkulär ekonomi 
med giftfria materialkretslopp.

Kemikalieinspektionen slutredovisade 2015 handlingsplanen för en giftfri var-
dag 2011–2014 till regeringen. Handlingsplanen har inneburit att fler styrmedel 
och konkreta åtgärder har kunnat genomföras för att särskilt skydda barn. Bland 
annat har Upphandlingsmyndigheten tagit fram kemikaliekrav för upphandling 
av varor inom förskolan. Regeringen har 2015 beslutat att handlingsplanen för en 
giftfri vardag fortsätter med resurser aviserade till och med år 2020. 

Forskningsprogrammet MistraPharma avslutades 2015. Programmet utgör 
kanske den största satsningen inom området effekter av läkemedel i miljön. Ett 
nytt centrum för miljö och läkemedel vid Läkemedelsverket har föreslagits, bland 
annat för att ta hand om och vidareutveckla resultaten från programmet För när-
varande testas ny teknik för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester i full 
skala. 
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Kemikalieinspektionen har föreslagit för regeringen att Sverige ska ta fram 
nationella gränsvärden för hur mycket hälsoskadliga kemiska ämnen som får 
avges från byggprodukter för golv, väggar och innertak. Boverket har tagit fram 
ett förslag till loggbok för vissa byggnader för att öka spårbarheten för de produk-
ter, material och farliga ämnen som används i byggnader.

Konsumenternas efterfrågan på ekologiska livsmedel har ökat kraftigt i Sverige 
de senaste tre åren. Ekomärkt mat står nu för 7,7 procent av den totala livsmed-
elsförsäljningen. 

Resultat

Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen (precisering 1)

Preciseringen handlar om att minska användning och den sammanlagda expo-
neringen av farliga ämnen för miljön och människor. Resultat som avser särskilt 
farliga ämnen och oavsiktligt bildade farliga ämnen redovisas i preciseringarna för 
dessa två kategorier av ämnen.

INTERNATIONELLA INSATSER

Globalt arbete för fungerande kemikaliekontroll
För att uppnå generationsmålet och miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är det av stor 
vikt att kemikaliekontrollen i världen förbättras. Det fjärde högnivåmötet inom 
FN:s globala kemikaliestrategi SAICM138 antog i september 2015 en vägledning139. 
I den anges prioriterade områden för att till 2020 nå det globala målet om sund 
kemikaliehantering140. Vägledningen, som Sverige har verkat aktivt för, identifierar 
elva konkreta delar som behövs i ett land för att kunna uppnå fungerande kemi-
kaliekontroll, däribland lagstiftning, institutioner för genomförande samt tillsyn. 
Mötet enades även om en process för att ta fram ett nytt globalt kemikaliemål 
efter år 2020. 

138 International Conference on Chemicals Management (ICCM4)
139 Overall orientation and guidance for achieving the 2020 goal of wsound management of 

chemicals: http://www.saicm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=568&
Itemid=778

140 Målet om att till 2020 säkerställa att kemikalier används och produceras på ett sätt 
som minimerar betydande negativa effekter på människors hälsa och miljön antogs av 
Världstoppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg 2002.
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Kemikalieinspektionen samarbetar med andra länder och ger råd i utveckling 
av lagar och institutioner. Ett antal samarbetsländer har utvecklat ny kemikalie-
lagstiftning och andra är nu i en aktiv fas att ta fram kemikaliestrategier eller välja 
modell för sin kemikalielagstiftning. Det gäller bland andra Brasilien, Indonesien, 
Kina och Sydafrika.

FN beslutade i september 2015 om 17 globala hållbarhetsmål141. Kemikalie-
målet från 2002 ingår i ett delmål under mål 12 om hållbara konsumtions- och 
produktionsmönster. Ytterligare ett tiotal delmål har relevans för kemikaliefrågan. 
Sverige har aktivt drivit att fungerande kemikaliekontroll är en förutsättning för 
hållbar utveckling. 

INSATSER INOM EU 

Minskad exponering genom EU:s regelverk
Beslut under året om att begränsa användning av några farliga ämnen genom EU:s 
kemikalielagstiftningar och produktregelverk kommer att bidra till en minskad 
exponering för dessa farliga ämnen. Många begränsningar är inriktade mot särskilt 
farliga ämnen, se vidare preciseringen Användningen av särskilt farliga ämnen  
(precisering 2).

EU-kommissionens meddelande om cirkulär ekonomi
I december 2015 presenterade EU-kommissionen sin handlingsplan för en cirkulär 
ekonomi142. I planen konstaterar kommissionen att giftfria materialkretslopp och 
bättre information om innehållet av farliga ämnen i produkter kommer att under-
lätta materialåtervinning och öka efterfrågan på återvunnet material. Det är en 
framgång för Sverige, som under många år har lyft frågan om giftfria och resursef-
fektiva kretslopp inom EU. Kommissionen kommer att under 2017 analysera och 
lämna förslag inom lagstiftningarna om kemikalier, produkter och avfall, bland 
annat hur förekomsten av farliga ämnen kan minska och spårbarheten i produkter 
kan förbättras. Särskilt prioriterat är plastmaterial, och en strategi utlovas under 
2017. Kommissionen kommer också att undersöka dels åtgärder för att åstadkom-
ma en mer sammanhållen politik för varor som bidrar till en cirkulär ekonomi, 
dels åtgärder som underlättar små företags arbete med att byta ut farliga ämnen.

141 http://www.hallbarhetsmalen.se/
142 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Closing the loop – An 
EU action plan for the Circular Economy, COM (2015) 614/2.
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Märkningskrav för flytande tvättmedel i upplösbara förpackningar
Särskilda krav på märkning och förpackning av flytande tvättmedel för konsument-
bruk i upplösbara förpackningar för engångsanvändning trädde i kraft i juni 2015. 
Anledningen är ett ökat antal olyckor inom EU där barn skadats av sådana tvättme-
delskapslar. Reglerna, som infördes i EU-förordningen om klassificering och märk-
ning, CLP, ska göra det svårare för små barn att öppna förpackningen. Enligt de nya 
reglerna ska den upplösbara kapseln innehålla bittermedel som smakar illa143. 

NATIONELLA INSATSER

Handlingsplanen för en giftfri vardag
Kemikalieinspektionen slutredovisade i februari 2015 handlingsplanen för en gift-
fri vardag 2011–2014144. Handlingsplanens inriktning var att minska kemikalie-
riskerna i vardagen och särskilt skydda barn och unga. Den har inneburit att fler 
styrmedel har använts och utvecklats. Konkreta åtgärder har kunnat genomföras 
nationellt, i EU och internationellt. Samverkan har skett med näringsliv och berör-
da myndigheter. Handlingsplanen för en giftfri vardag har förstärkts med resurser 
aviserade fram till och med år 2020145. Regeringen har gett Kemikalieinspektionen 
i uppdrag146 att, med bibehållen inriktning, utveckla handlingsplanen med ledning 
av den strategi för att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö som beslutats av 
regeringen och redovisats för riksdagen147. 

Branschdialoger för utfasning av farliga ämnen
Kemikalieinspektionen har under perioden 2011–2014 genomfört dialoger med 
företag inom ett antal branscher: 
• kosmetika och hygieniska produkter
• leksaker
• textilier

Målet har varit att stärka företagens kemikaliearbete så att de kan minska risker 
och byta ut farliga kemiska ämnen utan att invänta detaljlagstiftning. Dialogerna 
utvärderades 2015148. Utvärderingen visade positiva effekter inom en rad områ-

143 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1297&from=EN
144 Kemikalieinspektionen (2015). Handlingsplan för en giftfri vardag 2011–2014 

slutredovisning. Rapport 1/15.
145 Regeringens budgetproposition 2015/16:1, Utgiftsområde 20
146 Uppdrag om handlingsplan för att genomföra strategin om en giftfri vardag och nå 

miljökvalitetsmålet Giftfri miljö 2015–2017. Regeringsbeslut 1:2. M2015/375/Ke. 
147 Prop. 2013/14:39 På väg mot en giftfri vardag - plattform för kemikaliepolitiken
148 Kemikalieinspektionen (2015). Utvärdering av arbetet med branschdialoger. PM 4/15.
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den, inte minst genom att en stor andel av deltagande leksaksföretag bedömer att 
dialogen har bidragit till utfasning av farliga ämnen. Under 2015 har branschdia-
logerna fortsatt, och drivs numer av respektive bransch.

Förslag om kemikalieskatt för vissa konsumentvaror
Kemikalieskatteutredningen överlämnade i mars 2015 sitt betänkande till reger-
ingen149. Utredningen har tagit fram förslag på två punktskatter. Det ena förslaget 
är en skatt på viss elektronik och det andra förslaget är en skatt på golvbelägg-
ningsmaterial, väggbeklädnad och takbeklädnad av polymerer av vinylklorid.

Förslag till nationella regler för byggprodukter
En vanlig inomhusmiljö kan innehålla ungefär 500 organiska ämnen som har 
sitt ursprung i byggprodukter. Kemikalieinspektionen har föreslagit150 för reger-
ingen att Sverige ska ta fram nationella gränsvärden för hur mycket hälsoskadliga 
kemiska ämnen som får avges från byggprodukter som används för att konstru-
era golv, väggar och innertak. De nya reglerna föreslås gälla från och med 2018. 
Reglerna utformas på samma sätt som i flera andra EU-länder för att minimera 
eventuella handelshinder.

Upphandlingskriterier för en giftfri förskola
Upphandlingsmyndigheten har tillsammans med Kemikalieinspektionen, berörda 
branscher, upphandlande myndigheter, miljöorganisationer och leverantörer tagit 
fram kriterier för upphandling inom förskolan. Kriterierna avser leksaker och 
hobbymaterial, möbler, textilier samt köks- och serveringsutrustning151. Syftet är 
att underlätta för kommuner och privata aktörer att upphandla miljö- och hälso-
anpassade produkter som innehåller mindre farliga kemiska ämnen, och att på så 
sätt bidra till en giftfri vardag för barn.

Pedagogiska utbildningsmaterial om kemikalier
På uppdrag av Kemikalieinspektionen har organisationen Håll Sverige Rent tagit 
fram ett pedagogiskt utbildningsmaterial om kemikalier för förskolan inom ramen 
för initiativet Grön Flagg. Materialet innehåller nio olika uppdrag till förskole-
personalen med konkreta aktiviteter för barnen. Materialet är fritt tillgängligt på 
webben152. Utbildningsmaterial för skolan tas fram under 2016. 

149 Kemikalieskatt – Skatt på vissa konsumentvaror som innehåller kemikalier. SOU 2015:30
150 Kemikalieinspektionen (2015). Hälsoskadliga kemiska ämnen i byggprodukter – förslag till 

nationella regler. Rapport 8/15.
151 http://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/giftfri-forskola/
152 http://www.hsr.se/det-har-gor-vi/skola-forskola/kemikalier
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För att öka kunskapen hos barn och vuxna om den varningsmärkning som ska 
finnas på farliga kemiska produkter, och därigenom minska antalet olyckor i hem-
met, lanserade Kemikalieinspektionen 2015 webbplatsen ”Finn farorna i Hannas 
hus”153. Webbplatsen har utvecklats i samverkan med de andra nordiska länderna 
inom Nordiska Ministerrådet. 

Kommunernas arbete för en giftfri vardag
Allt fler kommuner arbetar med förebyggande kemikaliefrågor utöver tillsyn. 
Majoriteten av länen rapporterar i den regionala uppföljningen att de har kom-
muner som arbetar med giftfri förskola. För att underlätta för kommuner att 
samverka och sprida goda exempel har Kemikalieinspektionen under 2015 startat 
ett nätverk på uppdrag av regeringen. Hittills har drygt 100 kommuner anmält 
intresse för att delta i nätverket. Viktiga samverkansfrågor är:
• kemikaliekrav vid inköp och upphandling av varor 
• giftfritt byggande
• utbyte av befintliga material och varor inom förskolan 
• kunskapshöjande insatser för kommunens personal och invånare
• kemikaliehandlingsplan för kommunen

I arbetet deltar även Sveriges kommuner och landsting, Upphandlingsmyndigheten 
och Folkhälsomyndigheten. I några län har länsstyrelser och kommuner bildat 
regionala nätverk.

Ökad efterfrågan på ekologiska livsmedel
Inom ekologisk odling används inte kemiska bekämpningsmedel, vilket bidrar till 
att nå bland annat miljökvalitetsmålen Giftfri miljö och Grundvatten av god kvali-
tet. Konsumenternas efterfrågan på ekologiska154 livsmedel har ökat kraftigt i Sve-
rige de senaste åren. Det totala försäljningsvärdet för ekologiska livsmedel har årli-
gen, under perioden 2013–2015, ökat med mellan 39 och 45 procent. I Sverige står 
ekologiska livsmedel nu för 7,7 procent av den totala livsmedelsförsäljningen155, 156. 
Andelen ekologiskt är störst för frukt, drygt 13 procent 2014.

Enligt en sammanställning från EkoMatCentrum157 ökar även kommunernas 
och landstingens inköp av ekologiska livsmedel till offentliga storhushåll, vilket 
även rapporteras om i den regionala uppföljningen. År 2014 uppges den ekolo-

153 http://hannashus.se/
154 Med ”ekologiskt” menar dagligvaruföretagen produkter som antingen är Krav-märkta 

eller som har EU:s märkning för ekologisk produktion.
155 http://www.scb.se/Statistik/HA/HA0103/2014A01/HA0103_2014A01_SM_HA24SM1501.pdf
156 Ekologisk livsmedelsmarknad. Rapport om den ekologiska branschen sammanställd av 

Ekoweb.nu. 28 januari 2016. http://www.e-pages.dk/maskinbladet/1180/
157 EkoMatCentrum – Informationscentrum för Ekologiska Produkter (2015). Ekologiskt i 

offentlig storhushåll 2014.
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giska andelen av livsmedelsinköpen vara i snitt 27 procent. För tio år sedan var 
andelen under fem procent. 

Omställningen av lantbruk till ekologisk produktion i Sverige ökar inte i samma 
takt som försäljningen. Enligt statistik från Jordbruksverket158, 159 har till exempel 
skörden av spannmål och majs från arealer med miljöersättning för ekologisk odling 
legat runt fem procent under de senaste åren. Andelen invägd ekologisk mjölk har 
ökat stadigt under flera år, men sedan 2012 har ökningen avstannat (se figur 4.1). 

Tillsyn av regler om växtskyddsmedel
Under 2015 har Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen och kommuner genom-
fört ett tillsynsprojekt om växtskyddsmedel i jordbruket med fokus på nya regler 
om integrerat växtskydd160 som trädde i kraft 2014. Resultatet visar på god kun-
skap hos lantbrukarna. Inspektörerna bedömer att 86 procent av lantbrukarna 
uppfyller reglerna för integrerat växtskydd. 

158 http://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/
Vegetabilieproduktion/JO14/JO14SM1501/JO14SM1501/JO14SM1501_ikortadrag.htm

159 http://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/
Animalieproduktion/JO27SM1501/JO27SM1501_ikortadrag.htm

160 Integrerat växtskydd syftar till att minimera användningen och negativa effekter av 
växtskyddsmedel genom att t.ex. använda förebyggande åtgärder och icke-kemiska 
metoder där det är lämpligt.

Miljoner ton

Figur 4.1 Svensk produktion av ekologisk mjölk 2007–2014

KÄLLA: JORDBRUKSVERKET

Andelen mjölk som produceras ekologiskt har ökat stadigt under flera år, men sedan 2012 har 

ökningen avstannat. Ekologisk mjölk är en värdefull indikator för utvecklingen mot minskad 

miljöpåverkan av växtskyddsmedel och en ökad biologisk mångfald. Det beror på att produktionen 

omfattar relativt stora odlingsarealer av foder där bekämpningsmedel inte används. Indikatorn 

finns också på miljömål.se/indikatorer.
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Nya föreskrifter om spridning av bekämpningsmedel
Naturvårdsverket har tagit fram nya föreskrifter och vägledningar om spridning 
av växtskyddsmedel161 respektive biocidprodukter162. Föreskrifterna började gälla i 
november 2015. Bland annat införs fasta skyddsavstånd till olika typer av vatten. 

Båda föreskrifterna omfattar numera spridning inomhus, exempelvis i växthus. 
Den nya föreskriften för vissa biocidprodukter gäller endast yrkesmässig spridning, 
medan föreskriften för växtskyddsmedel även gäller privat användning i vissa delar.

Ökad användning av växtskyddsmedel
Försäljning och användning av växtskyddsmedel har ökat på senare år. Kemikalie-
inspektionens indikator för växtskyddsmedel visar att miljöriskindex har ökat på 
senare år (se figur 4.2). 

161 NFS 2015:2
162 NFS 2015:3

Index 1988 = 100

Figur 4.2 Hälso- och miljörisker med växtskyddsmedel 1988–2014

KÄLLA: KEMIKALIEINSPEKTIONEN

Figuren speglar trender i hälso- och miljörisker med användningen av växtskyddsmedel inom 

jord-, skogs och trädgårdsbruk. Hälsoriskindex minskade med cirka 70 procent mellan 1988 

och 1995. Därefter har hälsoriskindex varit relativt konstant de senaste tjugo åren. Miljöriskindex 

är cirka 20 procent lägre jämfört med basåret 1988, men visar de senaste åren en kraftig 

uppgång. Uppgången beror bland annat på att flera ämnen med höga miljöriskpoäng har ökat 

i försäljning och användning. Indikatorn finns också på miljömål.se/indikatorer.

0

20

40

60

80

100

120

140

19
96

19
94

19
92

19
90

19
88

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

Hektardoser

Miljörisker

HälsoriskerG
IF

T
F

R
I 

M
IL

J
Ö



 MILJÖMÅLEN – ÅRLIG UPPFÖLJNING AV SVERIGES MILJÖKVALITETSMÅL OCH ETAPPMÅL 2016 87

Råd om PFAS-förorenade dricksvattentäkter
Användning av brandsläckningsskum som innehåller högfluorerade ämnen, 
PFAS163, har förorenat många dricksvattentäkter i Sverige. Vissa av dessa ämnen 
kan brytas ner till PFAA164, som bryts ned mycket långsamt i människokroppen. 
Att dricka vatten med höga halter av PFAA under lång tid misstänks öka risken 
för negativa hälsoeffekter. Det finns idag inga gränsvärden för PFAA i livsmedel 
och dricksvatten. Livsmedelsverket har därför tagit fram rekommendationer165 om 
åtgärder riktade till dricksvattenproducenter, kommunernas tillsynsmyndigheter 
samt till personer som får sitt dricksvatten från egen brunn eller enskild dricksvat-
tenanläggning.

Högfluorerade ämnen i dricksvattentäkter, fisk och grundvatten
I de fall ytvatten förorenats har höga PFAS-halter även uppmätts i fisk. En kart-
läggning av föroreningssituationen i Uppsala166 visade att relativt höga PFAS-
halter kunde uppmätas flera kilometer från punktkällan, vilket visar att ämnena 
är rörliga i grundvattentäkten. Inom Miljöövervakningen har under 2015 gjorts 
mätningar som ökat kunskaperna om högfluorerade ämnens spridning och risker.

Utveckling av åtgärder för att minska läkemedelsrester i vatten
I den regionala uppföljningen rapporteras om insatser för att rena avloppsvatten 
från läkemedelsrester. Knivsta reningsverk har under 2015 installerat en fullska-
leanläggning för att rena allt avloppsvatten från läkemedelsrester med hjälp av 
ozon. I oktober 2015 beräknades cirka 300 kilo läkemedel ha hindrats från att 
släppas ut i den närliggande ån. Anläggningen, som ska vara den första i landet, 
är en uppskalad modell av en mobil pilotanläggning som tagits fram vid Kungliga 
tekniska högskolan inom ramen för forskningsprogrammet MistraPharma167. Även 
Tekniska verken i Linköping har fattat beslut om att bygga ett extra reningssteg 
för läkemedelsrester vid Nykvarnsverket under 2016. Vid Akademiska sjukhuset i 
Uppsala har försök med ozonrening påbörjats i syfte att minska utsläppen av anti-
biotika och multiresistenta bakterier från infektionskliniken168. 

163 poly- och perfluorerade alkylsubstanser
164 perfluorerade alkylsyror
165 http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/miljogifter/pfas-

poly-och-perfluorerade-alkylsubstanser/
166 Gyllenhammar et al (2015). Influence of contaminated drinking water on perfluoroalkyl 

acid levels in human serum – A case study from Uppsala, Sweden. Environ Res 140, 673-
683.

167 http://www.nyteknik.se/nyheter/bioteknik_lakemedel/lakemedel/article3939570.ece
168 http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2015/11/Akademiska-sjukhuset-vill-rena-

sitt-avloppsvatten-fran-antibiotika/
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Mikroplaster 
Plastmaterial som naturen inte kan bryta ner sönderdelas i mindre och mindre 
delar och sprids sedermera till haven. Ju mindre plastpartiklarna är, desto större 
är risken att de tas upp i havsdjurens celler och vävnader. Laboratorieförsök har 
visat en rad negativa effekter. Plastpartiklar kan även binda kemiska ämnen som 
i sin tur kan tas upp av organismerna. Nordiska avfallsgruppen har gjort en kart-
läggning av spridningen i nordiska vatten. Regeringen har gett Naturvårdsverket 
i uppdrag att identifiera och prioritera vilka källor i Sverige som bör åtgärdas för 
att minska utsläppen av mikroplaster. I uppdraget ingår att sammanställa befintlig 
kunskap om bästa möjliga teknik i avloppsreningssystem och vid behov föreslå 
åtgärder. Den svenska branschorganisationen KTF169 har tillsammans med Cos-
metics Europe tagit initiativ till en frivillig utfasning av mikroplaster i kosmetiska 
produkter. Under 2015 har Kemikalieinspektionen på uppdrag av regeringen, i 
samråd med bland andra Läkemedelsverket, utrett hur kosmetiska produkter som 
innehåller mikrokorn av plast och som sköljs av efter användning, kan förbjudas 
för försäljning på den svenska marknaden170. 

Biocidbehandlade varor
Kemikalieinspektionen har låtit genomföra en undersökning av effektiviteten av 
antibakteriell behandling av textilier. Studien visade att majoriteten av de testade 
plaggen inte uppvisade någon effekt efter 10 tvättar171. Farliga ämnen spreds såle-
des i onödan via avloppssystemet istället för att göra sin avsedda verkan i plaggen. 

Miljöpåverkan från gruvor
Inom gruvnäringen har prospektering, etablering och produktion varit mycket 
intensiv de senaste åren. Västerbottens län ser en särskild utmaning i den växande 
gruvnäringens miljöpåverkan vad gäller exponering av farliga ämnen. Norrbottens 
län redovisar att den expansiva gruvindustrin ökar belastningen på miljön och ser 
att omfattande prospektering kan leda till fler gruvetableringar.

Miljö- och hälsotillståndet 
Beskrivningar av miljötillståndet och exempel på miljöpåverkan finns i uppfölj-
ningarna av miljökvalitetsmålen Hav i balans samt levande kust och skärgård och 
Levande sjöar och vattendrag.

169 Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet
170 Kemikalieinspektionen (2016). Förslag till nationellt förbud mot mikrokorn av plast i 

kosmetiska produkter. Rapport 2/16.
171 Kemikalieinspektionen (2015). Antibacterial treatment of clothes – does it really have an 

effect? – Measurement of antibacterial effects of treated apparel before and after washing. 
PM 8/15.
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Människor exponeras för ett stort antal kemikalier i vardagen. Trots att många 
åtgärder vidtagits för att begränsa exponeringen visar data från Kemikalieinspek-
tionens produktregister på en ökad användning av kemiska produkter med allergi-
framkallande ämnen (se figur 4.3). 

Halterna av särskilt farliga ämnen som har förbjudits eller begränsats minskar i 
miljön. Det visar att begränsningsåtgärderna är effektiva. Till exempel har vissa 
bromerade flamskyddsmedel förbjudits inom EU och åtgärder har vidtagits för att 
begränsa oavsiktlig bildning av dioxiner. För bioackumulerande och långlivade 
ämnen som redan är spridda i varor, byggnader och miljö sker minskningen lång-
sammare, vilket gör att tillståndet för miljökvalitetsmålet tar lång tid att uppnå (se 
figur 4.4).

Antal

Figur 4.3 Antalet kemiska produkter märkta som allergiframkallande 1995–2013
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Sedan 1995 har antalet allergimärkta konsumentprodukter ökat från cirka 300 till omkring 

900 år 2013. Andelen konsumentprodukter som är allergimärkta har också ökat sett över 

hela perioden. Sammantaget innebär det att människors exponering för allergiframkallande 

ämnen via kemiska produkter sannolikt har ökat under de redovisade åren. Indikatorn finns 

också på miljömål.se/indikatorer.
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Användningen av särskilt farliga ämnen (precisering 2)

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

INTERNATIONELLA INSATSER

Det sjunde partsmötet inom Stockholmskonventionen om långlivade organiska 
föroreningar beslutade under 2015 om global utfasning av tre ytterligare ämnen:
• hexaklorbutadien (HCBD)
• pentaklorfenol (PCP)
• polyklorerade naftalener (PCN) 

En översyn av de tidsbegränsade undantagen för PFOS ledde till att hälften kunde 
tas bort. Förbuden bidrar till att förhindra global spridning av dessa ämnen, och 
därmed till att skydda den svenska miljön.

Figur 4.4 Miljöföroreningar i modersmjölk 1996–2014

KÄLLA: KEMIKALIEINSPEKTIONEN

Analyser från förstföderskor i Uppsalaregionen visar att långlivade miljöföroreningar, exempelvis 

PCB, dioxiner och bromerade flamskyddsmedel, fortfarande förekommer i bröstmjölk. Halterna 

minskar långsamt, trots att användning och spridning av dessa ämnen för länge sedan förbjudits 

eller begränsats. Figuren visar halterna i bröstmjölken i relation till 1996 års värde. Indikatorn finns 

också på miljömål.se/indikatorer.
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Inom Rotterdamkonventionens avsnitt om föranmälan om export och import 
av vissa farliga kemikalier har ytterligare ett ämne, metamidofos, reglerats. Kon-
ventionen reglerar därmed 47 ämnen, varav 33 är bekämpningsmedel och 14 
industrikemikalier.

Sverige ratificerade i november 2015 de reviderade protokollen för långlivade 
organiska föroreningar och för metaller (kvicksilver, kadmium och bly) under 
FN:s konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar (CLRTAP).

INSATSER INOM EU 

Sju nya ämnen på kandidatförteckningen i Reach 
Sju nya ämnen har lagts till kandidatförteckningen i Reach under 2015.172 Listan 
omfattar nu 168 särskilt farliga ämnen (SVHC-ämnen173)174. Dessa ämnen kan bli 
aktuella för tillståndsprövning och så småningom utfasning. Enligt färdplanen för 
Reach ska alla ”relevanta” SVHC finnas på kandidatförteckningen år 2020.

Sverige bidrar med ämnesutvärderingar i Reach 
EU:s kemikaliemyndighet Echa upprättar i samarbete med medlemsländerna en 
löpande handlingsplan, den så kallade CoRAP-listan175 över sådana ämnen som 
ska utvärderas. I oktober 2015 föreslog Echa 53 nya ämnen till listan för utvär-
dering under perioden 2016–2018, som därmed omfattar totalt 138 ämnen.176 
Flertalet av ämnena misstänks vara antingen toxiska, hormonstörande eller can-
cerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska, samtidigt som de är vanligt 
förekommande i konsumentprodukter. Sverige (Kemikalieinspektionen) har åtagit 
sig att utvärdera fem ämnen under perioden 2016– 2018. Under 2015 utvärderade 
Sverige två ämnen. Echa fattade beslut för två ämnen som Kemikalieinspektionen 
utvärderade 2013 och 2014, och för vilka informationskrav har skickats ut till 
registranterna.

172 Av de sju var 1 st C, 2 st R, 1 st PBT och 3 st vPvB.
173 SVHC; Substances of Very High Concern enligt Reach-förordningen
174 Se Figur 4.5 – Antal ämnen på kandidatförteckningen 2008–2015, sid XX
175 Community Rolling Action Plan
176 http://echa.europa.eu/documents/10162/13628/corap_2016_2018_en.pdf
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Nonylfenoletoxylater i textil begränsas i Reach
Beslut om en EU-gemensam begränsning för nonylfenoletoxylater i textil röstades 
igenom i Reach-kommittén 7 juli 2015 efter ett förslag från Sverige. Begränsning-
en börjar gälla 2020 efter en övergångsperiod på fem år.

Ansökningar om tillstånd i Reach
EU:s kemikaliemyndighet Echa har fram till den 27 november 2015 redovisat 7 
inkomna ansökningar om tillstånd som omfattar 19 olika företag. 

Utfasning av industrikemikalier i Reach 
För de ämnen som införs i Reach-förordningens förfarande för tillståndsprövning 
anges ett datum för när en tillståndsansökan senast ska lämnas in. Inga ansök-
ningar har lämnats in i tid för industrikemikalierna DIBP, BBP, diarsenikpentaox-
id, TCEP eller 2,4-DNT. Det innebär att användning av dessa ämnen inom EU inte 
längre är tillåten. För diarseniktrioxid har fyra industriella användningar beviljats 
tillstånd under året. För ftalaterna DEHP och DBP har ett tillstånd för industriella 
användningar beviljats. 

Ansökningar för DEHP (i ny och återvunnen form), för pigment yellow 34 samt 
för pigment red 104 bereds av kommissionen. Sverige motsätter sig att tillstånd 
beviljas i dess ansökta vida omfattning. Den svenska hållningen beror på tveksam-
het till att ge tillstånd för så breda användningsområden att tillståndsförfarandets 
avsikt att med tiden avveckla användningen riskerar att urholkas.

Echa rekommenderar att ge ett kanadensiskt företag177 tillstånd för använd-
ning av två färgpigment med bly trots att dessa klassas som hormonstörande och 
cancerframkallande. Ansökningarna har diskuterats i Reach-kommittén under 
året, och kommissionen har ännu inte lämnat något förslag till beslut. Sverige har 
skickat två positionspapper till kommissionen i syfte att stoppa eller begränsa 
omfattningen av möjliga tillstånd. 

Bly och blyföreningar begränsas i Reach
EU-kommissionen har beslutat om ändringar i Reach. Från och med den 1 juni 
2016 får bly och blyföreningar inte släppas ut på marknaden eller användas i 
konsumentvaror, såvida koncentrationen av bly i varorna är större än 0,05 vikt-
procent. Regeln gäller om varorna kan stoppas i munnen av barn. Bly och blyför-
eningar kan finnas i konsumentvaror som avsiktligt tillförd blymetall, bland annat 
i PVC. 

177 Dominion Colour Corporation
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Användning av PAH begränsas i Reach
EU-kommissionen har i Reach infört begränsningar för användning av polycykli-
ska kolväten (PAH) i konsumentvaror. Varor som har plast- och gummidelar och 
som kan komma i kontakt med hud eller munhålan får inte släppas ut på mark-
naden efter den 27 december 2015. Detta gäller varor där halten PAH överstiger 1 
milligram per kilo. Gränsen för leksaker och barnavårdsartiklar är lägre, 0,5 mil-
ligram per kilo. Polycykliska kolväten, PAH:er, kan finnas som orenheter i plast- 
och gummidelar hos konsumentvaror som cyklar, verktyg, handskar och klock-
armband. Varor som innehåller PAH:er kan medföra hälsorisker vid exponering 
via mun, hud och i vissa fall inandning.

Högfluorerade ämnen
Echas kommittéer har tillstyrkt ett förslag att reglera användning av PFOA178 och 
PFOA-relaterade ämnen i EU. Denna reglering kommer att omfatta många ämnen 
med PBT-egenskaper, det vill säga långlivade, bioackumulerande och giftiga kemi-
kalier. Det är en framgång under Reach, att man på detta sätt även kan reglera den 
grupp som kan bilda PFOA.

Ingen EU-begränsning av kadmium i konstnärsfärger 
En motgång var att Sveriges förslag om att begränsa kadmium i konstnärsfärger 
inte fick stöd i Echas179 kommittéer. Riskminskningen ansågs vara för liten. Kom-
missionen går därmed inte vidare med förslag om EU-begränsning.

RoHS
Kemikalieinspektionen har under 2015 haft en dialog med EU-kommissionen och 
lämnat skriftliga kommentarer i flera ärenden rörande RoHS-direktivet för elek-
trisk och elektronisk utrustning:
• för att förhindra undantag för kadmium i bildskärmar, 
• för att fasa ut kvicksilver i ljuskällor samt 
• för att fasa ut bly i metallegeringar, där funktionen av bly är av underordnad 

betydelse.

I juni 2015 publicerades begränsningsregler i RoHS-direktivet av fyra ftalater, 
DEHP, BBP, DBP och DIBP. De fasas ut i olika produktkategorier, varav de flesta 
under 2019. Medicinteknisk utrustning samt övervaknings- och kontrollinstru-
ment fasas ut till 2021.

178 Perfluoroktansyra, (PFOA, CAS 335-67-1)
179 Echa är EU:s kemikaliemyndighet.
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Klassificering av bly
Sveriges förslag till klassificering av bly behandlas inom EU-kommissionen. Kom-
missionen har ändrat förslaget så att bly i partikelform och massivt bly får olika 
koncentrationsgränser för reproduktionstoxicitet.

Substitution av ämnen i bekämpningsmedel
Under 2015 trädde EU-regler i kraft om att det vid ansökan om godkännande av 
växtskyddsmedel ska göras en så kallad jämförandebedömning, om växtskydds-
medlet innehåller kandidatämnen för substitution. Produkten ska förbjudas eller 
begränsas om det finns alternativ som innebär mindre risk för hälsa och miljö. 
Motsvarande regler gäller för biocidprodukter sedan 2013. Vid 2015 års utgång 
fanns cirka 27 biocidämnen och 83 växtskyddsämnen identifierade som kandi-
dater för substitution. Kemikalieinspektionen har under 2015 gjort jämförande 
bedömningar för tre biocidprodukter, men ingen av dessa produkter förbjöds 
eller begränsades. För 19 av ämnena i listan på växtskyddsämnen som är kandi-
dater för substitution har vi godkända produkter i Sverige, men inga jämförande 
bedömningar gjordes under 2015.

Kommande översyn av växtskyddsmedelsförordningen 
Inför översynen av växtskyddsmedelsförordningen har Kemikalieinspektionen till 
EU-kommissionen lämnat förslag till ändringar som syftar till att underlätta till-
gången till växtskyddsmedel med lägre risker. Förslagens syften är också att uppnå 
smidigare och effektivare prövningsprocesser samt stimulera innovation och efter-
frågan på miljöteknik.

Antibiotikaresistens och biocider 
Under diskussioner om hållbar användning av biocidprodukter har Kemikalie-
inspektionen påpekat till kommissionen att en EU-strategi för riskbedömning av 
sam- och korsresistens mellan verksamma ämnen och antibiotika bör tas fram. 
Kommissionen föreslog då att även biocidprodukter ska beaktas i samband med 
kommissionens handlingsplan for antimikrobiell resistens. Medlemsstaterna har 
stöttat detta vid ett myndighetsmöte.

Farliga ämnen i textilier 
Kemikalieinspektionen har på uppdrag av regeringen utrett åtgärder för att mins-
ka riskerna med farliga ämnen i textilier180 samt föreslagit att regeringen ska verka 
för en enhetlig produktlagstiftning för textilier inom EU. En sådan lagstiftning bör 
omfatta ämnen med särskilt farliga egenskaper, som kan ge allvarliga, långvariga 

180 Kemikalieinspektionen (2015). Farliga kemiska ämnen i textil – förslag till riskhanterande 
åtgärder. Rapport 9/15
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och bestående effekter på människors hälsa eller på miljön. Kemikalieinspektionen 
vill också undersöka möjligheterna till utökade begränsningar genom Reach. Det 
gäller dels för vissa så kallade azofärgämnen som tillsätts i textilier och som kan 
brytas ner till cancerframkallande ämnen, dels att pröva möjligheterna till märk-
ningskrav för allergiframkallande ämnen i textil.

I oktober 2015 skickade Sveriges klimat- och miljöminister och företrädare för 
textilbranschen ett gemensamt brev till EU-kommissionen med en uppmaning om 
att skärpa regelverket kring farliga ämnen i textilier181.

Skärpta krav på kontroll av utsläpp från industrianläggningar
Sverige och Naturvårdsverket har i EU:s inom EU:s industriutsläppsdirektiv dri-
vit utökade krav på substitution och utsläppsminskning gällande referensvärden 
för bästa tillgängliga teknik. Bland annat togs beslut om avloppsvattenrening 
för kemikalieindustrierna, en åtgärd som kommer att ge lägre utsläpp. Gällande 
avfallsförbränning har Sverige fått igenom ytterligare 16 parametrar för datain-
samling och med möjlighet att sätta utsläppsgränsvärden för, varav flera särskilt 
farliga ämnen som kadmium, kvicksilver och PCB.

Kriterier för hormonstörande ämnen 
Sverige stämde EU-kommissionen i juli 2014 för att inte ha följt bestämmelserna i 
EU:s förordning om biocidprodukter i fråga om att senast i december 2013 beslu-
tat kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen. Den 16 december 2015 
meddelade EU-domstolens tribunal dom i målet och den visade att Sverige haft 
rätt i sin stämningsansökan. Klimat- och miljöminister Åsa Romson skrev i januari 
2016 ett brev till EU-kommissionen för att understryka att hon förväntar sig att 
kommissionen nu skyndsamt vidtar åtgärder. 

NATIONELLA INSATSER

Förbjudna farliga ämnen i varor upptäcks vid tillsyn
Kemikalieinspektionens tillsyn 2015 visar att det finns brister i informationen om 
kemiska ämnen i leverantörskedjan. Tillsynen visade även att det i vissa fall finns 
förbjudna ämnen i varor och produkter, till exempel bly i elektrisk och elektro-
nisk utrustning och ftalater i leksaker av mjuk plast. Kunskap om och efterlevnad 
av kemikalielagstiftningen varierar mycket mellan olika verksamhetsutövare och 
branscher, från god till otillräcklig.

181 http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/10/asa-romson-kraver-tillsammans-med-
svenska-textil--och-kladesforetag-att-eu-tar-bort-farliga-kemikalier/
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Vilda bin påverkas negativt av neonikotinoider
En ny svensk forskningsstudie publicerad 2015 visar att neonikotinoider påverkar 
vilda bin negativt182. Neonikotinoider är ett växtskyddsmedel som har använts 
mot insektsangrepp. Vilda bin är viktiga för pollineringen av grödor. 

Förslag om förbud mot PFAS i brandskum
Kemikalieinspektionen har lämnat ett förslag på nationellt förbud mot använd-
ning av brandsläckningsskum som innehåller den högfluorerade ämnesgruppen 
PFAS för övning och utbildning. 

Enskilda domar
I en dom fick företaget Sandvik, efter överklagande, tillstånd för ett oväntat rym-
ligt kvicksilverutsläpp. Domen kan även påverka tillstånd för andra anläggningar. 
I en annan dom för Vargön Alloys fastställdes, efter överklagande, att deras slagg 
är att betrakta som avfall i ett antal användningsområden. Det ger möjlighet att 
kontrollera hur det används och begränsa dess miljöpåverkan. Domen kan även 
påverka andra metallverks tungmetallhaltiga restprodukter/avfall.

Oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper (precisering 3)

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

INSATSER INOM EU

Sverige har varit aktivt för att få med utökade krav på substitution och utsläpps-
minskning i BREF-arbetet under industriutsläppsdirektivet (IED). I arbetet med 
avfallsförbränning har Sverige fått igenom ytterligare parametrar att samla in data 
på och sätta utsläppsgränsvärden, bland annat kontinuerlig mätning av dioxiner 
och furaner i luft.

182 Seed coating with a neonicotinoid insecticide negatively affects wild bees. Rundlöf, M. et 
al. Nature Volume: 521, Pages: 77–80 Date published: (07 May 2015) DOI: doi:10.1038/
nature14420
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NATIONELLA INSATSER

Naturvårdsverket har i tre tillståndsärenden inte fått stöd av Mark- och miljö-
domstolen rörande villkor som ställer krav på kontinuerlig provtagning av dioxiner 
och furaner. Under 2015 meddelade Mark- och miljööverdomstolen prövnings-
tillstånd för ett av dessa mål. I januari 2016 kom domen som gav stöd till krav på 
kontinuerlig långtidsprovtagning av dioxiner och furaner. Domen har betydelse 
för begränsningsvärden för utsläpp av dioxiner och furaner till luft och hur de kan 
övervakas i avfallsförbränningsanläggningar, men även i andra branscher. Domen 
ställer skarpare krav än minimireglerna i IED:s kapitel om avfallsförbränning, och i 
det svenska genomförandet183 ställs inte krav på kontinuerlig provtagning.

Förorenade områden (precisering 4)

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

NATIONELLA INSATSER

Inga nya eller förändrade styrmedel inom efterbehandling av förorenade områden 
är beslutade under 2015. Det finns 1 006 förorenade områden som bedöms utgöra 
mycket stor risk för miljön och människors hälsa. Ytterligare cirka 6 990 områden 
bedöms utgöra stor risk och skulle också behöva åtgärdas. Totalt pågick 1 421 
efterbehandlingsinsatser i landet under 2015. Arbetet med att uppnå preciseringen 
år 2020 går framåt, men takten måste öka.

Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper (precisering 5)

Lågvolymämnen i Reach
EU-kommissionen presenterade i år kostnads-nyttoberäkningar för fem olika sce-
narier med varierande grad av datakrav för lågvolymämnen (1–10 ton/år).184,185 
I dessa bedömdes kostnaderna vara realistiska. Nyttoeffekterna för hälsa ansågs 

183 Förordning om förbränning av avfall (SFS 2013:253)
184 Technical assistance related to the review of REACH with regard to the extension of 

the registration requirements for substances manufactured or imported between 1 and 
10 tonnes per year (ENV.A.3/SER/2013/0057r). Prepared for DG Environment March 
2015. RPA, Risk and Policy Analysis. http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/
publications_en.htm

185 https://chemicalwatch.com/23364/no-clear-case-for-change-on-low-volume-substances
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däremot vara underskattade på grund av bristande dataunderlag. För att höja 
informationskraven i Reach skulle det, enligt kommissionen, krävas konsekvens-
bedömningar, något som inte hinner utföras inför registreringsomgången 2018.

Inför registreringen 2018 har Echa tagit fram en så kallad färdplan (roadmap)186. 
Echa kommer att stödja registranter av lågvolymämnen för att underlätta till-
ämpningen av kriterierna i Reach bilaga 3. Uppfylls kriterierna så krävs informa-
tion enligt hela Reach bilaga 7, inklusive toxikologi och ekotoxikologi. I annat fall 
räcker det för registranter att lämna uppgifter om fysikalisk/kemiska egenskaper. 
Echa ska dels upprätta en förteckning över ämnen som sannolikt uppfyller kriteri-
erna, dels utveckla mallar och arbetsflöden. 

Hormonstörande ämnen
Under våren 2015 ändrades bilagorna till Reach så att informationskrav för 
reproduktionstoxicitet kan uppfyllas enligt en ny testmetod, Extended One-
Generation Reproductive Toxicity Study (EOGRTS).187 Kemikalieinspektionen har 
deltagit i två arbetsgrupper under Echa för att underlätta införandet. En grupp har 
tagit fram vägledning till industrin för hur testmetoden ska tillämpas i förhållande 
till informationskraven. Den andra gruppen har tagit fram vägledning för Echas 
utvärdering. Kemikalieinspektionen deltar även i Echas rådgivande expertgrupp 
som inrättades 2014 för att identifiera om kemiska ämnen har hormonstörande 
egenskaper. 

Arbetsseminarier i forskar- och myndighetsnätverket för hormonstörande 
ämnen hålls årligen sedan 2011. Seminariet under 2015, ”Endocrine active sub-
stances in the food – What is the problem?” anordnades av Kemikalieinspektionen 
och Livsmedelsverket. 

Ett fyraårigt EU-finansierat forskningsprojekt, EDC-MixRisk, startade våren 
2015. Projektet involverar sex svenska universitet (samtliga knutna till det natio-
nella akademiska forskningscentret SweTox), samt fem europeiska och ett ameri-
kanskt universitet. Forskningen inriktas på att öka förståelsen av mekanismer och 
hälsoeffekter av hormonstörande ämnen på barn samt hur dessa ämnen uppträder 
i blandningar.188

Kombinationseffekter
EU-kommissionens forskningscenter, Joint Research Center (JRC), publicerade 
2015 en översikt över ny och alternativ metodik för bedömning av kombinations-

186 http://echa.europa.eu/documents/10162/13552/reach_roadmap_2018_web_final_en.pdf
187 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0282
188 http://edcmixrisk.ki.se/
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effekter. Där tillfrågas också experter om sin syn på ”priority mixtures”189. JRC 
ser en stark potential i de nya verktygen men konstaterar också att mer vägled-
ning behövs för att de ska komma till bred användning.190 Kommissionen skulle 
ta fram en vägledning till juni 2014 för att identifiera ”priority mixtures”191, men 
ännu har ingen vägledning kommit.

Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, har olika aktiviteter 
som berör kombinationseffekter, bland annat arbete med vägledningar för kumu-
lativ riskbedömning av växtskyddsmedel.192 

Resultat från Livsmedelsverkets mångåriga undersökningar av ytaktiva ämnens 
effekter på tarmslemhinnan har gett bidrag till ett arbete av Efsa vars slutsats är 
att ytaktiva livsmedelstillsatser (emulgeringsmedel) kan vara en riskfaktor för 
inflammatoriska sjukdomar, allergier, och autoimmuna sjukdomar.193 Livsmedels-
verket har nu undersökt en blandning av ytaktiva ämnen i mat som visar att slem-
hinnan påverkas additivt, det vill säga att de enskilda ämnenas effekt läggs sam-
man. I en annan experimentell studie undersöktes hur några olika polyaromatiska 
kolväten (PAH) som förekommer i mat påverkar varandras giftighet194 Resultaten 
är viktiga dels för kunskapsutvecklingen dels för att sätta framtida gränsvärden.

I juni 2015 publicerade Kemikalieinspektionen en översikt och analys av möj-
ligheterna att använda en bedömningsfaktor, MAF,195 för att ta hänsyn till risken 
för kombinationseffekter. Rapportförfattaren är skeptisk till en generell faktor 
som täcker in den stora variationen av exponeringssituationer med olika bland-
ningar utan att det blir orimligt konservativt för alltför många situationer. Däre-
mot öppnas för att använda sådana faktorer vid avgränsade förhållanden och 
specifika blandningar.196 

189 Kemikalieblandningar som identifieras som prioriterade för ytterligare bedömning med 
beaktande av riskerna för exponering av människor och miljö.

190 Scientific methodologies for the assessment of combined effects of chemicals – a survey and 
literature review 2015 http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC97522/
jrc_tech_rep_sci%20meth%20for%20mix_final.pdf

191 COM (2012) 252 final. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV-EN/TXT/?qid=14522538
85656&uri=CELEX:52012DC0252&from=EN

192 http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/pesticides
193 Efsa. 2015. Annual report of the emerging risks exchange network 2014. Technical report. 

Efsa Supporting publication 2015:EN-839
194 Abramsson-Zetterberg L, Maurer B-M. 2015. Fluoranthene and phenantrene, 

two predominant PAHs in heat-prepared food, do not influence the frequency of 
micronucleated mouse erythrocytes induced by other PAHs. Toxicology Reports, 2:1057-
63

195 Mixture Assessment Factor
196 An additional assessment factor (MAF) - a suitable approach for improving the regulatory 

risk assessment of chemical mixtures? KemI Rapport 5/15, juni 2015.
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Under perioden 2012–2016 finansierar Formas två forskningsprojekt som 
undersöker kombinationseffekter, INTERACT197 och MiSSE198. Ytterligare ett pro-
jekt med inriktning på kombinationseffekter, NICE199, avslutades 2015.

Nanomaterial
Särskilda informationskrav vid registrering av nanomaterial i Reach är ett viktigt 
första steg för att kunna bedöma och hantera risker med nanomaterial. EU-kom-
missionen utlovade förslag till förändringar av bilagorna till Reach under 2015, 
men förslagen har skjutits på framtiden. Sverige verkar aktivt för att lämpliga krav 
på standardinformation för nanomaterial ska införas. 

Kemikalieinspektionen publicerade 2015 en konsekvensutredning av nya EU-
regler för nanomaterial200, enligt vilken det behövs en väl anpassad reglering av 
nanomaterial i kemikalielagstiftningen samt en bättre överblick över marknaden 
för att kunna bedöma behovet av åtgärder. Flera medlemsstater anser ett gemen-
samt nanoregister vara lämpligt och underlag har tagits fram av kommissionen. 
Några medlemsstater har infört nationella register, exempelvis Frankrike, Belgien 
och Danmark. I Sverige har frågan om nanoregister diskuterats i tidigare utred-
ningar både av Kemikalieinspektionen och av regeringen201,202. 

Kemikalieinspektionen föreslår nu i ett regeringsuppdrag att anmälan till produkt-
registret även ska innehålla information om avsiktligt tillsatta nanomaterial som pro-
dukten innehåller, oavsett koncentration i produkten. Ingen anmälningsplikt föreslås 
för nanomaterial i varor, men att en eventuell sådan utreds i ett separat uppdrag.203

Kemikalieinspektionen och Trafikverket anordnade 2015 ett myndighetsmöte 
om nanomaterial som diskuterade bland annat registrering i produktregistret och 
EU-kommissionens arbete med nanomaterial. Vid mötet presenterades även dels 

197 INTERACT, Interaktionen med biocider och metaller i utvecklingen av antibiotikaresistens, 
https://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/INTERACT.aspx

198 MiSSE, Bedömning av hormonstörande ämnen i blandningar med inriktning på 
sköldkörtelpåverkan med katter som modell för människors inomhusexponering för 
kemikalier, http://www.mmk.su.se/misse/

199 NICE, Novel Instruments for effect-based assesment of chemical pollution in coastal 
ecosystems, http://www.nice.gu.se/svenska/

200 Impact Assessment of Further Regulation of Nanomaterials at a European Level. PM 1/15. 
KemI, 2015

201 Säker användning av nanomaterial. Behov av reglering och andra åtgärder. Rapport från 
ett regeringsuppdrag. KemI Rapport 1/10, mars 2010.

202 SOU 2013:70 Säker Utveckling! Nationell handlingsplan för säker användning och 
hantering av nanomaterial

203 Förslag om utökad anmälningsplikt för nanomaterial. Rapport från ett regeringsuppdrag. 
KemI Rapport 10/15, december 2015.
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forskning om att förstärka betong med nanomaterial, dels Trafikverkets och  
BASTA:s204 arbete med nanomaterial ur ett brukarperspektiv.

Läkemedel
Läkemedelsverket har under 2015 förordat, och fått samsyn inom EU för behovet 
att se över riktlinjen för miljöriskbedömning av humanläkemedel. Syftet är att få 
mer adekvat miljöinformation för läkemedelssubstanserna genom att använda mer 
relevanta testmetoder som fokuserar mer på den farmakologiska effektens bety-
delse för eventuell miljöpåverkan. 

Under 2015 startade ett omfattande fyraårigt projekt om miljöriskbedömning,205 
som drivs av bland annat EU-kommissionen. Projektet ska förbättra testkraven 
och få fram data för äldre läkemedel som i dag saknar miljöriskbedömningar.

Forskningsprogrammet MistraPharma206 har arbetat med miljöpåverkan av 
läkemedelsrester. Sammantaget har fler än 150 vetenskapliga artiklar publicerats 
och tio avhandlingar slutförts under de åtta år som programmet pågått. Läke-
medelsverket har deltagit, både som ordförande och i referensgruppen. Vid Mis-
traPharmas avslutningskonferens i oktober 2015, föreslog styrelsen att ett nytt 
centrum för miljö och läkemedel ska skapas vid Läkemedelsverket. 

Det fjärde högnivåmötet inom den globala kemikaliestrategin SAICM207 antog 
i september 2015 miljöpåverkan från läkemedel som en ny så kallad framkants-
fråga (emerging policy issue).

Alternativ till djurförsök
Under 2015 beslutade EU-kommissionen att satsa 30 miljoner euro i ett sex-årigt 
internationellt forskningsprogram som ska försöka utveckla alternativ till djur-
försök.208 Resultat från försök på celler ska kombineras med stora mängder redan 
insamlade befintliga data för att utforma beräkningsmodeller. Målsättningen är  
att leverera trovärdiga, djurfria riskbedömningar av kemikalier. Sammanlagt  
39 universitet, företag, myndigheter och organisationer från Europa och USA 
ingår i programmet. Swetox, som är ett konsortium för toxikologiska vetenskaper 
med elva ingående svenska universitet, är svensk part. Swetox tilldelas motsvarande 
13 miljoner kronor av de beviljade medlen. Forskningen kommer att bedrivas vid 
universiteten i Stockholm och Linköping samt vid Swetox i Södertälje.

204 http://www.bastaonline.se
205 Intelligent Assessment of Pharmaceuticals in the Environment, iPiE,  

http://www.imi.europa.eu/content/ipie
206 http://www.mistrapharma.se/
207 http://www.saicm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=534&Item

id=696
208 http://www.eu-toxrisk.eu/
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Information om farliga ämnen i material och produkter (precisering 6)

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

Globalt program beslutat inom SAICM
I september 2015 antog det fjärde högnivåmötet inom den globala kemikaliestra-
tegin, SAICM209, ett frivilligt program för information om ämnen i varor (Chemi-
cals in Products, CiP)210. Syftet med programmet är att öka tillgången på informa-
tion om ämnen i varor: 
• till företag i hela leverantörskedjan 
• till konsumenter 
• till aktörer i avfallsledet

I programmet ingår gemensamma principer och mål för informationsöverföring. 
Dessutom ingår en guide med exempel på hur företag konkret kan arbeta för att 
öka tillgången till information. Programmet skapar förutsättningar för företag 
att få bättre kunskap om innehållet i sina varor, och därmed bättre möjlighet att 
göra aktiva val för att minska risker för människors hälsa och för miljön. FN:s 
miljöprogram UNEP samordnar genomförandet av programmet. Sverige initierade 
frågan inom SAICM år 2008 och har sedan dess haft en aktiv roll bland annat 
genom att Kemikalieinspektionen är ordförande i projektets styrgrupp. 

EU-domstolen stödjer Sveriges tolkning av krav i Reach
I september 2015 avgjorde EU-domstolen att den tolkning som Sverige och sex 
andra medlemsländer gjort av Reach-förordningens informationskrav för särskilt 
farliga ämnen i varor211 är riktig. 212 Om en vara innehåller mer än 0,1 viktprocent 
av ett särskilt farligt ämne som finns upptaget på EU:s så kallade kandidatför-
teckning, ska leverantören informera om detta. Domen fastslår att halten av det 
kemiska ämnet ska beräknas för varje del av en sammansatt vara och inte i förhål-
lande till hela varans vikt, vilket varit EU-kommissionens tolkning. Efter domen 

209 Strategic Approach to International Chemicals Management
210 http://www.saicm.org/images/saicm_documents/iccm/ICCM4/FINALmtgdoc/Doc10/

K1502319%20SAICM-ICCM4-10-e.pdf
211 Reachförordningen, artiklarna 7.2 och 33.
212 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d507d74a1cc36

f403a8b22d230fe9e4c59.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObNmPe0?text=&docid=167286
&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=538414
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har den europeiska kemikaliemyndigheten uppdaterat sin vägledning om innehåll 
av särskilt farliga ämnen i varor. Sverige har drivit frågan sedan informationskra-
vet i Reach-förordningen trädde ikraft. 

Fler ämnen på kandidatförteckningen
Informationskravet för varor i Reach har utökats genom att fler särskilt farliga 
ämnen har förts upp på den så kallade kandidatförteckningen. I december 2015 
omfattades 168 ämnen av informationskravet för varor i Reach, vilket är 7 ämnen 
fler än i december 2014 (se figur 4.5). 

Informationskrav för vissa varugrupper
Sverige har fortsatt att framföra behovet av informationskrav för kemikalier i 
varor i olika regelverk, exempelvis ekodesigndirektivet. Behovet av ökad spårbar-
het av kemikalier för att uppnå en cirkulär ekonomi har påtalats vid flera inspel 
till EU-kommissionen, liksom vid internationella möten och konferenser.

Antal ämnen

Figur 4.5 Antal ämnen på kandidatförteckningen 2008–2015

KÄLLA: KEMIKALIEINSPEKTIONEN

Ämnen med särskilt farliga egenskaper identifieras kontinuerligt inom EU. Varje halvår fattar 

EU:s kemikaliemyndighet Echa beslut om att inkludera nya ämnen på den så kallade kandidat-

förteckningen. Det innebär bland annat att leverantörer måste informera sina kunder om en 

vara, eller del av en vara, innehåller mer än 0,1 viktprocent av ämnet. I slutet av 2015 var 

antalet ämnen på kandidatförteckningen 168.
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Klassificering- och märkning av kemiska produkter
Klassificering- och märkning av kemikalier är en viktig grund för informationsö-
verföring i leverantörskedjan och för riskhantering av kemiska produkter och 
varor. EU:s förordning om klassificering- och märkning, CLP, innehåller ett euro-
peiskt register213 som utvecklas och uppdateras kontinuerligt. Allt fler ämnen blir 
klassificerade. Ungefär 4 550 kemiska ämnen har i dag en harmoniserad klassifice-
ring som är bindande inom EU. Därutöver har omkring 125 000 kemiska ämnen 
självklassificerats och anmälts till registret av företag. 

Under 2015 har Echas föreskrivande kommitté fattat beslut om att 33 nya 
ämnesklassificeringar ska föras in i bilaga 6 i CLP-förordningen214 samt att en ny 
kategori för frätande egenskaper införs215. De nya klassificeringarna och märk-
ningarna blir bindande från 1 januari 2017. Sedan CLP-förordningen trädde i 
kraft 2008 har Sverige föreslagit harmoniserad klassificering för totalt 19 ämnen 
varav 13 industrikemikalier och sex verksamma ämnen i biocidprodukter och 
växtskyddsmedel.

Förslag på loggbok vid nybyggnation
Boverket har under 2015, på regeringens uppdrag, undersökt förutsättningarna 
för att införa ett nationellt system för dokumentation av produkter och material 
som används i byggnader, en så kallad loggbok. Boverkets författningsförslag216 
omfattar krav vid byggnation av större flerbostadshus, kontor, skolor, förskolor 
och vårdlokaler. Syftet är att öka spårbarheten för de produkter, material och far-
liga ämnen som används i byggnader. Loggboken ska kunna användas vid förvalt-
ning och materialinventeringar i samband med ändring, sanering eller rivning. 

Kunders och konsumenters rätt till information 
Enligt Reach-förordningen har yrkesmässiga kunder rätt att få information om en 
vara innehåller något kemiskt ämne som finns upptaget på EU:s förteckning över 
särskilt farliga ämnen. Konsumenter har, efter förfrågan, rätt att inom 45 dagar få 
samma information. Endast ett fåtal kommuner och länsstyrelser har genomfört 
insatser för att upplysa konsumenter om deras rättighet. De som har genomfört 
insatser har ofta kombinerat upplysning till konsumenter med tillsyn av handels-
företag för att kontrollera att de har rutiner för att hantera frågor från konsumenter. 

213 http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/clp/cl-inventory
214 Teknisk anpassning ATP 7
215 Teknisk anpassning ATP 8
216 Boverket (2015). Dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation - En så 

kallad loggbok. Rapport 2015:46.
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Kemikalieinspektionens tillsyn visar att det finns brister i informationen om 
kemiska ämnen i leverantörskedjan. I ett större tillsynsprojekt under 2015 inriktat 
på kläder och skor upptäcktes att flera varor med påstådd antibakteriell funktion 
eller liknande saknade den märkning som då ska finnas på varan. 

Analys

Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen

Den snabbt ökande konsumtionen, produktionen och handeln med varor ökar 
spridningen av kemiska ämnen. Detta ställer stora krav på att effektiva styrmedel 
och åtgärder införs nationellt, inom EU och internationellt för att motverka den 
ökande exponeringen som människor och miljön utsätts för. Kunskap om effek-
ter av den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen är fortfarande mycket 
begränsad. Det tar lång tid innan förbud och begränsningar av kemiska ämnen 
i varor leder till minskad spridning till miljön eftersom många varor finns kvar 
i samhället under lång tid och fortsätter bidra till emissioner och exponering av 
människor och miljön. För att öka möjligheterna till substitution av farliga ämnen 
och för att främja giftfria materialkretslopp är det viktigt med satsningar på forsk-
ning och utveckling av kemiska ämnen med mindre miljö- och hälsofarliga egen-
skaper och icke-kemiska alternativ.

Lagstiftningen för farliga ämnen i varor är bristfällig och behöver utvecklas, 
såväl inom EU som internationellt. Regler behöver utformas så att de i ökad 
utsträckning tar hänsyn till att barn är känsligare än vuxna för exponering av 
farliga ämnen. Det är av särskild stor vikt att hormonstörande ämnen kan identi-
fieras och bytas ut. Under året har en rad beslut fattats inom EU och på interna-
tionell nivå som bidrar till minskad exponering. Utvecklingen av lagstiftning går 
dock generellt långsamt, och ytterligare åtgärder och styrmedel är nödvändiga. 
I vissa fall går det betydligt snabbare att få resultat på nationell nivå med hjälp 
av ekonomiska och informativa styrmedel jämfört med nya förbud och begräns-
ningar på EU-nivå. Det är därför av stor vikt att fortsätta utveckla en bredd av 
styrmedel och åtgärder. Två exempel med potential är kemikaliekrav vid offentlig 
upphandling och skatt på farliga ämnen i vissa varugrupper. Regeringens fortsatta 
satsning på handlingsplanen för en giftfri vardag är ett betydelsefullt steg på vägen 
för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, särskilt för att minska barns och ungas 
exponering för farliga kemiska ämnen. Handlingsplanen gör det möjligt för Kemi-
kalieinspektionen att kraftigt utöka insatserna nationellt, inom EU och internatio-
nellt. Flera andra myndigheter deltar i handlingsplanens olika delprojekt, och ett 
nytt nätverk har startat för att stödja kommunernas arbete för en giftfri vardag. 
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En positiv utveckling kan även skönjas när det gäller försök att rena avloppsvat-
ten från läkemedelsrester liksom en ökad försäljning av ekologiska livsmedel. 
Satsningar inom forskning och utveckling behövs för att i ökad utsträckning få 
fram och tillämpa icke-kemiska metoder och förebyggande åtgärder inom jord- 
och skogsbruket. Det är viktigt både för att uppnå miljökvalitetsmålen och för att 
skapa konkurrensfördelar för svensk produktion.

Användningen av särskilt farliga ämnen 

De stora kemikalieregelverken inom EU, som utvecklats under senare år, leve-
rerar nu viktiga beslut om utfasning av särskilt farliga ämnen, så som framgår 
av resultatredovisningen. Det gäller till exempel Reach-förordningen, CLP, EU:s 
växtskyddsmedelsförordning och biocidproduktförordning samt de särskilda 
produkt lagstiftningarna som RoHS och leksaksdirektivet. De nya jämföran-
debedömningarna för växtskyddsmedel och biocidprodukter kan bidra till att 
ytterligare begränsa användning av särskilt farliga ämnen i bekämpningsmedel i 
kommande produktprövningar. Fortfarande är viktiga delar av regelverken i en 
implementeringsfas. Det gäller begränsningar inom Reach och tillståndssystemet 
som riskerar att bli svagt om förslag till mycket breda användningar kommer att 
tillåtas. Det har stor betydelse att Sverige och andra länder fortsätter att verka 
pådrivande för en hög skyddsnivå i genomförandet av regelverken samt i översy-
nen av växtskyddsmedelsförordningen. En framgång i detta pådrivande arbete är 
att EU-domstolen gav Sverige rätt i frågan om EU-kommissionens underlåtenhet 
att fastställa kriterier för hormonstörande ämnen. Fortfarande behöver regelver-
ken förstärkas så som anges i etappmålen för farliga ämnen. Även arbetet med de 
globala konventionerna levererar förbud mot särskilt farliga ämnen och bidrar till 
att förhindra global spridning av dessa som även skyddar den svenska miljön.

Oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper 

Av de idag kända oavsiktligt bildade ämnena med farliga egenskaper är dioxiner, 
furaner och PAH de mest betydande. Kunskapen om oavsiktligt bildade ämnen 
har ökat kontinuerligt, men både i vilken omfattning dessa bildas och sprids är 
fortfarande dåligt känd. 

Det har skett steg på vägen mot en bättre övervakning av dioxiner och furaner 
i avfallsförbränningsanläggningar. Det kan öka möjligheten att även ställa högre 
övervakningskrav på övriga tillståndspliktiga förbränningsanläggningar. Konti-
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nuerlig mätning av dioxiner och furaner skulle ge bättre kunskap om utsläppens 
storlek och underlag för åtgärder. 

Utöver avfallsförbränningsanläggningar och andra större förbränningsanlägg-
ningar bidrar även annan förbränning som mellanstora (icke tillståndspliktiga) 
förbränningsanläggningar och småskalig förbränning till utsläpp av oavsiktligt 
bildade föreningar som dioxiner, furaner och PAH:er. Den sekundära spridningen 
av oavsiktligt bildade ämnen är dåligt kvantifierad. Det är till exempel viktigt att 
hantera avfall på ett sätt så att spridning av material med innehåll av farliga oav-
siktligt bildade ämnen minimeras.

Förorenade områden

Gamla miljögifter blir sanerade då Naturvårdsverket arbetar konkret mot en gift-
fri miljö genom att se till att hela bidraget blir fördelat till de mest prioriterade 
förorenade områden runt om i Sverige. Genom att inventeringsarbetet är färdigt 
finns ett bra underlag för att arbeta vidare med åtgärder. Naturvårdsverket bedö-
mer att flera viktiga styrmedel finns på plats för att nå miljömålen men efterbe-
handlingstakten behöver öka. Den nuvarande takten är för låg för att åtgärda 
förorenade områden så att de inte utgör en risk för kommande generationer. Ris-
kerna för miljö och hälsa från Sveriges förorenade områden kommer inte att vara 
åtgärdade till 2020. För att öka takten är följande förutsättningar avgörande: 
• tillräckliga medel för att sanera områden där det inte finns någon ansvarig 

verksamhetsutövare eller där staten har förorenat 
• andra saneringstekniker än schakt och deponering som kan leda till effektivare 

saneringar
• att miljöbalken används fullt ut för saneringar där det finns en ansvarig för 

föroreningen

De områden som åtgärdas finansieras både med statliga medel och av den ansva-
rige verksamhetsutövaren. Det är relativt vanligt med en kombination, där staten 
står för en del av kostnaden där det saknas ansvar och att den ansvarige står för 
resten. Tillsynen och tillämpningen av miljöbalken är avgörande för att inte nya 
förorenade områden ska tillkomma på grund av miljöfarlig verksamhet och att 
den ansvarige, där sådan finns, tar sin del av kostnaden. 

Det pågår en del initiativ hos ansvariga för att möjliggöra att de kan ta ett 
ansvar för att hantera sina förorenade områden. Dataförsörjningen om förore-
nade områden utvecklas och en viktig del är att kommunerna får tillgång till den 
gemensamma databasen EBH-stödet. När kommunen får tillgång till databasen 
kommer de också kunna bidra till kvalitetssäkringen av informationen. Natur-
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vårdsverket har också tagit initiativ till ett projekt för att jobba med teknikut-
veckling av åtgärderna för förorenade områden. Projektet utförs som ett led i att 
uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Genom de utvärderingar som genomförts 
av miljökvalitetsmålet och av det statligt finansierade efterbehandlingsarbetet 
bedömer Naturvårdsverket att det med dagens saneringstakt inte är möjligt att 
uppnå generationsmålet för giftfri miljö. Man kan även se att de statligt genom-
förda projekten hittills haft en låg innovationsgrad. Teknikutveckling har pekats 
ut som en möjlig väg fram för att öka saneringstakten. Naturvårdsverkets projekt 
fokuserar på hur innovativa åtgärdstekniker för efterbehandling ska kunna bli en 
del av lösningen för att öka saneringstakten. 

Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper 

Processen med att registrera ämnen i Reach fortsätter, och omfattar allt fler 
ämnen. Allt fler ämnen granskas även inom programmen för utvärdering av verk-
samma ämnen i biocidprodukter och växtskyddsmedel. Det innebär att tillgången 
till kunskap om ämnens egenskaper har ökat markant. Kunskapen kommer fort-
sätta att öka de närmaste åren, särskilt vid nästa registreringsomgång i Reach 
2018. Då förväntas upp till 25 000 kemiska ämnen som produceras i volymer 
mellan 1 och 100 ton per år bli registrerade. Än så länge är dock kunskapen om 
hälso- och miljöfarliga egenskaper i stor utsträckning bristfällig. Detta gäller  
särskilt kunskap om hälso- och miljöegenskaper för lågvolymämnen217, för 
nanomaterial och för läkemedel som saknar miljöriskbedömningar. Kunskap 
om hormon störande ämnen och kombinationseffekter vid exponering från flera 
ämnen är ännu bristfällig. 

Att kunna svara upp mot ovan nämnda kunskapsbehov är således viktiga förut-
sättningar för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, främst gäller det frågan om skärp-
ning av informationskraven för lågvolymämnen inför 2018.218 

Lågvolymämnen ska enligt tidsplanen för infasning i Reach registreras senast 
1 juni 2018. De informationskrav som idag gäller för en stor del av dessa ämnen 
omfattar endast fysikalisk-kemiska egenskaper, vilket inte är tillräckligt för att 
göra en riskbedömning. Det medför att det saknas underlag för att bedöma hur 
ämnet kan hanteras säkert. Om informationskraven för dessa ämnen inte skärps 
inför registreringsomgången 2018, riskerar informationsbristen att bli långvarig. 
Det beror på att det kan dröja tills nya data tillförs ett ämnes registrering, till 
exempel med anledning av att en högre volym uppnås. Echas stöd till registranter 

217 Lågvolymämnen: ämnen som tillverkas i 1–10 ton per år och tillverkare/importör
218 Utveckla och effektivisera Reach – en handlingsplan. KemI Rapport 4/14, juni 2014.
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kommer dock att bidra till att farliga lågvolymämnen som uppfyller kriterierna 
identifieras och registreras med fullständiga data (enligt Reach bilaga 7). Regist-
ranterna för lågvolymämnen som inte uppfyller kriterierna förväntas samtidigt 
att bättre dokumentera varför kriterierna inte uppfylls. För ämnen som tillverkas 
i kvantiteter under 1 ton (per tillverkare och år) krävs ingen registrering alls, och 
därmed ingen information om miljö- och hälsoegenskaper.

Arbete för att definiera kunskapskrav rörande nanomaterial pågår, men san-
nolikt kommer förslag till anpassningar av Reach inte tas fram i tid för att träda i 
kraft innan registreringsomgången 2018. 

Forskningsprogrammet MistraPharma som avslutades 2015 utgör den hittills 
kanske största samlade insatsen inom området effekter av läkemedel i miljön. 
Kunskapen som byggts upp skulle, som föreslagits av programmets styrelse, med 
fördel kunna förvaltas och utvecklas under ett centrum för läkemedel och hållbar 
utveckling.

Det är viktigt att kriterier som avgör när ämnen ska betraktas som hormon-
störande tas fram och förs in i regelverken. Samtidigt så behövs mer kunskap om 
grundläggande samband mellan användningen av hormonstörande ämnen och 
deras effekter på människor och miljö.

Kunskapsläget generellt för kemiska ämnen är i en period av avsevärd förbätt-
ring. I stor utsträckning kan tillräckliga förutsättningar (i form av regler) förvän-
tas finnas på plats till 2020 för att kunskap som möjliggör riskbedömning och 
säker hantering av ämnen inom alla användningsområden ska bli tillgängliga. För 
några problematiska områden, exempelvis lågvolymämnen i Reach, nanomaterial 
samt miljöegenskaper hos läkemedel som varit i bruk lång tid, ser det ut att ta 
längre tid att skapa tillräckliga förutsättningar. Det är svårt att bedöma när det 
kan finnas tillräckliga förutsättningar för att riskbedöma kombinationseffekter 
och anpassa regelverken därefter. Det är dock viktigt att steg i den riktningen tas. 
Den regelutveckling och tillämpning som krävs för att uppnå preciseringen har 
mattats av, och inom områden som kombinationseffekter och hormonstörande 
ämnen har utvecklingen stannat av det senaste året. För att påskynda förändringar 
av regelverken behöver Sverige fortsätta att driva på arbetet inom EU, särskilt för 
lågvolymämnen, hormonstörande ämnen och kombinationseffekter. 

Information om farliga ämnen i material och produkter

Information om innehåll av farliga ämnen i material och varor är mycket bristfäl-
lig. Många varor tillverkas utanför EU, vilket försvårar informationsflödet. Sverige 
har varit drivande för att det nu finns ett frivilligt globalt program med gemen-
samma mål och principer som kan lägga grunden för informationsöverföring om 
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kemikalier i den globala varuhandeln. En av de viktigaste åtgärderna framgent är 
att sprida kännedom om programmet och verka för att företag inför informations-
system. 

Informationskravet för varor i Reach har utökats genom att fler särskilt farliga 
ämnen har förts upp på den så kallade kandidatförteckningen. I december 2015 
omfattades 168 ämnen av informationskravet för varor i Reach, vilket är 7 ämnen 
fler än i december 2014. EU-domstolens avgörande om tolkningen av 0,1-procent-
gränsen (se vidare Resultat) har också utökat kravet. Domslutet kommer att leda 
till att mer information om innehållet av särskilt farliga ämnen ska lämnas i leve-
rantörskedjan och till konsumenter som efterfrågar den. 

Informationskravet behöver utökas till att gälla alla miljö- och hälsofarliga 
ämnen. Information om innehållet i material och varor behöver dessutom nå 
avfallsledet. Konsumentens rätt att få information om innehåll i en vara behöver 
stärkas genom att informationen ska vara tillgänglig vid inköpstillfället. EU-kom-
missionens initiativ för att genomföra handlingsplanen för en cirkulär ekonomi 
samt utvecklingen av EU:s strategi för giftfri miljö till 2018 inom sjunde miljö-
handlingsprogrammet219 är viktiga möjligheter för Sverige att kommande år driva 
på för utökade informationskrav (se även etappmålet Information om farliga 
ämnen i material och produkter).

Farliga ämnen som finns lagrade i samhället i byggnader och infrastruktur är en 
stor utmaning. Boverkets förslag att införa loggbok för vissa offentliga byggnader, 
kontor och större flerbostadshus skulle öka spårbarheten och underlätta åtgärder 
vid problem i inomhusmiljön samt möjliggöra ett säkrare omhändertagande av 
byggmaterial vid renovering och rivning. Ett system med loggböcker kan bidra till 
att uppnå flera miljömål, såsom miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö, Giftfri 
miljö och Begränsad klimatpåverkan samt etappmålen om ökad resurshushållning 
i byggsektorn respektive farliga ämnen.

Bedömning av miljökvalitetsmålet och utvecklingen i miljön

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.

219 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013D1386
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SKYDDANDE OZONSKIKT

ANSVARIG MYNDIGHET: NATURVÅRDSVERKET

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

Regeringen har fastställt två preciseringar:

VÄNDPUNKT OCH ÅTERVÄXT: Vändpunkten för uttunningen av ozonskiktet har nåtts och 

början på återväxten observeras.

OFARLIGA HALTER OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN: Halterna av klor, brom och andra ozon-

nedbrytande ämnen i de övre luftlagren understiger den nivå där ozonskiktet påverkas 

negativt.

JA: MILJÖKVALITETSMÅLET ÄR UPPNÅTT  

ELLER KOMMER KUNNA NÅS

UTVECKLINGEN I MILJÖN ÄR POSITIV

Sammanfattning

Uttunningen av ozonskiktet har avstannat och mycket tyder på att återväxten 
påbörjats. En statistisk säkerställd återhämtning bedöms kunna fastställas om fem 
år. Flertalet av de ämnen som bryter ned ozonskiktet regleras framgångsrikt under 
Montrealprotokollet. Det finns dock ett fortsatt hot mot ozonskiktet på grund av 
fortsatt användning av ozonnedbrytande ämnen samt utsläpp från uttjänta pro-
dukter. Utsläppen av lustgas, som både bryter ned ozonskiktet och bidrar till växt-
huseffekten, fortsätter att öka. Utsläppen av lustgas är i dag större än för någon 
annan ozonnedbrytande gas, inte i volym men däremot om man tar hänsyn till 
dess ozonnedbrytande potential. Även om de ökade lustgasutsläppen inte bedöms 
hota måluppfyllelsen så kommer de att fördröja den fullständiga återhämtningen 
av ozonskiktet. Eftersom många kväveföreningar kan omvandlas till lustgas är 
det även viktigt att minska utsläppen av dessa ämnen. Åtgärder i syfte att minska 
utsläpp av kväveföreningar ökar även förutsättningarna att nå många andra mil-
jökvalitetsmål. För att säkerställa återväxten av ozonskiktet och om möjligt även 
tidigarelägga den fullständiga återhämtningen behöver det internationella arbetet 
inom ramen för Montrealprotokollet fortsätta med oförminskad kraft.
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Resultat

Vändpunkt och återväxt av ozonskiktet (precisering 1)

Ozonskiktets tjocklek har sedan 1996 upphört att minska. Globalt är ozonskiktet 
i dag cirka 3 procent tunnare jämfört med referensvärdet (globalt medelvärde för 
perioden 1964–1980)220. Om ozonskiktet över de båda polarområdena, som drab-
bas av kraftiga uttunningar varje år, undantas är minskningen jämfört med refe-
rensvärdet endast 2 procent221. Den i stora drag positiva utvecklingen av tillståndet, 
som redovisades i den fördjupade utvärderingen 2015, håller i sig222. Från såväl 
mark- som satellitmätningar och modellresultat finns indikationer på att den globala 
återväxten av ozonskiktet har påbörjats. Nationella mätdata av ozonskiktet visar 
inte på några större förändringar beträffande ozonskiktets tjocklek men utveckling-
en är fortsatt försiktig positiv även här (se figur 5.1). Trots detta saknas vetenskaplig 
konsensus dels om att återhämtningen är statistiskt säkerställd dels att denna åter-
hämtning verkligen är ett direkt resultat av minskade utsläpp av ozonnedbrytande 
ämnen. Enligt forskare som analyserat tidsserier av ozonhalter kopplat till naturliga 
variationer förväntas en statistiskt säkerställd återhämtning på mellanlatituderna223 
kunna göras först om 5 år224. För polarområdena gör man bedömningen att det 
behövs ytterligare cirka 10–20 år innan återhämtningen statistiskt kan säkerställas.

Den mängd UV-strålning som nådde Sverige under året var ovanligt låg vilket 
tros bero på en mulen sommar. Några effekter på inkommande UV-strålning, som 
en följd av ozonskiktets positiva utveckling, har dock ännu inte kunnat fastställas. 
Detta eftersom de naturliga variationerna är stora.

Ozonskiktet bedöms alltså vara på väg att återhämta sig, och detta beror med 
stor sannolikhet på den lyckade utfasningen av ozonnedbrytande ämnen enligt 
Montrealprotokollet. Montrealprotokollet har även medfört att det år 2030, glo-
balt sett, kommer att inträffa cirka två miljoner färre hudcancerfall per år. Ett 
stort antal fall av ögonsjukdomar kommer också att utebli. Vidare kommer vi att 
ha undvikit en kraftigt negativ påverkan på naturliga ekosystem, jordbruksskör-
dar och konstruktionsmaterial. Slutligen har Montrealprotokollet även inneburit 

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

221 Ibid.
222 Naturvårdsverket, 2015: Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i 

fördjupad utvärdering. Volym 1. Rapport 6662.
223 Mellanlatituderna omfattar 60°S–60°N
224 Geophysical research letters (2014). A new health check of the ozone layer at global and 

regional scales, published online 15 July 2014.
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ett positivt bidrag till klimatförändringen genom att förhindra utsläpp av 135 mil-
jarder ton koldioxidekvivalenter.225 

Ofarliga halter ozonnedbrytande ämnen (precisering 2)

Globalt minskar såväl utsläpp som halter i stratosfären av flertalet ozonnedbry-
tande gaser226. Dock verkar minskningen av halten väteklorid (HCL)227 på norra 
halvklotet ha avstannat de senaste åren228. Detta beror förmodligen på förändring-
ar i atmosfärens cirkulation, som behöver studeras närmare och följas upp  
av Montrealprotokollets vetenskapliga expertpanel. 

225 OzoNews, 30 May 2015 Vol. XV
226 Naturvårdsverket, 2015: Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i 

fördjupad utvärdering. Volym 1. Rapport 6662.
227 Väteklorid (HCl) indikerar den totala mängden klor i stratosfären och är därför ett bra 

mått på den potentiella kapaciteten att bryta ner ozon.
228 Johan Mellqvist m.fl., 2015. Sol FTIR mätningar vid Harestua solobservatorium under 

2014. Naturvårdsverket, NV-05128-12.

Totalozon DU

Figur 5.1 Ozonskiktets tjocklek över Sverige 1988–2015

 KÄLLA: SVENSK MILJÖÖVERVAKNING OCH SMHI

(BEARBETADE DATA FRÅN WWW.SMHI.SE/KLIMATDATA/METEOROLOGI/OZON)

Figuren visar en jämförelse av ozonskiktets tjocklek över Sverige före respektive efter påverkan 

av ozonnedbrytande ämnen (mätt i Dobsonenheter, DU). Ozonskiktet varierar mycket i tjocklek 

men är i genomsnitt tunnare i dag än vad det var före introduktionen av ozonnedbrytande 

ämnen. Trots allt fler indikationer på en återhämtning av ozonskiktet syns ännu ingen statistiskt 

säkerställd trend. Indikatorn finns också på miljömål.se/indikatorer.
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För HCFC (klorfluorkolväten) har ökningen av utsläppen i stort sett avstan-
nat, men utsläppen ligger kvar på en fortsatt hög nivå. Halten HCFC i atmosfären 
fortsätter dock att öka, däremot har ökningstakten varit betydligt mindre än i 
tidigare bedömningar.229 Såväl utsläpp som halter av antropogen lustgas (N2O, ett 
ämne som inte regleras av Montrealprotokollet) fortsätter att öka230, 231. 

De nationella utsläppen av ozonnedbrytande ämnen består i stort sett uteslutan-
de av utsläpp av CFC (klorfluorkarboner) från befintliga och uttjänta produkter. 
Dessa utsläpp fortsätter att minska och uppgick år 2015 till cirka 150 ton i  
jäm förelse med cirka 160 ton år 2014 (se figur 5.2). Nationellt bedöms även 
utsläppen av antropogen lustgas fortsätta att minska, om än i liten omfattning232. 

Vad har hänt under året?

Flertalet av de ämnen som bryter ned ozonskiktet regleras under Montrealpro-
tokollet vilket i dagsläget resulterat i en 98-procentig utfasning av dessa ämnen. 
Även antalet ansökningar för undantag som tillåts inom ramen för protokollet 
minskar – 2015 fanns till exempel för första gången inga ansökaningar om undan-
tag för inhalatorer. 

Under Montrealprotokollets senaste partsmöte233 dominerades förhandlingarna 
emellertid helt av frågan om att inkludera växthusgasen HFC234 till protokollet. 
Parterna fattade beslut om riktlinjer för det fortsatta förhandlingsarbetet samt om 
att hålla extrainsatta möten 2016 med sikte på att slutföra förhandlingarna. Detta 
var en viktig positiv signal inför klimatförhandlingarna i Paris senare under året, 
och visade att det fanns en vilja att gemensamt agera för att hantera kraftfulla 
klimatpåverkande gaser. Beslutet är också en viktig signal till marknaden om  
att gynna en omställning till klimatvänliga alternativ. Parterna beslutade vidare 
om att fortsätta analysera de avvikelser som iakttagits mellan observerade atmos-

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

230 Ibid
231 Johan Mellqvist m.fl., 2015. Sol FTIR mätningar vid Harestua solobservatorium under 

2014. Naturvårdsverket, NV-05128-12.
232 Naturvårdsverket (2015) Report for Sweden on assessment of projected progress, March 

2015. (http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/uppdelat-efter-
omrade/klimat/prognoser-for-Sveriges-utslapp/report-sweden-assessment-projected-
progress-2015.pdf).

233 Montrealprotokollets 27:e partsmöte i Dubai, november 2015.
234 HFC har till stor del kommit att ersätta CFC och HCFC som köldmedium m.m. HFC 

innehåller varken klor eller brom och bryter inte ned ozon. Däremot bidrar de till 
växthuseffekten. 
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färiska koncentrationer och rapporterade utsläpp av det redan reglerade ämnet 
koltetraklorid (CTC)235.

En av de få återstående källor till utsläpp av ozonnedbrytande ämnen i Sverige 
utgörs av CFC i isoleringsmaterial (se figur 5.2). Så mycket som 90 procent av det  
 

CFC som finns i isoleringsmaterialet tas inte om hand på ett korrekt sätt vid riv-
ning och ombyggnationer236. Den främsta orsaken är bristande kunskap, och det 
gäller så gott som alla aktörer i avfallskedjan vid rivning. Mot bakgrund av detta 
har Naturvårdsverket under 2015 tagit fram ett webbaserat informationsmaterial 
som i första hand vänder sig till fastighetsägare, beställare av rivningar, rivnings-

235 Naturvårdsverket, 2015: Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i 
fördjupad utvärdering. Volym 1. Rapport 6662.

236 WSP (2013) Utvärdering av återvinning av CFC i byggisoleringsmaterial.

Ton

Figur 5.2 Utsläpp av klorfluorkarboner (CFC) i Sverige 1990–2015

 KÄLLA: NATURVÅRDSVERKET (IVL 2011, EMISSIONER

OCH KVARVARANDE MÄNGDER CFC I SVERIGE)
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Figuren visar att de nationella utsläppen av CFC-gaser fortsätter att minska. De totala utsläppen 

från samtliga produktgrupper är nu nere i cirka 150 ton per år. Siffrorna är framtagna genom 

beräkningar. Indikatorn finns också på miljömål.se/indikatorer, men då inte uppdelad.
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entreprenörer och tillsynsmyndigheter237. Materialet har också spridits genom 
kommunikativa insatser, bland annat ett seminarium om CFC i isoleringsmaterial 
som Naturvårdsverket arrangerade tillsammans med Sveriges byggindustrier238.

Utsläppen av lustgas, som både bryter ned ozonskiktet och bidrar till växthusef-
fekten, ökar. Utsläppen är i dag större än för någon annan ozonnedbrytande gas 
(inte i volym, däremot med avseende på dess ozonnedbrytande potential). Utsläp-
pen av växthusgaser inklusive lustgas regleras av klimatkonventionen. Förhopp-
ningarna på arbetet inom konventionen, har ökat i och med det nya avtalet i Paris 
2015. Många av ländernas nationellt bestämda målsättningar (Intended Natio-
nally Determined Contributions, INDC) omfattar åtgärder som leder till minskade 
utsläpp av lustgas (se vidare Begränsad klimatpåverkan). 

Alla kväveföreningar har en potential att omvandlas till lustgas. Den övervä-
gande delen av utsläppen av lustgas kommer från jordbrukssektorns djurhållning 
och gödselhantering. Därför är det främst åtgärder i syfte att förbättra kvävehan-
teringen inom jordbruket som kan påverka utsläppen. Också andra åtgärder, som 
till exempel minskad köttkonsumtion samt ett minskat matsvinn, skulle bidra till 
minskade utsläpp av kväveföreningar239.

Även styrmedel som reglerar utsläpp av kväveföreningar till luft är betydelsefulla 
för att minska utsläppen av lustgas. Till skillnad från jordbrukssektorn, där det i 
princip finns nationell rådighet, ligger fokus här i stället på de internationella styr-
medlen. De mest centrala är Göteborgsprotokollet inom FN:s luftvårdskonvention 
(CLRTAP) och EU:s takdirektiv. År 2012 slutförhandlades en revidering av Göte-
borgsprotokollet för att ytterligare begränsa utsläppen till 2020. Sverige har under 
2015, som första land, ratificerat det reviderade protokollet. Förhandlingar om 
förslaget till nya och skärpta nationella utsläppstak till 2030 inom det så kallade 
takdirektivet fortgår (se vidare Bara naturlig försurning och Ingen övergödning). 

Lustgasavgången från jordbruksmark till atmosfären har i flera studier visat sig 
variera mycket, beroende på klimatologiska och platsgivna förhållanden240. Det 
gör utsläppen svåra att mäta och många studier visar också på motstridiga resul-
tat241. Det finns därför ett stort behov av att öka kunskapen om mekanismerna 
bakom lustgasutsläppen från jordbruksmark. Inte minst för att kunna uppskatta 

237 http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Bygg--och-
rivningsavfall/CFC-haltigt-byggisolermaterial/.

238 http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Bygg--och-
rivningsavfall/undersidor/Webbinarium-om-bygg--och-rivningsavfall/.

239 Havsmiljöinstitutet (2015) Samhällsfenomen och åtgärder mot övergödning av havsmiljön. 
Rapport 2015:6

240 SJV (2009) Växthusgaser från jordbruket - en översikt av utsläppsmekanismer och möjliga 
åtgärdsområden.

241 Naturvårdsverket (2008) Kväveförsörjning i en uthållig växtodling. Rapport 5871.
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vilka effekter kvävegödsel har på lustgasavgången från jordbruksmark samt hur 
dessa utsläpp kan åtgärdas. Som ett globalt genomsnitt tillförs idag ungefär 50 
procent mer kväve än vad grödan tar upp242. Motsvarande genomsnitt i Sverige 
ligger på cirka 27 procent243. I Sverige pågår forskning vid flera universitet, ofta 
kopplad till internationella program. Exempelvis pågår studier vid Göteborgs uni-
versitet om hur mycket lustgas som bildas i mark i samband med jord- och skogs-
bruk. Forskningen är bred och berör allt från de mikrobiologiska processer som 
bildar växthusgaser (exempelvis lustgas) till konkreta odlingsåtgärder. Vid Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU) bedrivs forskning om lustgas med fokus på mikrobio-
logiska processer och ekologin hos de organismer som är inblandade i produktion 
och reduktion av lustgas. Hushållningssällskapet i Halland har, med finansiering 
från Jordbruksverket, nyligen sammanställt en rapport244 som ger exempel på kon-
kreta åtgärder i jordbruket för att minska lustgasavgången. Vidare pågår arbete 
med att minska avgången av lustgas och andra växthusgaser från dikade torvmar-
ker, miljöer som står för omkring en femtedel av de totala svenska utsläppen av 
växthusgaser245.

Regional uppföljning

I de regionala uppföljningarna av miljökvalitetsmålet för 2015 tar många läns-
styrelser upp problematiken med ozonnedbrytande ämnen i isoleringsmaterial och 
gamla kylmöbler samt den illegala handeln. I flera län sker ett informationsarbete 
i syfte att förbättra hanteringen av köldmedier vid transporter och insamling av 
kyl- och frysanläggningar. I några län bedrivs även ett informationsarbete för att 
säkerställa att CFC-innehållande byggavfall separeras från övrigt rivningsavfall 
och hanteras som farligt avfall. Länsstyrelsen i Uppsala län uppger exempelvis att 
de vid tillsynsvägledningsmöten med kommunala miljöchefer aktualiserat betydel-
sen av att omhänderta rivningsavfall innehållande CFC på ett korrekt sätt. Aktivt 
arbete sker även för att förhindra illegal export av farligt avfall, exempelvis gamla 
kylar och frysar som innehåller CFC och HCFC. Ett annat gott exempel att lyfta 
fram är bygg- och fastighetsbranschen i Dalarna. De anger att de har ett utvecklat 
miljöarbete och ett väl fungerande nätverk kring frågor om hur isoleringsmaterial, 
som innehåller ozonnedbrytande ämnen, bör hanteras i samband med ombygg-
nads- och rivningsarbeten. I det nya åtgärdsprogrammet för Dalarnas miljömåls-
arbete finns också en åtgärd för avfallssektorn som handlar om att förbättra ruti-

242 Drawing Down N2O to Protect Climate and the Ozone Layer, UNEP (2013).
243 SCB (2012) Hållbarhet i svenskt jordbruk.
244 Hushållningssällskapet (2015) Lustgas från jordbruksmark. Konkreta råd för att minska 

lustgasavgången på gårdsnivå. Hushållningssällskapet.
245 Jordbruksverket (2014) Utsläpp av växthusgaser från torvmark. Rapport 2014:24.
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nerna i samband med att kommunerna ger rivningslov. Vidare kommer länsstyrel-
sen i Jönköping under året att besluta om ett nytt åtgärdsprogram kallat Hälsans 
miljömål. Diskussionerna har kretsat kring rivningsavfall och ozonnedbrytande 
ämnen i byggisolering. Som en av åtgärderna i programmet ska det genomföras en 
utbildning av miljöinspektörer och bygglovshandläggare i kommunerna.

Analys

Sedan den förra årliga uppföljningen246 och den fördjupade utvärdering 2015247 
har det inte skett några förändringar beträffande miljötillståndet, eller förutsätt-
ningarna i övrigt, som är av sådan vikt att möjligheterna att nå målet har föränd-
rats. Även om en statistiskt säkerställd återväxt av ozonskiktet förväntas kunna 
fastställas först om fem år, pekar allt mer vetenskapligt underlag på att återhämt-
ningen påbörjats och att detta är ett resultat av minskade utsläpp av ozonnedbry-
tande ämnen. Det är emellertid viktigt att hålla i minnet att det finns osäkerheter 
i bedömningen, dels i det vetenskapliga underlaget, dels på grund av ozonskiktets 
naturliga variationer samt klimatets fortsatta påverkan. Förutsatt att det interna-
tionella arbetet inom ramen för Montrealprotokollet fortsätter med oförminskad 
kraft, är det ändå rimligt att anta att miljökvalitetsmålet om ozonskiktets påbör-
jade återhämtning kommer att nås till 2020 samt att en fullständig återhämtning 
kommer att ske mellan 2025 och 2040.

Ett fortsatt fokus på det internationella förhandlingsarbetet inom ramen för 
Montrealprotokollet är även viktigt för att påskynda den fullständiga återhämt-
ningen. Särskilt viktigt är det att säkerställa den återkommande påfyllnaden av 
den multilaterala fonden, som syftar till att stödja utvecklingsländernas genomför-
ande av protokollet. 

Eftersom många ozonnedbrytande ämnen även är klimatgaser, kommer ett 
framgångsrikt arbete inom Montrealprotokollet också att bidra till en minskad 
klimatpåverkan. Denna positiva effekt för klimatet kommer ytterligare att förstär-
kas om ett beslut att lägga till klimatgasen HFC till Montrealprotokollet fattas 
som förväntat under 2016. 

I syfte att få gehör i förhandlingsarbetet är det även viktigt att Sverige fortsät-
ter att slutföra sitt nationella åtgärdsarbete med att destruera återstående ozon-
nedbrytande ämnen i bygg- och rörisolering. För att få till stånd ökat nationellt 
omhändertagande och destruktion av kvarvarande CFC i sådant isoleringsmaterial 

246 Naturvårdsverket (2015) Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och 
etappmål 2015 Rapport 6661. 

247 Naturvårdsverket (2015). Mål i sikte, analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i 
fördjupad utvärdering, volym 1. Rapport 6662.
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är det angeläget att kommunerna ser över sina interna rutiner. Särskilt viktigt är 
att samordning och kommunikation sker mellan den nämnd som ansvarar för 
tillsynen enligt Plan- och bygglagen (byggnadsnämnden) och den nämnd som 
ansvarar för tillsynen enligt Miljöbalken. Det gäller både när byggnadsnämnden 
upprättar beslut om rivningslov och vid beslut om slutbesked. Detta för att säker-
ställa att det farliga avfallet omhändertas på ett korrekt sätt. I detta arbete kan 
länsstyrelserna bistå i sin tillsynsvägledande roll genom att samordna kommu-
nernas tillsynsarbete rörande hantering av CFC-avfall. Det är även angeläget att 
fortsätta arbetet, med att stoppa illegala gränsöverskridande transporter av ozon-
nedbrytande ämnen, som sker inom ramen för den nationella samverkansgruppen 
för gränsöverskridande avfallstransporter248. Enligt de regionala uppföljningarna 
av miljökvalitetsmålet för 2015 finns det en stor medvetenhet i dessa frågor och 
flera län arbetar även aktivt med åtgärder. Framför allt gäller det illegala transpor-
ter och tillsyn av köldmedier. Det finns även signaler om en ökad medvetenhet och 
ökad aktivitet när det gäller insatser för att öka omhändertagandet av ozonned-
brytande ämnen i bygg- och rörisolering vid rivning och ombyggnation.

De flesta prognoser är överens om att såväl utsläpp som halter av lustgas kom-
mer att fortsätta öka globalt och ha en betydande påverkan på både ozonskiktet 
och klimatet249. Det är därför av stor vikt att Sverige fortsätter agera internatio-
nellt och inom EU för att minska de globala utsläppen av lustgas. Ett positivt steg 
i rätt riktning utgörs av de nationellt bestämda målsättningar (INDC) som lades 
fram i samband med FN:s klimatmöte (COP21) i Paris 2015, eftersom många av 
dessa innehöll åtgärder som kan leda till minskade utsläpp av lustgas. Även flera 
utvecklingsländer med stora lustgasutsläpp lämnade in INDC:er som innehöll 
sådana åtgärder. Det kvarstår dock att se i vilken grad målsättningarna genomförs 
– det är bindande att förbereda INDC och vidta åtgärder för att uppfylla dem, 
men icke bindande att uppnå dessa. 

Det är även viktigt att Sverige fortsätter agera internationellt och inom EU för 
minskade utsläpp av kväveföreningar till luft. Detta skulle dessutom innebära 
ökade möjligheter att uppnå miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Ingen 
övergödning, Bara naturlig försurning och Frisk luft. Det kommer, i varierande 
grad, att gynna miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Myllrande 
våtmarker, Hav i balans samt Levande kust och skärgård, Grundvatten av god 
kvalitet, Levande skogar, Storslagen fjällmiljö och Ett rikt växt- och djurliv. Förut-
sättningarna för att begränsa utsläpp av kväve hanteras mer utförligt inom miljö-
kvalitetsmålen Ingen övergödning, Frisk luft och Bara naturlig försurning.

248 Naturvårdsverket, 2015: Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i 
fördjupad utvärdering. Volym 1. Rapport 6662.

249 Drawing Down N2O to Protect Climate and the Ozone Layer, UNEP (2013).
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Kommande insatser

Naturvårdsverket kommer under 2016 att ge fortsatt stöd till regeringen i för-
handlingsarbetet inom ramen för Montrealprotokollet och EU.

Vidare fortsätter Naturvårdsverket sin informationssatsning om hantering av 
CFC i isoleringsmaterial vid rivning och ombyggnation. Satsningen vänder sig i 
första hand till fastighetsägare, beställare av rivningar och tillsynsmyndigheter. 
Ytterligare diskussioner och förslag till insatser redovisades i den fördjupade 
utvärderingen 2015250. Beträffande insatser för att minska utsläpp av kvävefören-
ingar hänvisas till miljökvalitetsmålen Ingen övergödning, Bara naturlig försurning 
och Frisk luft. 

Bedömning av miljökvalitetsmålet och utvecklingen i miljön

Miljökvalitetsmålet är uppnått eller kommer kunna nås. Utvecklingen i miljön är 
positiv.

250 Naturvårdsverket (2015). Mål i sikte, analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i 
fördjupad utvärdering, volym 1. Rapport 6662.
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SÄKER STRÅLMILJÖ

ANSVARIG MYNDIGHET: STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN

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

Regeringen har fastställt fyra preciseringar:

STRÅLSKYDDSPRINCIPER: Individens exponering för skadlig strålning i arbetslivet och i 

övriga miljön begränsas så långt det är rimligt möjligt.

RADIOAKTIVA ÄMNEN: Utsläppen av radioaktiva ämnen i miljön begränsas så att männis-

kors hälsa och den biologiska mångfalden skyddas.

ULTRAVIOLETT STRÅLNING: Antalet årliga fall av hudcancer orsakade av ultraviolett strål-

ning är lägre än år 2000.

ELEKTROMAGNETISKA FÄLT: Exponeringen för elektromagnetiska fält i arbetslivet och i 

övriga miljön är så låg att människors hälsa och den biologiska mångfalden inte påver-

kas negativt.

MILJÖKVALITETSMÅLET ÄR DELVIS UPPNÅTT  

ELLER KOMMER DELVIS ATT KUNNA NÅS

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

Sammanfattning

I Sverige ser vi allt fler årliga fall av all slags hudcancer, den negativa trenden fort-
sätter. Det är en utmaning att förändra svenskarnas solvanor och attityder så att 
barn och vuxna minskar sin exponering för solens UV-strålar. Strålsäkerhetsmyn-
digheten (SSM) har i ett regeringsuppdrag redovisat förslag på åtgärder för åren 
2016–2019, där syftet är att ändra svenskarnas solbeteende.

Myndigheten bedömer att det är extra viktigt att verka pådrivande för strål-
skyddsarbetet vid de kärntekniska anläggningarna mot bakgrund av de föränd-
ringar som nedläggning av en eller flera reaktorer innebär.

Under året har SSM tagit emot fler ärenden än tidigare gällande skador som 
uppkommit vid kosmetiska behandlingar med laser och intensivt pulserat ljus 
(IPL).

Myndigheten arbetar för att klargöra kvarstående brister i hanteringen av 
radioaktivt avfall från icke-kärntekniska verksamheter. Genom extra resurser 
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ska SSM, under 2016, se till att ett större antal herrelösa strålkällor får ett säkert 
omhändertagande. 

Användningen av trådlös kommunikationsteknik ökar. Men även trådlös elek-
tromagnetisk överföring av elektrisk energi håller på att introduceras, exempelvis 
för att driva elbilar och ladda batterier. SSM bevakar aktuell forskning inom elek-
tromagnetiska fält och planerar för fortsatta egna mätningar och utbildningsinsatser.

Resultat 

Strålskyddsprinciper (precisering 1)

KÄRNTEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Inga allvarliga tillbud eller haverier har inträffat vid kärntekniska anläggningar i 
Sverige under 2015. Vid de kärntekniska anläggningarna arbetar tillståndshavarna 
kontinuerligt med optimering av strålskyddet och att begränsa doserna till arbets-
tagare. Inga dosgränser har överskridits vid de svenska kärnkraftverken under de 
senaste tio åren, och det finns goda förutsättningar för att doserna såväl till arbets-
tagare som till allmänheten kommer att minska ytterligare i framtiden. En viktig 
förutsättning för att uppnå preciseringen om strålskydd är att tillståndshavarna 
kontinuerligt arbetar med optimering av strålskyddet vid de kärntekniska anlägg-
ningarna. Detta innebär bland annat att bästa tillgängliga teknik (Best Available 
Technology, BAT) ska tillämpas, vilket följs upp inom ramarna för myndighetens 
ordinarie tillsynsarbete.

STRÅLSKYDD INOM SJUKVÅRD OCH TANDVÅRD

SSM kan konstatera att det i landsting och företag, som inspekterats under de 
senaste fyra åren, finns brister i hur de uppfyller myndighetens krav. Bristerna 
medför en ökad risk för felaktigt genomförda undersökningar och behandlingar. 
De inspektioner som SSM har genomfört under 2015 visar på liknande brister, 
inom personalens kompetens, optimering av strålskydd och bedömning av berät-
tigande, vilket indikerar att detta är ett generellt problem inom sjukvården. SSM 
har även funnit brister i hur landsting och företag organiserar, styr och leder strål-
skyddsarbetet. 

Vid uppföljning av sjukhus som tidigare inspekterats kan myndigheten konsta-
tera en förbättring, även om en del brister kvarstår. Detta tyder på att myndighe-
tens inspektionsverksamhet har haft positiv effekt på strålsäkerheten.
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LASER

All hantering av starka laserpekare är sedan 1 januari 2014 tillståndspliktig, vilket 
myndigheten bedömer bidra till en förbättrad strålsäkerhet. Under 2015 har SSM 
på uppdrag av polisen utrett 25 beslagtagna starka laserpekare.

Under året har SSM tagit emot fler ärenden än tidigare gällande skador som 
uppkommit vid kosmetiska behandlingar med laser och intensivt pulserat ljus 
(IPL).

Radioaktiva ämnen (precisering 2)

UTSLÄPP AV RADIOAKTIVA ÄMNEN

Utsläppen av radioaktiva ämnen från kärntekniska anläggningar är fortsatt 
låga och visar generellt nedåtgående trender. I första hand handlar arbetet inom 
området om att bevara detta tillstånd. Det kräver dels att tillsynen av befintliga 
verksamheter upprätthålls på minst samma nivå som tidigare, dels att nya verk-
samheter noga prövas, innan tillstånd ges, så att de kan uppfylla gällande krav. 
Ett viktigt styrmedel för detta arbete är EU:s strålskyddsdirektiv251 som ska vara 
implementerat i svensk lagstiftning senast 6 februari 2018. 

REGIONAL UPPFÖLJNING

Länsstyrelsen Skåne menar att ESS-anläggningen252, som planeras bli världens 
mest kraftfulla neutronkälla, kommer att utgöra en ny strålningsrisk i Skåne och 
att det kommer att behövas planering för att minska riskerna som uppstår på 
grund av ökade transporter av radioaktivt material. Dessutom menar länsstyrelsen 
att riskbilden i Skåne ökar på grund av att en omfattande mängd aktivt radioak-
tivt material måste transporteras bort från Barsebäck, i samband med nedmonte-
ring av det tidigare kärnkraftverket. 

HALTER I MILJÖN

Halterna av radioaktiva ämnen i miljön är normalt låga, och halterna bedöms inte 
utgöra något generellt miljö- eller hälsoproblem. Av de icke naturligt förekom-
mande radioaktiva ämnena i miljön utgörs den största delen fortfarande av cesium 
från Tjernobyl. Inom ramarna för miljömålsarbetet används halten av cesium-137 

251 2013/59/Euratom
252 I nordvästra Lund byggs European Spallation Source (ESS), en unik 

materialforskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. http://
www.lu.se/forskning/starka-forskningsmiljoer/max-iv-och-ess
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i mjölk som indikator (se figur 6.1). Mätningarna visar att sedan Tjernobyl-olyck-
an 1986 har halterna minskat kraftigt. Stråldosen som allmänheten utsätts för 
från detta kvardröjande cesium är betydligt lägre än stråldosen från naturlig bak-
grundsstrålning. 

REGIONAL UPPFÖLJNING

I län som drabbades av Tjernobyl-olyckan, såsom Gävleborg och Västerbotten, 
finns cesium-137 fortfarande kvar i ekosystemet. Förhöjda halter av ämnet finns 
i olika typer av viltprodukter som till exempel svamp, viltkött och bär. De som 
äter mycket lokalt fångad fisk, viltkött och bär får ofta i sig mer cesium än andra. 
Några kommuner följer fortfarande halterna av cesium i svamp och bär, antingen 
genom egen provtagning eller genom att erbjuda kostnadsfria mätningar åt kom-
munens invånare.

HERRELÖSA STRÅLKÄLLOR OCH NORM-AVFALL

Strålkällor som inte har någon ägare och står utanför fysisk kontroll kallas för 
herrelösa. Förlorad kontroll över strålkällor eller annat radioaktivt material, kan 
i förlängningen ge upphov till oönskad exponering eller spridning av radioaktiva 

Becquerel/liter

Figur 6.1 Koncentration av cesium-137 i mejerimjölk 1960–2015

KÄLLA: STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN

Radioaktivt cesium-137 från nedfallen efter de atmosfäriska kärnvapenproven på 1950- och 

60-talen och från Tjernobyl-olyckan 1986 finns fortfarande kvar i marken, och kan via betet 

överföras till korna och deras mjölk. Cesiumhalten i mejerimjölk har minskat stadigt sedan 

Tjernobylolyckan 1986. Observera att den stråldos som människan idag kan exponeras för 

genom intag av mjölk är obetydlig i jämförelse med dosen från naturligt förekommande 

strålningskällor. Indikatorn finns också på miljömål.se/indikatorer.
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ämnen i miljön. Myndigheten har i uppdrag att säkerställa omhändertagandet av 
herrelösa strålkällor och visst historiskt radioaktivt avfall från icke-kärntekniska 
verksamheter253 Avfall som innehåller naturligt förekommande radioaktivt mate-
rial, så kallat NORM-avfall, uppkommer kontinuerligt vid vissa industriella pro-
cesser idag, men det finns även historiskt NORM-avfall deponerat på flera håll i 
Sverige. 

ICKE-DEKLARERAT RADIOAKTIVT MATERIAL

När det gäller icke-deklarerat radioaktivt material som passerar landets grän-
ser, bedömer myndigheten att Sverige har dålig eller ingen kontroll. Radioaktiva 
ämnen och klyvbart material kan komma in i landet utan att upptäckas.

RADON

Radon är den största källan till att allmänheten exponeras för joniserande strål-
ning. Uppföljning av radon i miljön sker under miljökvalitetsmålet God bebyggd 
miljö. SSM har under 2015 genomfört utbildningar om radon för kommunala 
tjänstemän, mätföretag och byggföretag.

REGIONAL UPPFÖLJNING

Jämtlands län påpekar att det lokalt kan finnas problem med höga halter av radon 
och även uran i dricksvattnet. Kommunalt dricksvatten kontrolleras. Det gör däre-
mot inte enskilda vattentäkter, vilket innebär en stor osäkerhet om vattenkvalitén.

Ultraviolett strålning (precisering 3)

Antalet årliga hudcancerfall orsakat av UV-strålning fortsätter att öka, vilket illus-
treras av indikatorerna för antal nya hudcancerfall i figur 6.2. Malignt melanom 
och skivepitelcancer är de cancerformer som ökar snabbast i Sverige254. Det till-
gängliga statistiska underlaget för samtliga typer av hudcancer indikerar att tren-
den kommer att fortsätta. 

253 Se Naturvårdsverkets regleringsbrev för budgetår 2016, http://www.esv.se/Verktyg--stod/
Statsliggaren/Regleringsbrev/?RBID=17040

254 https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Rapport/Stralskydd/2015/
SSM-Rapport-2015-23.pdf 
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Det kan dröja flera decennier innan hudcancer utvecklas. Det innebär att männ-
iskor kommer att fortsätta att drabbas av hudcancer, även om vi lyckas ändra vårt 
solbeteende. I figur 6.3 illustreras den uppskattade UV-exponeringen utifrån indi-
viduellt solbeteende.

 

REGIONAL UPPFÖLJNING

Länsstyrelsen Gotland samverkar för solsäkert beteende, bland annat ges informa-
tion vid populära badstränder. I Hallands län görs årliga informationskampanjer 
om solsäkerhet. I samband med det ges också invånarna möjlighet att undersöka 
sina födelsemärken och andra hudförändringar. I Värmlands län har ett antal 
kommuner avvecklat sina kommunala solarier.

Antal nya fall

Figur 6.2 Hudcancerfall i Sverige 1970–2014

KÄLLA: SOCIALSTYRELSENS CANCERREGISTER

Antalet nya fall av den elakartade hudcancerformen malignt melanom ökar på ett oroväckande 

sätt i Sverige. Sedan år 2000 har antalet individer som drabbas mer än fördubblats. År 2013 

konstaterades cirka 3 300 nya fall. Antalet dödsfall 2013 var drygt 500. Årligen konstateras 

mer än 6 000 nya fall av tumör i huden, bortsett från malignt melanom. Ökningen av hud-

tumörer har varit markant sedan början av 1980-talet. De hudtumörer som avses i figuren är 

framförallt skivepitelcancer, en mindre allvarlig och mindre dödlig form av hudcancer. Indikator 

för UV-strålning (malignt melanom) och indikator för UV-strålning (ej malignt melanom) finns 

också på miljömål.se/indikatorer.
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Elektromagnetiska fält (precisering 4)

MOBILA MÄTNINGAR AV ELEKTROMAGNETISKA FÄLT

Strålsäkerhetsmyndigheten har under 2015 genomfört ett antal mobila mätningar 
av elektromagnetiska fält. Mobila mätningar av radiovågor har genomförts på 
allmänna vägar på Gotland, i Örebro, Sala, Sundbyberg och Solna. Resultaten lig-
ger i linje med tidigare resultat från delvis andra orter i Sverige. Exponeringen är 
normalt mindre än en tusendel av rekommenderat maxvärde (referensvärde). 

Radiofrekventa elektriska och magnetiska fält från sex olika typer av amatörra-
dioanläggningar255 har uppmätts. Mätningarna gjordes på platser där allmänheten 
kan vistas. Resultaten visar att gällande referensvärden skulle kunna överskridas i 
fem av fallen även då tillåtna effektgränser respekteras.

På grund av olika tekniska begränsningar, antennplacering och sändarmönster 
är det dock i praktiken inte sannolikt att referensvärdena skulle kunna överskridas 
med någon stor mariginal.

Induktiva energiöverföringssystem innebär trådlös elektromagnetisk överföring 
av elektrisk energi, exempelvis till elbilar, för laddning av batterier eller för ladd-

255 Amatörradio är en internationell hobby. Radiokommunikationen i Sverige regleras av PTS, 
Post & Telestyrelsen.

MED

Figur 6.3  Beteenderelaterad UV-exponering bland svenskar 2005–2015

 KÄLLA: STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN

Figuren visar individuell exponering för UV-strålning under de senaste tio åren. Exponeringen 

är beräknad utifrån årliga enkätundersökningar om svenskars solvanor. Beräknad exponering 

uttrycks i MED (Minimal erythemal dose). Det är ett relativt mått som kan användas för att 

jämföra exponering från år till år. Enligt figuren tycks människors medvetna exponering för 

UV-strålning ha minskat de senaste tio åren, vilket skulle kunna tyda på en större försiktighet. 

Indikatorn finns också på miljömål.se/indikatorer.
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ning av elfordon under färd på så kallade elvägar. Myndigheten har under året 
genomfört mätningar av magnetfältsnivån i närområdet kring två olika typer av 
induktiva energiöverföringssystem. Resultaten visar att det kan finnas risk för 
exponering för ett magnetfält som ligger betydligt över referensvärdesnivån allde-
les intill den trådlösa länken – fältstyrkan avtar dock snabbt med ökande avstånd. 
SSM ser inga betydande risker med denna teknikutveckling, under förutsättning 
att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas.

REGIONAL UPPFÖLJNING

I Värmlands län nedmonteras det fasta telenätet, och länsstyrelsen menar att över-
gången till mobiltelefoni innebär en ökad exponering för elektromagnetiska fält. 

Analys 

Strålskyddsprinciper

KÄRNTEKNISKA ANLÄGGNINGAR

SSM följer och verkar genom tillsynsinsatser av olika slag pådrivande för strål-
skyddsarbetet vid de kärntekniska anläggningarna. Detta är en förutsättning för 
att säkerställa att exponeringen av såväl arbetstagare som allmänhet begränsas så 
långt som det är rimligt möjligt. Detta bedöms som särskilt viktigt nu när bran-
schen står inför de omfattande förändringar som en nedläggning av en eller flera 
reaktorer innebär. 

STRÅLSKYDD INOM SJUKVÅRD OCH TANDVÅRD

För att arbeta med medicinska bestrålningar krävs ett antal skyddsåtgärder på 
olika nivåer: 
• tydlig fördelning av ansvar och roller 
• personal med tillräcklig kompetens 
• tydligt dokumenterade rutiner och metoder
• en effektiv och kvalitativ utvärdering och utveckling av verksamheten 

SSM anser att landstingen inte är fullt medvetna om bristerna, eftersom de inte 
systematiskt följer upp verksamheten. Landstingen har också bristfälliga system 
för hur de arbetar med förbättringar.
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LASER 

SSM bedömer att användningen av kosmetisk laser liksom starka laserpekare 
ökar. Vid felaktig hantering kan användningen orsaka skador på hud och ögon. 
SSM har bidragit med expertkunskap till Socialdepartementets utredning om 
kroppsbehandlingar. Utredningen innehåller förslag på reglering av kosmetiska 
behandlingar inklusive behandlingar med icke-joniserande strålning. SSM med-
delar föreskrifter och har tillsyn över strålsäkerheten hos verksamheter som utför 
kosmetiska behandlingar med laser och intensivt pulserat ljus (IPL). 

Radioaktiva ämnen

KÄRNTEKNISKT AVFALL

Myndigheten bedömer att det finns ett behov av forskning på området slutförva-
ring av radioaktivt avfall som inte finansieras av, eller har kopplingar till, SKB. 
Forskningsprojekt behöver initieras av SSM som stöd för granskning av ansök-
ningar och tillsyn av anläggningar under mycket lång tid framöver.

SSM bereder för närvarande tillståndsansökningar för två anläggningar; dels för 
ett planerat slutförvar för använt kärnbränsle dels för en planerad utbyggnad av 
det befintliga slutförvaret för driftavfall från de svenska kärnkraftverken.

ICKE-KÄRNTEKNISKT AVFALL

SSM konstaterar att det finns brister i hanteringen av icke-kärntekniskt radioak-
tivt avfall. Myndigheten avser att under 2016 följa upp utredningen från 2009 
(SSM-rapport 2009:29) för att klargöra vidden av kvarstående problem. Säker 
hantering av allt radioaktivt avfall innebär dels en minskad risk för att kontrollen 
över avfallet går förlorad dels en minskad risk för oönskad exponering eller sprid-
ning av radioaktiva ämnen i miljön. Den planerade uppföljningen syftar till att ge 
en överblick av kvarstående problem samt peka ut vilka åtgärder som krävs för att 
till fullo uppnå det heltäckande avfallshanteringssystem som Sverige eftersträvar. 
Uppföljningen kräver en utvecklad samverkan med andra berörda myndigheter 
vad beträffar avfall som innehåller naturligt förekommande radioaktiva ämnen.

HERRELÖSA STRÅLKÄLLOR

SSM planerar att under 2016 se till att ett större antal herrelösa strålkällor i form 
av kasserade rökdetektorer får ett säkert omhändertagande i samband med att 
myndigheten har fått en väsentligt utökad anslagspost för att finansiera omhän-
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dertagandet av herrelösa strålkällor och visst historiskt radioaktivt avfall från 
icke-kärntekniska verksamheter256. 

RADON

Flera myndigheter har ansvar inom området radon. Under året har SSM publice-
rat en rapport över hur ansvarsfördelningen257 ser ut. I rapporten påpekades vissa 
brister i samordningen mellan myndigheterna. SSM föreslås inneha rollen som 
myndighetssamordnare inom radonområdet.

Ultraviolett strålning

Alla typer av hudcancer fortsätter att öka i Sverige, dock finns det undantag i 
några län. SSM:s vetenskapliga råd för UV-frågor har färdigställt 2015 års rap-
port258. I rapporten beskrivs bland annat samhällskostnader och riskfaktorer för 
hudcancer. 

SSM har redovisat ett regeringsuppdrag259 med åtgärdsförslag som syftar 
till att förändra svenskars solbeteende. Åtgärdsförslagen gäller för åren 2016-
2019. Effekten av förslagen förväntas på sikt bli minskat antal fall av hudcancer.

Erfarenheter från Australien visar att man kan bryta den negativa trenden och 
minska insjuknandet i hudcancer. Genom folkbildning, tillsammans med olika 
insatser och kampanjer, har man lyckats förändra solbeteendet.

Elektromagnetiska fält

Användningen av trådlös kommunikationsteknik ökar. Radiovågor används för 
att överföra ljud, bild och text. Men även trådlös elektromagnetisk överföring 
av elektrisk energi håller på att introduceras, exempelvis för att driva elbilar och 
ladda batterier.

Forskningsläget kring hälsorisker med radiovågor är i stora drag oförändrat. 
Radiovågor är klassat, enligt IARC 2011260, som ”möjligen cancerframkallande 

256 Se Naturvårdsverkets regleringsbrev för budgetår 2016, http://www.esv.se/Verktyg--stod/
Statsliggaren/Regleringsbrev/?RBID=17040

257 SSM 2015:36 Organisation och styrning inom radonområdet
258 https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Rapport/Stralskydd/2015/

SSM-Rapport-2015-23.pdf 
259 Dnr: SSM2015-1808-19
260 International Agency for Research on Cancer (IARC)
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för människor”, den svagaste misstankegraden. Mobilanvändning är dock den 
enda vardagliga tillämpning av radiovågor som skulle kunna ge en tillräckligt hög 
exponering för att nå upp till en vetenskapligt grundad misstanke om påverkan. 
Sedan 2011 har ett antal epidemiologiska studier som noggrant analyserat risken 
för hjärntumörer, och andra tumörer i huvudet kopplade till mobilanvändning, 
publicerats. Sammantaget tyder inte dessa studier på någon sådan koppling, så 
den redan svaga misstanken har försvagats ytterligare.

Forskningsläget kring hälsorisker med lågfrekventa magnetfält är oförändrat. 
De klassas, enligt IARC 2001, som ”möjligen cancerframkallande för människor”, 
vilket är den svagaste misstankegraden. 

Strålsäkerhetsmyndigheten planerar att under 2016 fortsätta med mobila radio-
vågsmätningar i olika typer av miljöer – både i stadsmiljö och på landsbygden. 

Den mest rimliga vägen till förbättrat strålskydd för amatörradioanläggningar 
är information och utbildningsinsatser, och myndigheten planerar att ge riktad 
information till radioamatörer under 2016. 

Bedömning av miljökvalitetsmålet och utvecklingen i miljön

Miljökvalitetsmålet är delvis uppnått eller kommer delvis att kunna nås. Det går 
inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.
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INGEN ÖVERGÖDNING

ANSVARIG MYNDIGHET: HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inver-
kan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjlighe-
terna till allsidig användning av mark och vatten. 

Regeringen har fastställt fyra preciseringar:

PÅVERKAN PÅ HAVET: Den svenska och den sammanlagda tillförseln av kväveföreningar 

och fosforföreningar till Sveriges omgivande hav underskrider den maximala belastning 

som fastställts inom ramen för internationella överenskommelser.

PÅVERKAN PÅ LANDMILJÖN: Atmosfäriskt nedfall och brukande av mark inte leder till 

att ekosystemen uppvisar några väsentliga långsiktiga skadliga effekter av övergödande 

ämnen i någon del av Sverige.

TILLSTÅND I SJÖAR, VATTENDRAG, KUSTVATTEN OCH GRUNDVATTEN: Sjöar, vattendrag, 

kustvatten och grundvatten uppnår minst god status för näringsämnen enligt förordning-

en (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

TILLSTÅND I HAVET: Havet har minst god miljöstatus med avseende på övergödning enligt 

havsmiljöförordningen (2010:134). 

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

Sammanfattning

Belastningen av näringsämnen minskar, men övergödning är fortfarande ett stort 
problem i framförallt kust och hav. Återhämtningstiden i miljön är lång och de 
insatser som är viktiga för måluppfyllelse kommer att ta lång tid att genomföra.

Särskilt svår är övergödningsproblematiken i Östersjön, även om det här finns 
vissa tecken på ett förbättrat miljötillstånd. Utbredningen av syrefria bottnar är 
fortsatt stor. Internbelastning, där fosfor i sediment frisätts till vattnet, har blivit 
en betydande fosforkälla. I delar av landet är den atmosfäriska kvävebelastningen 
över den kritiska gränsen för vegetationsförändringar och kväveläckage från 
skogsmark.

För att miljökvalitetsmålet ska utvecklas positivt är det avgörande att åtgärds-
programmet enligt vattenförvaltningsförordningen för perioden 2015–2021 beslu-
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tas och genomförs. Även genomförandet av åtgärdsprogram för havsmiljön och 
åtaganden inom aktionsplanen för Östersjön är av stor vikt. Åtgärder inom lands-
bygdsprogrammet och lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) bidrar till att minska 
näringsbelastningen. Ett fortsatt internationellt samarbete för att minska kväveut-
släpp till luft är också av betydelse för miljökvalitetsmålet.

Resultat

Påverkan på havet (precisering 1)

Näringsbelastningen på havet minskar. Den svenska tillförseln av kväve och fosfor 
till kusten varierar mycket mellan åren, vilket till stor del beror på variationer i 
nederbörd och därmed avrinning261. Normaliserade data, där man tagit hänsyn till 
naturliga variationer i vattenflödet, visar att sedan 1994 har kväve- och fosforbe-
lastningen till Östersjön minskat både från Sverige och totalt sett262.

Även den nederbördsnormaliserade atmosfäriska kvävedepositionen på Öst-
ersjön har minskat under samma period263. Den atmosfäriska kvävedepositionen 
är en betydande belastningskälla till Östersjön som bidrar med omkring 200 000 
ton per år. Det motsvarar en fjärdedel av den totala kvävebelastningen. Omkring 
en tiondel av det totala kvävenedfallet kommer från sjöfart i Östersjön och Nord-
sjön264.

Helsingforskommissionens (Helcoms) reduktionskrav för Östersjön inom 
ramen för aktionsplanen för Östersjön (Baltic Sea Action Plan, BSAP) fastställdes 
2013. Kraven avser minskad tillförsel via såväl luft som vatten jämfört med till-

261 http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=130&pl=1, http://
www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=129&pl=1 

262 HELCOM, 2015. Updated Fifth Baltic Sea pollution load compilation (PLC-5.5). Baltic 
Sea

Environment Proceedings No. 145
263 Semeena, V.S., Bartnicki, J., Gusev, A. and Aas, W. 2015. Atmospheric Supply of Nitrogen, 

Lead, Cadmium, Mercury and PCBs to the Baltic Sea in 2013. EMEP Centres Joint Report 
for HELCOM. EMEP/MSC-W TECHNICAL REPORT 2/2015 (DRAFT). November 
2015. ISSN 0332-9879 http://emep.int/publ/helcom/2015/index.html 

264 Semeena, V.S., Bartnicki, J., Gusev, A. and Aas, W. 2015. Atmospheric Supply of Nitrogen, 
Lead, Cadmium, Mercury and PCBs to the Baltic Sea in 2013. EMEP Centres Joint Report 
for HELCOM. EMEP/MSC-W TECHNICAL REPORT 2/2015 (DRAFT). November 
2015. ISSN 0332-9879
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förseln under referensperioden 1997–2003265 (se tabell 7.1). Uppföljningssiffror266 
från 2014 visar att Sverige snart uppnått alla belastningsmål för kväve och även 
har minskat belastningen ytterligare till vissa havsbassänger. Vad gäller minskning 
av fosfortillförsel har Sverige hittills lyckats med 21 procent av reduktionskravet 
för Egentliga Östersjön. Fosforbelastningen har minskat även till andra bassänger.

Tabell 7.1 Sveriges reduktionskrav för utsläpp av kväve och fosfor 267

Ton/år Egentliga 
Östersjön

Kattegatt Finska viken

Kväve 8 360 826 63

Fosfor 530 inga krav inga krav

Tabellen visar hur mycket Sverige ska minska sina utsläpp till olika havsbassänger enligt Baltic Sea 

Action Plan, en aktionsplan som ursprungligen beslutades inom HELCOM 2007 och reviderades 

2013. En uppföljning från HELCOM 2014 visar att Sverige snart har uppnått alla belastningsmål 

för kväve. Vad gäller minskning av fosfortillförsel har Sverige hittills lyckats med 21 procent av 

reduktions kravet för Egentliga Östersjön.

KÄLLA: HELCOM

En analys268 av den antropogena nettobelastningen av kväve och fosfor till havs-
bassängerna visar att den dominerande källan i södra Sverige är jordbruksmark. 
Det gäller både för kväve och fosfor. I norra Sverige står punktkällor för stora 
bidrag av både kväve och fosfor, och för kväve är även deposition på vatten bety-
dande. För nettobelastningen av fosfor är de sammanlagda utsläppen från små 
avlopp269 till havet större än bidragen från industrin270 – detta gäller alla havsbas-
sänger i södra Sverige.

265 HELCOM, 2013. HELCOM Copenhagen Ministerial Declaration, Taking further action 
to implement the Baltic Sea Action Plan – reaching good environmental status for a healthy 
Baltic Sea. 3 October 2013. 

266 Draft CART follow-up system: https://portal.helcom.fi/meetings/HOD%2047-2014-186/
MeetingDocuments/3-26%20Draft%20CART%20follow-up%20system.pdf

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

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

269 Med små avlopp menas avloppsanläggningar som är dimensionerade för upp till 200 
personer. Ibland används begreppet enskilda avlopp. 

270 För små avlopp är markretentionen inte medräknad, det gör att de små avloppens 
fosforbelastning på havet kan vara överskattad.
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Den stora utbredningen av syrefria bottnar i Östersjön (se vidare preciseringen 
Tillstånd i havet) leder till att fosfor, som tidigare var lagrad i sediment, frisätts 
till vattnet, så kallad internbelastning. Denna internbelastning är en betydande 
fosforkälla till Östersjön och resultat visar att transport av fosfor till ytvattnet är 
lika stor som landbaserade belastningskällor271. För en hållbar lösning av övergöd-
ningsproblematiken måste man ta hänsyn till både externa samt interna närings-
källor.

Under 2015 införde Sverige ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fri-
tidsbåtar i hav, sjöar och vattendrag272. Förbudet väntas minska fosforbelastningen 
till havet med 3,7 ton per år273.

För att minska sjöfartens atmosfäriska kvävebelastning diskuterar medlems-
länderna i de regionala havskonventionerna (Helcom och Ospar) ansökningar till 
Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) om att införa kvävekontrollområden 
(NECA) i Östersjön och Nordsjön. Inom Helcom är ambitionen att sådana kon-
trollområden ska kunna träda i kraft 1 januari 2021274.

Påverkan på landmiljön (precisering 2)

När halterna av övergödande ämnen blir alltför höga kan det innebära att lande-
kosystemen påverkas, dels genom förändringar i markkemin dels genom en för-
ändrad vegetation i riktning mot mer kvävegynnade arter. I Sverige har kritisk 
belastning främst beräknats för skogsmark, som därför används som en indikator. 
Kritisk belastning för skog fångar även upp övergödningskänslighet hos myrar, 
hedar och naturbetesmarker.275

Atmosfäriskt nedfall av kväve är en orsak till att den kritiska belastningen kan 
överskridas. De svenska utsläppen av kväveoxider har minskat kraftigt och ligger 
sedan flera år under nivån i EU:s takdirektiv för utsläpp av luftföroreningar276. 

271 Eilola, K., Almroth-Rosell, E. & Meier, H. E. M., 2014. Impact of saltwater inflows on 
phosphorus cycling and eutrophication in the Baltic Sea: a 3D model study. Tellus A 66. 
doi:http://dx.doi.org/10.3402/tellusa.v66.23985

272 Transportstyrelsen. 2015. Förbud mot toalettavfall från fritidsbåtar införs 2015. 
Tillgänglig: http://www.transportstyrelsen.se/toa [2016-01-25]

273 Havs- och vattenmyndigheten. 2015. God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön 
och Östersjön. Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön. Havs- och vattenmyndighetens 
rapport 2015:30. Sid 48.

274 Outcome of the 15th meeting of the Maritime working group, 23-25 November 2015. 
https://portal.helcom.fi/meetings/MARITIME%2015-2015-245/MeetingDocuments/
Outcome%20of%20MARITIME%2015-2015.pdf 

275 Regeringskansliet. 2012. Svenska miljömål – preciseringar av miljökvalitetsmålen och en 
första uppsättning etappmål. Ds 2012:23.

276 http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=91&pl=1 
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Även de svenska utsläppen av ammoniak har minskat och målet i takdirektivet är 
uppnått277. Lufthalterna av kväveoxider över Sverige har minskat i takt med mins-
kande utsläpp i Europa, enligt mätningar inom Krondroppsnätet. Nedfallet av 
kväve har däremot inte minskat i den utsträckning som kunde förväntats utifrån 
den rapporterade minskningen av Europas samlade kväveutsläpp.278

Studerar man kvävenedfallet över Sverige på en karta framgår tydligt att ned-
fallet är störst i sydvästra Sverige för att sedan avta i nordostlig riktning (se figur 
7.1). Det totala kvävenedfallet till barrskog varierar från upp emot 20 kilo kväve 
per hektar och år i sydvästra Sverige, till mindre än 2 kilo kväve per hektar och år 
i de nordligaste delarna av landet279. Den kritiska belastningen för övergödande 
kväve till skogsmark är uppskattad till 3–6 kg kväve per hektar och år i Götaland, 
och generellt minskar sedan nivån ju längre norrut man rör sig280. När tillförseln 
av kväve är större än den kritiska belastningen ökar risken för vegetationsföränd-
ringar och för läckage av kväve från skogsmarken.

I svenska skogar är kväve det näringsämne som i första hand begränsar träd-
tillväxten. Mätningar av mängden nitratkväve i markvatten visar dock att det 
i områden i sydvästra Sverige finns mer kväve än vad skogsekosystemet kan ta 
upp281. Förhöjda nitratkvävehalter i markvattnet innebär en ökad risk för läckage 
av kväve till grund- och ytvatten.

277 http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=5&pl=1 
278 Pihl Karlsson, G., Akselsson, C., Karlsson, P.E. och Hellsten, S. 2015. Krondroppsnätet 

1985-2015 – tre decennier med övervakning av luftföroreningar och dess effekter i 
skogsmark. IVL Rapport C 127.

279 Pihl Karlsson, G., Akselsson, C., Karlsson, P.E. och Hellsten, S. 2015. Krondroppsnätet 
1985-2015 – tre decennier med övervakning av luftföroreningar och dess effekter i 
skogsmark. IVL Rapport C 127.

280 Naturvårdsverket, 2002. Kritisk belastning för svavel och kväve. Rapport 5174.
281 Pihl Karlsson, G., Akselsson, C., Karlsson, P.E. och Hellsten, S. 2015. Krondroppsnätet 

1985-2015 – tre decennier med övervakning av luftföroreningar och dess effekter i 
skogsmark. IVL Rapport C 127.

IN
G

E
N

 Ö
V

E
R

G
Ö

D
N

IN
G



 MILJÖMÅLEN – ÅRLIG UPPFÖLJNING AV SVERIGES MILJÖKVALITETSMÅL OCH ETAPPMÅL 2016 137

 

Klimatförändringar kan påverka omfattning och frekvens av olika former av stör-
ningar i skogsekosystemet, till exempel stormfällen och skadeangrepp. Denna typ av 
störningar leder till ett minskat upptag av kväve, och ökar risken för läckage282.

282 Munthe, J. m.fl. 2014. Klimatförändringen och miljömålen. Climate change and the 
Environmental Objectives – CLEO. Rapport till Naturvårdsverket inför Fördjupad 
Utvärdering 2015. 

Figur 7.1 Årligt nedfall av oorganiskt kväve till barrskog

 KÄLLA:KRONDROPPSNÄTET

Nedfallet av kväve är störst i sydvästra Sverige och lägst i norra Sverige. 

Figuren visar medelvärden av nedfallet under perioden 2012–2014.
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Överskridande av kritisk belastning av skogsmark i Sverige kommer att kunna 
minska genom fortsatta utsläppsminskningar av kväveoxider och ammoniak i 
Europa283. Åtgärder i jordbrukssektorn för att minska ammoniakutsläpp har störst 
effekt, men även utsläppsminskningar från sjöfart kan ge påtaglig minskning av 
svenska skogsmarkers övergödning.

Internationella avtal och EU:s luftvårdspolitik är viktiga instrument för att mins-
ka den atmosfäriska kvävedepositionen. Under 2015 har Sverige ratificerat det revi-
derade Göteborgsprotokollet, som innehåller krav på utsläppsminskningar till 2020. 
Förhandlingarna inom EU om ett nytt takdirektiv med skärpta nationella utsläpps-
krav till 2030 fortsätter (se vidare miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning).

Tillstånd i sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten (precisering 3)

Vattenmyndigheternas bedömning av status för näringsämnen enligt vattenförvalt-
ningens bedömningsgrunder visar att av de klassade vattenförekomsterna uppnår 
88 procent av vattendragen, 90 procent av sjöarna och 41 procent av kustvatten-
förekomsterna minst god status284 (se figur 7.2). Dock är nästan hälften av vat-
tendragen och en tredjedel av sjöarna fortfarande oklassade. Vad gäller kustvatten 
har mer än 90 procent klassats. 

För grundvatten kan förhöjda nitrathalter innebära ett problem. Vattenmyn-
digheternas statusklassning för grundvatten visar att tre grundvattenförekomster 
inte uppnår god kemisk status på grund av förhöjda nitrathalter285. Ytterligare 35 
grundvattenförekomster i södra Sverige riskerar att inte uppnå god kemisk status 
på grund av nitratpåverkan från jordbruk286 287 288. 

283 Åström, S. & Lindblad, M. 2014. Kan Sverige uppfylla målpreciseringar för försurning och 
övergödning? IVL Svenska Miljöinstitutet, Rapport Nr B 2143.

284 Resultat från VISS: http://viss.lansstyrelsen.se/AreaStatisticsForm.aspx?subUnitType=0&Re
portUnitSearch=128&watertype=AW&date2=&date1=&quantity=Count&reload=Uppdat
era&area=10%2C1 

285 Resultat från VISS: http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.
aspx?waterEUID=SE625328-131280; http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.
aspx?waterEUID=SE626661-132830; http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.
aspx?waterEUID=SE621503-143207.

286 Förslag på åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021. Dnr: 537-
5058-14. http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/sv/norra-ostersjon/
publikationer/no-forslag-ap-2014-ny.pdf 

287 Förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt 2015- 2021. Dnr: 537-
5346-2014. http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/sv/sodra-
ostersjon/publikationer/so-forslag-ap-2014.pdf 

288 Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021. Dnr: 537-34925-
2014-3. http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/sv/vasterhavet/
publikationer/samradsdokument/vh-forslag-ap-2014.pdf
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 Figur 7.2 Senaste statusklassningen för näringsämnen enligt vattenförvaltningen

 KÄLLA:VATTENMYNDIGHETERNA

VIA DATABASEN VISS

© LÄNSSTYRELSEN, LANTMÄTERIET, NVDB, 

ESRI INV, RAÄ, SGU, SJÖFARTSVERKET, SMHI, 

SVO,SCB, FM, BERGSSTATEN, SLU, DIRNAT.

Enligt Vattenmyndigheternas senaste bedömning av landets vattenförekomster uppnår ungefär 

90 procent av sjöarna och vattendragen god eller hög status med avseende på näringsämnen. 

Nästan hälften av vattendragen och en tredjedel av sjöarna är dock fortfarande oklassade. Mer än 

90 procent av kustvattenförekomsterna är klassade, och av dessa uppnår 41 procent minst god 

status för näringsämnen. Figuren visar också att vattenförekomster med dålig status framförallt 

återfinns i södra och mellersta Sverige. 
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Vattenmyndigheternas ursprungliga förslag till åtgärdsprogram för vattenförvalt-
ningen 2015–2021 innehöll många åtgärder med syfte att minska övergödning. I 
de reviderade åtgärdsprogram som tagits fram efter samrådsperioden har omfatt-
ningen av vissa åtgärder minskats. De reviderade åtgärdsprogrammen ska nu prö-
vas av regeringen289, och det är i dagsläget oklart när de kommer att träda i kraft. 
Under tiden ska de tidigare åtgärdsprogrammen, som avser perioden 2009–2015, 
fortsätta att gälla i de delar som ännu är aktuella290.

Åtgärder för att minska växtnäringsförluster inom jordbruket är viktigt för att 
minska övergödningen. Under 2015 trädde ett nytt landsbygdsprogram i kraft, 
och det ska gälla fram till 2020291. Programmet innehåller miljöersättningar och 
miljöinvesteringar för åtgärder som syftar till att minska jordbrukets växtnärings-
läckage och därmed minska övergödningen. Bland annat finns pengar att söka för 
skyddszoner, fånggrödor, våtmarker och tvåstegsdiken.

Läckage av näringsämnen från små avloppsanläggningar är fortfarande ett stort 
problem. Under 2015 har en uppdatering av kunskapsläget kring små avlopp 
gjorts genom en enkät till kommunerna292. Undersökningen visar att det fortfa-
rande finns en stor osäkerhet i kommunerna kring antal och reningsgrad hos små 
avlopp, men att kunskapen ökar. Havs- och vattenmyndigheten har under 2015 
delat ut cirka 3,3 miljoner kronor till projekt som ska förbättra kunskapen om 
små avlopp och öka åtgärdstakten293.

Under 2015 har omkring 53 miljoner kronor beviljats till lokala vattenvårds-
projekt (LOVA). LOVA riktar sig främst mot åtgärder som minskar mängderna 
kväve och fosfor i Östersjön och Västerhavet. En majoritet av medlen under 2015 
gick till projekt som på ett eller annat sätt bidrar till att minska problemen med 
övergödning. Exempel på åtgärder som genomförts är kommunalt arbete med 
VA-planer och anslutning av fastigheter, strukturkalkning, musselodling och dag-
vattendammar294.

289 Regeringen (2015-11-19). Regeringen prövar förslag till åtgärdsprogam för vatten. 
Tillgänglig: http://www.regeringen.se/artiklar/2015/11/regeringen-provar-forslag-till-
atgardsprogram-for-vatten/ [2016-01-22].

290 Regeringen (2015-12-17). Regeringsbeslut: Omprövning av åtgärdsprogrammen 
för Sveriges fem vattendistrikt. Tillgänglig: http://www.vattenmyndigheterna.
se/SiteCollectionDocuments/gemensamt/nyheter/Omprövning%20av%20
åtgärdsprogrammen.pdf [2016-01-22].

291 Jordbruksverket (2016-01-14). Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Tillgänglig: http://
www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdsutveckling/programochvisioner/landsb
ygdsprogrammet20142020.4.7c4ce2e813deda4d30780004608.html [2016-01-22].

292 Olshammar, M., Ek, M., Rosenquist, L., Ejhed, H., Sidvall, A., Svanström, S. 2015. 
Uppdatering av kunskapsläget och statistik för små avlopp. SMED Rapport Nr 166.

293 Havs- och vattenmyndigheten (2015-12-11). Nyhetsbrev om små avlopp december 2015. 
Tillgänglig: https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/sma-avlopp/
nyhetsbrev-om-sma-avlopp/nyhetsbrev/2015-12-11-december-2015.html [2016-01-22].

294 Naturvårdsverket. 2015. Regional uppföljning av miljökvalitetsmålen 2015. Ärendenr: NV-
04566-15.
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Tillstånd i havet (precisering 4)

Helcoms senaste internationella bedömning av miljötillståndet visar att Sveriges 
omgivande hav är kraftigt övergödda295. I Skagerraks utsjö är tillståndet enligt 
Ospars senaste statusbedömning bättre, bedömningen är dock från 2008296.

En studie av miljöövervakningsdata från 1901 till 2012 visar att övergödningen i 
Östersjön totalt sett minskar297. Trots att utbredningen av syrefria bottnar är fortsatt 
stor har situationen förbättrats i de pelagiska (öppna) delarna av havet. Störst för-
bättringar syns i Kattegatt, men även i områden som södra Egentliga Östersjön syns 
en positiv trend. Enligt forskarna är förbättringen ett direkt resultat av de långsik-
tiga åtgärder som genomförts för att minska näringstillförseln från land.

Utbredningen av områden i Östersjön med syrebrist eller helt syrefria förhål-
landen är fortsatt omfattande (se figur 7.3 och 7.4)298. Inflöde av syrerikt och kallt 
djupvatten till Östersjön är viktigt för att förbättra situationen i bottenvattnet. 
Det större inflöde genom Öresund och Bälten som uppmättes i december 2014 har 
förbättrat syresituationen i östra Gotlandsbassängen, men det finns inga tecken 
på att inflödet kommer att nå, och syresätta, västra Gotlandsbassängen eller norra 
Egentliga Östersjön. Att effekten av inflödet inte har varit större kan ha flera orsa-
ker, däribland hög temperatur och relativt låg syrehalt i det inflödande vattnet. För 
att den förbättrade syresituationen i östra Gotlandsbassängen ska kvarstå behövs 
fler stora inflöden till Östersjön.299 Under senhösten 2015 har ett antal stormar i 
Östersjöregionen bidragit till ytterligare inflöden av syrerikt vatten300. Vilken effekt 
de inflödena kommer ha återstår att se.

295 HELCOM, 2014. Eutrophication status of the Baltic Sea 2007-2011 - A concise thematic 
assessment. Baltic Sea Environment Proceedings No. 143. Available online at: http://www.
helcom.fi/Lists/Publications/BSEP143.pdf 

296 OSPAR, 2010. Quality Status Report 2010. OSPAR Commission. London. 176 pp. 
Available online at: http://qsr2010.ospar.org/en/media/chapter_pdf/QSR_complete_EN.pdf 

297 Andersen, J. H., Carstensen, J., Conley, D. J., Dromph, K., Fleming-Lehtinen, V., 
Gustafsson, B. G., Josefson, A. B., Norkko, A., Villnäs, A. and Murray, C. (2015), Long-
term temporal and spatial trends in eutrophication status of the Baltic Sea. Biological 
Reviews. doi: 10.1111/brv.12221

298 SMHI. 2015. Oxygen Survey in the Baltic Sea 2015. Report Oceanography No. 53, 2015.
299 SMHI. 2015. Oxygen Survey in the Baltic Sea 2015. Report Oceanography No. 53, 2015. 
300 Leibniz Institute for Baltic Sea Research (IOW). Autumn gales again drive salt into the 

Baltic: Third Major Baltic Inflow within 1,5 years. IOW press release November 25, 2015. 
http://www.io-warnemuende.de/news-details/items/autumn-gales-again-drive-salt-into-the-
baltic-third-major-baltic-inflow-within-15-years.html. 



142 MILJÖMÅLEN – ÅRLIG UPPFÖLJNING AV SVERIGES MILJÖKVALITETSMÅL OCH ETAPPMÅL 2016

Ett åtgärdsprogram enligt havsmiljöförordningen beslutades av Havs- och vatten-
myndigheten i december 2015301. Syftet är att nå god miljöstatus i Nordsjön och 
Östersjön, och programmet anger vilka åtgärder som myndigheter och kommuner 
behöver genomföra. Åtgärder inom temaområdet övergödning innefattar:
• att utreda möjligheten att påverka internbelastningen, 
• att utreda möjligheten att odla och skörda blå fånggrödor samt 
• att stimulera vattenbrukstekniker som inte innebär nettobelastning.

301 Havs- och vattenmyndigheten. 2015. God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön 
och Östersjön. Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön. Havs- och vattenmyndighetens 
rapport 2015:30.

Figur 7.3 Utbredning av syrefattigt och syrefritt bottenvatten i Östersjön 1960–2015 

 KÄLLA: OCEANOGRAFISKA ENHETEN, SMHI

Figuren visar areell utbredning av syrefattigt och syrefritt bottenvatten i Egentliga Östersjön, 

Finska viken och Rigabukten, augusti till oktober, 1960–2015. Staplarna visar utbredning i 

kvadratkilometer (avläses mot y-axeln till vänster). Punkterna visar hur stor andel, i procent, 

av havsbassängernas bottenarea som har syrefattigt eller syrefritt vatten (avläses mot y-axeln 

till höger).
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Analys

Utvecklingen för miljökvalitetsmålet Ingen övergödning bedöms vara neutral. Det 
går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Anledningen är att till-
ståndet i miljön fortfarande är allvarligt, även om det finns tecken på förbättring 
inom vissa områden. En studie302 från 2015 visar på de första positiva tecknen på 
återhämtning i Östersjön, men övergödning och utbredning av syrefria bottnar 
är fortfarande ett stort problem. Den atmosfäriska kvävebelastningen är över den 
kritiska gränsen i delar av landet. Till bedömningen hör också att det de senaste 
åren inte skett tillräckliga insatser i samhället för att gynna miljötillståndet. En 

302 Andersen, J. H., Carstensen, J., Conley, D. J., Dromph, K., Fleming-Lehtinen, V., 
Gustafsson, B. G., Josefson, A. B., Norkko, A., Villnäs, A. and Murray, C. (2015), Long-
term temporal and spatial trends in eutrophication status of the Baltic Sea. Biological 
Reviews. doi: 10.1111/brv.12221

Figur 7.4 Utbredning av syrefattigt och syrefritt bottenvatten i Östersjön 2015 

 KÄLLA: OCEANOGRAFISKA ENHETEN, SMHI

Figuren visar att syresituationen i Östersjöns djupvatten är fortsatt dålig. De röda områdena på 

kartan markerar syrefria bottnar – ofta saknas växt- och djurliv helt. De orangea områdena 

markerar syrefattiga bottnar där växt- och djurliv ofta är begränsat. Kartan bygger på data från 

hösten 2015. I figur 7.3 visas hur utvecklingen har sett ut över tid. 
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del av detta är att beslut av åtgärdsprogram för vattenförvaltningen har försenats, 
samt att satsningar på miljöinvesteringar och rådgivning inom landsbygdspro-
grammet minskat (se mer nedan). Denna bedömning stämmer överens med flerta-
let av de regionala uppföljningarna, även om miljötillståndet ser bättre ut i norra 
Sverige303. 

Åtgärdsprogram för vattenförvaltning och havsmiljö

Att åtgärderna inom åtgärdsprogram för vattenförvaltningen 2015–2021 genom-
förs är avgörande för att på sikt nå miljökvalitetsmålet. Att genomförandet av 
åtgärdsprogrammen nu försenas innebär att det kan dröja ännu längre innan en 
påtaglig förbättring syns i miljötillståndet. Det är därför av största vikt att beslut 
fattas om åtgärdsprogrammen inom vattenförvaltningen så att åtgärdsarbetet kan 
påbörjas. I den regionala uppföljningen lyfter flera län behovet av styrmedel och 
finansiering för att åtgärderna ska genomföras304.

Mycket av åtgärdsarbetet när det gäller övergödning genomförs på land, och 
åtgärdsprogrammen inom vattenförvaltningen har stor betydelse även för att 
minska övergödningen i havet. Sverige är nära att nå sina belastningsmål för kvä-
ve till Östersjön, men har en bit kvar när det gäller målen för fosfor305. Genom-
förs åtgärderna i vattenmyndigheternas föreslagna åtgärdsprogram 2015–2021 
minskas näringsbelastningen från land ytterligare, men inte tillräckligt för att 
uppfylla minskningskraven fullt ut för fosfor till Egentliga Östersjön. Till viss del 
kan Sverige tillgodoräkna sig ett åtgärdsöverskott i andra havsbassänger, baserat 
på näringsretention och transport mellan bassängerna306, men det finns behov av 
ytterligare åtgärder.

Det är viktigt att påpeka att övergödningssituationen förändras mycket lång-
samt. Att utsläppsmål uppnås medför inte omedelbart ett bra miljötillstånd, speci-
ellt inte i havet. Övergödningsåtgärderna inom åtgärdsprogrammet för havsmiljön 
kommer att vara viktiga framöver för att förbättra situationen i havet.

303 Naturvårdsverket. 2015. Regional uppföljning av miljökvalitetsmålen 2015. Ärendenr: NV-
04566-15.

304 Naturvårdsverket. 2015. Regional uppföljning av miljökvalitetsmålen 2015. Ärendenr: NV-
04566-15.

305 Draft CART follow-up system: https://portal.helcom.fi/meetings/HOD%2047-2014-186/
MeetingDocuments/3-26%20Draft%20CART%20follow-up%20system.pdf

306 Havs- och vattenmyndigheten. 2015. God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön 
och Östersjön. Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön. Havs- och vattenmyndighetens 
rapport 2015:30.
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Landsbygdsprogram och LOVA-medel

Ett nytt landsbygdsprogram trädde i kraft under 2015. Jämfört med tidigare pro-
gram har miljöinvesteringarna minskat i omfattning, och även kompetensutveck-
ling och rådgivning har prioriterats ner307. Några län ser en risk för att medlen i 
det nya landsbygdsprogrammet inte kommer räcka till de åtgärder som man vill 
genomföra308. Ett kraftfullt landsbygdsprogram riktat mot vattenåtgärder är vik-
tigt för att åtgärder för att minska näringsbelastning från jordbrukssektorn ska 
genomföras i tillräcklig omfattning.

I en ny studie309 beräknas de våtmarker som anlades inom landsbygdsprogram-
met 2007–2013 minska transporten av fosfor och kväve till lokala vattendrag med 
cirka 25 ton respektive 200 ton per år. Minskningen av transporten till havet blir 
omkring 18 ton fosfor och 170 ton kväve per år. Genom att fokusera på närings-
avskiljning vid utformning av våtmarker kan effekten bli högre. En djupare analys 
av landsbygdsprogrammet som styrmedel för att minska övergödning finns i 2015 
års fördjupade utvärdering av miljökvalitetsmålet Ingen övergödning310.

Arbete pågår i många kommuner för att öka åtgärdstakten för små avlopp 
genom prövning och tillsyn311. Det är svårt att säga något om effekter och antal 
förbättrade avlopp som effektivare tillsyn kan leda till. Orsaken är svårigheter att 
hämta uppgifter från kommunernas register. Ett projekt, som beviljades pengar 
från Havs- och vattenmyndigheten 2015, ska ta fram förslag till riktlinjer för 
kommuners registrering av data för små avlopp312. Det kan förbättra möjlighe-
terna att samla in data för uppföljning av tillsyn och åtgärdstakt framöver.

LOVA-medlen är viktiga för det lokala och regionala arbetet för att minska 
övergödning, något som flera län lyfter fram i den regionala miljömålsuppfölj-

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

308 Naturvårdsverket. 2015. Regional uppföljning av miljökvalitetsmålen 2015. Ärendenr: NV-
04566-15.

309 Jordbruksverket. 2015. Näringsavskiljning i anlagda våtmarker i jordbruket. Analys av 
mätresultat och effekter av landsbygdsprogrammet. Jordbruksverkets rapport 2015:7. 

310 Naturvårdsverket. 2015. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad 
utvärdering, volym 1. Naturvårdsverkets rapport 6662, ISBN 978-91-620-6662-8

311 Naturvårdsverket. 2015. Regional uppföljning av miljökvalitetsmålen 2015. Ärendenr: NV-
04566-15.

312 Havs- och vattenmyndigheten (2015-04-28). Beslut om medel för särskilda projekt ur 
havs- och vattenmiljöanslaget (1:12) avseende små avlopp, 2015-04-20. Tillgänglig: https://
www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/sma-avlopp/utlysning-av-medel-
till-projekt-for-sma-avlopp/beslut-om-projekt-2015-04-20.html [2016-01-26]. 
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ningen313. Havs- och vattenmyndigheten har under 2015 utvecklat en webbaserad 
projektkatalog för projekt som finansieras av havs- och vattenmiljöanslaget. Kata-
logen är tänkt att sprida erfarenheter och goda exempel i miljöarbetet, och kom-
mer också fungera som ett verktyg för att följa upp åtgärder för miljömålen och 
inom havs- och vattenförvaltningen. Det gör att möjligheten att följa upp resultat 
och effekter av genomförda åtgärder ökar. Under 2016 kommer katalogen att utö-
kas med LOVA-projekt.

Internationellt samarbete

För att minska den atmosfäriska kvävedepositionen är arbetet med internationella 
avtal och arbetet inom EU fortsatt viktigt. Göteborgsprotokollet behöver ratifi-
ceras av fler länder för att revideringarna ska träda i kraft. EU-länderna behöver 
enas om ett nytt takdirektiv med skärpta nationella utsläppskrav. Införandet av 
kvävekontrollområden (NECA) i Nordsjön och Östersjön är viktigt för att minska 
sjöfartens atmosfäriska kvävebelastning. Att Östersjön blir ett NECA-område 
ingår i beräkningarna för BSAP, så utan NECA skulle näringsbelastningen från 
länderna runt Östersjön behöva minskas ytterligare.

Planerade insatser under 2016

Under 2016 kommer Havs- och vattenmyndigheten att prioritera arbetet med 
genomförande av åtgärdsprogrammen för havs- och vattenmiljön. Myndigheten 
kommer också att arbeta med att utveckla och samordna statusbedömningar inom 
de regionala konventionerna Helcom och Ospar. 

Jordbruksverket kommer att prioritera vägledning om bästa tillgängliga tek-
nik (BAT) enligt industriutsläppsdirektivet (IED), när det gäller gränsvärden för 
utsläpp av ammoniak från stora gris- och fjäderfäanläggningar. 

Projektet Greppa Näringen314 kommer att inleda en fosforkampanj med syfte 
att fler åtgärder för bättre vattenkvalitet ska genomföras. 

Sveriges geologiska undersökning, SGU, planerar ett projekt om styrmedel och 
åtgärder för att minska grundvattenpåverkan inom jord- och skogsbruk. 

313 Naturvårdsverket. 2015. Regional uppföljning av miljökvalitetsmålen 2015. Ärendenr: NV-
04566-15.

314 Greppa Näringen är ett informations- och rådgivningsprojekt som drivs i samarbete mellan 
Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna samt ett stort antal företag i lantbruksbranschen.
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Naturvårdsverket kommer att bistå regeringen i förhandlingarna kring takdi-
rektivet. 

Transportstyrelsen fortsätter arbetet inom IMO och Helcom samt i samarbete 
med Nordsjöländerna för att få till stånd ett beslut om införandet av NECA-områ-
den i Östersjön och Nordsjön.

Bedömning av miljökvalitetsmålet och utvecklingen i miljön

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.
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LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG

ANSVARIG MYNDIGHET: HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN

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

Regeringen har fastställt elva preciseringar:

GOD EKOLOGISK OCH KEMISK STATUS: Sjöar och vattendrag har minst god ekologisk  

status eller potential och god kemisk status i enlighet med förordningen (2004:660)  

om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

OEXPLOATERADE OCH I HUVUDSAK OPÅVERKADE VATTENDRAG: Oexploaterade och i huvud-

sak opåverkade vattendrag har naturliga vattenflöden och vattennivåer bibehållna.

YTVATTENTÄKTERS KVALITET: Ytvattentäkter som används för dricksvattenproduktion har 

god kvalitet.

EKOSYSTEMTJÄNSTER: Sjöar och vattendrags viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna.

STRUKTURER OCH VATTENFLÖDEN: Sjöar och vattendrag har strukturer och vattenflöden 

som ger möjlighet till livsmiljöer och spridningsvägar för vilda växt- och djurarter som en 

del i en grön infrastruktur.

GYNNSAM BEVARANDESTATUS OCH GENETISK VARIATION: Naturtyper och naturligt före-

kommande arter knutna till sjöar och vattendrag har gynnsam bevarandestatus och till-

räcklig genetisk variation inom och mellan populationer.

HOTADE ARTER OCH ÅTERSTÄLLDA LIVSMILJÖER: Hotade arter har återhämtat sig och  

livsmiljöer har återställts i värdefulla sjöar och vattendrag.

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

biologiska 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 kultur-

miljövärden är bevarade och förutsättningarna för fortsatt bevarande och utveckling av 

värdena finns.

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

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

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
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Sammanfattning

För att nå miljökvalitetsmålet behöver förvaltningen av sjöar och vattendrag ske 
utifrån ett avrinningsområdesperspektiv315. Ytterligare åtgärder behövs för att 
minska den fysiska påverkan på vattenmiljöerna av främst vattenkraftproduktion, 
jord- och skogsbruk samt byggande vid vatten. Det är även angeläget med ytterli-
gare åtgärder för att minska övergödningen och tillförseln av miljöfarliga ämnen. 
Insatser behövs för att bevara och återställa strandzoner, något som även kan 
bidra till klimatanpassning genom naturliga lösningar. Kulturmiljöerna behöver 
beaktas mer vid miljöåtgärder i sjöar och vattendrag, och i anslutning till dessa.

Ett avgörande i EU-domstolen, den så kallade Weserdomen/Bremendomen, 
innebär sannolikt att tillämpningen av miljökvalitetsnormer för ekologisk sta-
tus kommer att behöva skärpas, vilket kan påverka miljökvalitetsmålet positivt. 
Metoder för avvägning mellan energi, natur- och kulturmiljövärden vid miljöåt-
gärder inom vattenkraften utvecklas för närvarande inom ramen för dialogen om 
vattenkraft och miljö. Det bedöms innebära förbättrade förutsättningar att nå 
miljökvalitetsmålet på ett sätt som inte äventyrar målet om förnybar energi316 och 
preciseringen om bevarade natur- och kulturmiljövärden. 

För att inte tappa fart i åtgärdsarbetet är det viktigt att Vattenmyndigheternas 
åtgärdsprogram för 2016–2021 beslutas och genomförs. Det är även angeläget att 
vattenverksamhetsutredningens förslag genomförs. Tillsynen av vattenverksamhet 
behöver i ökad grad samordnas med det övriga åtgärdsarbetet och fokuseras på 
de tillsynsobjekt som ger störst miljöeffekt sett ur ett avrinningsområdesperspek-
tiv. Arbetet med att skydda sjöar och vattendrag med höga naturvärden behöver 
intensifieras för att etappmålet om skyddade områden ska kunna nås. Kunskapen 
om värdefulla kulturmiljöer vid vatten, liksom skydd och vårdinsatser för dessa, 
behöver öka.

Resultat

Inom den regionala uppföljningen bedömer samtliga länsstyrelser att målet inte 
kommer att nås till 2020 med befintliga styrmedel. Länsstyrelsernas bedömning av 
utvecklingstrenden i det egna länet de närmaste åren redovisas i figur 8.1 nedan. 
Länsstyrelserna pekar på den fysiska påverkan på vattenmiljöerna, men även över-
gödning, miljögifter och brist på kunskapsunderlag om och skydd av värdefulla 
kulturmiljöer, som problem och hot mot möjligheten att nå miljökvalitetsmålet.

315 Ett avrinningsområde är det område från vilket vatten från regn och snö avrinner till en 
specifik havsbassäng, sjö eller vattendrag. Det som sker i avrinningsområdet i form av 
utsläpp eller liknande avgör vilka förhållanden det är i vattenmiljön.

316 Sverige har som mål att hälften av vår energiförbrukning ska vara förnybar år 2020
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 Figur 8.1 Länsvis bedömning av utvecklingstrenden för miljömålet

 KÄLLA: NATURVÅRDSVERKET (2015) LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG

 – REGIONAL UPPFÖLJNING AV MILJÖKVALITETSMÅLEN 2015, PM 2015-12-02

Länsstyrelsernas bedömning av utvecklingstrenden de närmaste åren i det egna länet för 

Levande sjöar och vattendrag visar en ganska sammanhållen geografisk uppdelning för om det 

går åt rätt eller fel håll för miljömålet, eller om trenden är otydlig.

         Positiv trend

         Ingen tydlig trend

         Negativ trend
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Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Naturvårdsverket har under 2015 fått 
utökade medel för miljöövervakning för att leva upp till krav kopplat till EU-
direktiv och EU-förordningar för vattenmiljön. Drygt tre miljoner kr av medels-
förstärkningen har använts till övervakning av sötvatten. Bland annat har medel 
använts till:
• utökad övervakning i de stora sjöarna
• provtagning av mikroplaster i Vättern
• mätningar av skogsbrukets påverkan på bäckar 
• utveckling av en mobilapp ”Rappen” där allmänheten kan rapportera in främ-

mande arter 
 

Fördelningen av Havs- och vattenmiljöanslaget 2015 redovisas under Hav i balans 
samt en levande kust och skärgård.

För att i högre grad kunna redovisa resultat av de insatser som görs behövs mer 
uppföljning. I många fall finns behov av att ta fram schablonvärden över de effek-
ter som åtgärder ger.

God ekologisk och kemisk status (precisering 1)

Alla vattenförekomster317 i Sverige statusklassas vart sjätte år utifrån ekologisk 
och kemisk status318. I Sverige finns det cirka 22 000 vattenförekomster i sjöar  
och vattendrag. Enligt statusklassningen 2015 har 49 % av vattenförekomster i 
sjöar och 31 % av vattenförekomster i vattendrag minst god ekologisk status, se 
figur 8.2 nedan.319

När det gäller kemisk status så innebär höga halter av kvicksilver (Hg) att inga 
vattenförekomster når god kemisk status. Den främsta anledningen är historiska 
utsläpp av Hg320 och långväga transporter av Hg från kolförbränning. 

317 Ett vattendrag, en sjö eller kustvattenområde kan bestå av en eller flera 
ytvattenförekomster. En ytvattenförekomst är en avgränsad och betydande förekomst av 
ytvatten, som kan vara t.ex. hela eller delar av en sjö, å, älv eller kanal, ett vattenområde i 
övergångszonen eller ett kustvattenområde. 

318 Ekologisk status är en bedömning av kvaliteten på förekomsten av växt- och djurarter. 
Kemisk status bestäms genom att mäta mängden av bestämda förorenande ämnen i en 
ytvattenförekomst.

319 Då kriterierna för statusklassningen delvis reviderats går det inte att göra någon relevant 
jämförelse med resultaten av klassningen 2009.

320 förbränning av olja och kol samt industriproduktion
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Vattenmyndigheterna har tagit fram förslag till åtgärdsprogram för vattenför-
valtningen 2016–2021. Regeringen beslutade i december 2015 att den ska pröva 
åtgärdsprogrammen, samt att de åtgärdsprogram som avser perioden 2009–2015 
för de fem vattendistrikten ska fortsätta att gälla i de delar som åtgärderna ännu 
är aktuella i till dess att prövningen har skett.321

HaV slutförde under året ett regeringsuppdrag om vattenanknuten recipient-
kontroll322. HaV ser behov av ökad tillgänglighet inom vattenförvaltningen till de 
data recipientkontrollen ger, och att resurser och organisationen för detta behöver 
ses över. HaV framhåller att kraven för hur kontrollen ska göras behöver förtyd-
ligas genom ytterligare vägledning från berörda myndigheter. HaV föreslår också 
att behovet av utökade krav på exempelvis miljörapporter samt införande av en 
vattenkontrollavgift utreds. Syftet med avgiften är att få ett system där förorena-
ren/verksamhetsutövaren bidrar ekonomiskt till kontrollen. 

Naturvårdsverket har under 2015 beviljat 323 miljoner kr för sanering av  
förorenad mark på 53 platser. De flesta av dessa saneringar sker i Götaland  
(66 procent).323 Åtgärderna är bland annat viktiga för att minska risken för läckage 
av miljögifter till vatten.

321 Miljö- och energidepartementet (2015) Regeringsbeslut I:52, 2015-12-17
322 ”Recipientkontroll” innebär övervakning av miljöförhållandena i ett påverkat område. 

Recipientkontrollprogrammen utgår från miljöbalken och beslutas av regeringen, 
länsstyrelser, kommuner eller andra myndigheter.

323 Underlag från Cathrine Lundin, Naturvårdsverket, via e-post 15 januari, 2016

Sjöar Vattendrag

Figur 8.2 Ekologisk status i sjöar och vattendrag 2015

 KÄLLA: LÄNSSTYRELSERNAS VISS-DATABAS,

UTDRAG DEN 13 JANUARI 2016
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Enligt klassningen av ekologisk status 2015 har 49 % av vattenförekomster i sjöar och 31 % av 

vattenförekomster i vattendrag minst god ekologisk status.
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HaV har finansierat ett flertal forskningsprojekt inom avancerad avloppsre-
ning som startades 2014. Projektens syfte är att utveckla reningsmetoder som ska 
minska utsläpp av läkemedel och andra långlivade ämnen från reningsverk. HaV 
har även finansierat kartläggning av miljögifter i fiberbankar i norrländska sjöar 
och vattendrag. Projektet förväntas utmynna i ett antal åtgärdsförslag 2016.

Vattenmyndigheternas bedömning av ekologisk status för övergödande ämnen 
visar att 88 procent av vattendragen och 90 procent av sjöarna uppnår minst god 
status324, 325. Mer information om arbetet med att minska övergödningen av sjöar 
och vattendrag finns i Ingen övergödning.

Oexploaterade och i huvudsak opåverkade vattendrag (precisering 2)

År 2015 klassades 1 840 vattendrag (12 procent) med hög ekologisk status. Hög 
ekologisk status innebär ingen eller obefintlig mänsklig påverkan på vattenföre-
komsten. Dessa vattendrag ligger främst i Sveriges fjällområden. Arbete med att 
återskapa och bevara naturliga vattenflöden och vattennivåer pågår bland annat i 
form av områdesskydd och restaureringsinsatser. 

Ytvattentäkters kvalitet (precisering 3)

Omkring hälften av den allmänna dricksvattenförsörjningen baseras på 
ytvatten.326 Cirka 45 procent av ytvattentäkterna327 ligger i vattenskyddsområ-
den.328 

SLU har 2015 sammanställt data över förekomsten av växtskyddsmedel 
2002–2012 i fyra avrinningsområden i jordbruksbygder i Västergötland, Östergöt-
land, Halland och Skåne, samt från två åar i Skåne. Halter av växtskyddsmedel i 
ytvatten uppvisar generellt inga tydliga trender under perioden. Andelen ytvatten-
prov med halter av ett eller flera växtskyddsmedel över sina respektive riktvärden 
(baserade på hur giftiga de är för vattenlevande organismer) uppvisar ingen trend 

324 Resultat från länsstyrelsernas VISS-databas: http://viss.lansstyrelsen.se/AreaStatisticsForm.
aspx?subUnitType=0&ReportUnitSearch=128&watertype=AW&date2=&date1=&quantit
y=Count&reload=Uppdatera&area=10%2C1 

325 Nästan hälften av vattendragen och en tredjedel av sjöarna fortfarande oklassade. De flesta 
av dessa vatten ligger dock i områden med låg övergödningspåverkan.

326 SOU (2015:51) Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning, Dricksvattenutredningens 
delbetänkande

327 En vattentäkt är en naturlig sötvattenförekomst som utnyttjas till vattenförsörjning.
328 Sveriges Geologiska Undersöknings vattentäktsarkiv
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utan har legat relativt konstant, med överskridanden i runt 45 procent av prover-
na under den studerade perioden.329, 330

Problem med högfluorerande ämnen, PFAS331, i dricksvattnet har uppmärksam-
mats på några orter i Sverige. Att dricka vatten med mycket höga halter av PFAS 
under lång tid misstänks öka risken för negativa hälsoeffekter.332 Naturvårdsver-
ket har under 2015 genomfört regeringsuppdraget om screening av förekomsten 
av PFAS och bekämpningsmedel i yt- och grundvatten.333 Analys av resultaten 
har påbörjats för att kunna ge en bild av förekomsten i miljön i redovisningen 
av uppdraget 2016.334 Som en del av regeringsuppdraget ”Handlingsplan för att 
genomföra strategin om en giftfri vardag och nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö 
2015–2017”335 har Kemikalieinspektionen under 2015 gjort en kartläggning av 
förekomsten och användningen av högfluorerade ämnen och av alternativ till 
dessa. Kartläggningen visar att dessa ämnen redan idag har en bred användning, 
från mer kända såsom brandskum, textil och livsmedelsförpackningar till mindre 
undersökta som kosmetika, tandlagningsmaterial och smutsavvisande ytbehand-
ling för smartphones. Det är främst för textil och brandskum som alternativ har 
hittats. 336 

I utredningen om spridning av PFAS-föroreningar i dricksvatten337 som presen-
terades i mars 2016 analyserar utredaren orsakerna till att spridningen av PFAS 
till dricksvattentäkter kunnat pågå i många år utan att upptäckas och hur identi-
fierade brister i förvaltningen kan åtgärdas. Utredaren lyfter bland annat behovet 
av en förstärkt kemikalielagstiftning, en översyn av miljöövervakningen och åtgärder 

329 Eftersom riktvärdena inte uppdaterats på flera år, samt att flera av dem endast är 
preliminära, skulle nya studier som leder till att riktvärdet justeras, uppåt eller nedåt, 
kunna ge en annan bild av läget när det gäller hur ofta halter påträffas över riktvärdet, 
liksom storleken på överskridanden.

330 SLU (2015) Resultat från miljöövervakningen av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel), 
Vatten och miljö: Rapport 2015:5

331 Poly- och perfluorerade alkylsubstanser, PFAS, är ett samlingsnamn på en grupp kemikaler 
som är framställda för att tåla höga temperaturer och vara vatten- och fettavisade. De mest 
kända typerna av PFAS är PFOS och PFOA. 

332 som påverkan på sköldkörteln, levern, fettomsättningen och immunförsvaret
333 Miljödepartementet (2014) Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende 

Naturvårdsverket, Regeringsbeslut I:10, 2014-12-22
334 https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/

Regeringsuppdrag/Screening-av-miljogifter/
335 Miljödepartementet (2014) Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende 

Kemikalieinspektionen, Regeringsbeslut I:12, 2014-12-22
336 Kemikalieinspektionen (2015) Förekomst och användning av högfluorerade ämnen och 

alternativ Rapport från ett regeringsuppdrag, rapport 6/15
337 Miljödepartementet (2016) Utredningen om spridning av PFAS-föroreningar i dricksvatten 

(M2015:B)
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för att förbättra samverkan mellan och inom myndigheter. Läs mer om arbetet 
med miljögifter i Giftfri miljö. 

Under 2015 har Örebro universitet gjort en pilotstudie av förekomsten av 
mikroplaster338 i Vättern. Mängden mikroplaster är i paritet med vad man sett i 
Mälaren men är högre än den uppmätta halten av mikroplaster i Östersjön, vilket 
troligtvis beror på att det är en högre utspädningseffekt i havet. Vilka konsekven-
ser som mikroplastpartiklarna för med sig går ännu inte att säga.339

Folkhälsomyndigheten publicerade under 2015 en rapport som redovisar  
antalet sjukdomsutbrott orsakade av dricksvatten under 1998–2011. Undersök-
ningen visar att cirka 70 000 personer drabbades av 78 vattenburna utbrott under 
perioden.340, 341

SMHI har under 2015 tagit fram en rapport som innehåller förslag på insatser 
för anpassning av vattenförvaltningen till ett förändrat klimat.342 

Det finns en nära koppling mellan kvaliteten på ytvatten och grundvattnets  
kvalitet, då föroreningar som hamnar i grundvattnet kan föras vidare till ytvattnet. 
Läs mer om arbetet med grundvatten i Grundvatten av god kvalitet.

Ekosystemtjänster (precisering 4)

Preciseringen har nära koppling till alla de övriga preciseringarna, då en bevarad 
och restaurerad natur- och kulturmiljö bidrar till att upprätthålla och producera 
ekosystemtjänster som till exempel livsmiljöer, friluftsliv, flödesutjämning och 
dricksvatten. HaV arbetar med en rapport om ekosystemtjänster i svenska söt-
vatten och deras status som ska publiceras hösten 2016.

338 Plastprodukter som plastmuggar, krämer och syntetkläder som finfördelats till mycket små 
partiklar

339 http://www.svt.se/nyheter/regionalt/ost/plastpartiklar-fororenar-vattern, http://miljoaktuellt.
se/mer-mikroplast-i-vattern-an-ostersjon/  

340 En större andel personer har smittats av dricksvatten från ytvattentäkter än från 
grundvattentäkter.

341 Folkhälsomyndigheten (2015) Sjukdomsutbrott orsakade av dricksvatten. 
342 SMHI (2015) Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat, 

Klimatologi nr 12 2015



156 MILJÖMÅLEN – ÅRLIG UPPFÖLJNING AV SVERIGES MILJÖKVALITETSMÅL OCH ETAPPMÅL 2016

Strukturer och vattenflöden (precisering 5)

Vattenverksamhetsutredningen har under 2015 kommit med sitt slutbetänkande. 
Utredningen föreslår bland annat omfattande förändringar i lagstiftningen så att 
reglerna för vattenverksamhet i högre utsträckning ska motsvara de regler som 
gäller för miljöfarlig verksamhet.343 Under 2015 har HaV fortsatt dialogen om 
miljöhänsyn i vattenkraftsproduktion med berörda myndigheter och andra intres-
senter, ett regeringsuppdrag som initierades 2012.344 Dialogen har under året foku-
serat på åtgärder inom vissa avrinningsområden och metoder för prioritering av 
miljöåtgärder i vattenkraften. 

HaV har under 2015 följt upp den tillsyn av vattenverksamhet som bedrevs 
under 2014 och presenterat ett antal förslag på hur arbetet med tillsyn kan för-
bättras.345 HaV lyfter särskilt fram den planerade tillsynen som ett viktigt verktyg 
för att nå miljökvalitetsmålet.

En analys av 162 naturliknande fiskvägar i södra Sverige 2014 visade att cirka 
en tredjedel av fiskvägarna inte fyller sin funktion. Generellt gällde att ju större 
andel av vattnet som passerade genom fiskvägen, desto sannolikare var det att 
fiskvägen bedömdes ha god funktion.346 Antalet fiskvägar/faunapassager och utriv-
na dammar som tagits i bruk 1990–2015 visas i figur 8.3 nedan. Trenden är att 
allt fler naturlika passager installeras, vilket är positivt.

Skogsstyrelsen har börjat tillämpa en ny metodik för fältinventering av miljö-
hänsyn vid skogsbruksåtgärder under 2015. Skogsstyrelsen, skogsbruket, andra 
myndigheter och organisationer fortsätter arbetet med målbildsbeskrivningar för 
god miljöhänsyn. Arbetet inkluderar hänsyn till vattenmiljöerna i skogen. Läs mer 
om arbetet i Levande skogar. Fem statliga myndigheter samverkar i ett projekt 
2014–2016 som bland annat upplyser och diskuterar med kommuner, markägare 
och utförare om vilka risker (erosion, ras, slamströmmar) som kan uppstå vid för-
ändringar av vegetation eller markanvändning och hur man bäst förebygger dessa. 
I projektet tittar man också på effekterna av ett förändrat klimat och hur riskerna 
kommer att öka. 

343 Som vattenverksamhet räknas bl.a. vattenreglering, muddring, anläggande av bryggor, 
pirar och broar.

344 Miljödepartementet (2011) Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Havs- och 
vattenmyndigheten, Regeringsbeslut I:28, 2011-12-22 och Miljödepartementet 
(2014) Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Havs- och vattenmyndigheten, 
regeringsbeslut I:11, 2014-12-22

345 Havs- och vattenmyndigheten (2015) Uppföljning av länsstyrelsernas tillsyn av 
vattenverksamheter för år 2014, Rapport 2015:31

346 Havs- och vattenmyndigheten (2014) Naturliknande fiskvägar i södra Sverige, rapport 
2014:11
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Under 2015 trädde ett nytt landsbygdsprogram i kraft, som omfattar totalt 36 
miljarder kr och gäller fram till 2020347. För de vattenrelaterade miljöinvestering-
arna (bland annat förbättrad vattenkvalitet348 samt anläggning av våtmarker) har 

347 http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdsutveckling/programochvisioner/
landsbygdsprogrammet20142020.4.7c4ce2e813deda4d30780004608.html 

348 Inom förbättrad vattenkvalitet ges stöd för insatser som syftar till att minska övergödning 
eller arbete som förbättrar livsvillkoren för vattenlevande organismer. Detta kan vara 
till exempel: installation av kalkfilterbrunnar, åtgärder för att minska erosion, att skapa 
fria vandringsvägar, att skapa nya biotoper längs med och i vattnet. Det kan också vara 
insatser som förändrar vattendraget, till exempel meandring, eller att öppna upp kulvertar. 
Tanken med stödet är att hitta insatser som är anpassade till platsen och syftet.

Antal

Figur 8.3 Installerade fiskvägar 1990–2015 

 KÄLLA: DATABASEN ÅTGÄRDER I VATTEN,

UTDRAG DEN 19 FEBRUARI 2016

1
9
9
0

1
9
9
2

1
9
9
4

1
9
9
6

1
9
9
8

2
0
0
0

2
0
0
2

2
0
0
4

2
0
0
6

2
0
0
8

2
0
1
2

2
0
1
0

2
0
1
4

Sedan 1990 har totalt ca 530 fiskvägar/faunapassager installerats vid vattenkraftverk, dammar 

och vägpassager/vägtrummor. Trenden är att allt fler naturlika passager installeras, vilket är 

positivt eftersom de ofta erbjuder passage för fler arter och kan fungera som livsmiljö för 

vattenlevande växter och djur.

Naturlik fiskväg utformad

för att likna naturen

Uppgift saknas

Kombinerad teknisk

och naturlik fiskväg

Utrivning av vattenkraftverk

eller annat vandringshinder

Teknisk fiskväg ofta byggd i

betong, sten eller trä

Åtgärd vid vägpassage/vägtrumma

0

10

20

30

40

50

60



158 MILJÖMÅLEN – ÅRLIG UPPFÖLJNING AV SVERIGES MILJÖKVALITETSMÅL OCH ETAPPMÅL 2016

regeringen avsatt 353 miljoner kr för 2015–2020.349, 350 HaV och Jordbruksverket 
har under 2015 tagit fram en nationell strategi som underlag för prioritering av 
åtgärder för att minska jordbrukets fysiska påverkan på vattenmiljön. Arbetet 
kommer att fortsätta under 2016.351 

Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation (precisering 6)

Vart sjätte år bedömer Sverige bevarandestatusen för de arter och naturtyper som 
vi åtagit oss att bevara enligt artskyddsförordningen (2007:845) för att säkra den 
biologiska mångfalden. Den senaste bedömningen avsåg statusen 2013. En stor 
del av sjöar och vattendrag nedanför fjällkedjan som ska skyddas bedöms ha otill-
fredsställande bevarandestatus. Den enda skillnaden i bedömningen av naturtyper 
i sötvattensmiljöer jämfört med 2007 är att man bedömer att trenden för små vat-
tendrag i den kontinentala regionen352 gått från stabil/okänd till negativ. Vatten-
dragen påverkas av fragmentering, rensningar, rätningar och omgivande markan-
vändning. Kvaliteten på, och naturvärdena i, framför allt mindre vattendrag styrs 
till stor del av det omgivande landskapet och särskilt av om kantzonen närmast 
vattendraget är intakt och funktionell. Till stor del återspeglas arternas bevaran-
destatus av statusen på deras livsmiljöer.353

HaV har under 2015 tagit fram ett förslag på hur förvaltningen av lax och 
öring bör utvecklas. De svenska vattendragen står för mer än 90 procent av all 
den vilda laxens smoltproduktion i Östersjön, varav Torne älv354 står för cirka 
50 procent. 355 Laxuppvandringen i de norrländska älvar som mynnar ut i Öster-
sjön har ökat de senaste 20 åren, se figur 8.4. Det har aldrig tidigare noterats så 
mycket laxyngel i Länsstyrelsen Västerbottens årliga elfiskeundersökningar som 
under 2015.356 Ökningen beror främst på skärpta regleringar av fisket i Östersjön, 

349 För de vattenrelaterade miljöersättningarna (minskat kväveläckage, skyddszoner och 
skötsel av våtmark) finns inte sammanställt hur mycket medel som regeringen planerar att 
satsa 2014-2020.

350 Information via e-post från Emma Svensson, Jordbruksverket, den 13 januari 2016
351 Havs- och vattenmyndigheten (2015) Nationell strategi för prioritering av vattenåtgärder 

inom jordbruket, rapport 2015:10
352 Den kontinentala regionen täcker större delen av Skåne samt kustremsan utmed Halland, 

delar av kustremsan i Västra Götaland och Blekinge samt södra Öland. 
353 Artdatabanken SLU (2014) Arter och naturtyper i art- och habitatdirektivet – 

bevarandestatus i Sverige 2013
354 Torne älv är en gränsälv som samförvaltas av Sverige och Finland.
355 Havs- och vattenmyndigheten (2015) förvaltning av lax och öring, Rapport 2015:20
356 Sveriges Vattenmyndigheter (2015) Vattenblänk, Nyhetsbrev från Sveriges 

Vattenmyndigheter 4 december 2015
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fiskevårdsåtgärder och restaureringar.357 Laxbestånden i södra Östersjön och på 
västkusten har generellt en svagt negativ trend för antalet laxyngel per ytenhet i 
vattendragen.358

Hotade arter och återställda livsmiljöer (precisering 7)

Artdatabankens rödlista för hotade arter redovisar en analys av risken att enskilda 
arter dör ut i Sverige. År 2015 var 241 sötvattensarter rödlistade, vilket är i sam-
ma storleksordning som 2010.359 Torrläggning, igenväxning, vattenreglering och 
grumling är de främsta hoten för arter i sötvattensmiljöer. Situationen i svenska 
vatten har i flera avseenden förbättrats under de senaste decennierna avseende för-
surning och näringsnivåer.360 Samtidigt har dock vattnen, särskilt i södra Sverige, 
blivit betydligt brunare genom tillförsel av humusämnen.361 

357 Ibid.
358 Kommentar från Håkan Carlstrand, HaV, januari 2016.
359 2010 var det 234 arter på listan, men då fler arter bedömts 2015 så kan hela skillnaden 

bero på det. Kommentar från Mikael Svensson, Artdatabanken, telefonintervju den 28 
januari.

360 Artdatabanken SLU (2015) Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer – 
rödlistade arter i Sverige 2015, ArtDatabanken rapporterar 17

361 Artdatabanken SLU (2015) Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer – 
rödlistade arter i Sverige 2015, ArtDatabanken rapporterar 17

Antal

Figur 8.4 Uppvandring av lax i ett antal norrländska älvar 1992–2013

 KÄLLA: HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN (2015)
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En riksomfattande utvärdering av effekterna av 30 års kalkning på fiskfaunan i 
svenska vattendrag har genomförts 2015. Studien visar att antalet fiskarter ökat i 
de vatten som provfiskats, från i snitt knappt två arter före kalkning till nästan tre 
efter 20 års kalkning. Dessutom påträffades nästan dubbelt så många individer av 
varje art. Förekomsten av öring i dessa vatten är i dag på samma nivå som i vat-
tendrag som inte drabbats av försurning. Rapporten visar också att det tar lång 
tid, mellan 10 och 20 år, att återställa ett vatten.362 Mer information om försur-
ning i vattenmiljöer finns i Bara naturlig försurning. 

För ett urval av de arter och naturtyper som klassas som hotade upprättas 
åtgärdsprogram. Typiska åtgärder i ett åtgärdsprogram för hotade arter är kun-
skapsinhämtning, särskild skötsel på speciella platser och information till markä-
gare och myndigheter. Totalt fanns det 2015 131 åtgärdsprogram för hotade arter, 
varav 11 var för arter beroende av sötvattensmiljöer.363 De traditionella program-
men för hotade arter är åtgärdsinriktade. Under 2015 har HaV även tagit fram 
en ny programtyp, så kallade kunskapsuppbyggande program. De syftar till att ta 
fram mer kunskap och identifiera relevanta bevarandeåtgärder, särskilt för hotade 
arter som lever i sjöar och marina miljöer då kunskapen om dessa idag är bristfäl-
lig. 

HaV och flera andra myndigheter364 samt ideella organisationer har under 2015 
arbetat med restaurering och biologisk återställning av sjöar och vattendrag. Flera 
sjöar och vattendrag med höga naturvärden har fått ett långsiktigt skydd som 
naturreservat och ett antal mindre vattendrag har under 2015 föreslagits som 
Natura 2000-områden. Skyddet av värdefulla sjöar och vattendrag går dock rela-
tivt långsamt och HaV avsatte därför 2015 medel för förstärkning av kunskapsun-
derlag för värdefulla vattenmiljöer med syfte att fler områden ska kunna skyddas.

HaV har under 2015 utvärderat arbetet med Sveriges nationella ålförvaltnings-
plan som antogs 2009. På västkusten har Sverige i dag ett högsta möjliga skydd 
för ålen tack vare att fisket efter ål stoppats helt. I Östersjön uppskattas påverkan 
från det svenska fisket vara cirka två procent, vilket är inom nivån för en långsik-
tig återhämtning. I inlandsvatten är åldödligheten fortfarande för hög. HaV pekar 
på att fler vandringshinder inom vattenkraften behöver åtgärdas så att ålen säkert 
kan ta sig förbi kraftverken vid upp- och nedvandring. Det förekommer ett illegalt 

362 Havs- och vattenmyndigheten (2016) Effekter av kalkning på fisk i rinnande vatten, 
Rapport 2015:23

363 Antal giltiga program 31 december 2015. Underlag från Elin Agerberg, Naturvårdsverket, 
via e-post den 25 februari 2016

364 Bland annat Trafikverket, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket
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fiske efter ål i vissa områden. Här behöver myndigheterna få en ökad möjlighet till 
kontroll och en bättre bild av vilken fångst som är legalt eller illegalt fångad. 365 

Under 2015 har det pågått fyra projekt inom EU LIFE+ i Sverige med syfte att 
restaurera och återställa fysiskt påverkade vattenmiljöer.366 Projekten pågår 4–6 år 
och har en sammanlagd budget på cirka 185 miljoner kr. Arbetet bidrar även till 
att utveckla metoderna för restaurering. 

Främmande arter och genotyper (precisering 8)

EU:s förordning om invasiva främmande arter gäller från 1 januari 2015. EU-
kommissionen har nu listat de invasiva främmande arter för vilka medlemsländer-
na bland annat ska ta fram övervakningssystem, kontroller, kartlägga hur arterna 
sprids och ta fram åtgärder för hur spridningen ska stoppas och begränsas. Bland 
de 37 arterna på listan ingår signalkräfta och ullhandskrabba, som finns i svenska 
inlandsvatten. 

Genetiskt modifierade organismer (precisering 9)

Det bedrivs ingen kommersiell verksamhet med genetiskt modifierade vattenle-
vande organismer i Sverige. 

Bevarade natur- och kulturmiljövärden (precisering 10)

Arbetet med att bevara natur- och kulturmiljövärden i, och i anslutning till, vat-
tendrag har fortsatt under 2015 genom arbete med områdesskydd och restaure-
ringar. 

Under 2015 slutfördes projektet Vårda vattendragens kulturarv. I projektet 
medverkade nio län i södra Sverige. Projektet har bland annat resulterat i vårdåt-
gärder och nya informationsmaterial.367 Under 2015 har Riksantikvarieämbetet 
påbörjat arbetet med en utvärdering av hur kulturmiljöer beaktas när åtgärder vid 

365 Havs- och vattenmyndigheten (2015), Sveriges nationella ålförvaltningsplan, rapport 2015-
12-01

366 Projekten är ReMiBar, Vindeln River, UC4LIFE och Triple Lakes. Mer information och 
länkar till projekten finns på http://ec.europa.eu/environment/life/

367 http://www.vardavattendragen.se/Sv/Pages/default.aspx samt länens miljömålsbedömningar
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vattendrag genomförs368. Av länens miljömålsbedömningar att döma framstår det 
som allt mer problematiskt att så få kulturmiljöer och yngre lämningar inte har 
något långsiktigt juridiskt skydd. Arbetet med att bilda kulturreservat vid vatten 
går väldigt långsamt. Inga nya kulturreservat i anslutning till sjöar och vattendrag 
har bildats under 2015.369 

Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsernas kulturmiljöfunktion har under 2015 
deltagit i dialogen om vattenkraft och miljö.370 Vattenkraftens kulturmiljöaspekter 
har diskuterats och metoder för prioritering av miljöåtgärder med hänsyn till både 
naturmiljö-, energi- och kulturmiljöaspekter är under utveckling. 

Bevarandet av naturvärden i sjöar och vattendrag har nära koppling till preci-
seringarna God ekologisk och kemisk status samt Strukturer och vattenflöden, se 
ovan. 

Friluftsliv (precisering 11)

Naturvårdsverket publicerade 2015 enkätundersökningen Friluftsliv 2014. 
Respondenterna fick bland annat svara på frågor om det senaste friluftlivstillfäl-
let i områden som i hög grad utgörs av sjöar och vattendrag. Positiva upplevelser 
respondenterna hade var bland annat trygghet (upplevdes av 80 procent) och möj-
lighet till återhämtning (72 procent). Negativa upplevelser som respondenterna 
angav var främst andra friluftsutövare (43 procent) och nedskräpning (39 pro-
cent). De vanligaste friluftsaktiviteterna vid sjöar och vattendrag var promenader, 
vara ute i skog och mark samt bad.371

För badsäsongen 2015 klassificerades badvattenkvaliteten för 79 procent av 
Sveriges 444 EU-bad372 som minst ”tillfredsställande”. 16 bad (4 procent) var 
”dåliga” och för 77 bad (17 procent) hade för få vattenprover tagits för att kunna 
klassa baden.373 Resultaten är något bättre än året innan på grund av att fler 
bad provtagits. Lika många bad var dåliga 2014 och 2015.374 Baden ligger både 

368 http://www.raa.se/2015/06/kommande-utvardering-kring-skydd-av-kulturmiljoer-vid-
vattendrag/

369 http://www.raa.se/kulturarvet/landskap/kulturreservat/forteckning-3/ - Fortfarande finns 
endast totalt 43 kulturreservat i landet, och få av dem innehåller kulturmiljöer vid sjöar 
och vattendrag

370 Miljödepartementet (2014) Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Havs- och 
vattenmyndigheten, regeringsbeslut I:11, 2014-12-22

371 Naturvårdsverket (2015) Friluftsliv 2014, Rapport 6691
372 EU-bad är badplatser ”med ett stort antal badande”. Riktlinjerna från HaV är att det 

innebär ungefär 200 badande per dag eller mer under badsäsongen.
373 Havs- och vattenmyndigheten (2015) Sveriges badvattenkvalitet, Rapport 2015:11. 
374 European Environment Agency (2015) European bathing water quality in 2014, EEA 

report No 1/2015
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i inlandet och vid kusten. Under 2013 fritidsfiskade mer än en miljon personer i 
åldern 16–80 år drygt 9 miljoner fiskedagar i sjöar och vattendrag.375 

En förutsättning för friluftsliv kopplat till vatten är tillgänglighet. När strandzo-
nen bebyggs minskar tillgängligheten. Byggande i strandzonen kan också påverka 
andra viktiga ekosystemtjänster negativt, som till exempel livsmiljöer för olika 
arter, möjligheten för arter att sprida sig och översvämningsskydd. I figur 8.5 visas 
antal uppförda byggnader i strandskyddat område 2001–2014. Under perioden 
2010–2014 uppfördes cirka tio procent av det totala antalet nyuppförda byggna-
der i Sverige i strandskyddat område inom 100 meter från sjöar och vattendrag376.

Naturvårdsverket har under 2015 följt upp insatserna för de av riksdagen besluta-
de friluftsmålen. Uppföljningen visar att möjligheterna för, tillgängligheten till och 
arbetet med friluftsliv generellt sett ökar och förbättras. Kommunal översiktspla-
nering, de lokala naturvårdssatsningarna (LONA) som används för tillgänglighet 
i naturen, och stadsbidraget till friluftsorganisationer är några exempel på viktiga 
styrmedel. Naturvårdsverkets förslag till regeringen är att de väl fungerande insat-
serna bör fortsätta.

375 Statistiska Centralbyrån (2015) Fritidsfisket i Sverige 2013, Statistiskt meddelande 
JO57SM 1401

376 Egna beräkningar utifrån Statistiska centralbyrån (2015) Strandnära byggande 2010-2014, 
MI 50 SM 1501 och uppgifter från SCB om det strandnära byggandet fördelat på kust och 
inland.

Figur 8.5 Nya byggnader i strandskyddat område inom 100 meter från 

sjöar och vattendrag  2001–2014

 KÄLLA: SCB/MILJÖMÅLSPORTALEN, INDIKATOR
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Antalet nya byggnader som uppfördes i strandskyddat område inom 100 meter från sjöar och 

vattendrag ökade 2004–2008 men var åter något lägre 2009–2013. År 2014 har antalet ökat 

jämfört med året innan. Indikatorn finns också på miljömål.se/indikatorer. 
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Analys

För att nå målet behöver vi förvalta våra vattenmiljöer så att det finns livsmiljöer 
av tillräcklig storlek och kvalitet som hänger ihop på avrinningsområdesnivå377. 
För detta krävs både restaurering av miljöer, skydd av områden men också åtgär-
der som möjliggör spridning av arter mellan olika områden. Avrinningsområdes-
perspektivet behöver komma in både i fördelning av bidrag för miljöåtgärder, i 
miljötillsynen och i kommunernas översikts- och detaljplanering enligt Plan- och 
bygglagen. Detta kopplar till det arbete med grön/blå infrastruktur som pågår.

För att inte tappa fart i åtgärdsarbetet är det angeläget att Vattenmyndighe-
ternas åtgärdsprogram för 2016–2021 beslutas och genomförs. Ett avgörande i 
EU-domstolen, den så kallade Weserdomen/Bremendomen, innebär sannolikt att 
tillämpningen av miljökvalitetsnormer för ekologisk status och icke-försämrings-
kravet kommer att skärpas, vilket kan påverka möjligheterna att nå miljökvalitets-
målet positivt. Domen kan innebära att tillämpningen av undantag enligt kapitel 
4 i vattenförvaltningsförordningen behöver ses över.378 Arbetet med inrättande av 
skyddsområden för värdefulla sjöar och vattendrag behöver intensifieras för att nå 
etappmålet om skyddade områden.

Det finns cirka 2 100 vattenkraftverk i Sverige. För att nå god ekologisk status  
alternativt god ekologisk potential i vattenförekomster med vattenkraftverk 
behövs omfattande åtgärder:
• Förbättrade miljövillkor för cirka 1 500 vattenkraftverk. Under de senaste  

20 åren har myndigheterna omprövat cirka 75 vattenkraftverk.379

• Bygga cirka 1 500 fiskvägar/faunapassager vid vattenkraftverk. Idag finns cirka 
200 fiskvägar vid vattenkraftverken.380

Utöver detta finns ytterligare cirka 5 000 fiskvandringshindrande dammar som 
saknar fiskvägar/faunapassager.381

För att målen ska kunna nås är det angeläget att förslagen som togs fram inom 
vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande omsätts i praktiken. Det behövs 
finansiella resurser för omprövningar av vattenverksamheter och tillståndspröv-
ning för de verksamheter som inte har tillstånd idag. För att tillgängliggöra 

377 Ett avrinningsområde är det område från vilket vatten från regn och snö avrinner till en 
specifik havsbassäng, sjö eller vattendrag. Det som sker i avrinningsområdet i form av 
utsläpp eller liknande avgör vilka förhållanden det är i vattenmiljön.

378 Gabriel Michanek (2015) ”Tillstånd får inte ges om aktuell ytvattenstatus försämras eller 
uppnåendet äventyras – analys av EU-domstolens förhandsavgörande C-461/43”. JP 
Infonet (www.jpinfonet.se)

379 https://www.havochvatten.se/download/18.596b74d91518c0
4d18130779/1450112853551/dialog-2015-1-introduktion-dialog-2015-hav.pdf

380 Ibid.
381 SOU 2009:42 Vattenverksamhet, delbetänkande från Miljöprocessutredningen, sid 84.
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resurser för miljöåtgärder är ett förslag att upprätta en fond som finansieras av 
vattenkraftsproducenterna. Vattenverksamhetsutredningens förslag till ändrade 
vattenrättsliga regler samt pågående arbete med tillsyn och omprövning av små-
skalig vattenverksamhet kan medföra en risk att kulturmiljöer påverkas negativt. 
För att nå målet avseende bevarade natur- och kulturmiljövärden behöver kultur-
miljöer i och i anslutning vid sjöar och vattendrag beaktas på ett bättre sätt. Det 
kan behövas ekonomiskt stöd till brukande och bevarade av kulturmiljöerna när 
verksamhetsutövarna saknar ekonomiska förutsättningar. Den samverkan som 
sker inom ramen för dialogen om vattenkraft rörande naturmiljö, kulturmiljö och 
energiförsörjning kan bidra till en förbättrad vägledning och minskad intressekon-
flikt i samband med åtgärder vid vatten. 

HaV har följt upp den tillsyn av vattenverksamhet som bedrevs under 2014. 
Tillsyn påbörjad av inkommande anmälningar och klagomål uppgick till 37,4 års-
arbetskrafter. Den planerade tillsynen uppgick till 5,9 årsarbetskrafter. Det behövs 
sannolikt betydligt större resurser för den planerade tillsynen för att nå miljökvali-
tetsmålet. För att styra de begränsade resurserna till rätt områden behöver länssty-
relserna arbeta aktivt med behovsutredningar, tillsynsplaner och samarbeten mel-
lan länsstyrelserna. För att underlätta prioriteringar och utvärderingar av tillsynen 
behövs ett gemensamt handläggarsystem för länsstyrelserna. Tillsynen behöver 
också i ökad grad samordnas med det övriga åtgärdsarbetet och fokuseras på de 
tillsynsobjekt som ger störst miljöeffekt sett ur ett avrinningsområdesperspektiv. 
Om länen ska få mer medel för tillsyn behöver dessa vara långsiktiga för att möj-
liggöra rekrytering av fast anställd personal. 

För kvicksilver i sjöar och vattendrag är bland annat internationella överens-
kommelser avgörande för att på sikt minska nedfallet från långväga transport men 
också för att komma åt förekomsten i varor. Det är också viktigt, inte minst lokalt, 
att minska läckage från skogsmark till följd av skogsbruksåtgärder. Åtgärder för 
sanering av förorenade områden, inklusive fiberbankar, är viktiga för att minska 
risken för läckage av såväl kvicksilver som andra miljögifter till vatten. När det 
gäller det förebyggande arbetet inom kemikaliekontrollen så är EU den viktigaste 
arenan, såväl vad det gäller tillämpning som utveckling av reglerna. Internatio-
nellt samarbete är också nödvändigt. Till exempel finns möjligheter att påverka 
stora varutillverkande länder att minska förekomsten av farliga ämnen i varor och 
därmed spridningen av dem. Som komplement till det förebyggande arbetet är 
utvecklingen av avancerade metoder för rening av läkemedel och andra, särskilt 
långlivade, ämnen betydelsefullt för att minska utsläppen till vatten från renings-
verken. Insatser behövs för att åtgärda de brister i förvaltningen som identifierats i 
utredningen om spridning av PFAS-föroreningar i dricksvatten.

Ett förändrat klimat kan medföra ökad utlakning av föroreningar till  
ytvattentäkter och grundvatten till följd av bland annat ökad total nederbörd,  
ökade flöden och en förlängd odlingssäsong. Det finns behov av att inrätta fler 
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vattenskyddsområden och i flera av de befintliga skyddsområdena behövs striktare 
skyddsföreskrifter. HaV kommer under 2016 ta fram en vägledning för inrättande 
av vattenskyddsområden. I SMHI:s rapport ”Underlag till kontrollstation 2015 
för anpassning till ett förändrat klimat” föreslås bland annat en översyn av befint-
lig lagstiftning för att göra bebyggd miljö översvämningssäkrad genom klimatan-
passad hantering av dagvatten. Som SMHI påpekar är det viktigt att i det arbetet 
beakta hur man kan gynna ökad användning av grön och blå infrastruktur för att 
uppnå klimatanpassning såväl som andra mål med stadsplaneringen. 

Antalet främmande invasiva arter i sötvattensmiljöer bedöms öka i framtiden 
på grund av mänskliga aktiviteter samt klimatförändringar, vilket kan påverka 
den biologiska mångfalden negativt. Det är angeläget att EU-listan över främ-
mande arter kompletteras med en nationell lista för att täcka de nationella beho-
ven, något som HaV och Naturvårdsverket kommer att arbeta med under 2016. 
Även att barlastkonventionen träder i kraft kan vara av vikt, särskilt för de stora 
sjöarna med fartygstrafik och hamnområden. Konventionen kommer troligtvis att 
träda i kraft någon gång under 2016.

Bedömning av miljökvalitetsmålet och utvecklingen i miljön

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.
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GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET

ANSVARIG MYNDIGHET: SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING

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

Regeringen har fastställt sex preciseringar:

GRUNDVATTNETS KVALITET: Grundvattnet är med få undantag av sådan kvalitet att det 

inte begränsar användningen av grundvatten för allmän eller enskild dricksvatten-

försörjning.

GOD KEMISK GRUNDVATTENSTATUS: Grundvattenförekomster som omfattas av förord-

ningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön har god kemisk status.

KVALITETEN PÅ UTSTRÖMMANDE GRUNDVATTEN: Utströmmande grundvatten har sådan 

kvalitet att det bidrar till en god livsmiljö för växter och djur i källor, sjöar, våtmarker, 

vattendrag och hav.

GOD KVANTITATIV GRUNDVATTENSTATUS: Grundvattenförekomster som omfattas av  

förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön har god  

kvantitativ status.

GRUNDVATTENNIVÅER: Grundvattennivåerna är sådana att negativa konsekvenser för  

vattenförsörjning, markstabilitet eller djur- och växtliv i angränsande ekosystem inte 

uppkommer.

BEVARANDE AV NATURGRUSAVLAGRINGAR: Naturgrusavlagringar av stor betydelse för 

drickvattenförsörjning, energilagring, natur- och kulturlandskapet är fortsatt bevarade.

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

Sammanfattning

Arbete med vattenskydd och planering krävs för att målet ska nås. Vattenförsörj-
ningsplaner har tagits fram för allt fler län och kommuner. Arbetet med att ta fram 
nya vattenskyddsområden vid grundvattentäkter har dock avstannat. Det behövs 
en förstärkning av utbildningsinsatser om grundvattnets och vattenskyddets roll 
inom samhällsplaneringen.

Utökad övervakning av grundvatten är nödvändig för att uppfylla kraven inom 
vattenförvaltningen och för miljökvalitetsmålet (preciseringarna 2 och 4). Över-
vakningen är under uppbyggnad men ännu inte beslutad i tillräcklig omfattning. 
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Under 2015 har screening med fokus på högfluorerade ämnen (PFAS) i yt- och 
grundvatten utförts. Vattenförvaltningens åtgärdsprogram har ännu inte kunnat 
fastställas eftersom regeringen valt att pröva programmen. Åtgärdsprogrammen 
har i flera avseenden betydande brister, bland annat saknas generellt åtgärder som 
har en mer direkt koppling till identifierade miljöproblem och miljökvalitetsnor-
mer. 

Information om akvatiska och terrestra ekosystem som är beroende eller påver-
kas av kemiska parametrar i utflöden av grundvatten har förbättrats under året. 
Insatser för att skydda viktiga källmiljöer planeras. Kunskapen om nivåföränd-
ringar i grundvattenförekomster behöver via samverkan utökas framförallt i tätbe-
byggda områden. 

Användning av naturgrus till okvalificerade ändamål minskar, men inte för 
användning till betong. Att ställa om till att istället använda krossat berg kräver 
etablering av fler nya bergtäkter. Arbetet med att ta fram materialförsörjningspla-
ner som pekar ut behov och tillgång på ballastmaterial måste intensifieras. 

Resultat

Grundvattnets kvalitet och kemiska status (precisering 1 och 2)

Samrådshandlingar inom vattenförvaltningens sexåriga cykel publicerades i 
november 2014. De omfattar förslag från vattendistrikten på förvaltningsplaner382, 
miljökvalitetsnormer383 och åtgärdsprogram384 med tillhörande miljökonsekvens-
beskrivning. I den nya bedömningen för 2015 av vattenförvaltningens drygt 3 000 
grundvattenförekomster anges drygt 2 procent ha dålig status och knappt 20 pro-
cent bedöms riskera att inte nå god status till 2021 (figur 9.1). Åtgärdsprogram-
men har ännu inte kunnat fastställas eftersom regeringen valt att pröva program-
men385.

382 BVVD (2014a). Förslag till Förvaltningsplan för Bottenvikens vattendistrikt 2015-2021, 
Diarienummer 537-9859-2014, 224 pp. Exempel på förslag på förvaltningsplan.

383 BVVD (2014b). Förslag till Miljökvalitetsnormer (MKN) för Bottenvikens vattendistrikt 
2015-2021. Diarienummer 537-9859-2014. Exempel på förslag till Miljökvalitetsnormer.

384 BVVD (2014c). Förslag till Åtgärdsprogram för Bottenvikens vattendistrikt 2015-
2021, Diarienummer 537-9859-2014. 332 pp. Exempel på förslag på Åtgärdsprogram.

385 http://www.regeringen.se/artiklar/2015/11/regeringen-provar-forslag-till-atgardsprogram-
for-vatten/.
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Kemisk status 2015 och risk 2021

Andelar grundvattenförekomster (%)

         Otillfredsställande status <2% & risk <10%

         Otillfredsställande status <2% & risk 10-30%

         Otillfredsställande status 2-5% & risk 10-30%

         Otillfredsställande status 2-5% & risk 30-50%

         Otillfredsställande status 5-10% & risk 10-30%

         Otillfredsställande status 5-10% & risk >50%

         Otillfredsställande status >20% & risk >70%

Figur 9.1 Kemisk status och framtida risk för vattenförvaltningens grundvattenförekomster

 KÄLLA: VATTENMYNDIGHETERNAS SAMMANSTÄLLNING

Kemisk status i landets grundvattenförekomster och andel som bedöms riskera att status 

inte är god 2021 enligt vattenmyndigheterna. För många grundvattenförekomster är dock 

statusklassningen osäker eftersom den inte baserats på provtagning och analys utan enbart 

är uppskattningar av kemisk status. Många av de grundvattenförekomster som anges ha god 

status har i själva verket okänd status. Behovet av förbättrad grundvattenövervakning är akut. 
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De påtalade bristerna i grundvattenövervakningen från EU-kommissionen386 som 
lyftes fram i Fördjupad utvärdering 2015 samt i Årlig uppföljning 2015 kvarstår 
till stora delar, vilket också uppmärksammas av i stort sett alla länsstyrelser i deras 
årliga redovisning av miljökvalitetsmålen för 2015. Flera förslag har tagits fram 
för att åtgärda detta, men att genomföra förslagen återstår till stor del ännu. Ett 
undantag är att Naturvårdsverket till följd av ett regeringsuppdrag387 låtit sam-
manställa analyser av miljögifter i vatten och biota, och även genomfört en scre-
eninginsats med fokus på högfluorerade ämnen i yt- och grundvatten. Även före-
komst av bekämpningsmedel undersöktes i ett mindre antal provtagningspunkter. 

Arbetet med att ta fram övervakningsnät som uppfyller EU:s krav har fortsatt. 
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) slutförde under året regeringsuppdraget388 
avseende vattenanknuten recipientkontroll. HaV framhåller att tillgången till 
data både är en fråga om finansiering och organisation. Kvalitetskraven för hur 
kontrollen ska göras behöver förtydligas, bland annat behöver en ny vägledning 
för verksamhetsutövares egenkontroll tas fram. HaV föreslår också att regeringen 
uppdrar åt Naturvårdsverket att i samråd med HaV se över behovet av utökade 
krav på exempelvis miljörapporter och att regeringen utreder frågan om en vatten-
kontrollavgift. Syftet är att få ett system där fler bidrar ekonomiskt till kontrollen 
av såväl yt- som grundvatten. SGU har under året gått igenom ett stort antal mil-
jörapporter på Svenska miljörapporteringsportalen (SMP). Ungefär 7 procent av 
alla miljörapporter bedöms innehålla någon redovisning av grundvattenkvaliteten, 
främst från avfallsanläggningar och deponier men även en del från materialtäkter. 
Andra branscher med påtaglig grundvattenpåverkan, däribland till exempel större 
djurgårdar, saknar redovisning av grundvattenkvaliteten. Det är uppenbart att 
kraven på egenkontroll avseende grundvattenpåverkan behöver förtydligas.

Förekomsten av högfluorerade ämnen (PFAS) i grundvatten och dricksvatten 
har fortsatt att uppmärksammas under 2015. Genom den screening som  
genomförts har ytterligare några vattentäkter med halter över Livsmedelsverkets 
åtgärdsgräns identifierats. Det rör sig främst om reservvattentäkter som tidigare 
inte uppmärksammats trots närhet till potentiella föroreningskällor. I Livsmed-
elverkets enkätundersökning från 2014 pekades framförallt ytvattentäkter och 
grundvattentäkter med konstgjord infiltration ut som potentiellt påverkade. Totalt 
har nu cirka 35 procent av de kommunala vattentäkterna/vattenverken undersökts 

386 European Commission (2012). Member State: Sweden, Accompanying the document 
Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the 
Implementation of the Water Framework Directive (2000/60/EC), River Basin 
Management Plans, (SWD (2012) 379 final.

387 Naturvårdsverket ska tillsammans med flera andra myndigheter genomföra en screening 
av förekomsten av miljögifter. Uppdraget ska redovisas till Miljö- och energidepartementet 
senast den 1 april 2016. http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/
Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Screening-av-miljogifter/.

388 7https://www.havochvatten.se/download/18.3840a1fa147f96ca771d2
0d0/1410960801734/regeringsuppdrag-vattenanknuten-recipientkontroll.pdf.
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och av dessa har cirka 6 procent påtagliga PFAS-halter, men enbart ett fåtal har 
halter över åtgärdsgränsen. Problemets omfattning i enskilda brunnar är okänd.

Andra kvalitetsproblem i Sveriges grundvatten som lyfts fram av länen är fram-
förallt bekämpningsmedel (särskilt nedbrytningsprodukten BAM från ogräsmedlet 
diklobenil), klorid (i kustlänen vid vattenbrist och saltvatteninträngning, och i 
andra län som problem från vägsalt), samt nitrat i län med stor andel jordbruks-
mark. Bakterier, olika tungmetaller, fluorid, radon, järn och mangan samt klore-
rade lösningsmedel förekommer också som problem i grundvattnet. 

Under året har undersökning av extrema halter av bly och kadmium i flera enskilda 
brunnar i Höör-området slutförts389. Resultaten pekar på komplexa geologiska förhål-
landen och SGU bedömer att det är viktigt att identifiera andra riskområden i landet 
vad gäller naturligt höga halter. SGU återupptog 2015 insamling av analysresultat från 
brunnsägares egna provtagningar och detta material kommer kunna användas för en 
nationell utvärdering av såväl höga metallhalter som andra kvalitetsproblem. 

Som stöd och underlag i planeringsarbete framställs regionala och kommunala 
vattenförsörjningsplaner. Arbetet har haft en positiv utveckling under 2015. Drygt 
hälften av länen har nu tagit fram vattenförsörjningsplaner. Det finns dock behov 
av att gå vidare med vägledning för hur planerna ska användas inom den kommu-
nala vattenförsörjningsplaneringen och i översiktsplanering390.

Många kommunala grundvattentäkter saknar fortfarande vattenskyddsområde 
(figur 9.2). Flera län rapporterar också att inga nya vattenskyddsområden har till-
kommit under 2015391. I figur 9.3 framgår fördelningen i landet per län. 

Påverkan på ytvatten (precisering 3)

Arbetet fortgår med att förbättra kunskapen om akvatiska och terrestra ekosystem 
som antingen är beroende av eller påverkas negativt av olika kemiska parametrar 
i utflöden av grundvatten. Nyligen har en syntesrapport tagits fram som samman-
ställer kvantitativa och kvalitativa påverkansfaktorer på grundvattenberoende 
ekosystem utifrån naturtyper i Natura 2000-systemet392. Under året har också en 
rapport färdigställts avseende geologi och grundvattenberoende ekosystem393.

389 Dahlqvist, P., Ladenberger, A., Maxe, L., Jönsson, C., Magnusson, E. & Thulin Olander, 
H. (2016) Kartläggning och tolkning av ursprung till höga halter av kadmium och bly i 
grundvattnet i Maglasäte-Lillasäte, Höörs kommun, Skåne. SGU-rapport 2016:02.

390 Sävström, M. 2015. Regionala Vattenförsörjningsplaner. Strategier för långsiktig planering 
för dricksvattenförsörjning. Examensarbete. Stockholms universitet.

391 Länsstyrelsernas rapportering till Naturvårdsverket.
392 Werner, K. & Collinder, P. (2016). Grundvattenkemiberoende ekosystem. Förslag på 

prioritering av svenska naturtyper inom nätverket Natura 2000. SGU Dnr 423-1298/2015.
393 Thorsbrink, M., Dahlqvist, P., Holgersson. B. & McCarty. J. Geologins betydelse för 

Grundvattenberoende ekosystem. Redovisning av ett internt kunskapsuppbyggande FoU-
arbete vid SGU. SGU-rapport under framställning.



172 MILJÖMÅLEN – ÅRLIG UPPFÖLJNING AV SVERIGES MILJÖKVALITETSMÅL OCH ETAPPMÅL 2016

 

Grundvattennivåer och grundvattnets kvantitativa status (precisering 4 och 5)
Flera län har inlett kontinuerlig nivåövervakning i större grundvattenförekomster 
under året för att på sikt förbättra möjligheterna till en korrekt statusklassificering 
inom vattenförvaltningen (figur 9.4). Ett samarbete mellan SGU och SMHI har 
lett till att modellerade värden för de relativa grundvattennivåerna (det vill säga 
grundvattenmagasinens fyllnadsgrad) finns tillgängliga för varje dygn och delav-
rinningsområde. Detta förväntas ge ökad precision i grundvatten- och översväm-
ningsprognoser, men också möjlighet att rekonstruera de relativa grundvattenni-
våerna på en viss plats och tidpunkt sedan 1961. Kommande klimatförändringar 
ger enligt samma modell bland annat längre perioder med låga grundvattennivåer 
under sensommar – höst vilket bland annat har betydelse för den enskilda vatten-
försörjningen men även innebär minskad tillrinning till mindre vattendrag394.

394 Vikberg, E., Thunholm, B., Thorsbrink, M. & Dahné, J. (2015) Grundvattennivåer I ett 
förändrat klimat – nya klimatscenarier. SGU-rapport 2015:19

Fortfarande saknar många kommunala grundvattentäkter vattenskyddsområde. Arbetet med att 

ta fram vattenskyddsområden vid vattentäkter går långsamt och sammanställda uppgifter från 

Vattentäktsarkivet vid SGU visar att antalet vattenskyddsområden inte ökat de senaste åren. 

Indikatorn finns också på miljömål.se/indikatorer.

 KÄLLA: VATTENTÄKTSARKIVET VID SGU SAMT

MILJÖMÅLSINDIKATORN VATTENSKYDDSOMRÅDEN

2008 2009 2010 2011 2012 2013 20152014

Antal grundvattentäkter

Figur 9.2 Vattenskyddsområden vid kommunala grundvattentäkter 2008–2015
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Antal vattentäkter Vattenuttag (m3/d) 

Figur 9.3 Vattenskyddsområden vid kommunala grundvattentäkter, uppdelat per län

 KÄLLA: VATTENTÄKTSARKIVET VID SGU

Enligt Vattentäktsarkivet finns 1 711 kommunala grundvattentäkter varav 70 % har vattenskyddsområde. 

Att det framförallt är mindre vattentäkter som saknar vattenskyddsområde framgår av att mindre än 5 % 

av det totala vattenuttaget från kommunala grundvattentäkter kommer från täkter som saknar vatten-

skyddsområde. Av figuren till höger framgår också att en stor andel av vattnet som kommer från grund- 

vattentäkter med vattenskyddsområde utgörs av vatten som producerats genom konstgjord infiltration.
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Konstgjord infiltration 

med vattenskyddsområde

Grundvatten utan vattenskyddsområde

Konstgjord infiltration 

utan vattenskyddsområde

0 50 100 150 200

Norrbottens län

Västerbottens län

Jämtlands län

Västernorrlands län

Gävleborgs län

Dalarnas län

Västmanlands län

Örebro län

Värmlands län

Västra Götalands län

Hallands län

Skåne län

Blekinge län

Gotlands län

Kalmar län

Kronobergs län

Jönköpings län

Östergötlands län

Södermanlands län

Uppsala län

Stockholms län

0 100 000 200 000

Norrbottens län

Västerbottens län

Jämtlands län

Västernorrlands län

Gävleborgs län

Dalarnas län

Västmanlands län

Örebro län

Värmlands län

Västra Götalands län

Hallands län

Skåne län

Blekinge län

Gotlands län

Kalmar län

Kronobergs län

Jönköpings län

Östergötlands län

Södermanlands län

Uppsala län

Norrbottens län

Västerbottens län

Jämtlands län

Västernorrlands län

Gävleborgs län

Dalarnas län

Västmanlands län

Örebro län

Värmlands län

Västra Götalands län

Hallands län

Skåne län

Blekinge län

Gotlands län

Kalmar län

Kronobergs län

Jönköpings län

Östergötlands län

Södermanlands län

Uppsala län

Stockholms län



174 MILJÖMÅLEN – ÅRLIG UPPFÖLJNING AV SVERIGES MILJÖKVALITETSMÅL OCH ETAPPMÅL 2016

Kvantitativ status 2015 och risk 2021

Andelar grundvattenförekomster (%)

         God status och utan risk

         God status och risk <10%

         Otillfredsställande status <2% & risk <10%

         Otillfredsställande status >30% & risk >30%

Figur 9.4 Kvantitativ status och framtida risk för vattenförvaltningens grundvattenförekomster

 KÄLLA: VATTENMYNDIGHETERNAS SAMMANSTÄLLNING

Kvantitativ status som visar om vattenuttagen är i balans med grundvattenbildningen och andel 

grundvattenförekomster som bedöms riskera att status inte är god 2021 enligt Vattenmyndighe-

terna. Statusbedömningen vilar dock på osäker grund eftersom faktiska mätdata i hög grad 

saknas. Betydligt mer data om vattentillgången i grundvattenförekomsterna behövs för att 

förbättra statusklassningen inom vattenförvaltningen.
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Bevarande av naturgrusavlagringar (precisering 6) 

Uttaget av naturgrus visar en nedåtgående trend från mitten av 1990-talet fram till 
idag. Minskningen var i början kraftig men har under senare år planat ut (figur 
9.5). Det är positivt att antalet täkttillstånd för naturgrustäkt fortsätter att minska 
och att det idag finns fler bergtäkter än naturgrustäkter i produktion. Tillståndsti-
den för nya täkttillstånd för naturgrus är i regel kortare och tillstånd som endast 
gäller 5–10 år är inte ovanliga. 

Inom användningsområden där det finns alternativa material, främst krossat berg, 
fortsätter användningen av naturgrus att minska. Det gäller exempelvis väg- och 
fyllnadsändamål (figur 9.5). SGU:s kunskapssammanställning395 används alltmer 

395 Göransson, M. (2011). Ersättningsmaterial för naturgrus – kunskapssammanställning 
och rekommendationer för användning av naturgrus. SGU-rapport 2011:10. Uppdaterad: 
Göransson, M. (2015). Ersättningsmaterial för naturgrus – kunskapssammanställning och 
rekommendationer för användning av naturgrus. SGU-rapport 2015:35.

Miljoner ton

Figur 9.5 Naturgrusanvändning 1995–2014

SGU (2014). GRUS, SAND OCH KROSSBERG.
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som underlag för bedömning av om det är tekniskt möjligt att använda ett annat 
material än naturgrus. Mer än hälften av naturgruset som används idag levereras 
till betongproduktion och ansträngningar att minska denna användning behöver 
göras i län med stor naturgrusanvändning (figur 9.6). 

Inom samhällsplaneringen behövs betydligt fler materialförsörjningsplaner för att 
analysera behoven och tillgången på ballastmaterial, vilket ett flertal län tagit upp 
i den regionala uppföljningen. SGU har under 2014 tagit fram en metodbeskriv-
ning till stöd för att ta fram materialförsörjningsplaner396 som en del i ett reger-

396 Grånäs, K. (2015). Metodbeskrivning för materialförsörjningsplanering. SGU-rapport 
2015:5.

Tusen ton

Figur 9.6 Användning av naturgrus och krossberg i betong 2014

KÄLLA: SGU (2014). GRUS, SAND OCH KROSSBERG.

SGU PERIODISKA PUBLIKATIONER 2015:2

Mängden krossberg respektive naturgrus som används för betongtillverkning fördelat länsvis. 

Andelen krossat berg i betong ökar stadigt och är nu 49 % på nationell nivå. Stora skillnader 

finns emellertid mellan länen. En omfattande export/import sker också mellan länen, framförallt 

i Stockholmsregionen.
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ingsuppdrag397. Inom uppdraget tog SGU också fram en modell för hur förutsätt-
ningarna för ballastförsörjning med bergmaterial istället för naturgrus kan se ut. 
Inom regeringsuppdraget har även bergkvalitetskartor för regionerna Göteborg, 
Skåne och Stockholm uppdaterats. Här är det särskilt viktigt med ny informa-
tion om bergets kvalitet för betong. Ett annat regeringsuppdrag som delredovisats 
under 2014398 har behandlat frågan om brist på underlag om mängden entrepre-
nadberg (material från tunnelarbeten och liknande byggnation) som kan återan-
vändas som ballast. I regeringsuppdraget har SGU även gjort en sammanställning 
av vilka länsstyrelser som har en materialförsörjningsplan. Sammanställningen 
visar att det är mycket få länsstyrelser som har en aktuell plan.

Analys

Allmänt

Länens bedömningar av om miljökvalitetsmålet uppnås är desamma som förra 
året (figur 9.7). Genomslaget för grundvattnets betydelse i samhällsplanering och i 
miljöarbete är generellt alltför svagt. Därför behövs en omfattande satsning på rik-
tade utbildningsinsatser för att belysa grundvattnets roll såväl inom samhällspla-
neringen som för ytvattnets kvalitet och som naturresurs. Utökad grundvattenö-
vervakning är en förutsättning för att rätt åtgärder ska kunna sättas in i tid. 

Grundvattnets kvalitet och kemiska status

Under 2016 kommer arbetet med att förbättra övervakningen av grundvatten att 
öka. Samplanering av grundvatten- och ytvattenövervakningen har inletts, vilket 
är en positiv utveckling. Även om något utökade finansiella resurser förväntas 
kommer bristen på data om grundvattnets kvalitet (både nyupptäckta och redan 
kända föroreningar i vattenmiljön) att kvarstå. För att kunna identifiera kvalitets-
brister och förändringar i grundvattnets kvalitet behöver en adekvat råvattenkon-
troll införas vid kommunala och andra större vattentäkter. Inom jordbruket bör 
rådgivningsarbetet i högre grad ta upp hur föroreningsspridning till grundvatten 
kan minskas. 

397 Uppdrag att slutföra påbörjad metodutveckling för regional materialförsörjningsplanering 
N2013/4066/FIN (SGU dnr 317-1572/2013).

398 Uppdrag att lämna förslag till hur ett system för insamling av produktionsuppgifter för 
entreprenadsten kan utformas, N2013/4153/FIN (SGU dnr 317-1681/2013).
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Allt fler vattenförsörjningsplaner finns nu både på regional och kommunal nivå. 
Denna positiva utveckling behöver fortsätta. Fortsatta satsningar behövs också på 
att ta fram vattenskyddsområden vid vattentäkter samt på uppdatering av äldre 
utförda avgränsningar av skyddsområden liksom av skyddsföreskrifter. Att ta fram 
skydd för grundvattentillgångar som är av intresse som framtida dricksvattenre-
surser behövs men har inte prioriterats, även om det omnämns bland annat som 
en åtgärd i Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen399.

399 Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen. Göteborgsregionens kommunalförbund – 
maj 2014.

Figur 9.7 Länsvis bedömning av om miljömålet nås

 KÄLLA: LÄNSSTYRELSERNAS RAPPORTERING TILL NATURVÅRDSVERKET

Länens bedömning av om Grundvatten av god kvalitet kommer nås till 2020. Förutom Värmland 

bedömer alla län att målet inte kommer nås, även om åtta län bedömer att målet är nära att 

nås. Utvecklingen anges vara positiv i åtta län medan utvecklingen i övriga län är mer oklar.

Målbedömning och utveckling

December 2015

         Ja, målet nås och positiv trend

         Målet är nära att nås och positiv trend

         Målet är nära att nås men ingen trend

         Nej, målet nås inte men positiv trend

         Nej, målet nås inte och ingen trend

         Nej, målet nås inte och trendbedömning saknas
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I december 2015 skulle beslut ha fattats om förvaltningsplaner, åtgärdsprogram 
och miljökvalitetsnormer inom vattenförvaltningens nästa sexåriga cykel. Genom 
regeringens granskning av åtgärdsprogrammen skjuts beslutet upp. För att miljö-
kvalitetsmålet ska nås är det avgörande att åtgärder som föreslås för att skydda 
grundvattnet blir verkningsfulla. SGU och flera instanser har lyft att åtgärdspro-
grammen brister i flera avseenden. Kedjan med övervakning–miljökvalitetsnor-
mer–åtgärder är inte ordentligt beskriven och generellt saknas åtgärder som har 
en mer direkt koppling till identifierade miljöproblem och miljökvalitetsnormer. 
Det är också svårt att få en överblick över miljöproblemen för grundvatten och 
dess orsaker i de olika distrikten. Därför är det svårt att avgöra om rätt åtgärder 
föreslås, och i vilken grad dessa kommer att förbättra grundvattnets kemiska och 
kvantitativa status.

Påverkan på ytvatten

Ett utökat samarbete behövs mellan flera aktörer för att bättre förstå grundvatt-
nets påverkan på ytvatten och akvatiska livsmiljöer, och därmed förebygga nega-
tiva effekter. Förutsättningarna för att utöka skyddet av viktiga grundvattenbero-
ende ekosystem och källmiljöer behöver klargöras och förslag på styrmedel ges. 
Med start 2016 planeras en satsning ske med denna inriktning där SGU och flera 
myndigheter och organisationer deltar.

Grundvattennivåer och grundvattnets kvantitativa status

Bra bedömningar av kvantitativ status behövs för grundvattenförekomster inom 
Vattenförvaltningen. Stora kunskapsbrister kvarstår om hur mycket vatten som 
tas ut för dricksvattenförsörjning och andra ändamål, samt om nybildningen av 
grundvatten för de enskilda grundvattenförekomsterna. Mätningar av grundvat-
tennivåer sker i nationella övervakningsprogram. Därutöver finns uppgifter från 
regionala och lokala mätprogram, bland annat i större tätorter samt i samband 
med anläggningsarbeten (framförallt utbyggnad av infrastruktur). Sammanställ-
ningar saknas dock trots att det finns en betydande mängd data som skulle kunna 
användas för utvärderingar, förutsatt att effektiv datahantering och datautbyte 
sker. 
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Bevarande av naturgrusavlagringar

Att ställa om från användning av naturgrus till ersättningsmaterial, främst krossat 
bergmaterial, pågår för allt fler användningsområden. Det finns en lång tradition 
av att använda naturgrus och det är fortfarande lättillgängligare och billigare  
än bergkross, vilket bidrar till att försena omställningen. Forskning bedrivs om 
ersättningsmaterial, vilket är positivt, och kunskapsläget om möjligheterna till 
ersättningsmaterial har under senare år förbättrats. Då cirka hälften av natur-
grusproduktionen går till betong är det särskilt viktigt att ny kunskap om ersätt-
ningsmaterial för naturgrus i betong kommer till användning, till exempel genom 
riktlinjer för upphandling hos offentliga och privata aktörer. Det är särskilt viktigt 
att nya underlag om berggrundens egenskaper som ballast i betong tas fram för 
regioner där naturgrusanvändningen är hög. Möjligheterna till omställning från 
naturgrus till bergkross är även beroende av möjligheterna att etablera nya berg-
täkter särskilt i expansiva och tätbebyggda regioner. I dessa regioner är det därför 
särskilt viktigt med aktuella materialförsörjningsplaner. SGU har under 2015 och 
2016 i uppdrag400 att stödja och vägleda länens arbete med att ta fram material-
försörjningsplaner. Under 2015 och 2016 fortgår arbetet med att utforma modeller 
för materialförsörjningsplaner i denna typ av regioner.

Naturgrusskatten som ekonomiskt styrmedel höjdes 2015 från 13 kr/ton till 15 
kr/ton401. Skatten skulle behöva ligga på en betydligt högre nivå (storleksordning 
30–40 kr/ton) för att ha en miljöstyrande effekt402. Utöver detta behövs en strikt 
tillämpning av miljöbalken i täktärenden och krav behöver ställas i upphandlingar 
på att naturgrus inte ska användas.

Bedömning av miljökvalitetsmålet och utvecklingen i miljön

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.

400 Uppdrag att slutföra påbörjad metodutveckling för regional materialförsörjningsplanering 
N2013/4066/FIN (SGU dnr 317-1572/2013).

401 https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/1805.
html#update_20150811151638

402 SGU (2014). Remissvar om punktskatter 333-1933/2014 + med förbehåll.
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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 fysi-

kaliska, kemiska och biologiska förhållanden i enlighet med havsmiljöförordningen 

(2010:1341).

GOD EKOLOGISK OCH KEMISK STATUS: Kustvatten har minst god ekologisk status eller 

potential och god kemisk status i enlighet med förordningen (2004:660) om förvaltning 

av kvaliteten på vattenmiljön.

EKOSYSTEMTJÄNSTER: Kusternas och havens viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna.

GRUNDA KUSTNÄRA MILJÖER: Grunda kustnära miljöer präglas av en rik biologisk mång-

fald och av en naturlig rekrytering av fisk samt erbjuder livsmiljöer och spridningsvägar 

för växt- och djurarter som en del i en grön infrastruktur.

GYNNSAM BEVARANDESTATUS OCH GENETISK VARIATION: Naturtyper och naturligt före-

kommande arter knutna till kust och hav har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig 

genetisk variation inom och mellan populationer samt att naturligt förekommande fiskar-

ter 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.

KULTURLÄMNINGAR UNDER VATTEN: Tillståndet är oförändrat för kulturhistoriska läm-

ningar under vattnet.

FRILUFTSLIV OCH BULLER: Havs-, kust- och skärgårdslandskapens värden för fritidsfiske, 

badliv, båtliv och annat friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är 

minimerad.
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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

Sammanfattning

Kust- och havsmiljön är fortfarande negativt påverkad av tillförsel av näringsäm-
nen och miljögifter samt uttag av arter genom fiske. Andra problem är förekomst 
av marint skräp, syrebrist samt att känsliga livsmiljöer och kulturmiljöer påverkas 
eller förstörs genom exploatering och fragmentering. 

Fokus för det fortsatta havsmiljöarbetet bör ligga på att genomföra och följa 
upp åtgärder. Återhämtningstiden i havet är lång och alla de insatser som är vik-
tiga för måluppfyllelse kommer ta lång tid att genomföra. Havsförvaltningens 
åtgärdsprogram för havsmiljön är nu beslutat och kommer vara betydelsefullt för 
att miljökvalitetsmålet ska utvecklas positivt. En förutsättning är att även vatten-
förvaltningens nya åtgärdsprogram beslutas och genomförs. 

Genomförandet av den nya gemensamma fiskeripolitiken, med en ekosysteman-
sats, förbättrar möjligheterna för ett långsiktigt hållbart fiske. Den nya havsplane-
ringsförordningen är central för ett hållbart nyttjande av havsområden, genom de 
kommande havsplanerna. Ett fortsatt arbete med skydd av natur- och kulturvär-
den är av stor vikt. Dessutom behöver Sverige fortsatt verka för ett ambitiöst mil-
jöarbete inom EU och de regionala havsmiljökonventionerna Ospar och Helcom.

Resultat

God miljöstatus (precisering 1)

Den senaste bedömningen av miljöstatus i svenska hav genomfördes 2012403. Den 
samlade slutsatsen visar att i många fall uppnås inte god miljöstatus. Sammanfatt-
ningsvis är det tillförsel av näringsämnen, uttag av arter genom fiske och tillförsel 
av farliga ämnen som på en övergripande nivå bedöms påverka miljötillståndet 
mest. Åtgärdsprogrammet enligt havsmiljöförordningen fastställdes i decem-
ber 2015404. Under 2016 ska genomförandet påbörjas. Under 2016 uppdateras 

403 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.

404 Havs- och vattenmyndigheten, 2015. God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön 
och Östersjön. Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön. Rapport 2015:30. https://www.
havochvatten.se/rapport-atgardsprogram-havsmiljo
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bedömningen av miljötillståndet, definitionen av god miljöstatus och miljökvali-
tetsnormerna med indikatorer. Detta ska rapporteras till EU-kommissionen 2018.

Inom Helcom, havsmiljökonventionen för Östersjön, antogs under 2015 en 
regional aktionsplan för att minska förekomsten och tillförseln av marint skräp i 
Östersjön405. 

Under 2015 har cirka 4,5 miljoner kronor betalats ut genom Havs- och vatten-
myndighetens havs- och vattenmiljöanslag (1:12) till projekt med syfte att minska 
den marina nedskräpningen och öka kunskapen om det marina skräpet. Under 
året har två EU-projekt godkänts, MARELITT Baltic och BLASTIC, båda med 
inriktning på marint skräp där svenska aktörer är samordnande partner. Havs- 
och vattenmyndigheten har för avsikt att stå för den svenska medfinansieringen. 

Förekomst av mikroplaster är ett ökande problem och regeringen har gett ett 
uppdrag till Naturvårdsverket att identifiera och föreslå åtgärder mot utsläpp av 
mikroplaster i havet från källor i Sverige406. Uppdraget redovisas i juni 2017.

I samarbetet inom JPI Oceans finansieras flera projekt med fokus på plastpar-
tiklar i havet.

Oljeutsläpp kan skada både växt- och djurliv och värdefulla kustmiljöer. Små 
kontinuerliga utsläpp i fartygsrutterna kan innebära en större fara för exempelvis 
sjöfågel än ett stort utsläpp. Med ökad sjöfart så ökar också riskerna för oljeföro-
reningar. Antalet anmälda och konstaterade utsläpp av olja har ökat något under 
2014 jämfört med 2013, men i en längre tillbakablick syns en minskning sedan 
2004 (figur 10.1).

Övergödning av havet, speciellt Östersjön, fortsätter att vara ett stort problem. 
De extremt låga syreförhållanden i bottenvattnet som observerats i Egentliga Öst-
ersjön fortsatte under 2015407. Läs mer om övergödning av havet i uppföljningen 
av miljökvalitetsmålet Ingen övergödning.

Klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser påverkar även havs-
miljön. Storskaliga förändringar i Östersjön har rapporterats. Till exempel har 
sommarsäsongen startat tidigare genom uppvärmning av vattnet, den produktiva 
säsongen har förlängts, och det har skett förändringar i planktonsamhället408. 

405 http://www.helcom.fi/action-areas/waste-water-litter/marine-litter
406 Miljö- och energidepartementet, 2015. Uppdrag att identifiera och föreslå åtgärder mot 

utsläpp av mikroplaster i havet från viktiga källor i Sverige. Regeringsbeslut. M2015/2928/
Ke

407 SMHI, 2015. Oxygen survey in the Baltic Sea 2015. Extent of anoxia and hypoxia, 1960-
2015, The major inflow in December 2014. Report Oceanography No. 53.

408 Kahru, M., Elmgren, R., och Savchuk, O. P., 2015. Changing seasonality of the Baltic Sea, 
Biogeosciences Discuss., 12, 18855-18882.
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Under 2015 publicerades även en bedömning av klimatförändringen i Östersjön 
som anger att Östersjön kan bli surare i framtiden409 till följd av ökande halter av 
koldioxid i atmosfären som löser sig havsvattnet. Under 2015 redovisade Natur-
vårdsverket en strategi för hur biologisk mångfald kan bevaras och nyttjas håll-
bart i ett förändrat klimat410. Stabila populationer, motståndskraftiga ekosystem 
och god genetisk variation är förutsättningar för en långsiktig hållbar anpassning.

Under 2015 antogs FN:s globala utvecklings- och hållbarhetsmål (SDG)411. Sve-
rige kommer bland annat att prioritera havsfrågor och arbetet för ett renare hav. 

Arbetet inom EU:s Östersjöstrategi412 fortsätter och regeringen har fattat beslut 
om nya uppdrag till ett antal myndigheter som ska bidra till genomförandet413. 
Strategin syftar till att rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välstån-

409 BACC II, 2015: Second Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin. 
Editors: The BACC II Author Team (Ed.). Tillgänglig: http://www.springer.com/gp/
book/9783319160054

410 https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/
regeringsuppdrag/2015/ru-klimatanpassning/skrivelse-RU-klimatanpassning-20151126.pdf 

411 http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/globala-mal-
for-hallbar-utveckling/ 

412 http://www.balticsea-region.eu/ 
413 http://www.regeringen.se/sverige-i-eu/eus-ostersjostrategi/ansvariga-myndigheter/ 

Figur 10.1 Bekräftade oljeutsläpp i svensk ansvarszon 1984–2014

KÄLLA: MILJÖMÅLSPORTALEN, INDIKATOR FÖR

HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD

Antalet anmälda och konstaterade utsläpp av olja i svenskt territorialhav och ekonomisk zon har 

ökat något under 2014 jämfört med förra året, men över en lite längre period har utsläppen 

blivit färre sedan 2004. Indikatorn finns också på miljömål.se/indikatorer.
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det. De nya uppdragen ska säkerställa synergier med regeringens maritima stra-
tegi414, de nationella miljökvalitetsmålen och generationsmålet.

Miljömålsrådets gemensamma åtgärdslista presenterades 1 mars 2016415. Reger-
ingens återinrättade Miljömålsråd är en plattform för sjutton myndigheter för 
åtgärdsarbete. Åtgärderna ska genomföras i samverkan mellan myndigheter för att 
öka takten i arbetet med att nå miljömålen.

God ekologisk och kemisk status (precisering 2)

Den senaste statusklassningen visar att 17 procent av kustvattenförekomsterna 
uppnår minst god ekologisk status416 (figur 10.2), medan motsvarande siffra vid 
statusklassningen 2009 var 14 procent. En av de främsta anledningarna till att god 
ekologisk status ej nås är höga halter av näringsämnen och dess effekter417. 

414 http://www.regeringen.se/contentassets/86a578f7a521469e9b6b8c62ac5aa128/maritim-
strategi.pdf 

415 Naturvårdsverket, 2016. Miljömålsrådets gemensamma åtgärdslista 2016. http://www.
miljomal.se/Global/19_vem_gor_vad/Milj%c3%b6m%c3%a5lsr%c3%a5dets%20
%c3%a5tg%c3%a4rdslista%2020160301.pdf 

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

417 Naturvårdsverket, 2015. Regional uppföljning av miljökvalitetsmålen 2015. Ärendenr: 
NV-04566-15. http://www.miljomal.se/Global/regionala-miljomal/alla-lan/2015/regionala-
miljomal-2015.pdf

Figur 10.2 Ekologisk statusklass för kustvattenförekomster

  KÄLLA: UTDRAG UR VISS-DATABASEN KLASSNING, HÄMTAD 2016-01-24

Dålig status (14 st) 2% Hög status (29 st) 4%

God status (86 st) 13%
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Otillfredsställande 

status (93 st) 14%

Den senaste statusklassningen av svenska kustvattenförekomster visar att 17 procent uppnår minst god 

ekologisk status. 
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Vattenmyndigheterna har tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram inom vatten-
förvaltningen inför nästa förvaltningscykel, 2015–2021. För närvarande prövar 
regeringen förslaget. Regeringen har beslutat att de åtgärdsprogram som avser 
perioden 2009–2015 för de fem vattendistrikten ska fortsätta att gälla i de delar 
som åtgärderna ännu är aktuella i tills omprövningen har skett418.

Övervakningen av miljögifter i biota visar att de flesta av de klassiska organiska 
miljögifterna (PCB, DDE, HCB och lindan) minskar i alla havsbassänger. Dessa 
miljögifter har varit förbjudna sedan 1970–80-talet och det syns tydliga förbätt-
ringar i miljön där halterna har minskat efter förbuden. I figur 10.3 används lin-
dan som exempel för att illustrera den nedåtgående trenden. För dioxiner har den 
minskande trenden avstannat och halterna i både sillgrissla och fisk är fortfarande 
relativt höga419.

Miljöföroreningen PFOS (perfluoroktansulfonsyra) visar på ökande halter i 
bland annat strömmingslever (figur 10.3). Halterna ligger dock under gränsvärdet 
för humankonsumtion. PFOS började fasas ut år 2000–2002 och år 2009 togs det 
upp i Stockholmskonventionen för att begränsa dess användning och spridning till 
miljön. Ännu kan dock ingen tydlig nedgång av PFOS i strömming ses. Däremot 
indikeras det en nedgång av PFOS i ägg från sillgrissla sedan år 2005. 

När det gäller kvicksilver i strömming/sill ses inga tydliga nedåtgående trender 
trots ett flertal åtgärder. Halterna av kvicksilver i strömmingsmuskel ligger vid 
flera lokaler i Östersjön och på västkusten över eller precis på det gränsvärde som 
är satt för sekundär förgiftning (20 ng/g färskvikt). 

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitets-
normer avseende ytvatten (HVMFS 2013:19) har reviderats420. Förändringarna 
innebär bland annat att listan över prioriterade ämnen utökas med 12 ämnen 
vilket ger totalt 45 prioriterade ämnen med gränsvärden för kemisk status. Gräns-
värden för biota har införts för några av de befintliga ämnena som används vid 
klassificering av kemisk ytvattenstatus. Även gränsvärden för alternativa matriser 
(sediment och biota) har förts in vilket kan underlätta vid statusklassningen. Dock 
är kunskapsbristen stor om eventuella kumulativa effekter, och det är fortfarande 
många ämnen som ännu inte är kartlagda. Genom revideringen har Havs- och vat-
tenmyndigheten även tagit fram bedömningsgrunder för 25 särskilda förorenande 
ämnen i kustvatten och vatten i övergångszon (HVMFS 2015:4)421.

418 http://www.regeringen.se/artiklar/2015/11/regeringen-provar-forslag-till-atgardsprogram-
for-vatten/ 

419 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Dioxin-i-fisk/ 
420 https://www.havochvatten.se/download/18.add3e2114d2537f6a677

fc/1430909961159/2013-19-keu-2015-05-01.pdf 
421 https://www.havochvatten.se/download/18.39e6d68414ca353051f2d15d/1429085661024/

HVMFS+2015-4-ev.pdf 
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Gränsvärde 0,091

Figur 10.3 Halter i strömming av miljöföroreningarna lindan (1988–2014) respektive PFOS (1980–2014)

KÄLLA: BIGNERT, A., DANIELSSON, S., FAXNELD, S., NYBERG, E. COMMENTS CONCERNING

THE NATIONAL SWEDISH CONTAMINANT MONITORING PROGRAMME I MARINE BIOTA,

2016. NATURHISTORISKA RIKSMUSEETS RAPPORT 5:2016.
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Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram föreskrifter och allmänna råd om 
förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för ytvatten, HVMFS 2015:34422.

Havs- och vattenmyndigheten har även beslutat om ny föreskrift om övervak-
ning av ytvatten, HVMFS 2015:26423. De största ändringarna är att nya krav 
införs utifrån direktiv 2013/39/EU. De nya kraven innebär att ytterligare tolv nya 
prioriterade ämnen behöver övervakas.

En vägledning har också tagits fram för att underlätta handläggningen av 
dumpningsdispenser och för att ge stöd för hur avfall ska dumpas och bidra till att 
reglerna blir mer enhetliga och förutsägbara424.

Genom havs- och vattenmiljöanslaget, 1:12, görs många åtgärder som har bety-
delse för Sveriges havsområden. Många åtgärder i sötvatten är också viktiga för 
kustvattnets status. Under 2015 användes drygt 686 miljoner kr till olika åtgärder 
inom ramen för anslag 1:12. Fördelningen per villkor i regleringsbrevet425 och per 
förvaltningsområde visas i figur 10.4. Av dessa medel tilldelades länsstyrelserna 

422 https://www.havochvatten.se/download/18.596b74d91518c04d18181
9b4/1450702376173/HVMFS+2015-34-ev.pdf 

423 https://www.havochvatten.se/download/18.679f98fc1507dbb8f692e61e/1445593299034/
HVMFS+2015-26-ev.pdf 

424 Havs- och vattenmyndigheten, 2015. Handläggning av dumpningsdispens. 
Rapport 2015:28.https://www.havochvatten.se/download/18.45ea34fb15
1f3b238d8c63c5/1452786825632/rapport-2015-28-handlaggning-av-en-
dumpningsdispens%E2%80%93vad-ska-man-tanka-pa.pdf.pdf 

425 http://www.esv.se/Verktyg--stod/Statsliggaren/Regleringsbrev/?RBID=17148 

Figur 10.4 Fördelning av havs- och vattenmiljöanslaget 2015

 KÄLLA: HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN
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Under 2015 användes totalt över 686 miljoner kronor inom havs- och vattenmiljöanslaget (anslag 1:12) 

till olika åtgärder betydelsefulla för havsområden. Av dessa medel tilldelades länsstyrelserna 385 miljoner 

kronor till arbete med vattenförvaltning, fiskvård, åtgärdsprogram för hotade arter, lokala vattenvårds-

projekt (LOVA) och kalkning. Dessutom har 40 miljoner kronor fördelats till särskilda åtgärdsprojekt som 

är större och fleråriga.
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cirka 385 miljoner kr till arbete med vattenförvaltning, fiskvård, åtgärdsprogram 
för hotade arter, lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) och kalkning. Dessutom har 
40 miljoner kr fördelats till särskilda åtgärdsprojekt som är större och fleråriga.

Ekosystemtjänster (precisering 3)

Ekosystemtjänstanalyser är ett verktyg för att på ett tydligare sätt synliggöra och 
värdera människors beroende av ekosystemen för sitt välbefinnande och välfärd. 
För havet gäller det exempelvis produktion av livsmedel och syre, livsmiljöer i 
form av uppväxtområden samt klimatreglering, kulturarv och rekreation. I en ny 
studie har statusen för 23 identifierade ekosystemtjänster bedömts för Sveriges 
havsområden, uppdelade i Västerhavet, Egentliga Östersjön och Bottniska viken426, 
se tabell 10.1. Statusen bedömdes som god, måttlig eller dålig. Statusen för närings-
vävar och livsmedel bedöms som dålig för alla tre havsområdena. Generellt sett så 
bedömdes statusen för ekosystemtjänster i Bottniska viken som bättre än övriga 
områden.

De mänskliga aktiviteter som bedömdes ha en stor negativ påverkan på miljön 
var bland annat övergödning, klimatförändringar (till exempel havsförsurning och 
ökad temperatur) samt stort uttag av fisk.

Under året har EU-kommissionen godkänt Sveriges nya havs- och fiskeripro-
gram427. Medel ur EU:s havs- och fiskerifond428 används för programmets genom-
förande. Programmet löper fram till och med 2020 och består av stöd för att dels 
utveckla ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart fiske och vattenbruk 
i Sverige, dels genomföra en del av den integrerade havspolitiken och olika EU-
miljödirektiv.

Arbetet med att genomföra EU:s gemensamma fiskeripolitik har fortsatt under 
året och fokus har legat på landningsskyldigheten som infördes för Östersjön och 
för pelagiskt fiske i Västerhavet. Dessutom har det tagits fram underlag för en 
flerårig plan för torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön. Även arbetet med 
selektiva redskap har fortsatt. Genom havs- och vattenmiljöanslaget har flera pro-
jekt finansierats, som till exempel torskburar samt modifierade trålar för torsk, 
räka och havskräfta429.

426 Havs- och vattenmyndigheten, 2015. Ekosystemtjänster från svenska hav. Status och 
påverkansfaktorer. Rapport 2015: 12. https://www.havochvatten.se/download/18.3ca54
56314ffdc22b9a70a15/1444140450533/rapport-2015-12-ekosystemtj%C3%A4nster-i-
svenska-hav.pdf 

427 Jordbruksverket, 2015. Nationell handlingsplan. Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020. 
Dnr 3.3.1712166/15. https://www.jordbruksverket.se/download/18.5d7f124b1529bb0218
e8159a/1454443737148/Nationell+handlingsplan+havs-+och+fiskeriprogrammet.pdf 

428 http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_sv.htm 
429 https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/landningsskyldighet/selektivt-fiske.

html
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Tabell 10.1 Statusen för olika ekosystemtjänster i tre svenska havsområden430

Ekosystemtjänst Västerhavet
Egentliga  
Östersjön

Bottniska 
viken

Biogeokemiska kretslopp Måttlig Måttlig Måttlig

Primärproduktion Måttlig Måttlig God

Näringsväv Dålig Dålig Dålig

Biologisk mångfald Måttlig Måttlig Måttlig

Livsmiljö Dålig Dålig God

Resiliens Måttlig Måttlig Måttlig

Luft- och klimatreglering Måttlig Måttlig Måttlig

Sedimentkvarhållning Måttlig Måttlig God

Reglering av övergödning Måttlig Måttlig God

Biologisk reglering Måttlig Måttlig God

Reglering av giftiga ämnen Måttlig Måttlig Måttlig

Livsmedel Dålig Dålig Dålig

Råvaror Dålig Måttlig God

Genetiska resurser God God God

Resurser för läkemedels-, kemi-  

och bioteknologiindustrin
God God God

Utsmyckningar God God God

Energi God God God

Rekreation Måttlig Måttlig Måttlig

Estetiska värden Måttlig Måttlig Måttlig

Vetenskap och utbildning God God God

Kulturarv Måttlig Måttlig Måttlig

Inspiration God God God

Naturarv Måttlig Måttlig Måttlig

430 Havs- och vattenmyndigheten, 2015. Ekosystemtjänster från svenska hav. Status och 
påverkansfaktorer. Rapport 2015: 12. https://www.havochvatten.se/download/18.3ca54
56314ffdc22b9a70a15/1444140450533/rapport-2015-12-ekosystemtj%C3%A4nster-i-
svenska-hav.pdf
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Fiskekvoter för 2016 i Västerhavet beslutades i december 2015431. För viktiga arter 
som torsk i Nordsjön och Skagerrak och räka och havskräfta i Kattegatt och Ska-
gerrak har kvoterna ökat, i enlighet med målen om maximal hållbar avkastning.

I Östersjön har kvoter för 2016 beslutats för torsk, sill, skarpsill, lax och röd-
spätta432. I de västra och östra bestånden av torsk minskas kvoten med 20 procent. 
Sillkvoten i Bottenhavet har minskat medan de har ökat i centrala och västra 
Östersjön. Skarpsillskvoten har minskat, rödspättan har ökat medan laxkvoten är 
oförändrad.

För genomförandet av statlig havsplanering i Sverige beslutade regeringen om 
en havsplaneringsförordning som började tillämpas den 15 juli 2015433.

I augusti 2015 antog regeringen Sveriges första maritima strategi434. Strategin 
omfattar alla maritima näringar och syftar till att ge ökad sysselsättning, minskad 
miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö. Strategin ska leda till en utvecklad och 
integrerad svensk havspolitik som även bidrar till att nå miljökvalitetsmålet samt 
bidra till att nå målsättningarna i EU:s havsmiljödirektiv.

Grunda kustnära miljöer (precisering 4)

I fördjupad utvärdering av miljömålen 2015 visade en styrmedelsanalys att befint-
liga styrmedel kan medföra ett hållbart nyttjande av dessa kustnära miljöer men 
att olika hinder gör att styrmedlen inte fungerar fullt ut435. Bland annat så saknas 
ofta underlag över var värdefulla områden finns, kommuner och länsstyrelser har 
resursbrist, målkonflikter mellan skydd och nyttjande kan uppstå och generellt så 
saknas det tillsyn.

Den fortsatta och ökande exploateringen av kustmiljöer är ett problem, livsmil-
jöer förstörs eller fragmenteras vilket påverkar både den biologiska mångfalden 
och möjligheten till rekreation. Bebyggelsen i strandnära lägen fortsätter och ingen 
avtagande trend kan ses (figur 10.5).

För att bevara och utveckla grön infrastruktur är arbetet med de regionala 
handlingsplanerna viktiga. Under 2015 redovisade Naturvårdsverket riktlinjer436 

431 https://www.havochvatten.se/download/18.596b74d91518c04d181436
3d/1450257202030/tabell-eu-vasterhavet-2016.pdf 

432 https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/kvoter-och-fiskestopp/kvoter-i-
ostersjon-2016.html 

433 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Svensk-
forfattningssamling-201_sfs-2015-400/ 

434 http://www.regeringen.se/regeringens-politik/maritim-strategi/ 
435 Naturvårdsverket, 2015. Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen 

i fördjupad utvärdering. Volym 2. Rapport 6662. http://www.naturvardsverket.se/
Documents/publikationer6400/978-91-620-6684-0.pdf?pid=15504 

436 http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/
regeringsuppdrag/2015/ru-gron-infrastruktur-delredovisning/ru-gron-infrastruktur-
riktlinjer-20150924.pdf 
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och genomförandeplan437 för länsstyrelsernas arbete med samordning och utveck-
ling av regionala handlingsplaner för grön infrastruktur på land och i vatten. 

Redovisningarna är del av ett regeringsuppdrag438 och har gjorts tillsammans med 
Havs- och vattenmyndigheten, Statens jordbruksverk, Boverket, Trafikverket och 
Skogsstyrelsen. Naturvårdsverket har inlett koordineringen av länsstyrelsernas 
arbete med genomförandet av grön infrastruktur439.

437 http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/
regeringsuppdrag/2015/ru-gron-infrastruktur-delredovisning/ru-gron-infrastruktur-
genomforandeplan-20150924.pdf 

438 http://www.regeringen.se/contentassets/0d6caf414b654e4389166beb9cd0216b/uppdrag-
att-ta-fram-riktlinjer-och-en-genomforandeplan-avseende-regionala-handlingsplaner-for-
gron-infrastruktur-m20141948nm 

439 Naturvårdsverket, 2015. Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur 
i Sverige (M2015/684/Nm). Delredovisning. Ärendenr.: NV-01521-15. http://
www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/
regeringsuppdrag/2015/ru-gron-infrastruktur-delredovisning/ru-gron-infrastruktur-
koordinering-20150920-nv-01521-15.pdf 

Antal byggnader

Figur 10.5 Nya byggnader inom 100 meter från havsstrand, exklusive tätort 2001–2014

KÄLLA: BEARBETADE DATA FRÅN MILJÖMÅLSPORTALEN

Bebyggelsen i strandnära lägen fortsätter och ingen avtagande trend kan ses. 

Figuren visar kumulativt antal nya byggnader inom 100 meter från havsstrand, exklusive tätort. 

Indikatorn finns också på miljömål.se/indikatorer.
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Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation (precisering 5)

Rapporteringen 2013 enligt art- och habitatdirektivet440 visade att tillståndet för 
de marina naturtyperna i stort sett är oförändrat sedan 2007. När det gäller kva-
litet och utsikter inför framtiden bedöms de flesta marina naturtyper ha en otill-
fredsställande eller dålig status.

Musselätande större dykänder som ejder, svärta och alfågel har minskat kraf-
tigt under de senaste 20 åren i Sverige och Östersjöregionen, och de fortsätter 
att minska441, 442. Ejdern är nu upptagen på EU:s rödlista och svärta och alfågel 
är upptagna på internationella naturvårdunionen IUCN:s globala rödlista över 
hotade arter. Under 2015 har AEWA (Agreement on the Conservation of African-
Eurasian Migratory Waterbirds), där Sverige är en part, antagit en Single Species 
Action Plan för alfågel443. I planen anges flera mål som ska uppnås, bland annat 
att effekter av sjöfart och oljeutsläpp på alfågelbeståndet ska reduceras genom att 
fartygsrutter modifieras för att undvika de viktigaste övervintringsområdena. En 
ny aktionsplan ska även tas fram för svärta inom det EU-finansierade projektet 
Life-EuroSAP. Det finns ett behov av fördjupade studier om orsakerna till mus-
selätande dykänders kraftiga tillbakagång och hur identifierade hot kan reduceras. 
Andra sjöfågelarter, som flera fisk- och växtätande sjöfågelarter, har stabila eller 
växande häckfågelbestånd. Den tidigare ökningen av häckande skarvar har planat 
ut eller ersatts av en minskning på flera håll i Sverige och Östersjöregionen444. 

Rekrytering av sill i Bottenhavet/Bottenviken är bra men en beståndsanalys 
från Internationella havsforskningsrådet (ICES) visade att fisketrycket var något 
för högt. Därför beslutades det om sänkt kvot (se mer om kvoter under Ekosys-
temtjänster). Det västra sillbeståndet i Östersjön har blivit större och det centrala 
sillbeståndet har också ökat. Skarpsillsbeståndet har däremot gått ned i Östersjön 
och fisketrycket har varit för högt de senaste åren vilket har lett till sänkta kvoter. 

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

441 Skov, H., Heinänen, S., Žydelis, R., Bellebaum, J., Bzoma, S., Dagys, M, Durinck, J., 
Garthe, S., Grishanov, G., Hario, M., Kieckbusch, J.J., Kube, J., Kuresoo, A., Larsson, K., 
Luigujoe, L., Meissner, W., Nehls, H.W., Nilsson, L., Krag Petersen, I., Mikkola Roos, 
M., Pihl, S., Sonntag, N., Stock, A. och Stipniece, A., 2011. Waterbird Populations and 
Pressures in the Baltic Sea. TemaNord 2011:550. Nordic Council of Ministers, Copenhagen 
2011.

442 Kilpi, M., Lorentsen, S. H., Petersen, I. K. och Einarsson, A., 2015. Trends and drivers of 
change in diving ducks TemaNord 2015:516. Nordic Council of Ministers, Copenhagen 
2015.

443 Hearn, R.D., A.L. Harrison och P.A. Cranswick, 2015. International Single Species Action 
Plan for the conservation of the Long-tailed Duck Clangula hyemalis, 2016–2025. AEWA 
Technical Series.

444 Herrmann, C., Bregnballe, T., Larsson, K., och Rattiste, K., 2014. Population Development 
of Baltic Bird Species: Great Cormorant (Phalacrocorax carbo sinensis). HELCOM Baltic 
Sea Environment Fact Sheets. Online. 
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Rödspättabestånden i Östersjön är på uppåtgående med lågt fisketryck och bra 
rekrytering. 

Den västra Östersjötorsken är vid ett kritiskt läge med hög fiskeridödlighet de 
senaste åren, både från yrkesfisket och fritidsfisket. Samtidigt är biomassan på 
en kritiskt låg nivå. Laxbestånd i Bottenvikens älvar har generellt haft en positiv 
utveckling de senaste åren men det finns fortfarande flera svaga laxbestånd i Sve-
rige. Två av laxbestånden i Östersjön har nått målen om maximal hållbar avkast-
ning (MSY) och 14 bestånd ligger under MSY. Genom den nationella förvalt-
ningen har svaga bestånd ett ökat skydd då kvoten i högre grad fiskas upp utanför 
älvar med starkare vildlaxbestånd och utanför älvar med odlade bestånd. Enligt 
Havs- och vattenmyndighetens nya förslag på hur förvaltning av lax och öring i 
Sverige bör utformas och utvecklas445, ska ambitionsnivån höjas genom att sätta 
högre mål för beståndsutvecklingen. En mer lokalt och regionalt anpassad förvalt-
ning av bestånden bör också utvecklas.

Enligt ICES är utvecklingen positiv för det svenska beståndet av nordhavs-
räka446. Beståndet befinner sig över nivåer som säkerställer en maximal hållbar 
avkastning, vilket är en central målsättning i EU:s gemensamma fiskeripolitik. Det 
svenska fisket av nordhavsräka har under 2015 blivit certifierat enligt Marine Ste-
wardship Council, MSC447.

Årligen tar Sveriges lantbruksuniversitet, på uppdrag av Havs- och vatten-
myndigheten, fram en översikt av olika fisk- och skaldjursbestånds tillstånd och 
utveckling448. Bland annat så görs bedömningen att fisketrycket på gädda i Öster-
sjön inte bör öka på grund av hårt tryck från fritidsfisket och svaga underlag om 
beståndet. Även bestånden av abborre varierar stort mellan områden och lokala 
populationer, vilket gör det svårt med generell förvaltning, och fisket på dessa 
arter bör inte öka. Bestånden av gös i Östersjön är lokala och fisketrycket på arten 
bör minska. För arter på västkusten anges bland annat att beståndet av havskatt 
är överexploaterat och fisket bör minska. Fisketrycket på hummer bör minska och 
regleringen bör ses över.

445 Havs- och vattenmyndigheten, 2015. Förvaltning av lax och öring. Rapport 2015:20. 
https://www.havochvatten.se/download/18.679f98fc1507dbb8f6993605/1446467214971/
rapport-2015-20-forvaltning-lax-och-oring.pdf 

446 http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2015/2015/pand-sknd.pdf
447 https://www.msc.org/press/nyhetsarkiv/rakfiske-pa-vastkusten-har-blivit-msc-certifierat 
448 Havs- och vattenmyndigheten, 2015. Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2015. 

Resursöversikt. https://www.havochvatten.se/5.596b74d91518c04d18147501.html 
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Hotade arter och återställda livsmiljöer (precisering 6)

I Artdatabankens rödlista från 2015449, som visar arters risk att dö ut från ett 
område, är 318 havslevande arter rödlistade. Generellt är få marina arter rödlis-
tade. Det beror på att det saknas kunskap om arternas status, vilket gör att de 
inte kan bedömas utifrån rödlistningskriterierna. För speciellt ryggradslösa djur 
och alger är kunskapsbristen stor och många återfinns i rödlistans kategori ”Kun-
skapsbrist”. De största hoten mot arter är fiske genom främst bottentrålning, och 
övergödning. Andra viktiga faktorer är miljögifter, exploatering, klimatföränd-
ringar och försurning.

Åtgärdsinriktat arbete för hotade arter och naturtyper i marin miljö har hittills 
varit begränsat eftersom kunskapsbristen är stor. För att kartlägga marina livsmil-
jöer har en plan för nationell marin kartering tagits fram som en viktig del i det 
fortsatta arbetet med skydd av områden och grön infrastruktur 450. Genom Natur-
vårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens projekt ”Biogeografisk uppfölj-
ning av naturtyper och arter” pågår arbete med att ta fram uppföljning där sådan 
saknas. Till exempel påbörjades under 2015 ett projekt för att naturtypsbestämma 
marina miljöövervakningsstationer så att insamlad data kan användas fullt ut då 
status ska fastställas enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Dessutom pågår arbete 
med att ta fram åtgärdsprogram för bland annat ålgräsängar och havsnejonöga.

Mark- och miljödomstolen har fastslagit att de marina miljöer som berörs då 
Göteborgs hamn byggs ut ska kompenseras genom anläggning av nya ålgräsområ-
den451. Beslut om en så här omfattande kompensation för förlust av ålgräs har inte 
fattats tidigare i ett miljöprövningsmål i Sverige.

Genom en dom i Mark- och miljööverdomstolen, i samband med bygget av en 
vindkraftspark i Kattegatt, har skyddet för tumlare stärkts452. Det är första gången 
en svensk domstol har satt upp ett gränsvärde för undervattensbuller med avsikt 
att skydda tumlare.

Inom havsmiljökonventionen Ospar har en ny arbetsgrupp, ICG-POSH, påbör-
jat arbete med att ta fram en strategisk åtgärdsplan för de hotade och minskande 
arter och habitat som listats av Ospar. Inom havsmiljökonventionen Helcom 
pågår arbete med att implementera en övergripande rekommendation för de arter 

449 Artdatabanken, 2015. Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer – rödlistade 
arter i Sverige 2015.

450 AquaBiota, 2015. Plan för kartering av marina naturvärden i Sverige – förslag till plan för 
kartering av marin biota, biotoper, habitat och miljöer i Sverige. Rapport 2015:10.

451 https://www.havochvatten.se/download/18.21aefcd7150f8b6c38f84ce9/1448372011058/
dom-mark-och-miljodomstolen-arendal-goteborg-vattenverksamhet.pdf 

452 http://www.svea.se/Domstolar/markochmiljooverdomstolen/Svea%20HR%20M%206960-
14%20Dom%202015-12-08%2011.00%20komplett%20med%20MMDs%20M%20
2036-12.pdf
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och biotoper/habitat som ingår i Helcoms rödlistor. Rekommendationen syftar till 
att stärka arbetet med hotad mångfald inom konventionen, och adresserar bland 
annat bevarandeplaner samt regionalt samarbete. 

Trots EU:s förordning453 om att skydda och stärka beståndet av europeisk ål så 
är rekryteringen fortsatt kritiskt låg. Under 2015 rapporterade Havs- och vatten-
myndigheten ett regeringsuppdrag om den nationella förvaltningsplanen för ål454. 
Inom uppdraget analyserar myndigheten behovet av att revidera förvaltnings-
planen mot bakgrund av Europeiska kommissionens utvärdering, målen i EU:s 
förordning och den vetenskapliga rådgivningen. I analysen utgör åtaganden inom 
nuvarande nationell förvaltningsplan och skattad effekt av hitintills genomförda 
åtgärder centrala delar. Rapporten redovisar ett antal identifierade behov av åtgär-
der för att stärka genomförandet av förvaltningsplanen. I det fortsatta arbetet med 
att bevara och stärka beståndet avser myndigheten att arbeta vidare med identifie-
rade behov och förslag som presenteras i rapporten. Myndigheten anser däremot 
inte att planen behöver revideras.

Främmande arter och genotyper (precisering 7)

EU-kommissionens förordning om att förebygga och hantera introduktion och 
spridning av invasiva främmande arter455 trädde i kraft 2 januari 2015. Natur-
vårdsverket har, i samråd med Havs- och vattenmyndigheten, under 2015 tagit 
fram ett förslag på en svensk förordning456 och förslag på hur EU-förordningen 
ska genomföras nationellt. Genomförandearbete kommer att pågå under kom-
mande år. Arbetet har utgått ifrån det regeringsuppdrag som Naturvårdsverket 
presenterade 2014457.

EU-kommissionens förordning fokuserar på att förhindra introduktion och 
spridning av de främmande arter som är invasiva inom EU. En första unionsför-
teckning över 37 arter beslutades i december 2015, däribland kinesisk ullhands-
krabba (Eriocheir sinensis). Förteckningen kommer att antas och publiceras 
2016. Unionsförteckningen kommer att kompletteras efter hand med nya arter. 
Havs- och vattenmyndigheten har under 2015 tagit fram en riskbedömning för 

453 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R1100&from=SV 
454 Havs- och vattenmyndigheten, 2015. Sveriges nationella ålförvaltningsplan. Rapport 

2015-12-01. https://www.havochvatten.se/download/18.21aefcd7150f8b6c38fdcc
5d/1449070908741/rapport-2015-01-alforvaltning.pdf 

455 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1143&from=EN
456 Naturvårdsverket, 2016. Redovisning av förslag till svenska regler och åtgärder för 

invasiva främmande arter. Ärendenr: NV-02066-15
457 Invasiva främmande arter - Redovisning av ett regeringsuppdrag. 2014. NV-00684-14.
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amerikansk hummer (Homarus americanus) som Sverige har föreslagit till den 
uppdaterade förteckningen. Arten bedöms som invasiv och är ett hot främst mot 
den inhemska hummern (Homarus gammarus). Sedan 2008 har 32 individer av 
amerikansk hummer rapporterats från västkusten, främst från Gullmarsfjorden. 
Beslut om en eventuell listning av hummern tas sannolikt under 2016 av EU:s 
medlemsstater.

Under 2015 startades Rappen – ett förstudieprojekt av en app – med syftet  
att underlätta inrapportering av främmande och hotade arter i akvatiska miljöer 
med hjälp av allmänheten. Nya fynd av den invasiva främmande blåskrabban 
(Hemigrapsus sanguineus) rapporterades med hjälp av Rappen.

Under 2015 har Havs- och vattenmyndigheten byggt upp en ny kunskapspor-
tal med aktuell information om invasiva främmande arter som kan orsaka pro-
blem458.

Arbete pågår med att ta fram indikatorer för miljöstatus för främmande arter i 
den marina miljön459, och ett övervakningsprogram tas fram inom havsmiljödirek-
tivet och planeras vara klart under 2017.

För att begränsa spridningen av främmande arter i marin miljö är barlastvat-
tenkonventionen inom sjöfarten ett viktigt styrmedel. Den kommer sannolikt att 
träda i kraft under 2017. Det kan innebära att främst hamnar och rederier kan 
behöva inventera förekomst av främmande arter för riskbedömning vid prövning 
om dispens för utsläpp av orenat barlastvatten. Dessa undersökningar kommer att 
samordnas med havsmiljödirektivets övervakningsprogram460.

Genetiskt modifierade organismer (precisering 8)

Inga ansökningar om utsättning av genetiskt modifierade organismer har kommit 
in till Havs- och vattenmyndigheten. Det finns idag inget lagutrymme för att ge 
tillstånd för utsättning av sådana organismer i havsmiljön.

Bevarade natur- och kulturmiljöer (precisering 9)

I dagsläget har 6,6 procent av Sveriges hav områdesskydd, fördelat på olika 
skyddsformer (tabell 10.2).

458 https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/arter/frammande-arter.html 
459 http://www.aquabiota.se/projekt/nisses-frammande-arter-svenska-hav-bedomningsgrunder-

god-ekologisk-status/ 
460 Havs- och vattenmyndigheten, 2014. God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön 

och Östersjön. Del 3: Övervakningsprogram. Rapport 2014:20.
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Tabell 10.2 Antal och arealer av marina skyddade områden461. 

Skyddsform Antal 2013 Antal 2015 Havsareal 
(km2) 2013

Havsareal 
(km2) 2015

Marin nationalpark 1 1 379 379

Marint naturreservat/

naturvårdsområde

42 60 2 643 3 292

Marint Natura 2000 315 315 9 001 8 998* 

*På grund av en teknisk faktor har arealen minskat marginellt. 

Enligt etappmålet om skydd av landområden, sötvattensområden och marina 
områden ska skydd av marina områden öka med minst 570 000 hektar fram 
till år 2020, räknat från 2012. Vid årsskiftet 2015/2016 hade skyddet ökat med 
36 500 hektar.

Under 2015 har inget kulturreservat av relevans för miljömålet bildats. Det 
finns endast 43 kulturreservat i landet och ett fåtal inkluderar kust- och skärgårds-
miljöer462. En anledning till att så få kulturreservat bildas är att inga särskilda 
resurser tillförts arbetet. Det saknas uppföljning om huruvida nya naturreservat 
och marina reservat har inkluderat kulturmiljövärden under det gångna året.

I länsstyrelsernas bedömningar av miljömålet framhölls att det behövs bättre 
planeringsunderlag för kulturmiljöer i hav, kust och skärgård, och att det saknas 
resurser och ekonomiska styrmedel för skydd, bevarande, planering, förvaltning 
och restaurering av dessa kulturmiljöer463.

Kulturlämningar under vatten (precisering 10)

Det saknas uppföljning om tillståndet för lämningar under vattnet men flera län 
har redovisat insatser i de regionala uppföljningarna464. För att förbättra kun-

461 Havs- och vattenmyndigheten, 2016. Fördjupad analys av befintligt nätverk av marina 
skyddade områden. Delredovisning av regeringsuppdrag M2015/771/Nm.

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

463 Naturvårdsverket, 2015. Regional uppföljning av miljökvalitetsmålen 2015. Ärendenr: 
NV-04566-15. http://www.miljomal.se/Global/regionala-miljomal/alla-lan/2015/regionala-
miljomal-2015.pdf

464 Naturvårdsverket, 2015. Regional uppföljning av miljökvalitetsmålen 2015. Ärendenr: 
NV-04566-15. http://www.miljomal.se/Global/regionala-miljomal/alla-lan/2015/regionala-
miljomal-2015.pdf
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skapsläget om vrakens tillstånd avser länsstyrelsen i Kalmar att, i samband med 
annan marin inventering, videodokumentera eventuella trålskador. Flera kustlän 
rapporterar om utredningar och beslut om fornlämning vad gäller fartygslämning-
ar (i samband med en lagändring 2014 i Kulturmiljölagen förlorade flera fartygs-
lämningar sitt skydd vilket nu ses över). I Norrbotten och Västerbotten genomförs 
ett gemensamt kunskapsprojekt om förvaltning och skydd av fartygslämningar 
som kommer leda till bättre kunskap om maritima kulturmiljöer, samt ökade kun-
skaper om förvaltning och skydd av dessa. I Kalmar län pågår projektet Sydost-
passagen för att ta tillvara det marina kulturarvet inom besöksnäringen.

Friluftsliv och buller (precisering 11)

Fritidsfiske i Sverige är betydande och omsätter årligen stora summar. För många 
människor är det ett viktigt fritidsintresse som bidrar till turism och upplevelser. 
Under 2013 var det sammanlagda antalet fiskedagar mer än 4 miljoner i svenska 
havsområden465. Statistik för 2014 och 2015 kommer att summeras under våren 
2016. För att allmänheten enkelt ska kunna ta reda på vilka regler som gäller för 
fritidsfiske i havet och de stora sjöarna finns numera en ny webbplats, finansierad 
av Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket466.

Tidigare har Havs- och vattenmyndigheten utrett frågan om störningar och 
påverkan från motordrivna vattenfarkoster467. Nu finns det ett förslag till lag om 
förarbevis för vattenskoter med syfte att höja kunskapsnivån hos användarna 
samt minska miljöpåverkan, bland annat buller468.

Målet enligt EU:s badvattendirektiv är att alla större bad ska ha åtminstone 
tillfredsställande kvalitet senast vid slutet av 2015 års badsäsong. Av Sveriges kust-
bad hade 75 procent minst tillfredsställande kvalitet under 2014, 19 procent blev 
inte klassade och 6 procent höll dålig kvalitet469. Andelen kustbad med utmärkt 
kvalitet var 51 procent.

465 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

466 www.svenskafiskeregler.se
467 Havs- och vattenmyndigheten, 2013. Vattenskotrar och andra mindre motordrivna 

vattenfarkoster. Regeringsuppdrag att kartlägga olägenheter och analysera behov av 
särskild reglering. 2013-11-29.

468 http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2016/01/
utredning-om-obligatoriskt-forarbevis-for-vattenskoter/ 

469 EEA, 2015. European bathing water quality in 2014. EEA Report No1/2015. http://www.
eea.europa.eu/publications/european-bathing-water-quality-in-2014 
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För första gången har riksdagens tio mål för friluftspolitiken, som fastställdes 
2012, följts upp470. Målen syftar till att säkerställa att människor har tillgång till 
natur och goda förutsättningar att utöva friluftsliv. Generellt sett så ökar möjlighe-
terna för friluftsliv men de miljöer som besöks mest i det vardagliga friluftslivet är 
inte skyddade områden utan miljöer nära hemmet. Finns det dessutom vatten nära 
så är miljöerna mer attraktiva, vilket visar betydelsen av tillgängliga strandnära 
områden. Bebyggelse i strandnära lägen fortsätter dock, vilket kan leda till hinder 
för friluftslivet (se figur 10.5).

Analys

Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga 
och beslutade styrmedel och åtgärder. Samma bedömning görs även av de 14 
kustlänen471. Under kommande år sker dock arbete av betydelse för att på sikt nå 
målet. Viktigt är åtgärdsprogrammen inom havs- och vattenförvaltningen. Annat 
av betydelse är den kommande havsplaneringen som ger förutsättningar för en 
ekosystembaserad förvaltning av havsmiljön samt genomförandet av en ekosyste-
mansats i fiskförvaltningen.

I den fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålet som gjordes 2015 ges 
också ett antal förslag på insatser, speciellt för grunda kustområden, som är bety-
delsefulla för att nå målet472. För att nå målet krävs också åtgärder internationellt 
och Sverige bör fortsätta att verka aktivt för ett ambitiöst miljöarbete, speciellt 
inom EU och de regionala havsmiljökonventionerna Ospar och Helcom.

470 Naturvårdsverket, 2015. Friluftsliv för alla. Uppföljning av de tio målen för 
friluftspolitiken. Rapport 6700. http://www.naturvardsverket.se/Documents/
publikationer6400/978-91-620-6700-7.pdf?pid=16863 

471 Naturvårdsverket, 2015. Regional uppföljning av miljökvalitetsmålen 2015. Ärendenr: 
NV-04566-15. http://www.miljomal.se/Global/regionala-miljomal/alla-lan/2015/regionala-
miljomal-2015.pdf

472 Naturvårdsverket, 2015. Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen 
i fördjupad utvärdering. Volym 2. Rapport 6662. http://www.naturvardsverket.se/
Documents/publikationer6400/978-91-620-6684-0.pdf?pid=15504
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Havs- och vattenförvaltningens åtgärdsprogram

I åtgärdsprogrammet för havsmiljön finns 32 åtgärder för att få en bättre havs-
miljö i Östersjön och Nordsjön473. Åtgärderna återfinns inom områdena:
• främmande arter
• fiskar och skaldjur som påverkas av fiske
• övergödning
• bestående förändringar av hydrografiska villkor
• farliga ämnen
• marint avfall
• biologisk mångfald
• marina skyddade områden 
• restaurering
• uppföljning

Åtgärdsprogrammet för havsmiljön syftar till ett helhetsperspektiv på åtgärdsarbe-
tet där åtgärder inom olika områden kompletterar varandra. Den totala kostnaden 
för att genomföra åtgärdsprogrammet uppskattas till cirka 2 miljarder kronor 
under perioden 2016–2030. De uppskattade nyttorna uppgår till cirka 6,8 miljar-
der kronor under samma period. Konsekvensanalysen av åtgärdsprogrammet visar 
därmed att det kommer att vara en god investering att genomföra åtgärdspro-
grammet, både för miljön och för de samhällsekonomiska nyttor som genereras i 
förhållande till kostnaderna.

Att genomföra havsmiljöförordningen innebär också samverkan med grannlän-
der om åtgärder i den gemensamma havmiljön. Detta görs bland annat inom Hel-
com och Ospar samt inom EU.

Åtgärdsprogrammet för havsmiljön kompletteras av vattenförvaltningens 
åtgärdsprogram 2015–2021, och båda åtgärdsprogrammen krävs för att nå god 
havsmiljö. Här återfinns åtgärder för kustvatten och inte minst åtgärder mot över-
gödning, som genomförs främst på land. Vattenförvaltningens åtgärdsprogram var 
i december 2015 ännu inte beslutade utan prövas av regeringen. 

473 Havs- och vattenmyndigheten, 2015. God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön 
och Östersjön. Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön. Rapport 2015:30. https://www.
havochvatten.se/rapport-atgardsprogram-havsmiljo
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Marint områdesskydd

Etappmålet om att skydda tio procent474 av havsmiljön till år 2020 med ekologiskt 
representativa, sammanhängande och funktionella nätverk av marina skyddade 
områden kommer kräva stora arbetsinsatser och resurser hos många myndigheter. 
Många av kustlänen anger att ökade resurser är avgörande för att stärka arbetet 
med att skydda olika naturtyper475. Det finns behov av utveckling av förvaltnings-
system för att säkerställa en effektiv förvaltning som ger möjlighet att utvärdera 
och förbättra skyddet i de marina skyddade områdena. Fortfarande kvarstår 
en stor brist kring grundläggande kunskaper om utbredningen av naturvärdena 
under ytan. Idag finns tydliga geografiska skillnader mellan havsområden i Sverige 
då man analyserar omfattningen av marint områdesskydd476. Det är viktigt att 
sätta upp tydliga, uppföljningsbara mål kring bevarandevärden, såväl på nationell 
nivå, som på regionala och lokala nivåer, för att kunna arbeta effektivt och mål-
inriktat. Detta arbete kommer att utvecklas i samband med att Havs- och vatten-
myndigheten tar fram en nationell handlingsplan för marint områdesskydd till 30 
maj 2016477.

Havsplanering

Havsplaneringen syftar till att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling för havs-
områden, vilket innebär att havets resurser ska användas så att havsanknutna 
näringar kan växa samtidigt som ekosystem bevaras och restaureras. Havspla-
neringen kan bidra till uppfyllelse av miljömål genom att vara en arena för en 
tvärsektoriell diskussion om hur havet används och vilken samlad påverkan olika 
verksamheter får på marina naturvärden. Under 2016 ska de första förslagen till 
planer utarbetas och färdiga planer ska finnas beslutade senast 2021.

474 Miljödepartementet, 2014. Etappmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 
Bilagan. Regeringsbeslut. I:3. M2014/593/Nm.

475 Naturvårdsverket, 2015. Regional uppföljning av miljökvalitetsmålen 2015. Ärendenr: 
NV-04566-15. http://www.miljomal.se/Global/regionala-miljomal/alla-lan/2015/regionala-
miljomal-2015.pdf

476 Havs- och vattenmyndigheten, 2016. Fördjupad analys av befintligt nätverk av marina 
skyddade områden. Delredovisning av regeringsuppdrag M2015/771/Nm.

477 http://www.regeringen.se/contentassets/860c18562d0f49998a539f95fe3b8a9b/uppdrag-
att-genomfora-en-fordjupad-analys-av-formellt-skyddade-marina-omraden-och-att-ta-
fram-en-handlingsplan-for-marint-omradeskydd 
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Fiskförvaltning

Enligt den gemensamma fiskeripolitiken i EU ska uttagen av fisk grundas på maxi-
mal hållbar avkastning i enlighet med den vetenskapliga rådgivningen från Inter-
nationella havsforskningsrådet (ICES). För bestånd där den vetenskapliga infor-
mationen är otillräcklig ska uttagen baseras på en försiktighetsansats.

Fiskeripolitiken är idag inriktad mot ett mer hållbart fiske som bland annat 
innebär förbud att kasta fisk överbord, så kallad landningsskyldighet.

Landningsskyldighet infördes 2015 för Östersjön och för pelagiskt fiske i Väs-
terhavet. Under 2016–2019 införs gradvis förbud att kasta fångst överbord i fiske 
efter bottenlevande arter i Västerhavet. Ett system om fördelning av fiskemöjlighe-
ter för att underlätta genomförandet av landningsskyldigheten kommer att utarbe-
tas under 2016.

Inom EU arbetar man med att ta fram fleråriga planer för förvaltning av fiskarter. 
Den gemensamma fiskeripolitiken ska genomföra en ekosystemansats i fiskförvalt-
ningen för att säkerställa att fiskets negativa inverkan på ekosystemen minimeras. 
Fleråriga planer kommer underlätta en sådan ekosystembaserad förvaltning. I Sverige 
ska Havs- och vattenmyndigheten under 2016 ta fram en strategi för hur en eko-
systembaserad fiskförvaltning kan utvecklas och bidra till att uppfylla målen inom 
havs- och vattenförvaltningen. 

Kulturmiljöer

Viktiga förutsättningar för långsiktigt bevarande och utveckling av kulturmiljö-
erna i kust och skärgård är en proaktiv fysisk planering, en levande kust/skärgård 
och en långsiktig finansiering av skydd och skötsel. Här finns idag stora brister. 
Det pågår mycket arbete inom kust- och havsplanering/-förvaltning, där kultur-
miljövärden kan inbegripas. Det tvärsektoriella arbetet behöver också utvecklas så 
att samordning och synergier bättre tas tillvara. 

Förbättrade kunskapsunderlag behövs för att kunna prioritera insatserna, och 
för den fysiska planeringen som har stor betydelse för kustlandskapets utveckling. 
Positivt är att flera län håller på att se över skydd av de fartygslämningar som för-
lorade sitt skydd i och med lagändringen 2014478.

478 Naturvårdsverket, 2015. Regional uppföljning av miljökvalitetsmålen 2015. Ärendenr: 
NV-04566-15. http://www.miljomal.se/Global/regionala-miljomal/alla-lan/2015/regionala-
miljomal-2015.pdf
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Pågående satsning på kulturmiljövårdens riksintressen är ett steg i rätt riktning 
och i flera län håller även nya kommunala kulturmiljöprogram på att tas fram. 
Särskilda resurser behöver tillföras arbetet med kulturreservat.

Åtgärder för havs- och vattenmiljön, anslag 1:12

För 2016 ska cirka 750 miljoner kronor fördelas från havs- och vattenmiljöansla-
get 1:12, varav 400 miljoner kronor ska fördelas till länsstyrelserna för åtgärder 
för havs- och vattenmiljön. Många län anger att förutsättningar för ett framgångs-
rikt åtgärdsarbete är bland annat LOVA-medel479. Under 2016 fortsätter även 
satsningen på länsstyrelsernas särskilda åtgärdsprojekt med ytterligare 14 miljoner 
kronor utöver de 36 miljoner kronor som är fördelade sedan tidigare. Särskilt 
åtgärdsarbetet för kustvatten, vikar och skär ska stärkas.

Klimatförändringar och havsförsurning

Klimatförändringar till följd av ökande utsläpp av växthusgaser har börjat märkas 
i havsmiljön och förväntas få stora effekter i framtiden480, 481. Effekterna kan bland 
annat bli uppvärmning av havet, höjda havsnivåer och ökad risk för extrema 
händelser. Hur de olika klimateffekterna tillsammans kan komma att påverka 
havsmiljön är oklart, men det finns risk att ekosystemens motståndskraft mot 
förändringar kommer att minska. Stora utsläpp av koldioxid kan dessutom leda 
till försurning av havet som kan ge allvarliga konsekvenser för havsmiljön482, som 
påverkan på fotosyntes, tillväxt och överlevnad bland djur och växter. Organismer 
med kalkstrukturer förväntas påverkas negativt av surare hav. Dödlighet hos larv-
stadier av exempelvis ormstjärnor och östersjömussla förväntas öka483. Vissa arter 
skulle dock kunna gynnas eller inte påverkas speciellt, effekterna är fortfarande 
osäkra. 

Till följd av nya, strängare regler för utsläpp av bland annat svaveloxider från 
fartyg i Östersjön så kan ny teknik börja användas för att ”tvätta” bort svavlet 

479 Naturvårdsverket, 2015. Regional uppföljning av miljökvalitetsmålen 2015. Ärendenr: 
NV-04566-15. http://www.miljomal.se/Global/regionala-miljomal/alla-lan/2015/regionala-
miljomal-2015.pdf

480 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/ 

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

482 https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/miljohot/havsforsurning.html 
483 Havsmiljöinstitutet, 2014. Havet 2013/2014.
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ur avgaserna. Detta görs i en så kallad skrubber där svaveloxiderna löses i havs-
vattnet. Om skrubbervattnet, som är mycket surt, släpps ut obehandlat kan detta 
bidra ytterligare till försurningen. Forskningsprojekt pågår om fartygs bidrag till 
försurning av Östersjön484.

Läs mer om problematiken kring utsläpp av växthusgaser i uppföljningen av 
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan.

Andra hot mot havsmiljön

Ett annat stort problem i havsmiljön är övergödning, och då speciellt i Östersjön. 
Här är det viktigt med ett landsbygdsprogram riktat mot gröna åtgärder, som kan 
ge stöd åt jordbruket för att minska näringsläckaget. Avgörande är att åtgärder 
mot övergödning i havsförvaltningens åtgärdsprogram genomförs och att vat-
tenförvaltningens åtgärdsprogram beslutas och genomförs. Även internationella 
insatser krävs och det är viktigt att Sverige bidrar till höga ambitionsnivåer i det 
internationella arbetet för att minska utsläpp av övergödande ämnen. Läs mer i 
uppföljningen av miljökvalitetsmålet Ingen övergödning.

Marint skräp är ett problem som ökar, både nationellt485, 486 och globalt487, 
främst beroende på ökad konsumtion och produktion. Problematiken kring 
mikroplaster har speciellt uppmärksammats och under 2016 kommer Naturvårds-
verket att identifiera och föreslå åtgärder mot utsläpp av mikroplaster i havet från 
källor i Sverige488. Dessutom föreslår Kemikalieinspektionen ett förbud mot kos-
metiska produkter som innehåller mikroplaster489.

Miljöfarliga ämnen, som läkemedelsrester, hormonstörande ämnen, kemikalier, 
kemikalieblandningar och olja, är ytterligare ett hot mot människor och havs-

484 http://swecris.se/converis/publicweb/Project/95857?share=false&cntpers=false&reqstfulltxt
=false&reports=false&lang=1 

485 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.

486 Strand, J., Tairova, Z., Danielsen, J., Würgler Hansen, J., Magnusson, K., Naustvoll, L.-J. 
och T. Kirk Sørensen, 2015. Marine litter in Nordic waters. Nordic Council of Ministers, 
TeamNord 2015:521.

487 Galgani F, Hanke G, Maes T, 2015. Global distribution, composition and abundance 
of marine litter. I: Bergmann M, Gutow L, Klages M (eds) Marine anthropogenic litter. 
Springer, Berlin, pp 29–56. doi:10.1007/978-3-319-16510-3_2

488 Miljö- och energidepartementet, 2015. Uppdrag att identifiera och föreslå åtgärder mot 
utsläpp av mikroplaster i havet från viktiga källor i Sverige. Regeringsbeslut. M2015/2928/Ke

489 Kemikalieinspektionen, 2016. Förslag till nationellt förbud mot mikrokorn av plast i 
kosmetiska produkter. Rapport från ett regeringsuppdrag. Rapport 2/16. http://www.kemi.
se/global/rapporter/2016/rapport-2-16-forslag-till-nationellt-forbud-mot-mikrokorn-av-
plast-i-kosmetiska-produkter.pdf 
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miljön. Det europeiska och globala arbetet är viktigt eftersom flera ämnen sprids 
både via luften och via import och export av varor. Användningen av kemikalier 
i Sverige regleras genom miljöbalken med förordningar och föreskrifter kopplade 
till denna. Viktiga EU-gemensamma direktiv och förordningar är bland annat 
kemikalieförordningen Reach, direktivet om prioriterade ämnen samt vatten- och 
havsmiljödirektiven. Läs mer om farliga ämnen i uppföljningen av miljökvalitets-
målet Giftfri miljö.

Ett urval av prioriterat arbete under kommande år

• Planering för prioritering och genomförande av åtgärder enligt havsmiljö-
förordningens åtgärdsprogram

• Förslag till Havsplaner för Västerhavet, Egentliga Östersjön och Bottniska 
viken

• Utveckling av åtgärdsarbetet gällande kustvatten, vikar och skär
• Fortsatt genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken med fokus på infö-

rande av landningsskyldighet för Västerhavet
• Fiskereglering och kontroll i skyddade områden
• Framtagande av strategi för hur en ekosystembaserad fiskförvaltning kan 

utvecklas
• Kartläggning av marina livsmiljöer som stöd för havsförvaltning och havsplanering
• Genomförande av planen för utökat skydd och förvaltning av marina miljöer
• Länsstyrelsernas arbete med samordning och utveckling av regionala hand-

lingsplaner för grön infrastruktur
• Genomförande av åtgärder enligt Miljömålsrådets gemensamma åtgärdslista
• Arbete inom Maritima strategin490, EU:s Östersjöstrategi491 och FN:s hållbar-

hetsmål (SDG)492

Bedömning av miljökvalitetsmålet och utvecklingen i miljön

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.

490 http://www.regeringen.se/contentassets/86a578f7a521469e9b6b8c62ac5aa128/maritim-
strategi.pdf 

491 http://www.balticsea-region.eu/ 
492 http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/ 

H
A

V
 I

 B
A

L
A

N
S

 S
A

M
T
  

L
E

V
A

N
D

E
 K

U
S

T
 O

C
H

 S
K

Ä
R

G
Å

R
D



 MILJÖMÅLEN – ÅRLIG UPPFÖLJNING AV SVERIGES MILJÖKVALITETSMÅL OCH ETAPPMÅL 2016 207

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 hotar inte den 

biologiska mångfalden.

GENETISKT MODIFIERADE ORGANISMER: Genetiskt modifierade organismer som kan hota 

den biologiska mångfalden är inte introducerade.

BEVARADE NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDEN: Våtmarkernas natur- och kulturvärden i ett 

landskapsperspektiv är bevarade och förutsättningarna finns för fortsatt bevarande och 

utveckling av värdena.

FRILUFTSLIV OCH BULLER: Våtmarkernas värde för friluftsliv är värnade och bibehållna 

och påverkan från buller är minimerad.

MILJÖKVALITETSMÅLET ÄR INTE UPPNÅTT OCH KOMMER INTE KUNNA NÅS MED 

BEFINTLIGA OCH BESLUTADE STYRMEDEL OCH ÅTGÄRDER

UTVECKLINGEN I MILJÖN ÄR NEGATIV
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Sammanfattning 

Våtmarkerna bedöms ha en i huvudsak negativ utveckling, främst på grund av 
storskalig negativ påverkan av markavvattning, vattenregleringar, klimatföränd-
ringar och förhöjda näringsnivåer samt bristande skötsel. Hänsynen i skogs- och 
jordbruk är fortsatt otillräcklig vilket leder till skador på våtmarker. Både legala 
och illegala ingrepp påverkar våtmarkerna. Under 2015 kan särskilt nämnas ett 
exploateringsprojekt i Ramsarområdet Åsnen och illegal terrängkörning i stor 
omfattning i Mälardalslänen. Rödlistan för 2015 har flera hotade våtmarksarter 
jämfört den för 2010. Tio arter som bedömdes som nationellt utdöda 2010 har 
återfunnits i landet.

Under året avslutades flera projekt inom det äldre landsbygdsprogrammet, 
totalt utbetalades medel för 1 513 hektar anlagd/restaurerad våtmark vilket är 
mer än vanligt. Restaurering av våtmarker sker också med andra finansierings-
källor. Genomförandet av Myrskyddsplanen och annat våtmarksskydd ägde rum 
för en mindre areal jämfört med de senaste åren. Restaurering och anläggning 
ägde rum på större areal än normalt. De åtgärder som genomförs ger goda resultat.

Med nuvarande nivå på insatser och styrmedel kan den dominerande negativa 
trenden förväntas bestå. För att uppnå miljömålet behövs:
• hydrologisk restaurering och röjning av igenväxningsvegetation
• nyanläggning av våtmarker i vissa miljöer
• skötsel av våtmarker med hävdberoende och kulturhistoriska värden
• bättre hänsyn, rättstillämpning och tillsyn för att undvika skador
• långsiktigt skydd av särskilt värdefulla våtmarker
• insatser mot klimatförändringar och kvävenedfall
• insatser mot främmande arter

Resultat

För miljötillståndet har inga större förändringar ägt rum 2015. Det finns framsteg 
inom några områden, medan det förekommer försämringar inom andra. 

Våtmarkstypernas utbredning (precisering 1)

Inga nya data om våtmarkernas utbredning har framkommit 2015. De perma-
frostberoende palsmyrarnas utbredningsområde hotar att minskas på grund av ett 
varmare klimat. 
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Ekosystemtjänster (precisering 2)

Under året avslutades projektet Life to ad(d)mire och det har troligen bidragit till 
minskad klimatpåverkan från cirka 4 000 hektar myr. I andra projekt har våt-
marker anlagts som bidrar med vattenrening och fiskproduktion. En rapport om 
restaureringen av Hemmesta sjöäng visar att det årliga värdet för ekosystemtjäns-
terna från våtmarken beräknas till cirka 20 miljoner kronor per år493. 

Återskapade våtmarker och arters spridningsmöjligheter (precisering 3)

Under 2015 fanns inga medel inom landsbygdsprogrammet till nya projekt för res-
taurering och anläggning av våtmarker. Restaurering och nyskapande av våtmarker 
med stöd av landsbygdsprogrammet (som beviljats medel innan stödet togs bort) 
resulterade i restaurering av 1 513 hektar 2015494 jämfört med 678 hektar 2014495. 

Projektet Life to Ad(d)mire har restaurerat närmare 4 000 hektar myr 2010–
2015. Åtgärderna förväntas ge en positiv påverkan på ytterligare 40 000 hektar 
våtmark i anslutning till restaureringarna. Det går nu att se effekterna av restaure-
ringarna, fågelarter som kräver öppna våtmarker har återkommit och vegetation 
etablerar sig där restaurering ägt rum496, se bild på nästa sida. 

Det finns ett fortsatt intresse bland olika organisationer för att restaurera och 
anlägga våtmarker. Aktiva aktörer är bland andra Våtmarksfonden, Sportfiskarna, 
kommuner, skogsföreningar och skogsbolag. De restaureringar som genomförs ger 
resultat för både biologisk mångfald och andra ekosystemtjänster. 

Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation (precisering 4)

Bevarandestatusen för våtmarker nedanför fjällområdet är i huvudsak negativ 
enligt den rapportering Sverige gjorde till EU 2013497. Under 2015 har inga upp-
gifter som indikerar en förändring av detta framkommit. 

493 Värmdö kommun, Svensk ekologikonsult AB, Världsnaturfonden, 2014. Värdering av 
ekosystemtjänster, Hemmesta sjöäng. Kartläggning och värdering av ekosystemtjänster 
knutna till våtmarken.

494 Jordbruksverket 2016. E-post från Sandra Niklasson. NV-08947-15
495 Jordbruksverket 2015. Jordbruksverkets officiella statistik.
496 Länsstyrelserna i Life to ad(d)mire 2015. Muntligt på slutseminarium för Life to ad(d)mire.
497 Naturvårdsverket, 2013. Rapportering enligt art och habitatdirektivet artikel 17 2013, NV-

09661-12 
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Återetablering av vegetation på myrar som ingår i Life to Ad(d)mire. Några få år efter  

åtgärdernas genomförande. Foto: Jenny Lonnstad. 

HÄVD

Brist på traditionell skötsel som slåtter och bete är ett problem för bevarandet av 
natur- och kulturvärden. Flera län rapporterar å andra sidan att de fått till skötsel 
på marker som inte haft hävd under en period498. Ett samverkansprojekt med syfte 
att få till bra skötsel av strandängarna vid fågelsjön Östen har genomförts499.

PÅVERKANSFAKTORER

De stora påverkansfaktorerna (markavvattning, upphörd hävd och kvävenedfall) 
finns kvar, ger ackumulerade effekter och orsakar vegetationsförändringar och 
andra ekologiska förändringar. I de regionala årliga uppföljningarna för 2015 tar 
flera län återigen upp problem med bristande hänsyn i skogsbruket. Några län 
rapporterar om lagliga och illegala markavvattningar och skyddsdikningar av våt-

498 Länsstyrelserna 2015. Regional årlig uppföljning 2015. 
499 Länsstyrelsen i västra Götalands län 2015. Regional årlig uppföljning 2015. 
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marker, andra län att ny markavvattning inte sker500. Länsstyrelsen i Gävleborg tar 
upp att antalet anmälningar för skyddsdikning har minskat och hoppas att det är 
ett resultat av projektet Skogsbruk och vatten där anpassad markberedning kom-
binerat med skärmträd ersatt skyddsdikning501. Länsstyrelsen i Örebro rapporterar 
om ett ökat intresse att avverka produktiv sumpskog. I Jämtland påverkar vind-
kraftutbyggnadens vägnät våtmarker502. 

Resultat från den regionala miljöövervakningen i Mälardalslänen 2009–2013503 
visar att linjära ingrepp ökat med 51,5 procent från 1980-talet till 2010-talet i de 
undersökta myrarna (totalt 312 myrar, 588 hektar). Den totala längden av linjära 
ingrepp är nu 27 554 meter, en täthet på 46,8 meter per hektar. Den största 
ökningen av ingrepp utgjordes av körspår av tvåhjulingar, och även fyrhjulings-
spår har ökat. Mängden breda diken har minskat i Mälardalslänen. Även andra 
län påtalar problem med terrängkörning504.

Under 2015 publicerades resultaten 
från miljöövervakningen av öppna myrar 
i Dalarnas och Gävleborgs län505. Jämfö-
relser mellan äldre och nyare satellitbil-
der visar en förändringsindikation på 1,2 
procent av ytan för perioden 1999–2007. 
De vanligaste orsakerna till vegetations-
förändringarna är diken (i 29 procent av 
fallen), hyggen (19), ungskog (12), vat-
tennivåreglering (11) och väg (8). Igen-
växning fortsätter och märks framför allt 

i gränsen mellan skogklädd och öppen myr. Förändringar längs vattendrag beror 
ofta på en kombination av vattennivåreglering och upphörd hävd.

500 Länsstyrelserna 2015 (Örebro, Jönköpings, Dalarnas, Gävleborgs län). Regional årlig 
uppföljning 2015. 

501 Länsstyrelsen i Gävleborgs län 2015. Regional årlig uppföljning 2015. 
502 Länsstyrelsen i Jämtlands län 2015. Regional årlig uppföljning 2015. 
503 Länsstyrelsen i Örebro län, 2014. Uppföljning av vegetation och direkta ingrepp i myrar 

– utvärdering av regional miljöövervakning 2009-2013 samt förslag till indikatorerer. 
Rapport 2014:30.

504 Länsstyrelsen i Värmlands län och Länsstyrelsen i Jämtlands län 2015. Regional årlig 
uppföljning 2015. 

505 Länsstyrelsen i Dalarnas län och Länsstyrelsen i Gävleborgs län 2015. Hur förändras 
våtmarkerna och varför? Satellitbaserad övervakning av vegetationsförändringar i Dalarna 
och Gävleborg. Rapport 2015:09 (W län) och 2015:07 (X län).

Körskador på myr i den regionala miljö-

övervakningen. Foto: Ulf Sandström. 
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Torvutvinningen var 2014 marginellt högre än den genomsnittliga utvinningen 
de senaste 25 åren, (3 593 miljoner kubikmeter)506. Antal kubikmeter bruten ener-
gi- och odlingstorv 2010–2014 framgår av tabell 11.1.

Tabell 11.1. Torvutvinning enligt SCB (miljoner kubikmeter)507  

2010 2011 2012 2013 2014

Energitorv 2 213 2 139 1 846 2 369 2 196

Odlingstorv 1 250 1 611    977 1 815 1 512

Totalt 3 463 3 750 2 823 4 184 3 708

Det finns inte några nya uppgifter om genetisk variation. För arters bevarandesta-
tus se precisering 5.

Hotade arter och återställda livsmiljöer (precisering 5)

Enligt den rapportering Sverige gjorde till EU 2013508 bedöms bevarandestatusen 
för våtmarksarterna i Habitatdirektivets annex 2 vara gynnsam för 80 procent 
av arterna i alpin region. Motsvarande för boreal region är 33 procent och i kon-
tinental 43 procent. Inget som indikerar en förändring har framkommit under 
2015.

Under 2015 publicerades den nya nationella rödlistan med drygt 800 rödlistade 
våtmarksarter509. Antalet nationellt utdöda våtmarksarter har minskat, eftersom 
tio arter har hittats på nytt i landet. Antalet hotade arter (exklusive de nyss åter-
funna) har ökat med 4,6 procent. Antalet livskraftiga arter som var med i antingen 
2010 eller 2015 års rödlista var minst 2015 (se figur 11.1). Större delen av föränd-
ringarna baseras på förbättrat kunskapsläge, inte på förändringar i miljön. Torr-
läggning, igenväxning och vattenreglering har en negativ påverkan på cirka 600 
av arterna. Cirka 30 procent av de rödlistade våtmarksarterna har minskat sitt 
utbredningsområde så mycket att utbredningsområdet minskat med minst ett län. 

506 SCB 2015. Torv 2014, Produktion, användning och miljöeffekter m.m. Statistiskt 
meddelande MI 25 SM 1501

507 SCB 2015. Torv 2014, Produktion, användning och miljöeffekter m.m. Statistiskt 
meddelande MI 25 SM 1501 Produktion, användning och miljöeffekter m.m.

508 Naturvårdsverket, 2013. Rapportering enligt art och habitatdirektivet artikel 17 2013, NV-
09661-12 

509 SLU Artdatabanken, 2015. Tillstånd och trender för arter och deras livmiljöer – rödlistade 
arter i Sverige 2015. Artdatabanken rapporterar 17 Produktion, användning och 
miljöeffekter m.m.
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För återställda livsmiljöer, se precisering 3.

Främmande arter och genotyper (precisering 6)

Genomförandet av den nya EU-förordningen om invasiva främmande arter pågår. 
I dagsläget är det fyra invasiva arter som förekommer i Sverige som vi är skyldiga 
att vidta åtgärder mot när förordningen träder i kraft under 2016. Av de fyra före-
kommer gul skunkkalla i våtmarker. Ett fokus för arbetet under 2015 har varit 
att utföra insatser som behövs för att uppfylla förordningen. I Hallands län har 
Laholms kommuns tillsammans med Hushållningssällskapet haft ett projekt där 
skolungdomar arbetat med att gräva bort gul skunkkalla längs en å. Bekämpning 
av mårdhund, vresros, jätteloka, sjögull och mink har också utförts. 

Det finns nu groddjur som infekterats med chytridsjuka i fyra län (Uppsala,  
Kalmar, Blekinge och Skåne). Samtliga sju undersökta grodarter, varav tre rödlis-
tade, har infekterade individer även om de inte blivit sjuka510. En undersökning i 
Skåne visar att 12 av 24 undersökta platserna har infekterade individer och att  
16 procent av 710 undersökta individer från sex arter var infekterade. Andelen 

510 Uppsala universitet 2015. E-post från Jacob Höglund. NV-08947-15

 KÄLLA: SLU ARTDATABANKEN OCH BEARBETAT

AV NATURVÅRDSVERKET I ÄRENDE NV-08947-15

Samtliga våtmarksarter som varit med i Artdatabankens rödlista under 2010 eller 2015 fördelat 

på kategori i rödlistan. Större delen av förändringarna baseras på förbättrat kunskapsläge, inte på 

att stora förändringar skett i praktiken. Arter som varit livskraftiga vid båda tillfällena ingår inte.

2010

Figur 11.1 Våtmarksarter i rödlistan 2010–2015
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infekterade individer var 30-66 procent för de två hotade arterna och klockgroda. 
För de i Sverige välspridda grodarterna, var endast 1-12 procent infekterade511. 

Genetiskt modifierade organismer (precisering 7)

Genetiskt modifierade organismer bedöms inte vara ett hot i våtmarksmiljöer och 
inga nya data har framkommit under 2015.

Bevarade natur- och kulturmiljövärden (precisering 8)

Återrapporteringen om reservatsbildning512 visar att arealen skyddad öppen våt-
mark513 ökat med 2 120 hektar och skyddad sumpskog har ökat med 900 hektar 
under 2015. Arbetet med myrskyddsplanen fortgår, men i långsammare takt än 
tidigare, se figur 11.2. Under året skyddades ytterligare 3 470 hektar som natur-
reservat. Arealen av myrskyddsplaneområdena som det ännu inte gjorts några 
åtgärder för minskade med 2 815 hektar. Med en sådan hastighet kommer det ta 
drygt sextio år till att få klart åtminstone någon skyddskategori för områden där 
skyddsinsatserna ännu inte givet resultat, jämfört med genomsnittet för den senaste 
treårsperioden som innebär att det skulle ta 22 år.

Under 2015 fick Sverige två nya Ramsarområden och gränserna justerades för 
flera äldre Ramsarområden. Totalt utökades arealen Ramsarområden med 5 532 
hektar514. Under 2015 antogs en detaljplan i ett LIS-område (landsbygdsutveckling 
i strandnära läge) som innebär att en orörd del av fågelsjön Åsnen exploateras 
med en småbåtshamn och ett bostadsområde byggs i inte långt ifrån. Naturvårds-
verket saknar möjlighet att överklaga detaljplaneärenden. 

Flera av de områden i odlingslandskapet som naturvården arbetar med skötsel- 
och/eller restaureringsåtgärder för har också kulturhistoriska värden. Några aktu-
ella exempel där åtgärder vidtas är Hålabäcksmaderna och Rörträsk silängar. 

511 Åhlén David, 2016. Screening for the amphibian chytrid fungus Batrachochytrium 
dendrobatidis in southern Swedish amphibian populations.

512 Naturvårdsverket, 2016. Återrapportering enl. regleringsbrevet för 1:3- och 1:16-anslagen 
2015. Ärende NV-06813-15.

513 Våtmark = KNAS-naturtyperna: Våtmark, Övrig våtmark, Hävdad våtmark och Täkt.
514 Naturvårdsverket 2015. Ärende NV-07415-13 Ändrade och två nya Ramsarområden. 
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Friluftsliv och buller (precisering 9)

Flera län har under 2015 arbetat med insatser för tillgängligheten till våtmarker515. 
En natur- och kulturslinga har anlagts vid ängslador och slåttermader på Färjansö, 
och byggnadsvård har genomförts516. Privata initiativ har skapat möjligheter till 
friluftsliv i anslutning till anlagda våtmarker, till exempel vid Lilla Attsjön517. 

515 Länsstyrelserna 2015. Regional årlig uppföljning 2015. 
516 Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2015. Regional årlig uppföljning 2015.
517 Länsstyrelsen i Kronobergs län, 2015. Regional årlig uppföljning 2015 och Södra 

skogsägarna, 2015. Muntligt vid Våtmarkskonferensen maj 2015.

Tusen hektar

Figur 11.2 Myrskyddsplanens genomförande 2007–2015

 KÄLLA:  NATURVÅRDSVERKET NV-09652-12

Arbetet med att genomföra myrskyddsplanen går långsamt framåt. Om skyddsarbetet fortsätter i 

samma låga takt som 2015 tar det drygt sextio år innan all areal i planen berörs av någon typ av 

skyddsåtgärd. Figuren visar hur stor areal i hektar som omfattats av åtgärder i fem olika 

åtgärdsnivåer. Ju mörkare grön färg desto längre har genomförandet nått och desto bättre är 

skyddet. Indikatorn finns också på miljömål.se/indikatorer.
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Enligt en undersökning om friluftsliv och upplevelse av buller framkommer att 
75 procent anser att de ”Inte alls” är störda av buller i våtmarker. Våtmarkerna 
ligger högt jämfört de andra naturtyperna när det gäller de 7 procent som ”Helt 
och hållet” eller ”I hög grad” anser sig störda av buller518.

Analys

Vad som vägt mest i bedömningen

De långsamma förändringarna i form av igenväxning till följd av markavvattning, 
upphörd hävd och kvävenedfall som fortsätter att verka över stora arealer, och det 
faktum att de flesta våtmarksnaturtyper och -arter nedan fjällen inte har gynnsam 
bevarandestatus har betytt mest i bedömningen av miljömålet. 

Styrmedel

Det gångna året har inte sett några större rättsliga styrmedelsförändringar som 
påverkar våtmarker. Inte heller har några utredningar om framtida tänkbara styr-
medelsförändringar presenterats. Vilka effekter det nationella skogsprogrammet 
kan ha är ännu oklart. 

Övergången från det gamla landsbygdsprogrammet till det nya, med nära två 
år utan möjligheten att söka medel för anläggning av våtmarker eller för läns-
styrelserna att bedriva uppsökande verksamhet, har resulterat i att få nya projekt 
startat. Att det under 2016 åter går att söka medel för anläggning av våtmarker är 
bra, men flera länsstyrelser tar i sin regionala uppföljning upp farhågorna om vad 
det nya regelverket kan innebära. Det kan befaras att det faktum att medlen inte 
längre kan användas tillsammans med andra offentliga medel innebär att organi-
sationer som lyckats kombinera medel från olika håll inte längre klarar av finan-
sieringen av projekten. Detta kombinerat med att det inte längre finns medel i pro-
grammet för länsstyrelserna att bistå med rådgivning och uppsökande verksamhet 
riskerar att minska antalet aktörer som arbetar med restaurering och effektiviteten 
i de våtmarker som anläggs och var de anläggs. Det faktum att ”Utvald miljö” 
inte finns kvar i landsbygdsprogrammet för skötsel av befintliga våtmarker och 
kulturmiljövärden innebär att det kommer vara fortsatt svårt att klara till exempel 

518 Fredman, P. och Hedblom, M. 2015. Friluftsliv 2014. Nationell undersökning om svenska 
folkets friluftsvanor.
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skötsel av rikkärr och kulturmiljöinsatser utanför skyddade områden. Kultur-
miljövärden försvinner i många våtmarker och skötseln av kulturmiljöelement är 
otillräcklig. Europeiska havs- och fiskerifonden med syfte att få till ett hållbart 
fiske har ändrat sina regler för bidrag perioden 2014–2020 på ett sätt som begrän-
sar antalet som kan söka medel, till exempel krav på privat motfinansiering. Fonden 
har hittills gett medel till ett antal våtmarksrestaureringar där ett av syftena varit 
att skapa goda miljöer för fiskreproduktion. 

Genomförande

Landsbygdsprogrammets anläggnings- och restaureringsprojekt som avslutats 
under 2015 har resulterat i en större åtgärdad areal än tidigare år. Genomförandet 
av myrskyddsplanen går dock långsamt. Om skyddsarbetet fortsätter i samma 
takt som 2015 kommer det att ta drygt sextio år innan all areal har någon typ av 
skyddsåtgärd genomförd519 och därefter kan skyddet behövas stärkas ytterligare 
steg. 

Rättstillämpning

Normalt avstyrs exploateringar och ingrepp i de mest värdefulla våtmarkerna, 
men det finns undantag. Under 2015 antogs en detaljplan med en småbåtshamn 
inom Ramsarområdet Åsnen, som Sverige gjort ett internationellt åtagande att 
skydda, och ett bostadsområde kommer byggas alldeles intill området. Exploate-
ringen kommer att ske inom en av de mest orörda delarna av Åsnen. Naturvårds-
verket saknar rätt att överklaga detaljplaner. 

Terrängkörningslagen efterföljs dåligt, i regional miljöövervakning för Mälar-
dalslänen finns flera exempel på spår av illegal terrängkörning. Naturvårdsverket 
kommer att ta fram en plan för vägledning i samarbete med länsstyrelserna.

Bedömning av miljökvalitetsmålet och utvecklingen i miljön

Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga 
och beslutade styrmedel och åtgärder. Utvecklingen i miljön är negativ.

519 Naturvårdsverket 2015. NV-09652-12. Analys av data om myrskyddsplanens 
genomförande. Ej publ.
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LEVANDE SKOGAR

ANSVARIG MYNDIGHET: SKOGSSTYRELSEN

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samti-
digt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala 
värden värnas.

Regeringen har fastställt följande 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  

livsmiljöer har återställts i värdefulla skogar.

FRÄMMANDE ARTER OCH GENOTYPER: Främmande arter och genotyper hotar inte  

skogens biologiska mångfald. 

GENETISKT MODIFIERADE ORGANISMER: Genetiskt modifierade organismer som kan hota 

den biologiska mångfalden är inte 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.

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

Sammanfattning

Miljöarbetet är otillräckligt för att nå samhällets uppsatta miljömål för sko-
gen. Det behövs både ökade offentliga insatser och insatser för att stärka andra 
aktörers insatser. Tack vare många pågående åtgärder, är dock bedömningen att 
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utvecklingen för miljöarbetet i skogen är positiv. Naturvårdsnyttan av god miljö-
hänsyn ökar med tiden. Miljömålsarbetet bör ske med ökad delaktighet i sektorn 
för att öka motivationen. 

 Förlust av livsmiljöer är ett stort hot mot biologisk mångfald. Det råder brist 
på arealer gammal skog med bibehållen skogskontinuitet, flerskiktade skogar, 
ostörda fuktiga och våta skogsmiljöer och tillgång på död ved i olika miljöer. 
Många skogslevande arter påverkas negativt och förlust av biologisk mångfald 
har inte bromsats upp. Viktiga strukturer som död ved och äldre lövrik skog har 
ökat över tid.

Arbete med att förbättra skogsbrukets miljöhänsyn pågår. De gemensamma 
målbilderna för god miljöhänsyn behöver fortsatt förvaltas och implementeras hos 
företag och organisationer för att minska skadorna på hänsynskrävande biotoper, 
skyddszoner och forn-och kulturlämningar i skogen. Skogsbruket har tagit fram 
branschgemensamma riktlinjer för hänsyn till kulturmiljöer. 

Regionala handlingsplaner för grön infrastruktur har stor potential och behö-
ver prioriteras av skogssektorns aktörer. Utvecklingen av hyggesfritt skogsbruk 
går långsamt framåt. Skogsbruket bör vidta åtgärder för att öka tillämpningen av 
hyggesfritt skogsbruk, myndigheter arbeta med rådgivning- och kunskapsinsatser 
i större omfattning och regeringen se över om kompletterande styrmedel krävs för 
en snabbare utveckling.

Resultat

Skogsmarkens egenskaper och processer (precisering 1)

Miljöövervakningsdata520 visar på låga nitratkvävehalter på merparten av skogsy-
torna i Sverige, men i sydvästra Sverige521 är kraftigt förhöjda nitratkvävehalter 
vanligt förekommande2. Skogen förmår inte ackumulera kvävet trots lägre nedfall 
än för tio år sedan. Kvävegödslingen har halverats sedan perioden 2007– 2012522.

Kompensationsåtgärden askåterföring sker i liten omfattning. Under 2013 togs 
grot523 ut på cirka 78 000 hektar i samband med slutavverkning medan askåter-
föring utfördes på cirka 8 500 hektar524. Markavvattning av skogsmark förekom-
mer i begränsad omfattning. Dikesrensning och skyddsdikning är relativt vanliga 

520 i Krondroppsnätet mäts markvattenkemi för närvarande på drygt 60 skogsytor i Sverige
521 framför allt Skåne och Halland
522 www.slu.se/riksskogstaxeringen
523 grenar och toppar
524 www.slu.se/riksskogstaxeringen
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åtgärder. Problem finns med försurning och övergödning i skogsmark. Körskador 
är ett problem ur flera aspekter, då de medför risk för utlakning av giftigt metyl-
kvicksilver525, uttransport av slam och organiskt material samt pH-förändringar. 

Transporter över vattendrag minskade under 2000-talet, men har under 
2010-talet åter ökat och förekommer nu på 28 procent av antalet föryngringsav-
verkningar. Mönstret är likartat i alla landsdelar utom Svealand, där ingen ökning 
skett på senare tid. Transport över vattendrag förekommer oftast i Södra Norr-
land. 

Sett till hela landet påverkas vattendragen av denna aktivitet i 1 av 3 fall och 
innebär en stor påverkan i 13 procent av fallen. Det innebär cirka 2 000 passager 
med stor negativ påverkan. I Norra Norrland och Götaland klarar skogsbruket 
störst andel (72 respektive 77 procent) transporter över vattendrag utan att påver-
ka vattnet. I Svealand genomförs 52 procent av transporterna utan att påverka 
vattnet. 

525 Bishop K., Allen C J., Bringmark L., Garcia E., Hellsten S., Heyes A., Högbom L., 
Johansson K., Lomander A., Mackereth R J., Meili M., Munthe J., Nilsson M., Porvari P., 
Skyllberg U., Sorensen R.,Verta M., Zetterberg T. & Åkerblom S., Does forestry contribute 
to mercury in Swedish fish? KSLA Rapp 2009:1.

Figur 12.1 Påverkan på vattendrag på grund av transporter vid avverkning 1998–2014

KÄLLA: SKOGSSTYRELSENS HÄNSYNSINVENTERING

Transporter över vattendrag i samband med avverkningar orsakar körskador som kan påverka 

vattnets kvalitet. I ungefär var tredje avverkning sker en påverkan. I 13 procent av avverkningarna 

är påverkan stor.
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Ekosystemtjänster (precisering 2)

Skogen bidrar med många olika ekosystemtjänster. För tjänsterna träråvara och 
bioenergi finns god tillgång på dataunderlag och analyser för tillstånd och utveck-
ling. För flera av de övriga tjänsterna saknas motsvarande underlag och analyser. 
Det är därför svårt att utvärdera och följa upp, samt bedöma nyttor och målkon-
flikter som uppstår vid förvaltning av ekosystem. Flera olika tjänster hänger ihop 
och samverkar. En förutsättning för att flera ekosystemtjänster ska kunna levere-
ras är att den biologiska mångfalden bibehålls.

Grön infrastruktur (precisering 3)

SKYDDAD SKOG

Ungefär 1,2 miljoner hektar526 av den produktiva skogsmarken är formellt skyd-
dad vilket motsvarar drygt 5 procent527. Arealen skyddad skog är ojämnt fördelad 
över landet. Nedan den fjällnära gränsen uppgår arealen till drygt 3 procent av 
den produktiva skogsmarken. Skogsbrukets frivilliga avsättningar uppgår till 1,1 
miljoner hektar produktiv skogsmark nedan den fjällnära gränsen. 

Ungefär 800 000 hektar av den skogsmarken har eller bedöms på relativt kort 
sikt kunna utveckla, höga naturvärden. Frivilliga avsättningar i de fjällnära sko-
garna omfattar storleksordningen 100 000 till 200 000 hektar produktiv skogs-
mark. Cirka tio procent av all produktiv skogsmark är formellt skyddad eller 
frivilligt avsatt. Nedan den fjällnära gränsen är motsvarande siffra cirka åtta pro-
cent. Det råder en viss osäkerhet kring dessa siffror528. 

Naturvärdeskvaliteten i naturvårdsavtal och biotopskyddsområden är hög. För 
biotopskyddsområden har kvaliteten förbättrats ytterligare i norra och mellersta 
Sverige under 2015 och stämmer väl överens med ett värdebaserat områdesskydd. 
De två första naturvårdsavtalen, där höga sociala värden/upplevelsevärden varit 
huvudsaklig grund för prioritering, har tecknats och omfattningen bedöms öka 
under kommande år. 

526 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.

527 Regeringsbeslut M2014/593/Nm: Etappmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, 
s14 

528 Det kan förekomma överlappningar mellan det formella skyddet och de frivilliga 
avsättningarna.
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Intresset för ekonomisk ersättning för formellt skydd av skog med höga natur-
värden är fortsatt mycket stort. Under senare år har tillkommande arealer i det 
ordinarie skyddsarbetet minskat på grund ökade kostnader för områdesskyddet 
(förändringar i ersättningsbestämmelser och högre fastighetspriser). 

Etappmål för arealen biotopskyddsområden och naturvårdsavtal bedöms inte 
nås. Ett ökat nekande av tillstånd till avverkning av skyddsvärda områden ovan 
gränsen för fjällnära skog till följd av ändrad praxis,529 tillsammans med ett ökat 
antal ansökningar kommer att påverka måluppfyllelsen för Levande skogar nega-
tivt. Intrångsersättningar till dessa ärenden kommer att minska resurserna till for-
mellt skydd nedan gränsen för fjällnära skog, vilket målet avser. 

Under 2015 beslutade regeringen om en anslagshöjning för skydd av skog för 
kommande år. Arbetet med att bevara den vitryggiga hackspetten inom åtgärds-
programmet har fortsatt med ett geografiskt fokus i det mellansvenska stråket från 
Dalsland i väster till Uppland i öster. Ett reviderat åtgärdsprogram bedöms kunna 
beslutas under 2016. 

529 Den s.k. Änok-domen. Prövning av frågan av hur 18 § i Skogsvårdslagen ska tillämpas. 

Procent

Figur 12.2  Andel formellt skyddad produktiv skogsmark av total areal 

produktiv skog 2014

 KÄLLA: SCB SKYDDAD NATUR 31 DECEMBER 2014

Drygt 3 procent av all produktiv skogsmark nedan den fjällnära gränsen är formellt skyddad. 

Den absoluta merparten av skyddad skog finns i fjällregionen.
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År 2015 skyddades 752 hektar produktiv skogsmark som biotopskyddsområden 
och cirka 960 hektar med naturvårdsavtal. Under 2015 ökade arealen av natur-
reservat med nästan 29 500 hektar. På nästan halva brandområdet efter den stora 
skogsbranden i Västmanland har ett naturreservat på 6 420 hektar bildats. Natur-
vårdande skötsel utförs i begränsad omfattning. År 2012 bedömdes530 att mindre 
än en femtedel av behovet inom skyddade områden hade utförts under den senaste 
tioårsperioden och runt en tiondel av behovet i de frivilliga avsättningarna.

Arealen äldre lövrik skog i hela landet var som lägst 1995531. Därefter ökade 
arealen men har de senaste tio åren varit relativt oförändrad. Det är främst i södra 
Sverige som arealen har ökat. År 1996 fanns det i hela landet 2,1 kubikmeter hård 
död ved per hektar532. Utvecklingen av volymen hård död ved har varit positiv 
sedan dess men de senaste åren har ökningen upphört. Den senaste uppföljningen 
visar att det i landet finns 4,3 kubikmeter hård död ved per hektar. Variationen 

530 Naturvårdsverket 2012: Steg på vägen Fördjupad utvärdering av miljömålen 2012. 
Naturvårdsverket, rapport 6500 (kapitlet om miljömålet Levande Skogar).

531 www.slu.se/riksskogstaxeringen
532 Skogsstyrelsens årsredovisningar samt www.slu.se/riksskogstaxeringen

Figur 12.3 Antal hektar av Skogsstyrelsen bildade biotopskydd och naturvårdsavtal 2002–2015

KÄLLA: SKOGSSTYRELSENS ÅRSREDOVISNING

Antal hektar formellt skyddade skogar per år har minskat under perioden 2002–2015.
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är stor mellan olika skogar och landsdelar. I Norrland märks en ökning som kan 
kopplas till de senaste årens stormar.

Arealen gammal skog var som lägst i början av 1990-talet. Arealen gammal 
skog i hela landet var då ungefär en miljon hektar. Arealen gammal skog har  
därefter ökat och är nu närmare 1,8 miljoner hektar.533

En stor del av arealen gammal skog ingår inte i de frivilliga avsättningarna och det 
är därför osäkert om arealen gammal skog på kort sikt fortsätter öka. Resultaten 
från Skogsstyrelsens skogliga konsekvensanalyser (SKA 15)534 visar att Sverige har 
ett gott skogstillstånd vilket innebär att skogen långsiktigt kan ge en hög virkes-
avkastning. Flera miljövariabler, som mängden död ved och arealen gammal skog, 
förväntas utvecklas positivt. Dock blir skogen på den brukade marken allt yngre 
och tätare, då dagens kvarvarande äldre skogar avverkas. SKA resultaten behöver 
kompletteras med kvalitativa bedömningar. Att en skog är gammal innebär inte 
med säkerhet att den har höga naturvärden.

533 Skogsstyrelsens årsredovisningar och  www.slu.se/riksskogstaxeringen
534 Skogsstyrelsen Rapport 11•2015 Analys av miljöförhållanden – SKA 15

Figur 12.4 Förändring av arealen gammal skog, glidande femårsvärde 1985–2012

KÄLLA: SLU.SE/RIKSSKOGSTAXERINGEN

Arealen gammal skog har nästan fördubblats sedan början av 1990-talet och uppgår i dag till 

cirka 1,8 miljoner hektar. Med gammal skog avses skog med en medelålder av minst 140 år i 

norra Sverige och 120 år i södra Sverige. Siffrorna i diagrammet avser produktiv skogsmark 

utanför 2013 års reservatsgränser.
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Nyckelbiotoper fortsätter att påverkas negativt av skogsbruksåtgärder. En GIS-
analys gjord på Skogsstyrelsens aktiva nyckelbiotoper indikerar preliminärt att det 
i genomsnitt rör sig om cirka 350-400 ha förstörda nyckelbiotoper per år535. Det 
syns inga trender på att areal kända nyckelbiotoper som avverkas årligen minskar. 
Förekomsten av tidigare ej kända nyckelbiotoper, som upptäcks i avverknings-
anmälningarna har ökat under den senaste åttaårsperioden. Fram till årsskiftet 
2015/2016 har 64 500 områden hos enskilda skogsägare registrerats som nyck-
elbiotoper, med en areal om 217 000 hektar. Till detta tillkommer nyckelbiotoper 
hos skogsbruket som inventerats i egen regi. 

Under året har arbete inletts för att förbereda det regionala arbetet med att 
utveckla handlingsplaner för grön infrastruktur. Naturvårdsverkets har i samver-
kan tagit fram riktlinjer och en genomförandeplan536. Flera av de skogslevande 
rödlistade arterna har förekomster som enligt Artadatabanken är kraftigt frag-
menterade, vilket gör det pågående arbetet med att skapa en svensk grön infra-
struktur537 mycket angeläget.

HÄNSYN VID AVVERKNING

Det går inte att se några signifikanta förändringar över tid när det gäller skogs-
brukets hänsyn vid avverkning till hänsynskrävande biotoper. Hänsynskrävande 
biotoper förekommer på ungefär hälften av föryngringsavverkningarna sett till 
hela landet såväl som till Götaland och Sveland. I Norra Norrland förekommer 
hänsynskrävande biotoper på ungefär var tredje föryngringsavverkning medan det 
i Södra Norrland förekommer på två av tre avverkningar.

Ungefär en av tre hänsynskrävande biotoper lämnas opåverkade i samband med 
föryngringsavverkning medan 18 procent av biotoperna utsattes för stor påverkan 
i senaste uppföljningen. Situationen är i stort sätt likvärdig i de fyra landsdelarna. 

Behov av skyddszoner förekommer på ungefär var tredje föryngringsavverk-
ning och är vanligare i Norrland än i Götaland. I mer än 70 procent av fallen är 
skyddszonen tillräcklig medan var tionde skyddszon tilldelas sämsta betyg. Södra 
Norrland har bättre resultat än riksgenomsnittet medan Götaland har lägre resul-
tat.

535 Naturvårdsverket, 2015: Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i 
fördjupad utvärdering. Volym 2. Rapport 6662.  sid 253-254.

536 NATURVÅRDSVERKET RAPPORT - Riktlinjer för regionala handlingsplaner och 
genomförandeplan för arbetet att utveckla en grön infrastruktur i Sverige 2015

537 Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer – rödlistade arter i Sverige 2015
Jonas Sandström, Ulf Bjelke, Tomas Carlberg och Sebastian Sundberg
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Figur 12.5 Skogsbrukets påverkan på hänsynskrävande biotoper 1998–2014

KÄLLA: SKOGSSTYRELSENS HÄNSYNSINVENTERING

Nästan var femte hänsynskrävande biotop utsätts för stor påverkan i samband med 

föryngringsavverkning.  

9
8
/9

9
–0

0
/0

1
9
9
/0

0
–0

1
/0

2
0
0
/0

1
–0

2
/0

3
0
1
/0

2
–0

3
/0

4
0
2
/0

3
–0

4
/0

5
0
3
/0

4
–0

5
/0

6
0
4
/0

5
–0

6
/0

7
0
5
/0

6
–0

7
/0

8
0
6
/0

7
–0

8
/0

9
0
7
/0

8
–0

9
/1

0
0
8
/0

9
–1

0
/1

1
0
9
/1

0
–1

1
/1

2
1
0
/1

1
–1

2
/1

3
1
1
/1

2
–1

3
/1

4

0

20

40

60

80

100

Ingen påverkan Stor påverkanLiten påverkan

Procent

Figur 12.6 Påverkan på skyddszoner vid avverkning 1998–2014

KÄLLA: SKOGSSTYRELSENS HÄNSYNSINVENTERING 

Behovet av tillräckliga skyddszoner uppfylls vid sju av tio avverkningar. Vid var tionde avverkning 

är dock lämnad skyddszon otillräcklig vilket innebär stor påverkan på omgivande vattendrag.
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Hyggesfria brukningsmetoder ökar men används fortfarande endast i marginell 
omfattning. Flera ändringar i Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till 
skogsvårdslagen trädde i kraft i juni 2015 i syfte att undanröja hinder för hygges-
fritt skogsbruk.

Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation (precisering 4)

Under 2013 har Naturvårdsverket med hjälp av Artdatabanken bedömt och rap-
porterat bevarandestatus för de skogstyper och skogslevande arter som omfattas 
av EU:s art- och habitatdirektiv.538 15 av de 16 skogstyper som omfattas har dålig 
eller otillräcklig bevarandestatus. 20 av de 32 skogslevande arterna som omfattas 
har dålig eller otillräcklig bevarandestatus.

Hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts i värdefulla  
skogar (precisering 5)

Artdatabanken har under 2015 tagit fram en ny rödlista. Antalet rödlistade och 
hotade arter har ökat sedan 2010539, men detta beror främst på att fler arter 
bedömts. Rödlisteindex540 visar att förlust av biologisk mångfald inte hejdats. 
Drygt hälften (cirka 2 300) av de rödlistade arterna förekommer i skogslandska-
pet och för 43 procent (cirka 1 800) är denna landskapstyp viktig541. 

Ädellövskogar ar viktiga för ungefär hälften av de rödlistade skogsarterna. 
Arter som är knutna till dessa skogar finns bara i södra Sverige. Barrskogar är av 
stor vikt för över en tredjedel av de rödlistade skogslevande arterna och de har sin 
huvudsakliga förekomst i Norrland. Avverkning är den faktor som påverkar flest 
skogslevande rödlistade arter, genom att det minskar arealen av skog där naturliga 
strukturer och naturlig dynamik upprätthålls. 

En majoritet av de skogslevande, rödlistade arterna är knutna direkt till träden. 
De rödlistade skogsarterna är mest frekventa i gamla skogar som inte kalavverkats 
eller brukats intensivt. Många av dessa skogar har varit extensivt brukade under 

538 ArtDatabanken 2014 – Arter & naturtyper i habitatdirektivet – bevarandestatus i Sverige 
2013

539 Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer – rödlistade arter i Sverige 2015

540 Se miljökvalitetsmål Ett rikt växt och djurliv
541 Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer – rödlistade arter i Sverige 2015
Jonas Sandström, Ulf Bjelke, Tomas Carlberg och Sebastian Sundberg
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lång tid. Skogsmiljöer med lämpliga kvaliteter för många rödlistade, skogslevande 
arter nyskapas och koloniseras inte lika snabbt som de gamla försvinner542. Dels 
tar det lång tid för nya livsmiljöer att bildas, dels begränsas nyetablering av att de 
rödlistade arterna oftast är ovanliga och att spridningsavstånden är för stora för 
dem i brukade landskap. Därför fortsätter många av skogens rödlistade arter att 
minska även om mängden av viktiga strukturer som hård död ved, lövträd samt 
äldre skog ökat.

Tillståndet för miljövariabler som bör gynna fåglar har i vissa avseenden för-
bättrats sedan 1990-talet, vilket sannolikt påverkat populationen för en del arter 
positivt. Enligt Svensk fågeltaxering är det fler skogslevande fågelarter i Sverige 
som ökar i antal än som minskar. En sammanställning av Svensk fågeltaxerings 
inventeringar av 72 skogsfågelarter under perioden 2002–2012 visar att 31 pro-
cent av arterna ökat i antal medan 19 procent minskat.

Främmande arter och genotyper (precisering 6)

Omfattningen av främmande trädslag i Sverige domineras av contortatall (cirka 
600 000 hektar), medan andra introducerade trädslag skogsodlas i betydligt min-
dre utsträckning. 

INVASIVA FRÄMMANDE ARTER

En ny EU-förordning om att förebygga och hantera introduktion och spridning 
av invasiva främmande arter543 trädde i kraft den 1 januari 2015. Utifrån en risk-
bedömning kan medlemsstater peka ut nationellt invasiva arter. Arbetet med att 
kartlägga vilka arter som ska klassas som nationellt invasiva pågår under 2016.

Genetiskt modifierade organismer (precisering 7)

I skogslandskapet förekommer inga genetiskt modifierade organismer. Viss forsk-
ning bedrivs på genetiskt modifierad hybridasp. 

542 Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer – rödlistade arter i Sverige 2015
Jonas Sandström, Ulf Bjelke, Tomas Carlberg och Sebastian Sundberg

543 En invasiv främmande art är en främmande art vars introduktion eller spridning 
har konstaterats hota eller negativt inverka på biologisk mångfald och relaterade 
ekosystemtjänster.
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Bevarade natur- och kulturmiljövärden (precisering 8)

Forn- och kulturlämningar är vanliga i skogslandskapet. Kända lämningar med 
tillhörande områden omfattar drygt 500 000 hektar. Skillnaderna av kända före-
komster är stora mellan olika landsdelar, vilket kan förklaras med att stora delar 
av skogsmarken inte är inventerad. Resultaten från 2015 års inventering visar att 
full hänsyn till forn- och kulturlämningarna har tagits i cirka 60 procent av fallen 
medan drygt 40 procent av de inventerade lämningarna har påverkats negativt. 

Den negativa påverkan utgörs av nedrisning, plantering samt lättare kör- och 
tryckskador. Resterande 20 procent av lämningarna har skador eller grova ska-
dor, framförallt kör- och markberedningsskador. Resultaten är i linje med tidigare 
inventeringar. Skadebilden för Norra Norrland visar på en fortsatt förbättring 
sedan 2012 och 2013 och Svealand har ett betydligt bättre resultat än landet för 
övrigt. Flest lämningar skadas i södra Norrland där full hänsyn tagits till endast 
26 procent av lämningarna.

Resultaten visar också att hänsynen i samband med skogliga åtgärder är unge-
fär den samma oavsett om det är en forn- eller en kulturlämning.

Procent

Figur 12.7 Skador på forn- och kulturlämningar, hela landet 2012–2015

KÄLLA: SKOGSSTYRELSENS ÅRSREDOVISNING

Drygt 40 procent av landets kända forn- och kulturlämningar har påverkats i samband med avverk-

ningar, varav hälften av dessa drabbats av mer eller mindre grova kör- eller markberedningsskador.

0

20

40

60

80

100

2012 2013 2014 2015

Skada/Grov skada

Påverkan



230 MILJÖMÅLEN – ÅRLIG UPPFÖLJNING AV SVERIGES MILJÖKVALITETSMÅL OCH ETAPPMÅL 2016

Under 2015 har skogsbruket tagit fram branschgemensamma riktlinjer544 för att 
visa på en gemensam viljeinriktning för hänsyn till kulturmiljöer545. Riktlinjerna 
är utformade av företrädare för skogsbruket i dialog med Skogsstyrelsen, Riksan-
tikvarieämbetet och länsstyrelserna. Riktlinjerna hänvisar till skogssektorns arbete 
med gemensamma målbilder för kulturmiljöer vid skogsbruksåtgärder. 

Det finns 43 kulturreservat i landet, de flesta är agrara miljöer 546 Under 2015 
har inga kulturreservat bildats. Inga särskilda resurser har tillförts arbetet. Tidi-
gare studier visar att kulturmiljövärden sällan beaktas i förvaltningen av skogliga 
naturreservat547. Kunskapen om skogens biologiska kulturarv är förhållandevis 
låg. Med hjälp av NOKÅS548-stödet har flera åtgärder som syftar till att stärka 
bland annat biologisk mångfald, vattenmiljöer, rekreation/friluftsliv genomförts.

Friluftsliv (precisering 9)

Under 2015 har målen för friluftsliv följts upp under samordning av Naturvårds-
verket. Uppföljningen visar att de flesta friluftsaktiviteterna bedrivs i en skog nära 
hemmet som varken är skyddad eller frivilligt avsatt. Det finns strukturer för att 
uppnå en positiv utveckling, men bristen på tillgång till natur för friluftsliv är 
ibland ett hinder. Det behövs kompetensutveckling och vägledning för såväl kom-
muner och länsstyrelser som skogsbrukets aktörer.

Upplevelsevärden förekommer på knappt var tionde föryngringsavverkning, 
högst frekvens syns i Södra Norrland och Svealand.

I två av tre fall sker fullt hänsynstagande till upplevelsevärdet och i knappt vart 
tionde fall har stor påverkan skett. Resultaten är bättre i Norrland än i Svealand 
och Götaland.

544 http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Statistik/Amnesomraden/Skogsvard-och-
miljohansyn/Skogsvard-och-miljohansyn/

545 Skogforsk Hänsyn till forn- och kulturlämningar i skogsbruket – Branschgemensamma 
riktlinjer

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

547 Riksantikvarieämbetet 2006:6 Fallstudie Skydd av kulturmiljöer i skogen Levande skogar 
– delmål 1

548 Stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (NOKÅS) Syftet med NOKÅS är 
att berika skogsmiljön genom aktiva åtgärder som bidrar till att bevara, restaurera och 
återskapa värdefulla natur- och kulturmiljöer.
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Analys

Nuvarande miljöarbete är inte tillräckligt för att nå samhällets uppsatta miljömål 
för skogen. För att nå målen behövs både ökade offentliga insatser och insatser 
för att stärka andra aktörers insatser. Tack vare många pågående framåtsyftande 
åtgärder och anpassningar, är dock bedömningen att utvecklingen för miljöarbetet 
i skogen är positiv. Naturvårdsnyttan av god miljöhänsyn ökar med tiden.

Skogsstyrelsen bedömer det som angeläget att kontinuerligt utvärdera och utveckla 
styrmedlen kopplade till miljömålen och skogspolitiken. Under 2015 har regeringen 
beslutat tillsätta en särskild utredare som ska föreslå de förändringar i skogsvårdslag-
stiftningen som behövs för att säkerställa en effektiv och tydlig lagstiftning549. 

Skogsstyrelsen har gjort förberedelser för att kunna bedriva systemtillsyn enligt 
miljöbalken från 2016550. På sikt väntas detta göra miljöarbetet bättre. Skogssty-
relsen har under året även startat fältinventering inom projektet Ny hänsynsupp-
följning. Uppföljningssystemet ska ge statistik som är användbar vid utvärdering 
av de skogspolitiska målen och miljömålen och som ska kunna användas i lärande 
hos markägaren för att förbättra hänsynstagandet. 

Bevarande av biologisk mångfald, hotade arter och grön infrastruktur

Förlust av livsmiljöer är ett stort hot mot biologisk mångfald. Nyckelbiotoper, 
kontinuitetsskogar och andra värdekärnor avverkas. En stor andel av de skogar 
som hyser höga naturvärden, exempelvis skogar som uppfyller naturtypskvalitéer 
enligt habitatdirektivet och nyckelbiotoper, är varken formellt skyddade eller fri-
villigt avsatta. Skadenivåerna på forn- och kulturlämningar är fortsatt höga och 
hänsynskrävande biotoper och vattendrag skadas i hög utsträckning. 

Nyckelbiotoper och andra värdekärnor kan inte ses som en homogen grupp då 
olika skogsmiljöer hyser olika arter. Åtgärder för att gynna biologisk mångfald 
behöver anpassas efter detta. En del naturvärden kan inte återskapas under en 
rimlig tidshorisont eller är mycket kostsamma att återställa. Fortsatta avverk-
ningar av sådana områden försämrar förutsättningarna för många arters framtida 
överlevnad. Andra naturvärden nybildas, exempelvis då värdekärnor som ännu 
inte uppfyller nyckelbiotopskvalitet bevaras. 

549 Rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen - direktiv för juridisk översyn av 
Skogsvårdslagen Dir.

 2015:121
550 Systemtillsyn innebär att myndigheten granskar om verksamhetsutövarens egenkontroll 

är tillräcklig för att säkerställa att regelverket följs. Om det visar sig att det finns brister i 
verksamhetsutövarens egenkontroll kan Skogsstyrelsen ställa krav på att de förbättrar sina 
rutiner och därmed bidra till att samma fel inte begås igen.
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Nyckelbiotopernas betydelse för att bevara den biologiska mångfalden bekräf-
tas och stärks av den rikedom av signalarter och rödlistade arter som har hittats 
vid uppföljning av biologisk mångfald i nyckelbiotoper (UBM)551. Det görs få fynd 
per art inom en och samma lokal, vilket pekar på att det behövs bra hänsyn även i 
omkringliggande skog för att populationerna ska vara stabila och överleva. Hälften 
av arterna förekommer på en mycket liten andel av de undersökta nyckelbiotoper-
na. Det innebär att olika typer av nyckelbiotoper inte är utbytbara med varandra.

Det krävs större arealer långsiktigt bevarade områden av de mest skyddsvärda 
skogarna för att motverka ytterligare fragmentering av habitaten för många hota-
de arter. Den anslagshöjning för skydd av skog som regeringen beslutat om är en 
positiv förändring som väntas öka takten i skyddet av värdefull skog. Behovet av 
naturvårdande skötselåtgärder är fortsatt stort i hela landet. Mängden hård död 
ved behöver fortsätta att öka. Behovet är extra stort i områden där den biologiska 
mångfalden är särskilt hotad. 

EU-kommissionen godkände under året det svenska landsbygdsprogrammet 
för 2014–2020. Programmets miljöersättningar är viktiga för att stärka biologisk 
mångfald. 

GRÖN INFRASTRUKTUR

Den ansats som regeringen gör för att stärka arbetet med grön infrastruktur är bra 
och bör även fortsatt vara en central del i arbetet med att bevara biologisk mång-
fald. Handlingsplaner för grön infrastruktur har en stor potential och behöver 
prioriteras av skogssektorns aktörer. Grön infrastruktur och helhetssyn på land-
skapet bör också beaktas i genomförandet av det nationella skogsprogrammet. 

HYGGESFRITT SKOGSBRUK 

Utvecklingen av hyggesfritt skogsbruk går långsamt framåt och en snabbare 
utvecklings krävs för att bevara biologisk mångfald och för att värna skogens 
upplevelsevärden. De ändringar som gjorts av föreskrifter och allmänna råd har 
sannolikt begränsad inverkan då andra starkare drivkrafter har större betydelse. 
Skogsbruket behöver vidta åtgärder för att öka tillämpningen av hyggesfritt skogs-
bruk, myndigheter bör arbeta med rådgivnings- och kunskapsinsatser i större 
omfattning och regeringen bör se över om det krävs kompletterande styrmedel för 
att få till stånd en snabbare utveckling552. 

551 Skogsstyrelsen Rapport 1 2016. Uppföljning av biologisk mångfald i skog med höga 
naturvärden Metodik och genomförande

552 Naturvårdsverket, 2015: Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i 
fördjupad utvärdering. Volym 2. Rapport 6662.
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Samverkan och dialog

Regeringen arbetar i bred dialog för att ta fram ett nationellt skogsprogram553. En 
dialogprocess i ett nationellt skogsprogram med en öppen dialog med intressenter 
som berörs av skogen och dess värdekedja har etablerats. Dialogen syftar till att 
skogen och dess värdekedja ytterligare bidrar till utvecklingen mot ett hållbart 
samhälle och en växande biobaserad samhällsekonomi. Även det av regeringen 
återinrättade Miljömålsrådet kan intensifiera arbetet för att nå miljömålen.

Samverkansarbete är viktigt för att öka takten mot målet. Under 2014 startade 
Skogsstyrelsen en systematisk dialogsatsning riktad i huvudsak mot skogsföreta-
gens ledningar. Under 2015 har liknande dialoger genomförts riktade mot skogs-
företagens operativa organisationer. Båda aktiviteterna förväntas ge en ökad sam-
syn om samhällets förväntningar på sektorn inom prioriterade områden och leda 
till överenskommelser om åtgärder för ökad måluppfyllelse. 

Arbetet med miljömålen bör ske med ökad delaktighet i sektorn för att öka 
motivationen för och kunskapen om lämpliga åtgärder.

MÅLBILDER FÖR GOD MILJÖHÄNSYN

Ett betydande förbättringsarbete pågår för att utveckla skogsbrukets miljöhänsyn 
vid avverkning. Gemensamma målbilder för god miljöhänsyn har arbetats fram i 
projektet ”Dialog om miljöhänsyn”. Målbilderna är en beskrivning av vad som är 
god miljöhänsyn och bör i huvudsak vara uppfyllda. Miljöhänsyn med god kvalité 
kan göra det möjligt för vissa naturvärden att fortleva efter avverkningen i det 
uppväxande beståndet554. Skogsstyrelsens effektutvärdering555 visar att samsynen 
om vad som är god miljöhänsyn har ökat med målbildsarbetet. Därmed finns en 
god potential för framtida positiva effekter i skogen. 

Under året har nya kunskapssynteser från SLU556 presenterats, vilka har stärkt 
det vetenskapliga underlaget som ligger till grund för samhällets förväntningar på 
skogsbrukets miljöhänsyn. Samhällets förväntningar på miljöhänsyn i skogsbruket 
är tydliggjorda och kända. Det krävs fortsatt arbete för att säkra ett bestående 
genomslag med praktisk tillämpning. Det går ännu inte att se några resultat av 
arbetet i Skogsstyrelsens hänsynsuppföljning. 

553 www.regeringen.se
554 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

555 Duvemo K. och Eriksson A. (2014) Effektutvärdering 2013. Intern rapport. Diarienummer 
2013/2108.

556 http://www.slu.se/smarthansyn-synteser
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Frivilliga insatser viktig del i miljöarbetet

Arealen skog som skyddas från skogsbruk ökar via frivilliga avsättningar samt 
lämnade hänsynsytor vid slutavverkning, vilka utgör ett viktigt bidrag i natur-
vårdsarbetet. En ökad transparens av frivilliga avsättningar är av vikt för att 
helheten i bevarandearbetet ska bli effektivare, såväl på nationell som på regional 
nivå. 

Alla stora skogsbolag är certifierade enligt FSC. Bolagen arbetar alltmer med 
landskapsplaner som grund för sitt naturvårdsarbete. Skogsägarföreningarna och 
i vissa fall även bolagens organisationer jobbar vidare med att bistå privata skogs-
ägare som vill certifiera sin skog, vilket bland annat inneburit att användningen av 
gröna skogsbruksplaner har ökat.

Skogsbruket arbetar för att minska skador på forn-och kulturlämningar och 
har under året tagit fram branschgemensamma riktlinjer för att visa på en tydlig 
viljeinriktning för hänsyn till kulturmiljöer. Vidare pågår många aktiviteter hos 
skogsföretag och skogsägarföreningar för att stärka arbetet med vattenmiljöer i 
skogen, minska allvarliga körskador, samt genomföra aktiviteter som kopplar till 
åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper.

Skogsstyrelsens prioriterade arbete 2016

• Arbete med Grön infrastruktur, regionala handlingsplaner
• Indikatorutveckling Levande skogar
• Fortsatt arbete med områdesskydd
• Fortsatt arbete med målbilder för god miljöhänsyn
• Nationellt skogsprogram
• Sektorsdialog och återkoppling till yrkesverksamma

Bedömning av miljökvalitetsmålet och utvecklingen i miljön

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.
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ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP

ANSVARIG MYNDIGHET: JORDBRUKSVERKET

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 
kulturmiljövärdena bevaras och stärks.

Regeringen har fastställt tolv preciseringar:

ÅKERMARKENS EGENSKAPER OCH PROCESSER: Åkermarkens fysikaliska, kemiska,  

hydrologiska och biologiska egenskaper och processer är bibehållna. 

JORDBRUKSMARKENS HALT AV FÖRORENINGAR: Jordbruksmarken har så låg halt av f 

öroreningar 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.

MILJÖKVALITETSMÅLET ÄR INTE UPPNÅTT OCH KOMMER INTE KUNNA NÅS MED 

BEFINTLIGA OCH BESLUTADE STYRMEDEL OCH ÅTGÄRDER

UTVECKLINGEN I MILJÖN ÄR NEGATIV
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Sammanfattning

Utvecklingen för målet Ett rikt odlingslandskap beror främst på förutsättningarna 
att behålla ett aktivt jordbruk i hela landet samt på tillståndet och utvecklingen 
för natur- och kulturmiljöer. Odlingslandskapet fortsätter att minska i omfatt-
ning och många av dess naturtyper och arter har inte gynnsam bevarandestatus. 
Tillståndet för jordbruksmarkens produktionsförmåga, odlingslandskapets eko-
systemtjänster, den domesticerade mångfalden och friluftslivet bedöms i stort vara 
godtagbart, men inte långsiktigt säkerställt. Preciseringen om genetiskt modifie-
rade organismer bedöms vara uppfylld. 

Det är brist på betesdjur i många län och igenväxande betesmarker blir en allt 
vanligare syn enligt länsstyrelserna. Fortsatt är landsbygdsprogrammet ett av de 
viktigaste styrmedlen för att bevara och sköta odlingslandskapet. 

Kvalitetsuppföljningen av ängs- och betesmarker visar att miljöersättningar 
inom landsbygdsprogrammet sannolikt har positiva effekter. Att programmet blev 
försenat har medfört att vissa insatser fördröjts och att miljöarbetet tappat fart, 
enligt flera länsstyrelser. 

Länsstyrelserna arbetar bland annat med restaurering av betesmarker, anlägg-
ning och restaurering av våtmarker, regionala naturvårdsstrategier samt att göra 
odlingslandskapet mer tillgängligt. Rådgivning och kompetensutveckling är vik-
tiga långsiktiga satsningar så att brukandet i ökad grad sker i linje med både pro-
duktions- och miljömål.

Ett nytt Miljömålsråd har inrättats av regeringen. Åtgärden bedöms medföra att 
takten i miljömålsarbetet ökar.

Resultat

Åkermarkens egenskaper och processer (precisering 1)

Ingen förändrad bedömning sedan i fjol. Flera länsstyrelser anger dock att efter-
satt underhåll av dränering blir ett allt större problem557. Samtidigt leder använd-
ningen av allt tyngre maskiner i kombination med mer nederbörd till en ökad 
markpackning. Den svenska miljöövervakningen visar dock ingen tydlig trend för 
markpackningen utan variationen är stor558. 

Att genomföra åtgärdsprogrammen inom Vattendirektivet kan göra det svårare 
att bibehålla jordbruksmarkens produktionsförmåga och därmed möjligheten till 

557 Länsstyrelsernas årliga uppföljning av miljökvalitetsmålen. http://www.miljomal.se/Global/
regionala-miljomal/alla-lan/2015/regionala-miljomal-2015.pdf

558 http://www.slu.se/Documents/externwebben/nj-fak/mark-och-miljo/Bgfvv/markpackning/
Markpackning%202003_2014.pdf 
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fortsatt jordbruk. Det är därför viktigt att göra avvägningar så att direktivet kan 
genomföras samtidigt som jordbruksmarkens produktionsförmåga bevaras. Att 
bevara jordbruksmarkens produktionsförmåga är en viktig del i miljökvalitetsmå-
let Ett rikt odlingslandskap.

För att bättre kunna upprätthålla och utveckla kompetens hos rådgivare och 
jordbrukare i det nya landsbygdsprogrammet har kompetensutvecklingen inom 
vattenhushållning förstärkts.

Jordbruksmarkens halt av föroreningar (precisering 2)

Jordbruksmarkens halt av föroreningar har sannolikt inte ändrats nämnvärt sedan 
i fjol. EU-kommissionen arbetar för närvarande med en omarbetning av gödsel-
medelsförordningen559 som kan komma att reglera innehåll av föroreningar. För-
slag förväntas under 2016.

Ekosystemtjänster (precisering 3)

Tillståndet för odlingslandskapets ekosystemtjänster bedöms i dagsläget som 
tillfredsställande, men inte som långsiktigt säkerställt. En fortsatt minskning av 
odlingslandskapets biologiska mångfald kan innebära att viktiga försörjande, 
reglerande och stödjande ekosystemtjänster hotas. Växtskyddsmedel är ett sedan 
tidigare påvisat hot mot delar av odlingslandskapets biologiska mångfald560. Nya 
studier visar att användningen av växtskyddsmedel som innehåller neonikotinoi-
der kan leda till att för produktionen viktiga vilda pollinatörer drabbas hårt561. 
Även nedgången i fågelpopulationer i Holland är korrelerad med höga halter av 
neonikotinoider. De kan därmed ha storskalig negativ påverkan på hela ekosystem 
och medföljande ekosystemtjänster562. 

Livsmedelsproduktion är en viktig ekosystemtjänst. Miljömålsberedningen 
(2014) och Riksintresseutredningen (2015) har därför föreslagit att lagstiftningen 

559 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 av den 13 oktober 2003 om 
gödselmedel.

560 Geiger F., J., Bengtsson et.al. 2010. Persistent negative effects of pesticides on biodiversity 
and biological control potential on European farmland. Basic and Applied Ecology 11: 97-
105.

561 Rundlöf, M. m.fl. 2015. Seed coating with a neonicotinoid insecticide negatively affects 
wild bees. Nature 521: 77-80. 

562 Hallmann, C.A. 2015. Nature 511:341-343. Declines in insectivorous birds are associated 
with high neonicotinoid concentrations
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kring exploatering av jordbruksmark tydliggörs och att länsstyrelserna ska få rätt-
en att överpröva ett beslut om detaljplan, om gällande lagstiftning inte följs563, 564. 

Variationsrikt odlingslandskap (precisering 4)

På nationell nivå bedöms odlingslandskapet som fortsatt variationsrikt, men 
regionala skillnader förekommer. Jordbruksmarken fortsätter dock att minska i 
omfattning och produktionen blir mer specialiserad, vilket på sikt påverkar den 
landskapliga variationen. Enligt officiell statistik för 2015 har åkermarksarealen 
minskat med drygt 6 000 hektar jämfört med 2014, medan slåtterängs- och betes-
marksarealen har ökat med cirka 14 000 hektar565. Orsaken till ökningen är att 
definitionen för vad som är betesmark har ändrats och att det nu är mer areal som 
definieras som betesmark566.

I länens årliga uppföljning av miljömålen beskriver några länsstyrelser att de 
vid återbesök till betesmarker noterar att hävden i vissa fall är otillräcklig trots att 
markerna fortfarande är med i landsbygdsprogrammets miljöersättningar567. Det 
råder också brist på betesdjur i många län, vilket leder till igenväxning som på sikt 
minskar odlingslandskapets variationsrikedom. 

Miljöövervakningen inom Nationell inventering av landskapet i Sverige (NILS) 
visar dock att hävdtrycket (mätt som vegetationshöjd) i gräsmarker generellt sett 
har ökat eller i alla fall är relativt oförändrat sedan början av 2000-talet. En ökad 
utbredning av buskar i värdefulla betesmarker sker dock i vissa regioner.568 För 
att bedöma utvecklingen för målet är det viktigt att följa kvalitetsförändringarna i 
gräsmarkerna, då det inte enbart räcker med att konstatera huruvida de har miljö-
ersättning eller inte.

563 Miljömålsberedningen 2014. Med miljömålen i fokus – hållbar användning av mark och 
vatten. SOU 2014:50

564 Riksintresseutredningen 2015. Planering och beslut för hållbar utveckling. Miljöbalkens 
hushållningsbestämmelser. SOU 2015:99.

565 Jordbruksverkets statistiska meddelanden JO 10 SM 1601
566 Jordbruksverkets statistiska meddelanden JO 10 SM 1601
567 Länsstyrelsernas årliga uppföljning av miljökvalitetsmålen. http://www.miljomal.se/Global/

regionala-miljomal/alla-lan/2015/regionala-miljomal-2015.pdf
568 Eriksson, Å. m.fl. 2014. Utvärdering av miljöersättning – slutrapport. Opublicerad rapport 

Jordbruksverkets dnr 4.3.17-10095/13.
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LANDSBYGDSPROGRAMMET GER POSITIVA EFFEKTER

Kvalitetsuppföljningen av ängs- och betesmarker569 visar att miljöersättningar 
sannolikt har positiva effekter. I marker utan miljöersättning saknar 51 procent 
hävd eller har övergått till annat markslag – motsvarande siffra för marker med 
miljöersättning är åtta procent. Mellan inventeringarna har till exempel antalet 
fjärilsarter ökat signifikant i marker med miljöersättning för slåtter-, skogsbete- 
och alvarmarker och det finns även tendenser till ökning i andra gräsmarker med 
miljöersättning. Inga sådana samband ses i marker utan miljöersättningar. 

Fäbodbruket inom miljöersättningarna ligger kvar på ungefär samma nivå som 
tidigare år. Det är viktigt, både för biologisk mångfald, kulturvärden och frilufts-
liv, att förutsättningar finns för ett fortsatt fäbodbruk. 

FLERA LÄN ARBETAR MED RESTAURERING AV BETESMARKER

Mycket görs för att bevara det öppna landskapet. Förutom den dagliga hävden 
inom lantbruket arbetar länsstyrelserna och ideella organisationer med restau-
rering av betesmarker570. Storskaliga projekt som Life+-projektet GRACE har 
omfattat flera län och syftat till att restaurera ängs- och betesmarker i skärgården. 
Målet är att gynna naturtyper och biologisk mångfald men det medför även att 
det brukade landskapet blir mer tillgängligt. Inom projektet Foder och Fägring i 
Dalarna restaurerades närmare 100 hektar ängs- och betesmarker inom 22 Natura 
2000-områden571.

ETT KRYMPANDE OCH FRAGMENTERAT ODLINGSLANDSKAP KRÄVER NYA INSATSER 

Odlingslandskapets gröna infrastruktur bedöms ha stora problem, vilket främst 
beror på omfattande arealminskningar och efterföljande fragmentering av ängs- 
och betesmarker under 1900-talet572. Länen tar fram regionala handlingsplaner för 
grön infrastruktur, vilka ska leda till insatser som bidrar till att värna ekosystem-
tjänster och möjliggör anpassning till ett förändrat klimat. De regionala handlings-
planerna ska vara på plats senast 2017. 

Brynmiljöer mellan skog och odlingslandskap har potential att vara biologiskt 
rika miljöer och därmed viktiga för grön infrastruktur och många rödlistade arter. 

569 http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/nils/projekt/uppfoljning-av-
kvalitetsforandringar-i-angs-och-betesmarker/

570 Länsstyrelsernas årliga uppföljning av miljökvalitetsmålen. http://www.miljomal.se/Global/
regionala-miljomal/alla-lan/2015/regionala-miljomal-2015.pdf

571 Länsstyrelsernas årliga uppföljning av miljökvalitetsmålen. http://www.miljomal.se/Global/
regionala-miljomal/alla-lan/2015/regionala-miljomal-2015.pdf

572 Naturvårdsverket 2012. Grön infrastruktur – redovisning av regeringsuppdrag 
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Skogskanter mot jordbruksmark omfattar cirka 17 000 mil573. Nya data från 
miljöövervakningen inom NILS574 visar dock att majoriteten av brynen är dåligt 
utvecklade. Här finns en potential att utveckla mer biologiskt funktionella bryn 
som kan förbättra landskapets konnektivitet, det vill säga att arterna kan sprida 
sig lättare. Det behövs därför ett ökat samarbete mellan skogs- och jordbruksnä-
ringarna575. 

Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation (precisering 5)

VANLIGA FÅGELARTER FORTSÄTTER ATT MINSKA

För odlingslandskapets vanliga fåglar är den långsiktiga populationsutvecklingen 
(1975–2015) fortsatt negativ. Trenden är också negativ mätt med de så kallade 
standardrutterna (1998–2015), även om minskningstakten är något lägre jämfört 
med punktrutterna (figur 13.1).576 I förlängningen leder utvecklingen till att ytter-
ligare arter riskerar försämrad bevarandestatus.

573 Christensen, P. m.fl. 2015. Jordbrukslandskapet, tillstånds- och förändringsanalyser 
baserade på data från NILS. SLU arbetsrapport 445.

574 NILS står för Nationell inventering av landskapet i Sverige.
575 ArtDatabanken 2015: http://www.artdatabanken.se/naturvaard/roedlistning/

sammanfattande-resultat-2015/
576 Green, M., Lindström, Å, Haas, F. 2015. Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. 

Årsrapport för 2015. Lunds universitet.

Figur 13.1 Populationsutveckling för fåglar i odlingslandskapet 1975–2015

KÄLLA: SVENSK FÅGELTAXERING, WWW.FAGELTAXERING.LU.SE

Figuren visar en långsiktigt negativ populationsutveckling för 14 vanligt förekommande 

fågelarter i odlingslandskapet.

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

19
75

19
85

19
80

19
90

19
95

20
00

20
05

20
10

20
15

Osäkerhet i 

skattning

Populationsutveckling 

inventeringsdata 

standardrutterna

Skattad 

populationsutveckling 

1975–2015

Index 1998 = 1,0

E
T

T
 R

IK
T

 O
D

L
IN

G
S

L
A

N
D

S
K

A
P



 MILJÖMÅLEN – ÅRLIG UPPFÖLJNING AV SVERIGES MILJÖKVALITETSMÅL OCH ETAPPMÅL 2016 241

POPULATIONSUTVECKLING FÖR SVENSKA FJÄRILAR I GRÄSMARKER

Jämförelser mellan äldre och nutida fjärilsinventeringar visar att odlingslandska-
pets fjärilar har minskat i antal577, men en systematisk övervakning av fjärilarnas 
populationsutveckling har dock inte bedrivits förrän de senaste åren. Tillgängliga 
data visar att tillståndet för Sveriges gräsmarksfjärilar är relativt stabilt sedan 
2010 (figur 13.2), men längre tidsserier behövs innan den långsiktiga utvecklingen 
går att bedöma. På europeisk nivå har gräsmarksfjärilarna minskat med 30 pro-
cent mellan 1990 och 2013. Den negativa trenden har dock bromsats de senaste 
åren578.

GENETISK VARIATION

Kunskapen om den genetiska variationen hos odlingslandskapets arter är begrän-
sad. Ingen pågående övervakning av genetisk variation görs. Inom Programmet 
för odlad mångfald, POM, har tidigare genetiska analyser genomförts på utvalda 
insamlade växtgrupper. Syftet har inte primärt rört övervakning av genetisk varia-
tion utan karaktärisering för identifikation och urval av unika genotyper. 

577 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.

578 Van Swaay, C.A.M. et al. 2015. The European butterfly indicator for grassland species 
1990-2013. Report VS2015.009 De Vlinderstichting, Wageningen.

Index 2010 = 1,0

Figur 13.2. Populationsutveckling för svenska gräsmarksfjärilar 2010–2014

KÄLLA: SVENSK DAGFJÄRILSÖVERVAKNING, LUNDS UNIVERSITET,

WWW.DAGFJARILAR.LU.SE

Populationsutvecklingen för de tolv svenska arter som ingår i den europeiska miljöindikatorn för 

gräsmarksfjärilar (Grassland Butterfly Indicator), var åren 2010–2014 stabil. Minskningen 2012 

beror sannolikt på en ovanligt kall sommar.
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För de hotade husdjursraserna har rasföreningarna avelsplaner för respektive 
ras. Dessa innehåller uppgifter om populationsstorlek, trender, avelsmål med mera. 
Det innebär att det finns en viss kunskap om den genetiska mångfalden inom de 
domesticerade arterna. 

För odlingslandskapets vilda mångfald är kunskapen om den genetiska varia-
tionen sämre. Generellt sett påverkas arters genetiska variation av faktorer som 
minskad effektiv populationsstorlek och ökad fragmentering av landskapet.

Hotade arter och naturmiljöer (precisering 7)

Miljöersättningarnas omfattning för vissa hotade gräsmarkstyper har varit relativt 
stabil under en längre tid579. Några nya data för 2015 finns ännu inte tillgängliga, 
men det är inte sannolikt att några större förändringar skett det senaste året. I det 
nuvarande landsbygdsprogrammet har ersättningsnivån i vissa fall sänkts jämfört 
med föregående program. Totalt sett, när även höjningar av gårdsstödet räknas 
med, är nivåerna på ungefär samma nivå som förra programperioden. Länsstyrel-
sen i Kalmar anser att det finns en risk för att sänkta miljöersättningar till exem-
pelvis alvarbete kan leda till minskad anslutning framöver580. 

ARTER OCH NATURTYPER FORTSATT HOTADE

Många av odlingslandskapets arter är fortsatt hotade och har därmed inte uppnått 
gynnsam bevarandestatus581. 2015 kom den nya sammanställningen över rödlis-
tade arter i Sverige582. I odlingslandskapet har antalet rödlistade och hotade fjä-
rilsarter ökat sedan 2010 och rödlistade kärlväxter knutna till naturbetesmarker 
och åker har en negativ utveckling. Det är framför allt igenväxning av marker som 
är ett stort problem. Positivt är att situationen för groddjur har förbättrats sedan 
2000, till stor del tack vare lyckade naturvårdsåtgärder i kombination med ny 
lagstiftning.583 

579 Naturvårdsverket 2015. Miljömålen- årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och 
etappmål 2015. Rapport 6661. Sidan 183.

580 Länsstyrelsernas årliga uppföljning av miljökvalitetsmålen. http://www.miljomal.se/Global/
regionala-miljomal/alla-lan/2015/regionala-miljomal-2015.pdf

581 Eide, W. (redaktör) 2014. Arter och naturtyper i habitatdirektivet – bevarandestatus i 
Sverige 2013. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

582 Artdatabanken 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015. Artdatabanken SLU, Uppsala.
583 Sandström, J. m.fl. 2015. Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer – rödlistade 

arter i Sverige 2015. Artdatabanken Rapporterar 17. Se även: http://www.artdatabanken.
se/naturvaard/roedlistning/sammanfattande-resultat-2015/ 
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Växt- och husdjursgenetiska resurser (precisering 6)

Inom Programmet för odlad mångfald (POM) har en ny nationell strategi för 
perioden 2016–2020 beslutats av Jordbruksverket och överlämnats till regeringen. 
Strategin lägger stor vikt vid olika former av nyttjande, understryker betydelsen av 
utbildnings- och forskningssatsningar och nationellt och nordiskt samarbete samt 
policyutveckling.

Tillståndet för de hotade husdjursraserna är stabilt och utvecklingen är posi-
tiv584. Detta bland annat tack vare ersättningar inom landsbygdsprogrammet till 
brukare som håller raserna samt ersättningar till avelsarbete. På längre sikt är 
utvecklingen mer osäker eftersom många djurhållare i dag är äldre.

Främmande arter och genotyper (precisering 8)

EU:s förordning om invasiva främmande arter585 (IAS) trädde i kraft den 1 januari 
2015 och i Sverige pågår arbetet med att genomföra den nya EU-förordningen.

Få länsstyrelser tar upp arbetet med invasiva arter i den regionala miljömåls-
uppföljningen. Dalarna lyfter fram invasiva arter i vägkanter och kraftledningsga-
tor som ett problem, eftersom dessa miljöer ofta utgör tillflyktsort för kulturland-
skapets flora586. I fyra län har man hittat flera populationer av olika groddjursar-
ter infekterade med den främmande svampen Batrachochytrium dendrobatidis. 
Chytridsjuka är därmed ett hot mot svenska groddjur587.

Centrum för biologisk mångfald (CBM) bedömer att blomsterlupin är ett av de 
allvarligaste hoten mot biologisk mångfald i infrastrukturmiljöer. CBM ser behov 
av en nationell lista över invasiva arter och en ökad samordning mellan myndighe-
ter, för att öka takten i det operativa arbetet med invasiva arter.588 

584 Jordbruksverkets miljöersättningsstatistik DAWA för år 2014. Data för 2015 ännu inte 
tillgängligt.

585 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.

586 Länsstyrelsernas årliga uppföljning av miljökvalitetsmålen. http://www.miljomal.se/Global/
regionala-miljomal/alla-lan/2015/regionala-miljomal-2015.pdf

587 Naturvårdsverket 2016. Årlig uppföljning av Ett rikt växt- och djurliv.
588 Wissman, J., Norlin, K., Lennartsson, T. 2015. Invasiva arter i infrastrukturer. CBM, SLU. 

CBM:s skriftserie 98. 
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Genetiskt modifierade organismer (precisering 9)

Under 2015 odlades ingen genetiskt modifierad växt kommersiellt i Sverige. Däre-
mot gjordes forskningsförsök med en insektsresistent majssort som är godkänd för 
kommersiell odling. Fältförsök med genmodifierade grödor bedrevs på cirka sju 
hektar och med sju olika växtarter. Det finns 26 anläggningar som har tillstånd för 
innesluten användning (växthus, laboratorier). Försöken bedrivs av såväl universi-
tet och högskolor som företag.

Bevarade natur- och kulturmiljövärden och Kultur- och bebyggelsemiljöer 
(precisering 10 och 11)

Förändringar i det nya landsbygdsprogrammet (2014–2020), där bland annat 
ersättningen för skötsel av natur- och kulturmiljöer (KULT-stödet) har tagits bort, 
förväntas försvåra möjligheterna att nå preciseringarna. Det pågår för närvarande 
en utvärdering av ersättningen som väntas bli klar våren 2016.

Friluftsliv (precisering 12)

Tillgängligheten till odlingslandskapet bedöms överlag som god, men den ser 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 naturpräglad miljö och att 
odlingslandskapets gav möjlighet till återhämtning.589 Landsbygdsprogrammets 
projektstöd och miljöinvesteringar för landskapets natur- och kulturmiljövärden 
har bidragit till att göra odlingslandskapet mer tillgängligt, till exempel med hjälp 
av vandrings-, cykel- och vattenleder590. Lokala naturvårdssatsningar (LONA) 
är ett annat viktigt instrument för friluftslivssatsningar på kommunal nivå. Flera 
länsstyrelser arbetar också aktivt med friluftslivet591.

589 Fredman, P. och Hedblom, M. 2015. Friluftsliv 2014. Delrapportering av en nationell enkät 
om svenska folkets friluftsvanor. Naturvårdsverket. 

590 Jordbruksverket 2015. Årsrapport 2014 – landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013. 
Rapport 2015:18

591 Länsstyrelsernas årliga uppföljning av miljökvalitetsmålen. http://www.miljomal.se/Global/
regionala-miljomal/alla-lan/2015/regionala-miljomal-2015.pdf
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Analys

Miljötillståndet för målet är blandat

Den aktuella situationen är blandad där ett flertal preciseringar bedöms ha ett 
godtagbart tillstånd och en även anses vara uppfylld. Möjligheten att nå miljökva-
litetsmålet till 2020 bedöms ändå som liten och utvecklingen i miljön bedöms som 
negativ. Detta grundar sig på att vissa preciseringar, som ”gynnsam bevarandesta-
tus”, ”hotade arter och naturmiljöer” och de som omfattar kulturmiljöer är långt 
ifrån önskat miljötillstånd samtidigt som utvecklingen är negativ. 

Omfattningen på svenskt jordbruk bedöms också fortsätta att minska, med 
bland annat betydligt färre betesmarker framöver592, om inga motåtgärder sätts in. 
Det gör det svårare att nå miljökvalitetsmålet på längre sikt. 

Det är positivt att betesmarksarealen som redovisas i den officiella statistiken 
har ökat något sedan i fjol. Men då ökningen främst verkar bero på ändrad defini-
tion av vad som är betesmark har det sannolikt inte i någon större utsträckning 
skett några verkliga förändringar i landskapet.

Att det nuvarande miljötillståndet för flera preciseringar bedöms vara godtag-
bart innebär inte att tillståndet är långsiktigt säkrat. Den fortsatta minskningen av 
jordbrukets omfattning och odlingslandskapets biologiska mångfald riskerar på 
sikt att medföra negativa effekter för flera ekosystemtjänster. För preciseringen om 
åkermarkens egenskaper och processer innebär ökad framtida nederbördsmängd i 
kombination med användningen av allt tyngre maskiner en större risk för fortsatt 
skadlig packning av alven (jordlagret under matjorden). 

Positivt är dock att kunskapen om hur åkermarkens nutida och framtida till-
stånd påverkas av olika brukningsmetoder ökar genom kompetensutveckling och 
rådgivningsinsatser, till exempel inom rådgivningsprogrammet Greppa Näringen. 
Rådgivning och kompetensutveckling är därför viktiga långsiktiga satsningar för 
att ändra beteenden så att brukandet i ökad grad sker i linje med både produk-
tionsmål och miljömål.

Situationen för biologisk mångfald och kulturmiljöer är fortsatt dålig

Fortsatt är de största problemen inom Ett rikt odlingslandskap tillståndet för och 
utvecklingen av biologisk mångfald, naturtyper och kulturmiljöer. Igenväxning 
av gräsmarker är ett stort problem för många av odlingslandskapets rödlistade 

592 Attraktiv, innovativ och hållbar – strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och 
trädgårdsnäring. SOU 2015:15.



246 MILJÖMÅLEN – ÅRLIG UPPFÖLJNING AV SVERIGES MILJÖKVALITETSMÅL OCH ETAPPMÅL 2016

arter593 och påverkar både deras livsmiljöer och spridningsmöjligheter. Att länen 
aktivt arbetar med planer för grön infrastruktur samt med restaurering av ängs- 
och betesmarker är därför viktigt.

Även EU:s strategi om biologisk mångfald är svår att nå till 2020. Halvtids-
utvärdering av strategin visar på otillräckliga insatser för att målen ska nås till 
2020. Inom det europeiska jordbruket har det inte skett någon utveckling av bety-
delse mot måluppfyllelse594. Ministerrådet uppmanar därför medlemsländerna att 
använda sig av de möjligheter som finns inom den nya jordbrukspolitiska refor-
men (CAP 2014-2020) för att skydda biologisk mångfald och ekosystemtjäns-
ter595. 

Många länsstyrelser bedömer att bevarandet av odlingslandskapets kulturmil-
jöer påverkas negativt sedan ersättningen för skötsel av natur- och kulturmiljöer 
tagits bort ur landsbygdsprogrammet596. Ett sätt att stärka möjligheterna att nå 
målen kan vara att utveckla och utöka rådgivningen kring kulturmiljöer.

Jordbruk i hela landet behövs för att nå målet

En förutsättning för att nå miljökvalitetsmålet är att det även fortsättningsvis finns 
ett aktivt jordbruk med djur i hela landet. Konkurrenskraftsutredningens förslag, 
som presenterades 2015597, och arbetet med att ta fram en nationell livsmedels-
strategi kan förhoppningsvis stärka det svenska jordbruket. Antalet företag med 
nötkreatur fortsätter att minska, även om takten har gått ner jämfört med tidigare 
år (figur 13.3). Många län påpekar att bristen på betesdjur är ett allt större pro-
blem. Framtidstron hos Sveriges mjölkbönder verkar dock ha ökat jämfört med 
i fjol. Under 2015 tror fler mjölkbönder än 2014 att verksamhetens omfattning 
kommer att vara relativt oförändrad på fem–tio års sikt598. 

593 Artdatabanken 2015: http://www.artdatabanken.se/naturvaard/roedlistning/
sammanfattande-resultat-2015/ 

594 Halvtidsöversyn av strategin för biologisk mångfald i EU fram till 2020. COM (2015) 478 
final. 

595 Halvtidsöversynen av strategin för biologisk mångfald i EU fram till 2020 – Rådets 
slutsatser (den 16 december 2015). Dok. 15389/15. 

596 Länsstyrelsernas årliga uppföljning av miljökvalitetsmålen. http://www.miljomal.se/Global/
regionala-miljomal/alla-lan/2015/regionala-miljomal-2015.pdf

597 Attraktiv, innovativ och hållbar – strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och 
trädgårdsnäring. SOU 2015:15. 

598 Landja Marknadsanalys/NUI AB 2015. Sveriges lantbruk hösten 2015.
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Landsbygdsprogrammet fortsatt viktigt styrmedel för miljömålen

Det nya landsbygdsprogrammet blev försenat vilket inneburit att vissa stöd och 
ersättningar inte har kunnat sökas under 2014 och 2015. Följden har enligt flera 
länsstyrelser blivit att många insatser försenats och att miljöarbetet i vissa delar 
tappat fart599. Stöd och ersättningar inom landsbygdsprogrammet är viktiga för att 
miljökvalitetsmålet ska kunna nås och för att bibehålla en levande landsbygd600.

Miljöövervakningsdata från NILS tyder också på att miljöersättningarna har 
positiva effekter på betesmarkernas kvaliteter. Resultaten visar bland annat att 
marker med miljöersättning överlag sköts bättre och att biologisk mångfald ökar i 
dessa marker jämfört med marker utan miljöersättning.

Miljöövervakningsdata gör det möjligt att följa förändringar i landskapet

Miljöövervakningsdata är viktiga för att följa förändringar i landskapet. Officiell 
statistik kan beskriva de stora dragen i utvecklingen men för att få information 

599 Länsstyrelsernas årliga uppföljning av miljökvalitetsmålen. http://www.miljomal.se/Global/
regionala-miljomal/alla-lan/2015/regionala-miljomal-2015.pdf 

600 Naturvårdsverket, 2015: Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i 
fördjupad utvärdering. Volym 2. Rapport 6662. Sidorna 260-311.

Index 1975 = 1,0

Figur 13.3. Utveckling av antal nötkreatur och företag med nötkreatur 1975–2015

KÄLLA: JORDBRUKET I SIFFROR ÅREN 1866–2007 (JORDBRUKSVERKET, 2011)

OCH STATISTISKT MEDDELANDE (JO 20 SM 1502)

Antalet företag med nötkreatur har minskat dramatiskt de senaste 40 åren, bara var femte 

företag finns kvar. Även antalet djur har minskat men inte alls lika mycket. Utvecklingen anges 

som andel av tillståndet 1975. 
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om miljötillstånd och miljöförändringar är fältinventeringar viktiga. Att SLU har 
bearbetat NILS-data och gjort förändringsanalyser för odlingslandskapet är därför 
en betydelsefull händelse under 2015.

Miljömålsrådet 

Miljömålsarbetet har under 2015 fått en extra skjuts genom att Miljömålsrådet 
inrättats. Att cheferna för flera statliga myndigheter numera regelbundet träffas 
och planerar för gemensamma åtgärder innebär att hastigheten i miljömålsarbetet 
sannolikt kommer att öka samt att miljömålsarbetet blir mer framträdande på 
myndigheterna.

Bedömning av miljökvalitetsmålet och utvecklingen i miljön

Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga 
och beslutade styrmedel och åtgärder. Trots att omfattande åtgärder genomförs 
bedöms utvecklingsriktningen i miljön som fortsatt negativ.
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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:

FJÄLLENS MILJÖTILLSTÅND: Fjällens värden för rennäringen är bevarade och fjällens 

karaktär av betespräglat, storslaget landskap med vidsträckta sammanhängande  

områden är bibehållen. 

EKOSYSTEMTJÄNSTER: Fjällmiljöernas viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna. 

GYNNSAM BEVARANDESTATUS OCH GENETISK VARIATION: Naturtyper och naturligt  

förekommande arter knutna till fjällandskapet har gynnsam bevarandestatus och  

tillräcklig genetisk variation inom och mellan populationer.

HOTADE ARTER OCH ÅTERSTÄLLDA LIVSMILJÖER: Hotade arter har återhämtat sig och  

livsmiljöer har återställts i värdefulla fjällmiljöer. 

FRÄMMANDE ARTER OCH GENOTYPER: Främmande arter och genotyper 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  

kulturmiljövärden 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.

MILJÖKVALITETSMÅLET ÄR INTE UPPNÅTT OCH KOMMER INTE KUNNA NÅS MED 

BEFINTLIGA OCH BESLUTADE STYRMEDEL OCH ÅTGÄRDER

UTVECKLINGEN I MILJÖN ÄR NEGATIV
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Sammanfattning

Varmare klimat, ändrat renbete och minskat fjälljordbruk har orsakat igenväx-
ning, förbuskning och höjd trädgräns. Ökat antal markfordon inom vissa former 
av turism och friluftsliv samt rennäring leder till fortsatta skador på mark och 
vegetation. Arbetet med terrängkörningsplaner har fortsatt under 2015 och ren-
bruksplanerna har fortsatt att utvecklas. 

Nedgången i exploateringstryck från gruvnäringen, som avspeglas i nedgången 
i undersökningstillstånd, torde i första hand bero på lägre priser och mindre efter-
frågan på järn, koppar och andra metaller med potentiellt brytbara förekomster i 
fjällområdet. 

Bevarandestatusen för de för fjällen karaktäristiska naturtyperna är i allmänhet 
god, med undantag för glaciärer och palsmyrar. 

Ett nytt program för vård och utveckling av det samiska kulturlandskapet har 
utarbetats. Såväl kunskapsläge som styrmedel för att bevara fjällens kulturmiljö-
värden och kulturmiljöanknutna naturvärden är otillräckliga. 

Leder i hela fjällområdets reservat har restaurerats under 2015.
I framtiden är det förändrade klimatet det allvarligaste hotet mot fjällmiljön, 

genom att det hotar att radikalt minska och fragmentera dess areal. Det gäller 
även om det vid klimatmötet i Paris antagna målet att stabilisera den globala tem-
peraturökningen till 1,5–2 grader uppfylls. Tänkbara motåtgärder (ökat betestryck 
med mera) bör utredas.

Berörda länsstyrelser bedömer att problemen med slitage (och även buller) från 
framför allt terrängfordon fortsätter att öka. Exploateringstrycket från gruvnä-
ringen har avtagit, men det är förmodligen en tillfällig svacka. Naturvårdsverkets 
förslag till etappmål i rapporten om strategi för Storslagen Fjällmiljö är fortfaran-
de aktuellt. Enligt detta ska ”senast år 2018 olika intressens behov och anspråk 
på mark och vatten i fjällområdet ha kartlagts och förslag tagits fram på hur dessa 
behov och anspråk kan vägas samman”. 

Resultat

Fjällens miljötillstånd (precisering 1)

Klimatförändringen i riktning mot varmare klimat efter år 1900 har inneburit att 
träd- och skogsgränser flyttat uppåt och kalfjällsarealen reducerats något. Pro-
cessen är dock ojämn i tid och rum, och kan motverkas av bete av tamboskap, 
inklusive tamren, och av höga smågnagartätheter. Nedlagda fjälljordbruk och änd-
rad, mera extensiv rennäring har dock övervägande verkat i samma riktning som 
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uppvärmningen. Utöver ovan nämnda gränsförändringar har även täckningen av 
ris- och stråväxter såväl i björkskog som på kalfjäll ökat på senare år. 

Användningen av terrängfordon inom vissa former av turism och friluftsliv och 
inom renskötseln som ökat de senaste 25 åren fortsätter att öka. Barmarkskör-
ningen behöver därför begränsas ytterligare för att undvika bestående skador på 
mark och vegetation. Skadorna är överlag störst i södra delen av fjällen, där tryck-
et från turism och lokalt friluftsliv är större och där renskötseln är hopträngd på 
mindre arealer. Omfattningen och uppkomna skador av terrängkörning är dock 
osäker då tillräcklig övervakning och uppföljning saknas. År 2015 genomfördes 
en riksomfattande enkät från Snöskoterrådet. En preliminär analys visar att det 
finns en förbättringspotential vad gäller körvanor men att acceptansen för restrik-
tioner varierar. 

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen har under flera år erbjudit samebyarna 
ekonomiskt stöd för att ta fram terrängkörningsplaner med möjlighet att kunna 
genomföra tillhörande markförstärkningar. Terrängkörningsplanerna syftar till att 
minska och kanalisera påverkan av terrängkörning i samband med renskötselut-
övning. Detta arbete har fortsatt under 2015. 

Upprättandet av renbruksplaner601 (RBP) för samebyarna fortsätter. Syftet med 
arbetet är att samebyarna ska kartera och dela in betesmarkerna i olika värde-
kärnor ur rennäringens perspektiv. Under 2015 har det tillkommit verktyg för 
bättre fältkontroller av fjäll- och myrmarker, planer för rovdjursförvaltning samt 
dokumentation av samiska kulturspår. Dessutom har terrängkörningsplaner upp-
daterats. GPS-halsband har visat sig vara ett utmärkt hjälpmedel för att samla, 
förmedla och förstärka den traditionella kunskapen om renens rörelser som finns 
i samebyarna. Genom att samla all denna information, tillsammans med infor-
mation om renskötseln i dataverktyget RenGIS, kan de sammanlagda effekterna 
av all markanvändning tydliggöras. Renbruksplanerna används redan idag som 
besluts- och planeringsunderlag vid samråd med företrädare för skogsbruket, 
och vid etablering av vindkraft, gruvdrift, turismanläggningar med mera. Skogs-
styrelsen har hittills varit huvudman, i samverkan med Sametinget och samebyar. 
Från 2016 tar Sametinget över som verksamhetsägare, med ett mera övergripande 
ansvar för samhällsplanering för rennäring.

Mistra Eviem presenterade i början av 2015 en systematisk utvärdering kring 
renbetets betydelse för fjällens vegetation.602 Utvärdering visar bland annat att 
forskningen måste bli mer standardiserad för att kunna besvara frågan om renbe-
tets effekter. Inte minst viktigt är att få fram mer tillförlitliga uppgifter om rentät-
heten på de platser där vegetationen undersöks. En annan slutsats är att den forsk-

601 https://www.skogsstyrelsen.se/Projektwebbar/Renbruksplaner/ 
602 http://www.eviem.se/sv/projekt/Renbete-och-fjallvegetation/



252 MILJÖMÅLEN – ÅRLIG UPPFÖLJNING AV SVERIGES MILJÖKVALITETSMÅL OCH ETAPPMÅL 2016

ning som bedrivits hittills inte kan påvisa någon genomgående och tydlig påver-
kan av renbete på gräs och buskar. Däremot är örter eftersökta av renar, vilket gör 
dem sårbara för renbete.

Inom forskningsprogrammet Storslagen Fjällmiljö har flera relevanta forsk-
ningsprojekt603 pågått eller avslutats under 2015. 

Den arealmässigt utbredda hotbilden från ny gruvexploatering – med åtföljande 
fragmentering och exploatering av fjällandskapet samt störningar på vilt och ren-
näring – har minskat på senare år (se figur 14.1). Antal beviljade ansökningar om 
undersökningstillstånd i fjällområdet kulminerade kring 2005–2008.

Antalet vindkraftverk har de senaste tre åren ökat från 19 till cirka 60. När 
riksintressen för vindbruk angetts under perioden 2013–2015 har goda vindför-
hållanden varit ett primärt kriterium eftersom det ökar effektiviteten och minskar 
markbehovet per producerad elenergi. Fjällen har gott om sådana lägen, men de 
stora områden som utgör riksintresse för obrutet fjäll har undantagits. I vissa län 
har även riksintressen för rörligt friluftsliv samt för turism och friluftsliv undan-
tagits. Sammantaget bör detta innebära betydligt minskad sannolikhet för vind-
kraftsutbyggnad i värdefulla fjällmiljöer604 (se figur 14.2).

Ekosystemtjänster (precisering 2)

Viktiga identifierade ekosystemtjänster i fjällmiljö är605:
1. Livsmedel från tama landdjur: Främst kött och andra produkter från tamren, 

men lokalt även från ko, får och get i fjällnära jordbruk. 
2. Livsmedel från vilda djur och växter: Framför allt jakten är betydelsefull, med 

ripjakten som för fjällen karaktäristiskt inslag. Hjortronplockning är också av 
betydelse liksom fisket. 

3. Landskapskaraktär – naturarv: Uppskattning av fjällnaturen av etiska skäl 
(existensvärde). 

4. Landskapskaraktär – kulturarv: Användning av fjällnaturen av andliga eller 
historiska orsaker. 

5. Organiserat friluftsliv och oorganiserat friluftsliv: Nyttjande av fjällekosyste-
men för friluftsliv inklusive turism. 

603 http://www.storslagnafjall.se/
604 http://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/riksintressen/miljobedomning.pdf
605 nomenklaturen för ekosystemtjänsterna följer den i Bilaga 1 till slutrapporteringen av 

Naturvårdsverkets regeringsuppdrag Sammanställd information om ekosystemtjänster 
(Skrivelse 2012-10-31, ärendenummer NV-00841-12). 
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Antal

Figur 14.1a Beviljade undersökningstillstånd för gruvindustri i 

fjällområdet 1979–2015.  Uppdelat per län. Omfattar metall- 

och industrimineral

 KÄLLA: BERGSSTATENS MINERALRÄTTSREGISTER OCH METRIA
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Figurerna visar antalet utfärdade undersökningstillstånd för gruvindu-

stri i fjällområdet samt hur stor del av fjällen som påverkas. Tillstån-

den, som vanligen utfärdas på tre år, innebär att ett företag har rätt att 

inom ett avgränsat område undersöka om det finns brytvärda ämnen. 

Förutom att tillstånden kan leda vidare till gruvdrift innebär undersök-

ningarna i sig ofta negativ påverkan i form av buller och markslitage.
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Arbetet med att systematiskt värdera ekosystemtjänster – monetärt eller på annat 
vis – är ännu i sin linda. Det gäller såväl generellt som i fjällområdet. Forsknings- 
och utvecklingsarbetet pågår, såväl internationellt inklusive EU som i Sverige, där 
Naturvårdsverket finansierar forskningssatsningen ”Värdet av ekosystemtjänster”. 
Ett av de ingående projekten är Nationell miljöövervakning och utvärdering av 
ekosystemtjänster i fjäll och skog606 (NILS ESS). Projektet bedrivs i två fallstudier, 
där den ena berör rennäringen. Den omfattar hela renbetesområdet och har bland 
annat med hjälp av satellitdata karterat nyckelbetesresursen marklavar. Dessa 
finns främst i skogslandet och utgör vinterbete, men är i allmänhet begränsande 
för hur stor renstammen kan bli. De dimensionerar därmed såväl rennäringen som 
ekosystemtjänst som möjligheten att ha betespräglade fjäll. Den andra fallstudien 
söker utveckla indikatorer för miljömålet Storslagen fjällmiljö och har fokuserat 
på sådana med koppling till friluftsliv i fjällmiljö. 

Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation (precisering 3)

Bevarandestatusen för de för fjällen karaktäristiska naturtyperna enligt Annex 1 
till EU:s art- och habitatdirektiv är i allmänhet god, enligt den rapport som Sve-
rige avgav 2013607 och som fortfarande torde vara aktuell. Ett viktigt undantag är 
glaciärer och palsmyrar, som båda har dålig bevarandestatus och en negativ trend, 
beroende på varmare klimat. Även för fjällförekomster av många naturtyper med 
större spridning i landet är bevarandestatusen i fjällområdet (motsvarar nära alpin 
region enligt Habitatdirektivet) i allmänhet god. 

Ett markant undantag är gräsmarksnaturtyper knutna till traditionell hävd som 
har dålig bevarandestatus. Dessa har drabbats hårt av nedläggningen av fjälljord-
bruk och att äldre intensivare former av renskötsel övergetts. 

Två skogsnaturtyper, taiga och näringsrik granskog, har otillfredsställande 
bevarandestatus (om än stabil trend), eftersom kalavverkningar av fjällnära skog 
fortfarande utgör en hotbild. Av i Habitatdirektivet listade däggdjursarter med 
fjällutbredning har fjällräv dålig och utter otillfredsställande bevarandestatus (men 
med positiv trend). Samtliga fem i alpin region listade fjärilsarter har dålig beva-
randestatus: högnordisk blåvinge, dvärgpärlemorfjäril, fjällsilversmygare, violett 
guldvinge, och nordiskt jordfly, den sistnämnda arten har även dålig trend. Fakta-
underlaget är dock ofullständigt. Inga listade kärnväxter har dålig bevarandestatus,

606 Se vidare http://www.slu.se/nils-ess
607 Wenche Eide (red) 2014. Arter och naturtyper i habitatdirektivet – bevarandestatus i 

Sverige 2013. Artdatabanken SLU, Uppsala. 
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Riksintresse vindbruk Fjällgräns

Figur 14.2 Områden utpekade som riksintresse för vindbruk

 KÄLLA: ENERGIMYNDIGHETEN

Riksintresseområden för vindbruk finns enbart utpekade i ytterkanten av fjällområdet. 

Det innebär minskad risk för vindkraftsutbyggnad i värdefulla fjällmiljöer.
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men tre mossor (grön sköldmossa, trubbklockmossa och lappglansmossa) har 
dålig och två (taigakrokmossa och platt spretmossa) otillfredsställande status. 

Hotade arter och återställda livsmiljöer (precisering 4)

2015 publicerades en ny svensk rödlista608. Den omfattar 165 arter i fjällen, 
varav en (vildren) är utdöd, 79 är hotade, och 58 nära hotade. Om 29 arter råder 
kunskapsbrist. Ett exempel på en positiv utveckling (som inte beror på förbätt-
rad kunskap) är att fjällräven, som i de två tidigare rödlistorna 2005 och 2010 
bedömts som akut hotad, nu omklassats till starkt hotad. Här har ett åtgärdspro-
gram med bland annat stödutfordring samt avskjutning av den klimatuppvärm-
nings- och exploateringsgynnade rödräven bidragit till att vända utvecklingen. 
Även senare tids återkomst av bra gnagarår har spelat roll (se figur 14.3). 2015 
var något av ett rekordår för fjällrävsföryngringar.

Även för fjällgås och fjärilsarten violett guldvinge pågår åtgärdsprogram. 

608 Se ArtDatabankens webbplats http://www.artdatabanken.se/ för mera information. 

Figur 14.3 Antal kända fjällrävskullar i Sverige 1999–2015 

KÄLLA: ZOOLOGISKA INSTITUTIONEN, STOCKHOLMS UNIVERSITET
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Främmande arter och genotyper (precisering 5)

2015 trädde EU:s förordning om invasiva främmande arter (IAS) i kraft och arbe-
tet med att upprätta listor över IAS av unionsbetydelse. Detta ställer krav på över-
vakning och åtgärder ifall arterna redan är etablerade i landet. I en första lista, 
som dock måste godkännas WTO innan den kan börja gälla, förekommer en art, 
tromsöloka (Heracleum persicum) lokalt i fjällområdets närhet. Mårdhunden är 
ett annat hot och förväntas komma med på listan i ett senare skede. 

Genetiskt modifierade organismer (precisering 6)

Inga genetisk modifierade organismer har under 2015 satts ut i den terrestra eller 
den akvatiska fjällmiljön såvitt Naturvårdsverket känner till. 

Bevarade natur- och kulturmiljövärden (precisering 7)

Ett nytt program för vård och utveckling av det samiska kulturlandskapet har utar-
betats av Ájtte (Svensk fjäll- och samemuseum) och Gaaltije (sydsamiskt kulturcen-
trum). Det är det fjärde programmet i ordningen och gäller för perioden 2015–20. 
I programmet konstateras bland annat att bristen på kunskapsunderlag i form 
av yttäckande fornminnes- och byggnadsinventeringar är ett allvarligt hot, bland 
annat i samband med olika exploateringsplaner. Ett annat problem är att tidigare 
miljöersättningsystem för natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet försvann i 
och med att Landsbygdsprogrammet 2007–2013 avslutades. Detta har inneburit 
att renvallar och andra övergivna kulturmiljöer växer igen i snabbare takt. 

Nedläggning av fjälljordbruk med åtföljande igenväxning har också fortsatt trots 
bibehållna stödmöjligheter, även om punktinsatser görs regionalt. I Dalarna har såle-
des fyra fäbodmiljöer restaurerats inom projektet Foder och fägring och i Jämtlands 
län har en utredning om förvaltning av länets fjällägenheter genomförts. 

Inom forskningsprogrammet Storslagen Fjällmiljö finns flera kulturmiljörelate-
rade forskningsprojekt som pågått under 2015 med syfte att bygga upp mer kun-
skap inom området. Naturvårdsverket står bakom satsningen i samverkan med 
Riksantikvarieämbetet. Kulturella ekosystemtjänster i fjällen, Fjällens rörelsearv 
samt Integrerad natur- och kulturmiljövård i fjällen609 är några av projekten.

609 http://www.storslagnafjall.se/
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Friluftsliv och buller (precisering 8)

Tack vare särskilda medel i vårbudgeten har leder i hela fjällområdets reservat 
restaurerats under 2015. 

Analys

En ökande press från ett varmare klimat 

Förekomsten av stora, sammanhängande områden av kalfjäll ovan träd- och 
skogsgränserna är en konstituerande del av fjällmiljön och – jämte topografin – en 
avgörande faktor för fjällens stora popularitet för friluftsliv och turism. Flertalet 
av de arter som inom Sverige har sin huvudutbredning i fjällområdet är också 
knutna väsentligen till kalfjället. Även med målsättningen från Klimatkonventio-
nens möte i Paris 2015 – att stabilisera den globala medeltemperaturen på en nivå 
mellan 1,5 och 2 grader över nivån 1850–1900 – visar beräkningar att det som 
mest styr trädgränsen, sommartemperaturen, kommer att öka 1,5–2,5 grader jäm-
fört med 1971–2000610. En skogsgräns i balans med det nya klimatet kommer att 
ligga cirka 150–250 meter över dagens läge. Detta skulle innebära en mycket kraf-
tig arealminskning och fragmentering av kalfjället. Tänkbara motåtgärder – klima-
tanpassningsåtgärder – är sådana som ökar betestrycket (från ren eller från annan 
tamboskap) eller på annat sätt håller tillbaka träd- och skogsgränserna. Särskilt i 
nyckelområden där sådana åtgärder kan fortsatt binda ihop kalfjällsområden som 
annars skulle fragmenterats. Ytterligare forskning, utveckling och försöksverksam-
het behövs för att konkretisera handlingsalternativen, inte minst vad gäller eko-
nomisk och social hållbarhet. Förslag med den inriktningen fanns i rapporten av 
regeringsuppdraget om strategi för Storslagen fjällmiljö611, i form av ett etappmål 
om ”förutsättningar för ett betespräglat fjällandskap”, samt förslag om ”insatser 
för områden med särskilda betesbehov”.

För glaciärer och palsmyrar som riskerar att försvinna helt finns knappast några 
motåtgärder. En kortare säsong för snöberoende vinterturism torde också bli svår 
att undvika. 

610 Skattat utifrån scenario +2ºC på http://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/
klimatscenarier

611 http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/
regeringsuppdrag/2014/Rapport-RU-fjall.pdf.
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Exploateringstrycket svårbedömt men påverkbart

Det finns brister i övervakningen av slitage (och även buller) från framför allt 
motoriserat friluftsliv och dito turism samt från terrängkörningen i rennäringen. 
Berörda länsstyrelser bedömer dock att problemen fortsätter att öka612. Arbetet 
med terrängkörningsplaner med följande bidragsfinansierade förstärkningsåtgär-
der bedöms som delvis framgångsrikt, men det finns en oro för att dålig ekonomi i 
rennäringen gör att dessa inte kan underhållas i framtiden. 

Nedgången i exploateringstryck från gruvnäringen, som avspeglas i nedgången 
i undersökningstillstånd, torde i första hand bero på lägre priser och mindre efter-
frågan på järn, koppar och andra metaller med potentiellt brytbara förekomster 
i fjällområdet. Detta i kölvattnet av finanskrisen 2007–2008. Hur framtiden ser 
ut beror i denna del på hur den globala konjunkturen utvecklas. Världens andra 
största ekonomi, Kina, söker också ställa om sin ekonomi från export av indu-
strivaror till en mera hemmamarknadsinriktad ekonomi som eventuellt innehåller 
mer av tjänsteproduktion. Om detta leder till en bestående nedgång i total efter-
frågan är dock högst osäkert, och andra regioner, såsom Sydasien och Afrika, kan 
vara på väg in i den råvarukrävande industrialiseringsfas som Kina (eventuellt) 
lämnar bakom sig. Det är därför troligt att efterfrågan och priser på metaller åter 
kommer att stiga, om än kanske inte till de extremt höga nivåer som rådde strax 
före finanskrisen. 

Detsamma gäller vindkraften, där den fortsatta utbyggnadstakten för närvaran-
de avtagit på grund av låga priser på el och elcertifikat, vilket leder till att endast 
de absolut bästa projekten kan komma till stånd. Det begränsade utpekandet av 
riksintressen för vindkraft i fjällområdena kan förväntas styra en förnyad utbygg-
nadvåg till andra områden. Även utbyggnad i skogslandet nedanför fjällen kan ge 
problem ifall de påverkar fjällsamebyarnas vinterbetesland. Angivna riksintressen 
för vindbruk överlappar dock i liten grad med nu angivna riksintressen för ren-
näringen.

Naturvårdsverket föreslog i redovisningen av regeringsuppdraget om strategi 
för en Storslagen Fjällmiljö ett etappmål ”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 så att Storslagen fjäll-
miljö kan nås.” Åtgärder i linje med ett sådant mål är fortfarande högst angeläget. 
Även åtgärdsförslagen kopplade till det föreslagna etappmålet ”förutsättningar för 
ett betespräglat fjällandskap” är angelägna. Några av åtgärdsförslagen, framför 
allt ”åtgärdsprogram vägar och järnvägar” och ”åtgärdsprogram annan exploate-

612 http://www.miljomal.se/Global/regionala-miljomal/alla-lan/2015/regionala-miljomal-2015.
pdf.
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ring” kan förhoppningsvis delvis föras in i länsstyrelsernas pågående uppdrag att 
utarbeta handlingsplaner för grön infrastruktur.

Bedömning av miljökvalitetsmålet och utvecklingen i miljön

Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga 
och beslutade styrmedel. Den kombinerade påverkan från olika former av exploa-
tering (vindkraft, gruvindustri, turistanläggningar med mera) och av terrängkör-
ning är omfattande, framför allt i södra fjällen. Fjällmiljön påverkas också nega-
tivt av pågående klimatförändringar och av upphörd hävd. 

Utvecklingen i fjällmiljön är negativ. Betydande insatser vad gäller planering 
och nya styrmedel krävs för att balansera olika markanspråk med varandra. Bris-
tande inventeringar av kulturvärden samt otillräckliga styrmedel för fortsatt hävd 
av traditionella samiska kulturmiljöer och av fjälljordbruk gör att värden knutna 
till dessa går förlorade. Även om det i Paris 2015 antagna målet att stabilisera den 
globala temperaturökningen till 1,5–2 grader uppfylls, kommer fjällmiljön mycket 
negativt påverkas av klimatförändringen. Klimatanpassningsåtgärder inriktade på 
att bevara strategiska delar av kalfjället från beskogning torde kunna minska, men 
knappast hejda, den nedåtgående trenden.
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GOD BEBYGGD MILJÖ

ANSVARIG MYNDIGHET: BOVERKET

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livs-
miljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvär-
den 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 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 utsätts inte 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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MILJÖKVALITETSMÅLET ÄR INTE UPPNÅTT OCH KOMMER INTE KUNNA NÅS MED 

BEFINTLIGA OCH BESLUTADE STYRMEDEL OCH ÅTGÄRDER

UTVECKLINGEN I MILJÖN ÄR POSITIV

Sammanfattning

Inom flera områden av God bebyggd miljö är utvecklingen positiv. Kommunernas 
ambitioner att skapa hållbara livsmiljöer för sina invånare märks både i fler strate-
giska dokument och genomförda fysiska åtgärder. Dessa syftar bland annat till att 
öka resandet med gång, cykel och kollektivtrafik, minska biltrafiken i stadscentra 
samt öka tillgången till tätortsnära natur. 

Utmaningen är att uppnå en hållbar stadsutveckling i både stora och små kom-
muner där förutsättningarna är vitt skilda. Det ökade bostadsbehovet kan medfö-
ra risk för att den byggda miljöns alla värden inte kan tas om hand och utvecklas.

Analys av byggnaders miljöpåverkan sett ur ett livscykelperspektiv kan på sikt 
leda till att mer effektiva åtgärder vidtas för att minska miljöpåverkan. Fokus 
har tidigare inriktats på byggnadernas förvaltningsfas, framför allt energianvänd-
ningen vid uppvärmning, men även åtgärder i byggfasen och rivningsfasen har 
betydelse för möjligheten att minska miljöpåverkan. 

Resultat

Hållbar bebyggelsestruktur och hållbar samhällsplanering (precisering 1 och 2)

På FN:s toppmöte i New York i september 2015 antogs Agenda 2030 och de glo-
bala målen för hållbar utveckling613. Miljö och utveckling behandlas inte längre 
som två separata frågor. De tre dimensionerna av hållbar utveckling - socialt, eko-
nomiskt och miljömässigt, är integrerade i de globala målen och behandlas som 
likvärdiga. Sverige ska verka för att nå dessa mål. Samhällsplanering och bebyg-
gelseutveckling har direkt påverkan på uppfyllelsen av flera av dessa mål. 

613 United Nations, 2015. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable 
Development. Länk: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/
RES/70/1&Lang=E 

G
O

D
 B

E
B

Y
G

G
D

 M
IL

J
Ö



 MILJÖMÅLEN – ÅRLIG UPPFÖLJNING AV SVERIGES MILJÖKVALITETSMÅL OCH ETAPPMÅL 2016 263

Under 2015 har många människor på flykt kommit till Sverige.614 Det har bland 
annat lett till att den redan ansträngda bostadssituationen615 har blivit än mer 
pressad, samtidigt som trycket på befintlig samhällsservice har ökat betydligt på 
många håll i landet. Trots att bostadsbyggandet år 2015 var högre än på många 
år bor många trängre och livsmiljön både inomhus och utomhus riskerar att för-
sämras. Att lösa dessa problem på både kort och lång sikt är en utmaning för den 
fysiska samhällsplaneringen.

Boverket besökte nästan var femte kommun i december 2015 och diskuterade 
deras plan- och planeringsberedskap. Mötena visade att det finns gott om färdiga 
planer i stort sett i hela landet. Däremot är rätt kompetens ofta en bristvara både 
hos kommunerna och hos länsstyrelserna. Detta beror till stor del på generations-
skifte: många planhandläggare är relativt nyutexaminerade och saknar praktisk 
erfarenhet.616 

Situationen har inte förändrats nämnvärt när det gäller landets översiktsplaner. 
Det är fortfarande en knapp tredjedel som antagits de senaste fyra åren medan en 
knapp femtedel är från 1990-talet. Flera kommuner arbetar med att ta fram nya 
planer.617

Allt fler kommuner har aktuella planeringsunderlag som program och strategier 
för miljöanpassade transporter, handel samt grön- och vattenstruktur (se figur 
15.1). Det finns dock en tydlig skillnad i utvecklingen över tid där vissa områden 
utvecklas positivt medan andra stagnerar.

Utvecklingen mot tätare städer måste ske på rätt sätt. Tyvärr finns exempel på 
att bebyggelsen blir så tät och husen så höga att boendemiljöerna blir sämre. 

Några av Boverkets insatser för en hållbar samhällsplanering är:
• PBL Kompetens där Boverket under tre år från 2014 genomför ett särskilt 

regeringsuppdrag för att öka kompetensen om plan- och bygglagen (PBL).  
Syftet är att skapa en enhetlig tillämpning av PBL i hela landet. 

614 Under 2015 har drygt 160 000 personer sökt asyl i Sverige. Det är dubbelt så många 
som året innan och nästan tre gånger så många som år 2013. Källa: Migrationsverket, 
2016. Statistik om antal asylsökande. Länk: http://www.migrationsverket.se/Om-
Migrationsverket/Statistik.html Hämtad 2016.02.17

615 Boverket, 2015. Reviderad prognos för byggbehovet av bostäder. Länk: http://www.
boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/reviderad-prognos-for-
byggbehovet-av-bostader/ 

616 Boverket, 2016. Material från uppdraget kommunerna och bostadsförsörjning (under 
arbete).

617 Boverket, 2015. Plan- och byggenkät 2015.
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• En vägledning om hållbar utveckling i översiktsplaneringen618 som vänder sig 
till fysiska planerare samt tjänstemän och politiker som arbetar med stadsut-
vecklingsfrågor. Syftet är att ge stöd till kommunerna att utifrån den egna kom-
munens förutsättningar och ambitioner lättare uppnå en långsiktigt önskvärd 
livsmiljö.

Infrastruktur med kollektivtrafik, gång och cykel (precisering 3 och 4)

Bilen är fortfarande det dominerande transportsättet, även för resor kortare än 
fem kilometer (figur 15.2). Det totala antalet resor i Sverige har minskat mellan 
mätningarna genomförda 2005–2006 och 2011–2014. Antalet resor med cykel 

618 Boverket, 2015. Hållbar utveckling i översiktsplaneringen – vägledning. Länk: 
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/oversiktsplan/hallbar-utveckling-i-
oversiktsplaneringen/ 

Figur 15.1 Kommunernas tillgång till aktuella planeringsunderlag 2009–2015

 KÄLLA: BOVERKET OCH RUS, MILJÖMÅLSENKÄTEN 2015

Figuren visar att andelen kommuner (av de som svarat) med aktuella dokument inom relevant 

område för hela eller delar av kommunen ökar sakta men säkert. Att andelen dokument för 

energi och kulturmiljö minskade något under 2015 beror på att fler kommuner svarat på 

enkäten. Antalet kommuner med tillgång till planeringsunderlag har inte minskat. Svarsfrekven-

sen var 2015 85 procent.
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verkar också minska, dock inte lika mycket. Cykelresorna blir färre i framför allt 
storstäder och mindre kommuner samt bland unga (6–34 år).619

Persontransportarbetet med bil har ökat med nästan sju procent mellan 2013 och 
2014620, trots att det totala antalet bilresor minskat (figur 15.3). Det är dock svårt 
att säga om detta tyder på ett trendbrott i en annars utplanande utveckling för 
persontransportarbetet med bil.

Många kommuner satsar på minskad personbilstrafik, särskilt i städernas cen-
trala delar, ökad kollektivtrafik och cykelresande. Både regionala och kommunala 
strategier för hållbara transporter tas fram och fysiska åtgärder genomförs, till 
exempel genom att bygga nya cykelvägar och ny infrastruktur för fossilfria bräns-
len för kollektivtrafik.

Under 2015 har ett statligt bidrag inrättats som är kopplat till stadsmiljöav-
tal621. Satsningen ska främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar 
för att en större andel persontransporter i städer kan ske med kollektivtrafik. 

Stödet är på totalt 540 miljoner kronor och avser laddstationer och hållplatser 
för nya elbusslinjer, BRT (Bus Rapid Transit), bussgator och framkomlighetsåtgär-
der för kollektivtrafik samt spårväg. Som villkor för stödet ska kommunerna 
genomföra motprestationer. Dessa omfattar bland annat planer för bostadsbyg-

619 Trafikverket, 2015. Nationellt cykelbokslut 2014. Länk http://www.trafikverket.se/
Aktuellt/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv2/Nationellt/2015-08/nu-finns-det-forsta-nationella-
cykelbokslutet/ 

620 Trafikanalys, 2015. Statistik: Transportarbete 1950-2014. Länk: http://www.trafa.se/sv/
Statistik/Transportarbete/ 

621 Förordning (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer.

Figur 15.2 Andel resor per färdmedel kortare än 5 km 2011–2014

 KÄLLA: TRAFIKANALYS 2015

Bil 43%

Till fots 38%

Cykel 14%

Allmän kollektivtrafik 4% Annat färdsätt 1%

Figuren visar att övervägande delen av korta resor i Sverige fortfarande görs med bil (43 procent). 

Värdena är ett genomsnitt för perioden. Cykeln svarar för 14 procent av dessa resor. Av det totala 

resandet utgör cykelresor endast 8 procent.
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gande, gång och cykelåtgärder, sänkta hastighetsgränser och parkeringstal, samt 
översyn av parkeringsavgifter. Sju kommuner fick stöd under 2015. 

Natur- och grönområden (precisering 5)

Enligt SCBs senaste undersökning622 från 2010 har över 90 procent av invånarna i 
de 37 största tätorterna tillgång till ett grönområde inom 300 meter från bostaden.

År 2014 bodde 85 procent av tätortsinvånarna inom cykelavstånd (5km) till ett 
skyddat område, en ökning jämfört med året innan.623 Nya naturområden inom och 
nära tätorter skyddades under 2014. Befolkningen i många tätorter ökar snabbt, vilket 
medför att behovet av tillgängliga naturområden nära bostaden kommer att öka.

Det finns flera indikationer på att tätortsnära natur tas i anspråk för bebyggelse 
och att de gröna ytorna minskar. Detta har bland annat konstaterats genom satel-

622 SCB, 2015. Grönytor och grönområden i tätorter 2010. MI 12 SM 1501. Länk http://www.
scb.se/Statistik/MI/MI0805/2010A01/MI0805_2010A01_SM_MI12SM1501.pdf 

623 SCB, 2015. Skyddad natur den 31 december 2014. MI 41 SM 1501. länk http://www.scb.
se/Statistik/MI/MI0603/2014A01/MI0603_2014A01_SM_MI41SM1501.pdf 

Miljarder personkilometer

Figur 15.3 Persontransporter redovisade i antalet färdade personkilometer 1950–2014

 KÄLLA: TRAFIKANALYS, 2015

Figuren visar att bilen fortfarande är det dominerande transportmedlet. Ökningen av 

persontransporter med bil planade ut något från år 2005 men har 2014 tagit fart igen. 
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litbildstudier.624 Dock saknas det i dagsläget statistik som visar hur stora föränd-
ringarna av grönyta är 2010–2015.

Flera kommuner har genomfört lokala naturvårdssatsningsprojekt (LONA) för 
att bevara, utveckla och tillgängliggöra tätortsnära natur och friluftsområden.625

Kulturvärden i bebyggd miljö (precisering 6)

Nästan hälften av kommunerna anger att de har aktuella dokument motsvarande 
kulturmiljöprogram: 36 procent har kommunomfattande dokument och 13 procent 
har dokument för del av kommunen626. Situationen är relativt konstant sedan 2006.

Underlag som avser kulturmiljön är en viktig förutsättning för en långsiktigt 
hållbar förvaltning av bebyggelsens kulturhistoriska värden. Underlaget i sig är 
dock ingen garant för att den fysiska miljön utvecklas på önskat sätt, även relevant 
kompetens behövs. Under 2015 hade endast 35 procent av kommunerna tillgång till 
antikvarisk kompetens. En fjärdedel av dessa förfogar över en heltidstjänst eller mer.

God vardagsmiljö (precisering 7)

Den sedan länge pågående trenden med sämre tillgång till en mataffär fortsätter. 
Under perioden 2009–2014 har andelen människor bosatta med mindre än 1 km 
från en livsmedelsbutik minskat med en procentenhet till 57 procent. Tillgänglig-
heten minskar i alla kommungrupper utom storstädernas förortskommuner.627

Hälsa och säkerhet (precisering 8)

Klagomål på inomhusmiljön som registreras hos kommunernas miljökontor 
handlar huvudsakligen om fukt och mögel, buller, ventilation samt emissioner och 
lukt628. Antalet klagomål är stabilt.

624 681 SCB. (2009). Förändring av vegetationsgrad och grönytor inom tätorter 2000–2005. 
De tio största tätorterna 2005. www.scb.se

625 Naturvårdsverket, 2015. Friluftsliv för alla. Uppföljning av de tio målen för 
friluftslivspolitiken. Länk: https://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/
Publikationer/ISBN/6700/978-91-620-6700-7/ 

626 RUS och Boverket, 2015. Miljömålsenkät 2015. Andel av alla 290 kommuner. Länk: http://
www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/oppna-data/miljomalsenkaten/

627 Trafikanalys, 2015. Rapport 2015:7 Uppföljning av transportpolitiska mål. Länk: 
http://www.trafa.se/sv/malportal/Indikatorer/Rapport-2013-Uppfoljning-av-de-
transportpolitiska-malen/ 

628 RUS och Boverket, 2015. Miljömålsenkät 2015. 
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Folkhälsomyndigheten har åren 2014–2015 genomfört ett nationellt tillsynspro-
jekt inriktat på ventilation och städning i skolor. Miljökontor från 207 kommuner 
deltog i projektet och nära hälften av landets skolor inspekterades. Resultatet visa-
de att många skolor inte uppfyller miljöbalkens krav på städning och ventilation. 
Brister identifierades bland annat i egenkontrollen som är central för att upptäcka 
och förebygga problem med inomhusmiljön i skolorna. Det är därför viktigt med 
fortsatt regelbunden tillsyn och att kunskapen höjs om hur inomhusmiljön i sko-
lan påverkar hälsan.629

För att rusta upp skollokaler har regeringen beslutat om ett särskilt statsbidrag. 
Fram till 2018 har drygt en miljard kronor avsatts till att förbättra lärmiljön och 
arbetsmiljön och för att minska miljöpåverkan.630 

Sedan den 2 januari 2015 ska bullervärden vid behov anges i planbeskriv-
ning till detaljplan eller i bygglov. Ljudnivåerna avser omgivningsbuller utomhus. 
Huvudregeln är att en tillsynsmyndighet inte kan påverka de fastställda buller-
värdena vid en senare prövning enligt miljöbalken. Samtidigt infördes en ändring 
i PBL som innebär att kommunen får bestämma att lov eller startbesked endast 
får ges under förutsättningar att åtgärder som förebygger olägenheter från omgiv-
ningsbuller har vidtagits.

Den 1 juni 2015 började förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader631 
att gälla. Förordningen innehåller bland annat riktvärden för buller utomhus för 
spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader. 

Regelverket för buller är nu tydligare och bättre samordnat än vad det varit 
tidigare och det finns förutsättningar för att tillämpningen ska bli mera enhetlig i 
landet.

Hushållning med energi- och naturresurser (precisering 9)

Byggandet och användningen av byggnader genererar stor användning av jungfru-
ligt material, energi samt vatten. Byggsektorn bidrar även till stora avfallsmäng-
der632. Miljöpåverkan uppstår under hela byggnadens livscykel. 

629 Folkhälsomyndigheten, 2015. Inomhusmiljön i skolan. Ett nationellt tillsynsprojekt 2014-
2015. Länk: http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/22105/inomhusmiljon-skolan-
15128-webb.pdf 

630 Förordning (2015:552) om statsbidrag för att rusta upp skollokaler. Länk: http://www.
riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2015552-
om-stats_sfs-2015-552/?bet=2015:552 

631 Förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader
632 EU-kommissionens meddelande om resurseffektivitet inom byggsektorn COM (2014) 445, 

1 juli 2014,
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Boverket följer upp miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen genom 
miljöindikatorer633. Resultatet visar generellt på en relativt stabil miljöpåverkan 
över tiden 2008–2013 för flertalet av de utvalda miljöindikatorerna. 

Bygg- och fastighetssektorn svarade för 18 procent av Sveriges totala utsläpp av 
växthusgaser år 2013 sett ur ett livscykelperspektiv. Statistiken visar på en trend 
av minskade totala utsläpp av växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn, 
mycket tack vare minskad energianvändning för uppvärmning. Om uppvärm-
ningen räknas bort ökar utsläppen något från branschen. De totala utsläppen från 
bygg- och fastighetssektorn fördubblas om man tar hänsyn till utsläpp kopplade 
till importvaror.

Klimatpåverkan från tillverkningsfasen är inte försumbar i jämförelse med 
påverkan från driftsfasen. Ett verktyg för att analysera klimatpåverkan är livscy-
kelanalyser, LCA. Det är dock ett komplext verktyg som kräver särskild kunskap 
och data. Slutsatser från Boverkets utredning om byggnaders klimatpåverkan634 
visar att det finns behov av att staten tar ledningen i arbetet med klimatpåverkan, 
om takten på klimatarbetet inom byggsektorn ska öka. Erfarenheter från andra 
länder visar att detta är en framgångsfaktor.

Under 2015 lade Boverket i samråd med flera andra myndigheter fram ett för-
slag att införa krav på ett dokumentationssystem för byggprodukter vid nypro-
duktion av vissa byggnader. Den så kallade loggboken innebär att produktinfor-
mation om de byggprodukter som ingår i byggnadsverket måste sparas. Använd-
ningen av loggbok ger ett bättre kunskapsunderlag och en ökad spårbarhet för 
använda produkter och material i byggnadsverk, inklusive farliga ämnen. 

Kemikalieinspektionen har föreslagit för regeringen att Sverige ska ta fram 
nationella gränsvärden för hur mycket hälsoskadliga kemiska ämnen som får 
avges från byggprodukter som används för att konstruera golv, väggar och inner-
tak. De nya reglerna föreslås gälla från och med 2018 och utformas på samma sätt 
som i flera andra EU-länder för att minimera eventuella handelshinder. 

Den svenska strategin för energieffektiviserande renovering inrapporterades till 
EU-kommissionen 2014 och ska uppdateras vart tredje år. Syftet är att få till stånd 
kostnadseffektiv energieffektivisering vid renovering av byggnader. 

633 Boverket, 2014. Miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen. 
634 Boverket, 2015. Byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv. Rapport 

2015:35,
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Boverket och Energimyndigheten har gemensamt utarbetat förslag och under-
lag till strategin635, 636. I arbetet har hinder för energieffektivisering vid renovering 
analyserats. Myndigheterna har föreslagit att ett informationscentrum upprättas 
för en samlad och effektiv informationsspridning. På så sätt ska fastighetsägares 
kunskaps- och beslutsunderlag inför renovering förbättras. 

Från 2021 ska alla nya byggnader i Europa vara nära-nollenergibyggnader. Syf-
tet är att genom höga energikrav, ställda så att berörda företag får tid på sig att 
ställa om, driva på takten i utvecklingen mot ett allt mer energieffektivt byggande 
i Europa.

Boverket har under 2014 och 2015 haft i uppdrag att föreslå vilka krav på 
svenska byggnaders energiprestanda som nära-noll ska innebära. Ett förslag har 
tagits fram som dels omfattar hur kraven ska ställas, det vill säga vilken energi-
mängd som ska räknas in i byggnadens energiprestanda, och dels vilka nivåer på 
energiprestandan som ska gälla för nära-nollenergibyggnader. 

Förslaget innebär bland annat att byggnader även fortsättningsvis särskilt ska 
hushålla med elenergi, men också att användningen av energi på plats från till 
exempel sol, mark, luft eller vatten främjas637. 

Hållbar avfallshantering (precisering 10)

Mängden hushållsavfall fortsätter att öka, dock långsamt. Totala mängden 
behandlat hushållsavfall ökade med 2,2 procent mellan 2013 och 2014 och upp-
gick till 466,5 kg hushållsavfall per person638. 

År 2015 svarade 211 av Sveriges kommuner, 86 procent av alla svarande kom-
muner, att de arbetar med förebyggande av avfall639. Fokus ligger framför allt på 
matavfall, grovavfall och textilier. Förebyggande arbete för bygg- och rivningsav-
fall och elektronikavfall är i fokus främst hos storstadskommunerna.

635 Boverket & Energimyndigheten, 2013. Förslag till nationell strategi för 
energieffektiviserande renovering av byggnader. ET2013:24. 

636 Boverket & Energimyndigheten, 2015. Förslag till utvecklad nationell strategi för 
energieffektiviserande renovering. ET 2015:17.

637 Boverket, 2015. Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader. Rapport 
2015:26.

638 Avfall Sverige, 2015. Svensk avfallshantering 2015. Länk: http://www.avfallsverige.se/
fileadmin/uploads/Statistikfiler/SAH_2015.pdf 

639 RUS och Boverket, 2015, Miljömålsenkät 2015. Svarsfrekvens för frågan var 84 %.
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Naturvårdsverkets uppdrag att utreda behov av styrmedel för att nå EU:s återvin-
ningsmål redovisades den 9 mars 2015640. Där konstateras bland annat att det är 
svårt att avgöra hur Sverige ligger till i förhållande till EU:s återvinningsmål på 
grund av bristande statistik. Bedömningen är dock att Sverige sannolikt redan idag 
uppnår återvinningsmålet. Naturvårdsverket redogör också för tre styrmedel med 
god miljönytta och bäst möjlighet att ge effekt på relativt kort sikt: krav på mate-
rialåtervinning i kombination med återbetalbar säkerhet eller straffavgift, skatt på 
osorterat avfall respektive handel med sorteringscertifikat. Uppdraget utfördes i 
samråd med Kemikalieinspektionen, Boverket och Trafikverket.

640 Naturvårdsverket, 2015. Icke farligt byggnads- och rivningsavfall. Länk: http://www.
naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/
Redovisade-2015/Icke-farligt-byggnads--och-rivningsavfall/ 

Figur 15.4 Behandlingsmetoder för hushållsavfall 1975–2014

KÄLLA: SVENSKT AVFALL 2015

Den behandlade mängden hushållsavfall var 4,5 miljoner ton år 2014, vilket motsvarar 466 kg 

per person. Drygt 52 procent materialåtervinns, inklusive biologisk återvinning, och 47 procent 

går till energiåtervinning. Sedan 1975 har deponering av hushållsavfall minskat dramatiskt från 

drygt 60 procent till 0,7 procent.

20
13

20
11

20
09

20
07

20
05

20
03

20
01

19
99

19
97

19
95

19
90

19
80

0

10

20

30

40

50

60

Materialåtervinning

DeponeringFörbränning med energiutvinning

Biologisk behandling

Procent



272 MILJÖMÅLEN – ÅRLIG UPPFÖLJNING AV SVERIGES MILJÖKVALITETSMÅL OCH ETAPPMÅL 2016

Analys

Det är svårt att bedöma utvecklingen i miljön för God bebyggd miljö som helhet, 
eftersom målet är komplext och de regionala skillnaderna stora.

Kommunernas höga ambitioner om att bygga en hållbar livsmiljö med goda 
kommunikationer, tillgång till service och natur för alla invånare ger bra förut-
sättningar för att målet ska kunna nås på sikt. Det snabbt ökade bostadsbehovet 
under 2015 har lett till ett ökat tryck på kommunerna att snabbt ta fram ett stort 
antal billiga bostäder. Det är för tidigt att säga hur detta påverkar den byggda 
miljön. Det finns dock en viss risk att en så ansträngd situation leder till lösningar 
där inte alla tre aspekterna av hållbarhet beaktas tillräckligt vid planering och 
byggande.

I vissa tätorter leder det höga exploateringstrycket till intressekonflikter om 
marken. Samtidigt kan kommunerna med ett ökat befolkningsunderlag satsa 
på utveckling av kollektivtrafik och bättre tillgång till service. För många min-
dre kommuner är det dock ofta en svår balansgång, eftersom det är osäkert hur 
befolkningen kommer att utvecklas långsiktigt.

För att kommunernas ambitioner om hållbar utveckling ska kunna förverkligas 
behövs bättre tillgång till kompetens inom flera områden hos både kommuner och 
länsstyrelser. Kompetensen är avgörande för rätt tillämpning av plan- och bygg-
lagen och annan lagstiftning kopplad till fysisk samhällsplanering. Kompetenshö-
jande satsningar som pågår behöver kompletteras med fler åtgärder. 

Flera kommunala och regionala satsningar på att öka resandet med kollektiv-
trafik och cykel i stället för med bil bidrar positivt till målet. Bilens starka position 
som transportmedel är dock fortfarande ett faktum. Minskad bilanvändning i 
framför allt städer är nödvändig för att minska trängsel, buller, få bättre luftkvali-
tet och ge plats för andra verksamheter i staden. Förutsättningar genom befintliga 
och nya styrmedel (till exempel stadsmiljöavtalen) bidrar till den positiva utveck-
lingen. Men det krävs starka politiska ställningstaganden där bilen missgynnas för 
att fler ska välja andra transportsätt.

Akuta bostadslösningar för asylsökande kan leda till tillfällig sänkning av kvalite-
ten i inomhusmiljön. Lösningarna kan även leda till försämrad tillgång till samhälls-
service (livsmedelsbutiker, skolor, vård och kollektivtrafik) för dessa grupper.641 

För inomhusmiljön gäller den tidigare bedömningen. Problemen med fukt och 
mögel, inomhusbuller och radon som har lyfts tidigare år bedöms fortfarande 
aktuella och åtgärdstakten är för låg för att lösa dem fram till år 2020.

641 Länsstyrelserna, 2015. Regional årlig uppföljning av miljökvalitetsmålet God bebyggd 
miljö
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Det nya bidraget till att förbättra inomhusmiljön i skollokaler kommer att lösa 
problemet för många skolor. En långsiktig lösning bör dock vara att se till få en 
fungerande egenkontroll. 

Kraven från EU om nära-nollenergibyggnader påskyndar utvecklingen mot 
alltmer energieffektiva byggnader. Tillsammans med Energimyndigheten arbetar 
Boverket också med underlag till den svenska strategin för energieffektiviserande 
renovering. Syftet är att se till att de energieffektiviseringsmöjligheter som upp-
kommer vid renovering av det befintliga byggnadsbeståndet tillvaratas på ett kost-
nadseffektivt sätt. 

Energieffektiviserande åtgärder i byggnader måste ses i ett livscykelperspektiv, 
eftersom energianvändningen och miljöpåverkan från byggnaden sker även under 
byggfasen och därmed är viktig att ta med i beräkningar för att inte suboptimera 
åtgärderna. 

Livscykelanalyser för byggnader påtalas allt oftare som en metod för att analy-
sera var i bygg-, drifts- eller rivningsfasen det bör sättas in åtgärder för att minska 
miljöpåverkan. Driftfasen har länge varit i fokus. Numera uppmärksammas även 
miljöpåverkan från bygg- respektive rivningsfaserna där det behövs närmare ana-
lyser och eventuella förslag till åtgärder. 

Återvinningen av hushållsavfall har fungerat bra, men att minska avfallsmäng-
derna är fortfarande en utmaning. Vi behöver minska vår konsumtion av varor. 

Bedömning av miljökvalitetsmålet och utvecklingen i miljön

Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga 
och beslutade styrmedel och åtgärder. Utvecklingen i miljön är svagt positiv. Under 
de senaste åren har betydelsefulla insatser gjorts i samhället som bedöms gynna 
miljötillståndet.
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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 är inte 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.

MILJÖKVALITETSMÅLET ÄR INTE UPPNÅTT OCH KOMMER INTE KUNNA NÅS MED 

BEFINTLIGA OCH BESLUTADE STYRMEDEL OCH ÅTGÄRDER

UTVECKLINGEN I MILJÖN ÄR NEGATIV
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Sammanfattning

Förlusten av biologisk mångfald har inte bromsats upp. Många arter och naturty-
per riskerar att försvinna och ekosystem utarmas. 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 och det finns inte tillräckliga resurser för att biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster ska bevaras på sikt.

Under 2015 redovisade Naturvårdsverket regeringsuppdragen att ta fram rikt-
linjer och en genomförandeplan för länsstyrelsernas arbete med samordning och 
utveckling av regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Vi tog också fram 
underlag till en strategi för hur det nationella arbetet med biologisk mångfald kan 
utvecklas i syfte att ta hand om effekter på biologisk mångfald som orsakas av ett 
förändrat klimat.

Naturvårdsverket arbete med att genomföra en kommunikationssatsning om 
ekosystemtjänster fortsatte under året, bland annat togs en guide för värdering av 
ekosystemtjänster fram.

Under året godkände EU-kommissionen det svenska landsbygdsprogrammet för 
2014–2020. Landsbygdsprogrammets miljöersättningar är viktiga för att stärka 
biologisk mångfald, framför allt genom att behålla marker i hävd. Flera ersätt-
ningar inom natur- och kulturmiljöområdet tas bort i nya programmet, vilket sam-
mantaget innebär försämrade möjligheter att nå målet Ett rikt växt och djurliv.

Naturvårdsverket har i samråd med Havs- och vattenmyndigheten under 2015 
tagit fram ett förslag på hur den nya EU-förordningen om invasiva främmande 
arter ska genomföras i Sverige och ett förslag på en svensk förordning med syfte 
att uppfylla kraven från EU.

Stora statliga resurser har lagts på att nå miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och 
djurliv, till exempel genom jordbrukets miljöersättningar, områdesskydd, skötsel 
och åtgärdsprogram för hotade arter. Den beslutade anslagshöjningen för 2016 till 
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten innebär att takten i arbetet 
med skyddade områden och åtgärder i vardagslandskapet kan öka.

Havs- och vattenmyndigheten har påbörjat framtagandet av nya marina 
åtgärdsprogram för hotade arter inom ramen för havsmiljödirektivet.

Ett rikt växt- och djurliv är beroende av att de andra miljökvalitetsmålen nås. 
Det av regeringen återinrättade Miljömålsrådet kan intensifiera arbetet för att nå 
miljömålen.
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Resultat

Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation (precisering 1)

Bedömning av bevarandestatus för de arter och naturtyper som omfattas av EU:s 
habitatdirektiv görs vart sjätte år, senast det gjordes var 2013642, 643. Resultaten 
redovisas även i årliga uppföljningar644, 645 och fördjupad utvärdering 2015646. 

Den svenska rödlistan uppdateras med femårsintervall, senast 2015. Samtidigt tas 
ett rödlisteindex fram för att med ett enda mått ge en överblick över situationen 

642 Sveriges rapportering 2013 enligt artikel 17 i art- och habitatdirektivet. 
643 Wenche Eide (red.) 2014. Arter och naturtyper i habitatdirektivet – bevarandestatus i
Sverige 2013.
644 Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2014. Rapport 6608. 

Naturvårdsverket. 2014
645 Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2015. Rapport 6661. 

Naturvårdsverket. 2015
646 Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering. 

Volym 2 Rapport 6662 Naturvårdsverket 2015.

Rödlisteindex

Figur 16.1 Sammanvägt rödlisteindex 2000–2015

KÄLLA: ARTDATABANKEN, TILLSTÅND OCH TRENDER FÖR ARTER 

OCH DERAS LIVSMILJÖER – RÖDLISTADE ARTER I SVERIGE 2015 

Rödlisteindex beräknar andelen rödlistade arter i förhållande till andelen arter som bedöms vara 

livskraftiga. Det anges i värden mellan 0 och 1 och visar hur stor andel av arterna som väntas 

finnas kvar den närmaste framtiden. Index 1 innebär att förlusten av biologisk mångfald är 

hejdad. Förändringar visar på ökad eller minskad hastighet av förlust av biologisk mångfald. 

Figuren som omfattar ett sammanvägt index för artgrupperna kärlväxter, mossor, gaddsteklar, 

storfjärilar, sländor och ryggradsdjur visar att mycket små förändringar skett de senaste 15 åren.
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för arterna samt underlag för att bedöma om situationen förändras över åren647. I 
dagsläget är det beräknat på ett urval av artgrupper. Resultatet visar att förlusten 
av biologisk mångfald inte hejdats och att hastigheten med vilken arter försvinner 
inte heller bromsats upp, se figur 16.1. Även på artgruppsnivå är förändringarna 
små, de enda med tydlig positiv utveckling är grod- och kräldjur samt däggdjur, 
se figur 16.2. Detta beror till största delen på lyckade naturvårdsinsatser för grod-
djuren. För de stora däggdjuren är bilden mer komplicerad och orsaken till en 
förbättrad situation varierar mellan arter. Det kan till exempel handla om minskad 
giftbelastning som gynnat utter och sälar, naturvårdsinsatser som varit positivt för 
fjällräv och reglerad jakt som hjälpt kronhjorten.

Naturvårdsverket har till år 2015 låtit ta fram rödlisteindex för att även jämföra 
biotoper eller landskapstyper utifrån ingående arter. Skillnaderna mellan olika 
landskapstyper är tydliga, figur 16.3. Jordbrukslandskapet och marin miljö har 

647 Sandström, J., Bjelke, U., Carlberg, T. & Sundberg, S. 2015. Tillstånd och trender för arter 
och deras livsmiljöer – rödlistade arter i Sverige 2015. ArtDatabanken Rapporterar 17. 
ArtDatabanken, SLU. Uppsala

Figur 16.2 Rödlisteindex för olika artgrupper 2000–2015

KÄLLA: ARTDATABANKEN, TILLSTÅND OCH TRENDER FÖR

ARTER OCH DERAS LIVSMILJÖER – RÖDLISTADE ARTER I SVERIGE 2015

Figuren visar att andelen hotade grod- och kräldjur samt däggdjur har minskat de senaste 

15 åren. Av figuren kan man också utläsa att bin är den artgrupp som har störst andel 

hotade arter. Mossor har lägst andel rödlistade arter av dessa åtta artgrupper. 
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lägre indexvärde än övriga landskapstyper, det vill säga högre andel rödlistade i 
förhållande till alla arter i landskapstypen. Det orsakas sannolikt av en allt mindre 
areal jordbruksmark i Sverige som dessutom brukas intensivare och en minskad 
areal naturbetesmark648. I marin miljö är anledningen habitatförstörelse, främst 
orsakat av fiskets bottentrålning och ökad näringsbelastning. 

För genetisk variation, se etappmålet.

Påverkan av klimatförändringar (precisering 2)

Klimatprojektioner visar att de största temperaturförändringarna kommer att ske 
vintertid på norra halvklotet. I Sverige bedöms fjällen och Östersjöns växt- och 
djurliv som särskilt känsliga. Nederbörden förväntas öka i landet, mest i norra 
och västra Sverige. Tidigare islossning i sjöar och stora floder har observerats. Kli-

648 Nordberg, A. 2013. Utvardering av ängs- och betesmarksinventeringen och databasen 
TUVA. Rapport 2013:32. Jordbruksverket, Jönköping. 

Rödlisteindex

Figur 16.3 Rödlisteindex för år 2015 för olika landskapstyper

KÄLLA: ARTDATABANKEN, TILLSTÅND OCH TRENDER FÖR ARTER OCH

DERAS LIVSMILJÖER – RÖDLISTADE ARTER I SVERIGE 2015

Figuren visar att jordbrukslandskapet och den marina miljön är de miljöer som har störst andel 

rödlistade arter. Det orsakas sannolikt av en allt mindre areal jordbruksmark i Sverige som 

dessutom brukas mer intensivt och en minskad areal naturbetesmark. I havet drabbas arterna av 

att deras livsmiljöer förstörs av bottentrålning och övergödning.
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matförändringar har redan påverkat permafrostområden och glaciärer i Sverige 
negativt. Klimatförändringar kan vara en av orsakerna till igenväxning av fjäll-
gräsmarkerna. Fjällområdena kan vara den sista utposten för arter som gynnas av 
ett kallt klimat. 

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 för arter och naturtyper i fjällen och marin baltisk region 
redovisas i årliga uppföljningar649, 650 och fördjupad utvärdering 2015651. 

Enligt den senaste rödlistan från 2015 påverkas över trehundra arter i flera 
olika artgrupper negativt av klimatförändringar652. För cirka femtio arter är kli-
matpåverkan av stor negativ betydelse och för ett fåtal antas effekten istället vara 
positiv. Förändringar i artsammansättningen kan också leda till förändringar i 
naturtyper och ekosystem.

Det finns inga styrmedel specifikt inriktade på klimatanpassningsåtgärder för 
arter och naturtyper som i klimatscenarier har utpekad förhöjd risk för utdöende. 
Minskar andra påfrestningar som fragmentering, överexploatering, föroreningar, 
invaderande arter och andra skador och förlust av livsmiljöer ökar också möjlig-
heten för arter och ekosystem att kunna anpassa sig till klimatförändringar. Olika 
åtgärder för att minska sådana påfrestningar görs i fjällen, se Storslagen fjällmiljö 
och för att förbättra situationen i havet, se Hav i balans samt levande kust och 
skärgård och Ingen övergödning. Ytterligare förslag på åtgärder i fjällen togs fram 
2014 i Förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö653, men 
inget beslut har ännu fattats om att genomföra åtgärderna.

649 Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2014. Rapport 6608. 
Naturvårdsverket. 2014

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

651 Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering. 
Volym 2 Rapport 6662 Naturvårdsverket 2015.

652 ArtDataBanken, sökning i Artfakta: påverkan av klimatförändringar 
653 Förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö. Redovisning av ett 

regeringsuppdrag. Naturvårdsverket. SKRIVELSE 2014-06-05 NV-04173-13
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Under 2015 har Sverige och Norge gemensamt undertecknat en avsiktsförklaring 
om att samarbeta för att uppnå en livskraftig fjällrävspopulation i Skandinavien654.

Under 2015 redovisade Naturvårdsverket också ett regeringsuppdrag om 
underlag till en strategi för hur det nationella arbetet med biologisk mångfald kan 
utvecklas i syfte att ta hand effekter på biologisk mångfald till följd av ett förändrat 
klimat. Redovisningen är bredare än denna precisering och betonar att resilienta 
ekosystem, stabila populationer och god genetisk variation är nycklar till en lång-
siktigt hållbar klimatanpassning. Principer som kan vägleda aktörer som tar sig 
an det förändrade klimatets utmaningar pekas ut och förslag på möjliga åtgärder 
finns också655. Flera av åtgärderna har förts fram i liknande ordalag i redovisningen 
av SMHI:s regeringsuppdrag om kontrollstation för ett förändrat klimat656 och i 
FU15657.

Ekosystemtjänster och resiliens (precisering 3)

Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag finansierar sju projekt inom forsknings-
satsningen Värdet av ekosystemtjänster som pågått i två av tre år. Inom regerings-
uppdraget som rör kommunikation om ekosystemtjänster har en Guide för värde-
ring av ekosystemtjänster658 producerats. Sverige deltar aktivt i det forskningsnära 
arbetet inom EU med kartläggning och bedömning av ekosystemtjänster (MAES). 
I en förstudie för en gemensam nordisk kartläggning av biologisk mångfald och 
värdering av ekosystemtjänster har en projektplan för en nordisk IPBES bedöm-
ning utvecklats med finansiering från Nordiska ministerrådet.

Grön infrastruktur (precisering 4)

Under 2015 redovisade Naturvårdsverket regeringsuppdraget att tillsammans 
med Havs-och vattenmyndigheten, Statens jordbruksverk, Boverket, Trafikverket 
och Skogsstyrelsen ta fram riktlinjer och en genomförandeplan för länsstyrelser-

654 Avsiktsförklaring/intensjonserklaering om en forvaltning av den skandinaviske 
fjellrevpopulation. M2015/3141/Nm

655 Bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald i ett förändrat klimat. Redovisning 
av regeringsuppdrag. NV-00323-15. Naturvårdsverket

656 Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat. SMHI, rapport 
Klimatologi nr 12, 2015. 

657 Styr med sikte på miljömålen – Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av miljömålen 
2015. Rapport 6666, oktober 2015. 

658 Guide för värdering av ekosystemtjänster. Rapport 6690. Naturvårdsverket 2015.
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nas arbete med samordning och utveckling av regionala handlingsplaner för grön 
infrastruktur i land och vatten659. 

I 2015 års regleringsbrev fick länsstyrelserna i uppdrag att ta fram regionala 
handlingsplaner som ska bygga på de ovan nämnda riktlinjerna. Samtidigt fick 
Naturvårdsverket ett regeringsuppdrag att i samråd med Havs-och vattenmyndig-
heten, Boverket, Trafikverket, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket och Riksantikva-
rieämbetet koordinera länsstyrelsernas arbete. Handlingsplanerna ska vara fast-
ställda år 2017, och samtidigt slutredovisas koordineringsuppdraget. 

Naturvårdsverket har 2015 fattat 605 beslut om områdesskydd vilket är något 
fler än året före. Under 2015 har 4 500 hektar mark säkrats för naturvårdsända-
mål genom ESAB-paketet. Tillsammans med de 25 000 hektar som vi säkerställt 
genom 1:16-anslaget har vi säkrat cirka 29 500 hektar under 2015.

Naturvårdsverket fördelade cirka 337 miljoner kronor i bidrag till länsstyrelser-
na, stiftelsen Tyrestaskogen och Laponiatjuudjudus för arbete med förvaltning av 
nationalparker, naturreservat, Natura 2000-områden och naturvårdsområden. 250 
miljoner kronor i ordinarie fördelning februari 2015 och 87 miljoner ytterligare i 
juni 2015 efter vårändringsbudgeten. Cirka 40 procent av de fördelade medlen går 
till skötsel av natur, framför allt till odlingslandskapets betesmarker och slåtter-
ängar som har den mest krävande skötseln. I många fall behövs också omfattande 
restaureringar av markerna.

Under 2015 har EU-kommissionen beviljat ett nytt LIFE-projekt inom natur 
och biologisk mångfald med en finansiering från EU på strax under 3 500 000 
euro. 

År 2015 fastställdes tio åtgärdsprogram för hotade arter: alvarlarvmördare, 
barbastell, brynia, batavsand-, fältsand-, och flodsandbi, fältgentianor i naturliga 
fodermarker, sandstäpp, fältpiplärka, skärrande gräshoppa, trolldruvemätare och 
hotade vadare på sydsvenska ängar. Uppdatering gjordes av tre program. Vid årets 
slut var 144 program gällande. Antalet genomförda och avslutade program är 47. 

Havs- och vattenmyndigheten har påbörjat framtagandet av nya marina 
åtgärdsprogram för hotade arter inom ramen för havsmiljödirektivet. Den beslu-
tade anslagshöjningen till Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten för 
2016 innebär att takten i arbetet med områdesskydd, skötsel av skyddade områ-
den och åtgärder i vardagslandskapet kan öka.

659 Uppdrag att ta fram riktlinjer och en genomförandeplan avseende regionala 
handlingsplaner för grön infrastruktur (M2014/1948/Nm) Slutredovisning NV-06340-14
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Genetiskt modifierade organismer (precisering 5)

Ingen genetiskt modifierad växt odlades kommersiellt i Sverige under 2015, men 
forskningsförsök gjordes med en insektsresistent majssort. Utöver detta pågår fält-
försök med asp och hybridasp, äpple, päron, backtrav, oljekål samt potatis660. För 
vattenlevande organismer finns ett fåtal aktuella tillstånd från Havs- och vatten-
myndigheten att använda genetiskt modifierad zebrafisk för forskningsverksamhet 
i inneslutna system661. 

Genetiskt modifierade organismer har inte 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 modifie-
rade organismer från till exempel uppföljning av kontroll vid fältförsök. 

Främmande arter och genotyper (precisering 6)

I Sverige finns cirka 2 200 främmande arter, det vill säga arter som spritts med 
människans hjälp till platser utanför deras naturliga hemvist. Idag uppskattas 389 
av dessa vara invasiva och 83 potentiellt invasiva662, det vill säga att de riskerar 
att hota biologisk mångfald samt relaterade ekosystemtjänster och kan i vissa fall 
även ha stora negativa effekter på människors hälsa eller ekonomin. Antalet främ-
mande arter ökar och de som redan finns i landet ökar i numerär.

Global handel med fler transporter och kortare transporttider ökar antalet 
främmande organismer som oavsiktligt följer med exempelvis virkestransporter 
eller i fartygs barlastvatten. Risken ökar också att de överlever och sprids i landet. 
Avsiktlig import av sällskapsdjur, levande mat och exotiska växter har också ökat, 
samtidigt som förändringar i vårt klimat medför en större möjlighet för främman-
de arter att överleva och sprida sig i svensk natur. En oroande upptäckt är att man 
i fyra län har hittat flera populationer av olika groddjursarter infekterade med den 
främmande svampen Batrachochytrium dendrobatidis (Bd eller Chytridsvamp). 
Chytridsjuka är därmed ett reellt hot mot redan hotade svenska groddjur. 

Barlastvattenkonventionen, som antogs 2004, är viktig för arbetet med att 
begränsa spridningen av marina främmande arter. Det saknas fortfarande minst 
0,44 procent av världstonnaget för att konventionen ska kunna träda i kraft. 
Intensivt arbete med att genomföra den nya EU-förordningen om invasiva främ-

660 Ett rikt odlingslandskap avsnitt 1.1.5 i Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 
miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering. Volym 2. Rapport 6662 Naturvårdsverket 
2015.

661 Målövergripande analys om GMO från Jordbruksverket. 
662 The European Network on Invasive Alien Species, NOBANIS (www.nobanis.org).
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mande arter663 pågår. I dagsläget är 37 arter utpekade som invasiva främmande 
arter av unionsbetydelse. För dessa arter kommer alla medlemsländer ha skyldig-
het att vidta åtgärder när förteckningen träder i kraft under 2016. Tre av dessa 
anses vara etablerade i svensk natur: gul skunkkalla, tromsöloka och signalkräfta. 
Ytterligare en art, ullhandskrabba, hittas ofta i svenska vattnen. Sverige arbetar 
även för att amerikansk hummer och mårdhund under 2016 ska betecknas som en 
invasiv främmande art av unionsbetydelse då dess import och spridning är ett hot 
mot den biologiska mångfalden. 

Naturvårdsverket har i samråd med Havs- och vattenmyndigheten under 2015 
tagit fram ett förslag på hur den nya EU-förordningen ska genomföras i Sverige, 
samt en svensk förordning med syfte att uppfylla kraven från EU. Arbetet har 
utgått ifrån det regeringsuppdrag som Naturvårdsverket presenterade 2014664. Ett 
fokus för arbetet under 2015 har varit att utföra insatser som behövs för att upp-
fylla förordningen. Bekämpning av mårdhund samt lokala bekämpningsinsatser 
mot bland annat vresros, jätteloka, sjögull, gul skunkkalla, mink och svart dvärg-
mal har utförts.

Biologiskt kulturarv (precisering 7)

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. Värdefulla ängs- och betesmarker, brynmiljöer 
och betad skog är några av de miljöer som innehåller biologiskt kulturarv och 
som hotas av förändrad markanvändning och moderna brukningsmetoder inom 
jord- och skogsbruket. Det biologiska kulturarvet i fjällandskapet är viktigt men 
mindre känt.

Gräsmarkerna hör till de naturtyper som har sämst status enligt artikel 17-rap-
porteringen och trenden verkar fortsätta brant utför665, 666.

663 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.

664 Invasiva främmande arter - Redovisning av ett regeringsuppdrag. 2014. NV-00684-14.
665 Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2015. Rapport 6661. 

Naturvårdsverket. 2015
666 Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering. 

Volym 2 Rapport 6662 Naturvårdsverket 2015.
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Ängs- och betesmarker i odlingslandskapet sköts bland annat med miljöersätt-
ningar, men arealen betesmark som fått stöd under perioden 2005–2014 har mins-
kat. Sedan år 2014 har även arealen slåtteräng minskat667. 

Miljöersättningar tillsammans med stödet Nokås har också finansierat bevaran-
de av naturvärden och kulturmiljöer i skogen som fäbodmiljöer, brynmiljöer och 
betad skog, men omfattningen har varit blygsam. 

Sverige har ett nytt landsbygdsprogram, EU-kommissionen godkände under 
året programmet för 2014–2020. Landsbygdsprogrammets miljöersättningar är 
viktiga för att stärka biologisk mångfald, framför allt genom att behålla marker 
i hävd. Även gårdsstödet är betydelsefullt för att behålla marker i hävd. Det nya 
programmet ger dock sammantaget försämrade möjligheter att nå målet Ett rikt 
växt och djurliv. 

Detta eftersom miljöersättningen för att sköta och synliggöra landskapselement 
på åkermark och för naturfrämjande åtgärder på åkermark tagits bort och miljö-
investeringen för specialinsatser inte finns kvar. Dessa var ett viktigt stöd för åtgär-
der i åtgärdsprogram för hotade arter i odlingslandskapet. Möjligheter till ersätt-
ningar för att restaurera stenmurar, trägärdesgårdar och alléer har också begrän-
sats. De lagändringar som gjordes i biotopskyddet under 2014 innebär ytterligare 
en risk att småbiotoper försvinner. 

Biologiskt kulturarv återfinns i många naturreservat och behöver lyftas fram 
och skötas för att värdena ska bestå. En stor del av medlen för skötsel som Natur-
vårdsverket fördelar går till odlingslandskapets betesmarker och slåtterängar, men 
medlen räcker inte till. För att skydda och vårda särskilt värdefulla kulturhisto-
riska helhetsmiljöer, som till exempel har formats av lantbruket eller präglats av 
samekulturen, bildas kulturreservat där även biologiskt kulturarv ingår i varie-
rande grad. År 2015 fanns 43 kulturreservat i Sverige 668. 

Under 2015 har Jordbruksverket tagit fram ett informationsblad om kulturspår 
i odlingslandskapet669 och Riksantikvarieämbetet har gjort en fältmanual till bio-
logiska kulturlämningar och historiebärande kulturspår670.

Den genetiska mångfalden hos domesticerade arter följs upp i Ett rikt odlings-
landskap. 

667 Miljömålsportalen Indikatorerna Areal betesmark och Areal slåtteräng i miljöersättningen 
för bevarande av betesmarker och slåtterängar för miljökvalitetsmålet Ett rikt 
odlingslandskap

668 http://www.raa.se/kulturarvet/landskap/kulturreservat/forteckning-3/
669 Låt kulturspår gynna mångfald. Jordbruksinformation 16 2015. Jordbruksverket16
670 Inventering av biologiskt kulturarv. Riksantikvarieämbetet 2015.
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Tätortsnära natur (precisering 8)

Under 2015 beviljades cirka 24 miljoner kronor i bidrag till tätortsnära LONA-
projekt. Totalkostnaden för dessa projekt var cirka 49 miljoner kronor. För att 
bättre tillvarata den tätortsnära naturen pågår arbete med att ta fram sammanlagt 
ett 90-tal naturvårdsprogram, grönstrukturplaner, skötselplaner, friluftsplaner och 
fiskevårdsplaner. Den biologiska mångfalden stöds bland annat genom stängsling 
för betesdrift (cirka 10 km), framröjning av 1 100 grova träd, sly- och vassröjning 
(cirka 20 hektar), restaurering-. biotop och populationsförstärkande åtgärder (cir-
ka 350 hektar) samt gallring och röjning (cirka 400 hektar). Cirka 7 km tillgäng-
lighetsanpassas och cirka 150 km vandringleder och 500 kvadratmeter P-platser 
anläggs. 

För att lyfta begreppet ekosystemtjänster efterfrågas i 2016 års LONA-ansök-
ningar vilken ekosystemtjänst åtgärden avser att ge ett bidrag till. 

Analys

Uppgifter från 2013 om bevarandestatus för de arter och naturtyper som omfattas 
av EU:s habitatdirektiv visar inte på tillräcklig effekt av de senaste årens miljöar-
bete inom området för att leda till gynnsam bevarandestatus.

En jämförelse av rödlisteindex över tid visar också att förlusten av biologisk 
mångfald inte hejdats och att hastigheten med vilken arter försvinner inte hel-
ler bromsats upp. De enda artgrupper med tydlig positiv utveckling är grod- och 
däggdjur. Oroande för groddjurens utveckling på sikt är dock förekomsten av 
Chytridsjuka i landet.

Nyttjandet av naturresurser är det som 2015 har störst påverkan på biologisk 
mångfald. Eftersom effekter av markanvändning är så mycket kraftigare idag är 
det svårt att upptäcka och förutsäga effekter av klimatförändringar671. Kunskaps-
läget har också brister vad gäller tillståndet för ekosystem, den genetiska mångfal-
den samt vilka främmande arter som kan vara invasiva.

För att nå målet gynnsam bevarandestatus för i Sverige naturligt förekommande 
naturtyper och arter har det störst betydelse vad som sker i vardagslandskapet. 
Hänsyn i nyttjandet av mark och vatten men även skötselåtgärder utanför skydda-
de områden är därför av största betydelse. Förslag till ändringar av styrmedel som 
tagits fram under 2015 räcker inte för att ändra på detta eller går i fel riktning. 

671 Sverige inför klimatförändringarna – hot och möjligheter SOU. Kapitel 4.5 Naturmiljön
och miljömålen 2007:60. Miljödepartementet
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Regeringens pågående arbetet med det nationella skogsprogrammet och den 
aviserade utredningen om förändringar i skogsvårdslagstiftningen kan dock, bero-
ende på utfall, leda till förbättrad miljöhänsyn i skogen på längre sikt. 

Odlingslandskapets arter och naturtyper hör till dem med sämst status672. Jord-
brukslandskapet har också högst andel rödlistade i förhållande till alla arter i 
landskapstypen. 

Sverige har nytt landsbygdsprogram, EU-kommissionen godkände under året 
programmet för 2014–2020. Landsbygdsprogrammets miljöersättningar är viktiga 
för att stärka biologisk mångfald, framför allt genom att behålla marker i hävd. 
Även gårdsstödet är betydelsefullt för att behålla marker i hävd. Det nya program-
met ger dock sammantaget försämrade möjligheter att nå Ett rikt växt och djur-
liv. Detta eftersom miljöersättningen inte längre ges för att sköta och synliggöra 
landskapselement på åkermark eller främja naturåtgärder där. Möjligheten till 
ersättningar för att restaurera stenmurar, trägärdesgårdar och alléer har begränsat 
och inte heller miljöinvesteringen för specialinsatser, ett viktigt stöd för åtgärder i 
åtgärdsprogram för hotade arter i odlingslandskapet, finns kvar. 

Möjligheten att få dispens från det generella biotopskyddet i miljöbalken ökade 
2014 med syftet att möjliggöra ett mer rationellt jordbruk. Dispens får dock 
endast ges i de fall där syftet med skyddet inte äventyras. Utvecklingen av hur det-
ta tillämpas bör följas så att inte syftet med biotopskyddet åsidosätts och en grön 
infrastruktur försvagas. Det är viktigt också i ljuset av att miljöstödet tagits bort 
för dessa biotoper. Såväl tillstånd som styrmedel för odlingslandskapets biologiska 
mångfald indikerar alltså en försämring.

En landskapsstrategi för långsiktigt bevarande av kärnområden för biologisk 
mångfald i odlingslandskapet behöver tas fram och omfatta insatser som är nöd-
vändiga för att bevara och stärka landskapets värden. Jordbruksverket och Natur-
vårdsverket har inlett en dialog om detta. I arbetet behöver behovsanpassade och 
samhällsekonomiskt effektiva skötselmetoder utvecklas.

Den ansats som regeringen gör för att stärka arbetet med grön infrastruktur 
är bra och bör även fortsatt vara en central del i arbetet med att bevara biologisk 
mångfald. När arbetet med de regionala handlingsplanerna har kommit längre, 
och gett ett väsentligt bättre beslutsunderlag, kan perspektivet få större genomslag 
för styrmedlens utformning och implementering. Att kunna rikta åtgärder i land-
skapet där de bedöms göra störst nytta leder till en mer kostnadseffektiv natur-
vårdspolitik. 

Under 2014 fick länsstyrelserna möjlighet att upphäva strandskyddet vid små 
sjöar och vattendrag. Utvecklingen av hur detta tillämpas bör också följas så att 

672 Wenche Eide (red.) 2014. Arter och naturtyper i habitatdirektivet – bevarandestatus i
Sverige 2013.
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inte syftet med strandskyddet åsidosätts och en grön infrastruktur försvagas och 
naturvärden försvinner.

Stora statliga resurser har lagts på att nå miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och 
djurliv, till exempel genom miljöersättningar, områdesskydd, skötsel och åtgärds-
program för hotade arter. Förstärkningen av Naturvårdsverkets anslag till 2016 
kan öka takten i genomförandearbetet.

Förståelsen för ekosystemtjänsternas värden och deras betydelse i samhället kan 
öka genom den kommunikationssatsning som Naturvårdsverket gör. Den pågå-
ende forskningssatsningen ”Värdet av ekosystemtjänster” kan öka kunskapen om 
hur dessa värden bättre beaktas i olika beslutssituationer.

Det fortsatta arbetet med att genomföra EU-förordningen om invasiva främ-
mande arter i Sverige är prioriterat. Bland annat ska ett system för offentliga 
kontroller samt hanteringsplaner för invasiva främmande arter av unionsbety-
delse tas fram. Fortsatt arbete behöver även bedrivas mot de invasiva främmande 
arter som ännu inte omfattas av EU-förordningen, men som utgör ett potentiellt 
nationellt hot mot den biologiska mångfalden och relaterade ekosystemtjänster i 
Sverige. Detta kan exempelvis göras genom att arbeta för att de tas upp på EU-
förteckningen eller på en förteckning över invasiva främmande arter av betydelse 
för medlemsstaten, det vill säga en nationell lista.

Det kvarstår mycket arbete för att bevara den biologiska mångfalden, kultur-
miljön samt förbättra förutsättningarna för friluftsliv i tätortsnära natur. I arbetet 
är det viktigt att lyfta begreppet ekosystemtjänster och därmed tydliggöra kopp-
lingen till den biologiska mångfalden.

Enligt en undersökning bedrivs cirka 90 procent av allt friluftsliv inom en mils 
radie från bostaden. Statliga satsningar på friluftslivet bör i större utsträckning 
återspegla detta. 

Ett rikt växt- och djurliv är beroende av att de andra miljökvalitetsmålen nås, 
speciellt Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Myllrande våtmarker, Levande 
sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Storslagen 
fjällmiljö, Begränsad klimatpåverkan och de delar av Giftfri miljö som handlar om 
biologisk mångfald och ekosystem. Det av regeringen återinrättade Miljömålsrå-
det kan intensifiera arbetet för att nå miljömålen.

Bedömning av miljökvalitetsmålet och utvecklingen i miljön

Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och 
beslutade styrmedel och åtgärder. Utvecklingen i miljön är negativ. Under de senaste 
åren har insatser i samhället gjorts som motverkar miljökvalitetsmålet och det går 
att se en negativ utveckling i miljötillståndet nu och framåt de närmaste åren.





Den regionala uppföljningen  
av miljökvalitetsmålen



290 MILJÖMÅLEN – ÅRLIG UPPFÖLJNING AV SVERIGES MILJÖKVALITETSMÅL OCH ETAPPMÅL 2016

SAMLAD REGIONAL BEDÖMNING AV MILJÖMÅLEN

Syftet med den regionala uppföljningen av miljökvalitetsmålen som länsstyrelserna 
och Skogsstyrelsen gör varje år är dels att ge underlag till den nationella uppfölj-
ningen, dels att ge kunskap till de aktörer som verkar regionalt och lokalt. I detta 
avsnitt sammanfattas och analyseras några av de viktigaste delarna av den regio-
nala uppföljningen som gjordes senhösten 2015. Den samlade tablån på sidorna 
i slutet av texten ger en översikt över de regionala bedömningarna av om målen 
nås och utvecklingen i miljön i länen. På webbsidan www.miljömål.se finns den 
regionala uppföljningen för respektive län att läsa. Avsnittet är utarbetat av sam-
verkansorganet RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet). 

Samlad bedömning av de regionala målen

Länsstyrelserna har i enlighet med sina anvisningar bedömt alla mål utom Begrän-
sad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö. De två första är 
globala mål och bedömningar kan här inte skilja sig från de nationella. För det 
sistnämnda är betingelserna över landet desamma. För samtliga mål har länsstyrel-
serna redovisat resultat och analys av miljöarbete och miljötillstånd.

Länsstyrelsernas bedömningar är ganska stabila jämfört med året innan. Det 
har inte skett några nämnvärda förskjutningar i bedömningen av målen med 
undantag för fjällmålet, där de två nordligaste länen har ändrat sina bedömningar 
både vad gäller tillstånd och utveckling. 

Den ändrade bedömningen av fjällmålet beror på att de senaste årtiondenas 
varmare klimat nu börjat ge synbara effekter och att kulturmiljöerna i fjällmil-
jön inte bevaras, vårdas eller inventeras. Den mer negativa bedömningen beror 
även på att körskador och andra effekter av exploateringen är allvarligare än vad 
man tidigare trott. Men Storslagen fjällmiljö är ändå ett av de tre mål som länen 
bedömer mest positivt, de andra två är Frisk luft och Grundvatten av god kvalitet. 
Vad gäller utvecklingen i miljön så finns det flest positiva bedömningar för målen 
Frisk luft, Bara naturlig försurning, Grundvatten av god kvalitet och God bebyggd 
miljö.

För sju miljökvalitetsmål finns det inget län som ser en möjlighet att nå målet 
till år 2020. Dessa mål är Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans 
samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt 
odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. För miljökvalitetsmålen Ett rikt 
odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv anser dessutom alla län att utveck-
lingen är negativ.
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De tidigare observerade geografiska skillnaderna består och kan som tidigare 
förklaras med gynnsammare förutsättningar i de mer glest befolkade länen samt 
att vissa delar av landet har drabbats mindre av försurningen beroende på en mer 
gynnsam geologi.

Hänsyn och resurser till natur- och kulturmiljövärden

För de miljömål där vård och skydd av natur- och kulturmiljöer är en viktig del, 
framför allt Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande sko-
gar och Ett rikt växt- och djurliv, har Sverige stor egen rådighet och i huvudsak 
de nödvändiga styrmedlen. Men bristen på resurser, framför allt pengar till olika 
åtgärder, återkommer även denna gång ofta som den enskilt viktigaste förklaring-
en till varför målen inte kan uppnås. Det har dock skett stora resursförstärkningar 
för naturvården under år 2016 och det kan ge effekter i kommande års uppfölj-
ning.

För Ett rikt odlingslandskap bedöms näringens ekonomiska lönsamhet vara den 
avgörande frågan. Lönsamheten beror till stor del på den gemensamma jordbruks-
politiken, CAP, där Sverige inte har egen rådighet. Landsbygdsprogrammet är ett 
viktigt styrmedel som bidrar till vissa viktiga delar av miljöarbetet för Ett rikt 
odlingslandskap. Samtidigt har den nya utformningen av programmet försämrat 
möjligheterna att nå delar av Ett rikt odlingslandskap liksom andra miljökvali-
tetsmål, inte minst inom kulturmiljöområdet där ersättningen för skötsel av land-
skapselement har försvunnit.

Miljöhänsynen i skogsbruket är fortfarande otillräcklig. För exempelvis Väster-
botten framhåller Skogsstyrelsen att viktiga naturmiljöer fortsätter att fragmente-
ras och arealen skog med lång biologisk kontinuitet fortsätter att minska. Skogens 
kulturmiljövärden skadas dessutom i stor omfattning i samband med avverkning 
och markberedning. 

Men i några län har Skogsstyrelsen bedömt att situationen kan komma att 
förbättras. Projektet Dialog om miljöhänsyn börjar ge effekt i skogen och mycket 
tyder på att omfattande förbättringar är att vänta de närmaste åren. Många skogs-
företag satsar nu stora resurser på kompetensutveckling och utveckling av rutiner, 
inte minst för att förhindra skador på mark och vatten. Stora utbildningsinsatser 
har också påbörjats kring de nya målbilderna för god miljöhänsyn vid skogliga 
åtgärder som är en del av dialogprojektet. 

I Kronoberg har Naturskyddsföreningen i länet börjat inventera anmälda 
avverkningar. Flera av inventeringarna har resulterat i att nya nyckelbiotoper har 
registrerats av Skogsstyrelsen. Inventeringarna har även påverkat skogsbrukets 
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arbete med miljöhänsyn och certifiering. Samtidigt har det aktualiserat behovet av 
en revidering och ett omtag av nyckelbiotopsinventeringen. 

För exempelvis Södermanland skriver Skogsstyrelsen att en fortsatt ökad tyd-
lighet och förstärkning av tillsynen kan ge positiva effekter på miljön i skogen. 
Det är viktigt med fortsatt dialog kring miljöhänsynens betydelse och vikten av 
att skydda och bevara värdefull skog. Skogen har dessutom en stor betydelse för 
friluftsliv och rekreation, men det finns en kunskapslucka gällande hänsyn och 
anpassning av åtgärder, där förhoppningsvis framtagna målbilder kan medföra 
en kompetenshöjning inom området. För att anpassa hur skogen används till fler 
intressen, ofta i tätortsnära områden, har främst kommuner och andra offentliga 
förvaltare börjat använda brukningsmetoden hyggesfritt skogsbruk. 

Bakomliggande drivkrafter – konsumtions- och produktionsmönster

I länen ökar fokus på att påverka bakomliggande drivkrafter och att verka för 
mer hållbara konsumtions- och produktionsmönster inom olika områden.

Alla storstadslän framhåller att den ökande konsumtionen och befolknings-
tillväxten minskar möjligheterna att nå flera miljömål. I flera län sker samtidigt 
initiativ som syftar till hållbar samhällsomställning. Länsstyrelsen i Västra Göta-
land nämner exempelvis att man tillsammans med regionen arbetar i ett samarbete 
kallat Fossiloberoende Västra Götaland.

Flera länsstyrelser har tagit frivilliga initiativ för att nå en mindre giftig miljö. 
Länsstyrelsen i Blekinge framhåller att det krävs utbildning, information och en 
utvecklad dialog mellan kommuner, myndigheter och branschföreträdare. Barn 
är särskilt utsatta för påverkan av miljögifter. Flera kommuner i länet har beaktat 
detta och påbörjat projekt som kan sammanfattas under namnet Giftfri förskola. 
Under hösten 2015 samlade Länsstyrelsen i Blekinge politiker och tjänstemän från 
kommunerna i ett strategiskt samtal om en giftfri vardag för våra barn med syfte 
att stimulera det fortsatta arbetet med en giftfri barnomsorg. En pådrivande fak-
tor har i flera fall varit regeringens beslut om arbete med en giftfri vardag. Många 
landsting har sedan länge arbete med att utveckla sina upphandlingar för att und-
vika varor med högt innehåll av giftiga ämnen.

Viktigt med samhällsplanering

Endast enstaka länsstyrelser kommenterar arbetet med regionala transportpla-
ner. Länsstyrelsen i Västra Götaland skriver att länstransportplanen inte bidrar i 
tillräcklig utsträckning till att Begränsad klimatpåverkan nås. De påpekade i sitt 
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yttrande över planförslaget att detta istället motverkar måluppfyllelse eftersom 
förslaget till plan sammantaget beräknas ge ökade utsläpp av växthusgaser. Läns-
styrelsen i Norrbotten skriver som något positivt att länstransportplanen prio-
riterar gång- och cykelvägar, där cykelvägnätet byggs ut kontinuerligt även om 
det går långsamt. En länsplan för transportinfrastruktur fastställdes av Region 
Gotland 2014. I den är medel uppdelade mellan utveckling av gång- och cykelvä-
gar, tillgänglighet, trygghet- och säkerhetsåtgärder, kollektivtrafik samt stads- och 
tätortsutveckling.

Alla länsstyrelser nämner kommunernas arbete med översiktsplaner. Läns-
styrelsen i Jämtlands län skriver att de nyare översiktsplanerna har en tydligare 
koppling med nationella mål, planer och program. Det gäller bland annat målet 
God bebyggd miljö angående till exempel hushållning med energi och resurser, 
hänsyn till kulturvärden samt människors hälsa och säkerhet. Länsstyrelsen i Väs-
ternorrland skriver att det pågår ett aktivt arbete inom översiktsplanering som i 
sig skapar bättre förutsättningar för ett intensivare tvärsektoriellt arbete och en 
sammanhängande planering. 

De flesta av Skånes kommuner planerar för en hållbar bebyggelsestruktur 
genom att samla den nytillkommande bebyggelsen till befintliga tätorter och i 
goda kollektivtrafiklägen. Ett fortsatt aktivt arbete i denna riktning är en förut-
sättning för att nå flera av målen.

Länsstyrelsen i Stockholms län skriver att länets snabba befolkningstillväxt 
leder till ökad trafik, ökade avloppsvolymer och en stor efterfrågan på mark för 
bland annat bostadsbyggande. När miljömålsuppföljningen sätts i relation till till-
växten utmärker sig några stora områden som särskilt viktiga att arbeta med för 
att kunna nå miljömålen i länet. Dessa är transporter, markanvändning, konsum-
tion och vattenkvalitet. Åtgärder behöver göras inom bland annat samhällsplane-
ring, rådgivning och tillsyn. 

Brist på aktuella kunskapsunderlag inom kulturmiljöområdet förs fram av läns-
styrelserna inom en rad miljömål. Flera länsstyrelser har under året fortsatt att 
satsa på förbättrade underlag för till exempel kulturmiljövårdens riksintressen och 
värdefulla kulturmiljöer vid vattendrag, men fortfarande kvarstår stora behov. 
Dessa underlag framhålls som en förutsättning för ökad hänsyn till kulturmiljö-
värden inom bland annat fysisk planering.

Västerbotten är en länsstyrelse som tar upp Vattenmyndigheternas åtgärdspro-
gram. De konstaterar att de måste genomföras, men också att resurstilldelningen 
för att genomföra nödvändiga åtgärder är alldeles för begränsande. 

En del länsstyrelser nämner också sina breda åtgärdsprogram för miljömålen. 
Länsstyrelsen i Dalarnas län skriver att åtgärdsprogrammet för de regionala miljö-
målen ökar möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen.
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Den regionala årliga uppföljningen av miljömålen innehåller få analyser av 
näringslivets miljöarbete och arbete med regional tillväxt.

Gemensamt arbete för att nå miljömålen

Länsstyrelserna har under året haft ett särskilt uppdrag att redovisa hur de inte-
grerar miljömålen i sin egen verksamhet och verkar för målen gentemot kom-
muner och näringsliv, samt hur de använder regionala åtgärdsprogram för detta. 
Detta uppdrag, tillsammans med länsstyrelsernas medverkan i Miljömålsrådet, har 
under året inneburit ökad dialog om miljömålsuppdraget mellan länsstyrelserna. 

Under hösten 2015 ordnades ett större möte där representanter för alla läns-
styrelser och alla länsstyrelseverksamheter som berörs av miljömålen träffades  
och diskuterade hur långt man kommit och vad som kan göras mer. Flera gemen-
samma vägledningar och liknande till stöd för de enskilda länsstyrelsernas miljö-
målsarbete har tagits fram under året eller är på väg att tas fram.
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NÅR VI MILJÖKVALITETSMÅLEN I LÄNEN?

Frisk luft

Bara naturlig  
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Giftfri miljö

Ingen övergödning

Levande sjöar  
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JA: Miljökvalitetsmålet är uppnått  

eller kommer kunna nås.
POSITIV: Utvecklingen i miljön är positiv.

NÄRA: Miljökvalitetsmålet är delvis uppnått  

eller kommer delvis att kunna nås.

NEUTRAL: Det går inte att se en tydlig 

riktning för utvecklingen i miljön.

NEJ: Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte  

kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

NEGATIV: Utvecklingen i miljön är negativ.

OKLAR: Tillräckliga underlag för bedömning 

av utvecklingen i miljön saknas.
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Länsstyrelserna har inte bedömt uppfyllelsen av miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt eller Säker strålmiljö.  

För att nå dessa mål krävs i huvudsak internationella insatser eller så är betingelserna i stort sett lika över hela landet, så bedömningen görs 

därför samlat på nationell nivå.





Uppföljning av etappmålen
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ETAPPMÅL OM BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN

UPPFÖLJNINGSANSVARIG MYNDIGHET: NATURVÅRDSVERKET

Utsläpp av växthusgaser 

Utsläppen för Sverige år 2020 bör vara 40 procent lägre än utsläppen år 1990 
och gäller för de verksamheter som inte omfattas av EU:s system för handel 
med utsläppsrätter. Detta innebär att utsläppen av växthusgaser år 2020 ska 
vara cirka 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter lägre för den icke handlande 
sektorn i förhållande till 1990 års nivå. Minskningen sker genom utsläpps-
reduktioner i Sverige och i form av investeringar i andra EU-länder eller flexibla 
mekanismer som mekanismen för ren utveckling (CDM).

Sammanfattning 

Etappmålet har ännu inte uppnåtts men bedöms nås inom uppsatt tid. Att minska 
utsläppen till år 2020 med 40 procent jämfört med 1990, för utsläppen som ligger 
utanför systemet för handel med utsläppsrätter, bedöms kunna nås. Detta under 
förutsättning att reduktion genom investeringar i andra EU-länder eller flexibla 
mekanismer genomförs i tillräcklig omfattning, alternativt att ytterligare åtgärder 
införs för att åstadkomma inhemska utsläppsminskningar.

Resultat 

Utsläppen av växthusgaser i Sverige minskar. År 2014 uppgick utsläppen till 54,4 
miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket innebär en minskning med 24 procent 
sedan 1990, se Figur 1. Figuren visar förutom historiska utsläpp av växthusgaser 
även beräknade utsläpp för år 2020, enligt det scenario som har gjorts utifrån 
beslutade styrmedel till och med januari 2014673. Utsläppen beräknas enligt scena-
riot minska ytterligare till år 2020. 

Beslut om etappmålet togs i propositionen En sammanhållen klimat- och ener-
gipolitik – Klimat674 och innebär att utsläppen som inte ingår i EU:s system för 
handel med utsläppsrätter ska vara 40 procent lägre än utsläppen 1990. Det är 

673 Report for Sweden on assessment of projected progress, 2015 
674 Proposition 2008/09:162
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möjligt att tillgodoräkna sig utsläppsminskningar från investeringsprojekt i andra 
EU-länder eller flexibla mekanismer. 

Etappmålet är formulerat så att en minskning med 40 procent ska ske mellan 
1990 och 2020 för utsläpp inom den icke handlande sektorn, motsvarande den 
andra perioden i handelssystemet. Denna minskning motsvarades av 33 procent av 
2005 års utsläpp till år 2020, baserat på samma underlag som beslutet grundandes 
på. Bedömningen har utgått från utsläppen år 2005. Målet har sedan justerats för 
en utvidgning av handelssystemet till den tredje handelsperioden. 

Mer om klimatarbetet och åtgärder för utsläppsminskningar beskrivs i uppfölj-
ningen av Begränsad klimatpåverkan samt i förra årets fördjupade utvärdering. 
Utvecklingen mot etappmålet och möjligheterna att nå det behandlas även i 
underlaget till kontrollstation 2015 för de klimat- och energipolitiska målen675. 

675 Underlag till kontrollstation 2015 – Analys av möjligheterna att nå de av riksdagen 
beslutade klimat- och energipolitiska målen till år 2020

Miljoner ton CO
2
-ekv 

Figur 1 Utsläpp av växthusgaser 1990–2013 samt scenario för 2020
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 KÄLLA: NATURVÅRDSVERKET
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Analys 

Bedömningen är att målet kan nås, under förutsättning att reduktion genom 
investeringar i andra EU-länder eller flexibla mekanismer genomförs i tillräcklig 
omfattning, alternativt att ytterligare åtgärder införs för att åstadkomma inhem-
ska utsläppsminskningar. Regeringen har aviserat en ambition om att i ökad 
utsträckning nå etappmålet genom nationella insatser, och en avsikt om att under 
mandatperioden återkomma med ytterligare åtgärder som bidrar till minskade 
utsläpp av växthusgaser. 

Det senast rapporterade scenariot visar på att utsläppen i Sverige utanför han-
delssystemet år 2020 uppgår till drygt 32 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Då 
utsläppen för att nå målnivån behöver minska till 28,8 miljoner ton innebär detta 
ett gap till målnivån på drygt 3 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Regeringens 
bedömning676 är att ytterligare styrmedel (införda efter rapporteringen av det 
senaste scenariot) ytterligare har minskat det gapet.

676 Regeringens skrivelse 2015/16:87. Kontrollstation för de klimat- och energipolitiska målen 
till 2020 samt klimatanpassning
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ETAPPMÅL OM LUFTFÖRORENINGAR

UPPFÖLJNINGSANSVARIG MYNDIGHET: NATURVÅRDSVERKET

Begränsade utsläpp av gränsöverskridande  

luftföroreningar i Europa 

Etappmålet innebär att:

– EU har beslutat om ytterligare begränsningar av nationella utsläpp av luftföro-
reningar genom en revision av det så kallade takdirektivet senast år 2015.

– Ändringen av Göteborgsprotokollet under konventionen om långväga gränsö-
verskridande luftföroreningar har ratificerats av tillräckligt många länder för 
att ha trätt i kraft senast år 2015.

Sammanfattning

Etappmålet har inte uppnåtts och bedöms inte nås inom utsatt tid. Förhandling-
arna om ett reviderat takdirektiv677 har fortgått under året men är ännu inte avslu-
tade. Rådet antog en allmän inriktning i december 2015. Ett beslut om ett nytt 
takdirektiv bedöms tidigast kunna vara på plats till sommaren 2016.

Under 2015 ratificerade Sverige som första land Göteborgsprotokollet678 under 
FN:s luftvårdskonvention. När det reviderade protokollet kan träda i kraft är 
osäkert. Tidpunkten beror till stor del på utvecklingen i förhandlingarna om EU:s 
takdirektiv. 

677 EU COM, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the 
reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants and amending Directive 
2003/35/EC, Brussels 18.12.2013, COM (2013) 920 final, 2013/0442 (COD) and Annexes 
1 to 6.

678 CLRTAP, EB (2013) 1999 Protocol to Abate Acidification, Eutrophication and Groundlevel 
Ozone to the Convention on Longrange Transboundary Air Pollution, as amended on 4 
May 2012, 6 May 2013, ECE/EB.AIR/114.
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Resultat

FÖRHANDLINGAR OM ETT NYTT TAKDIREKTIV PÅGÅR

EU-kommissionens förslag till ett reviderat takdirektiv679 presenterades tillsam-
mans med det så kallade luftpaketet680 i december 2013. 2014 påbörjades för-
handlingarna om det nya direktivet och dessa har fortgått och intensifierats under 
2015. I december 2015 antog rådet en allmän inriktning och under våren 2016 
kommer så kallade triloger att hållas. De stora skillnaderna mellan rådets och 
parlamentets positioner gäller den övergripande ambitionsnivån och bördeför-
delningen mellan länderna. Flera medlemsstater önskar fortfarande justera sina 
åtaganden. 

SVENSK RATIFICERING AV REVIDERAT GÖTEBORGSPROTOKOLL

Inom FN:s luftvårdskonvention antogs 2012 ett reviderat Göteborgsprotokoll681. 
Ändringarna träder i kraft när två tredjedelar av parterna (till nuvarande proto-
koll) har ratificerat det reviderade protokollet. Det innebär att EU-länderna är 
nyckeln till att revideringarna träder i kraft. Som första land ratificerade Sverige 
det reviderade protokollet i november 2015. Flertalet EU-länder har deklarerat att 
de inte kommer att kunna ratificera protokollet förrän förhandlingarna om takdi-
rektivet är klara och ett nytt direktiv är på plats. När protokollet träder i kraft är 
därför mycket osäkert. 

Analys 

Målet har inte uppnåtts och bedöms inte nås inom utsatt tid.
Sverige bör agera på såväl tjänstemannanivå som politisk nivå genom att ta 

fram underlag och föra diskussioner om särskilt viktiga frågor. Under rådsför-
handlingarna samarbetade Sverige med likasinnade länder, samtidigt som vi 
bedrev ett samlat aktivt påverkansarbete gentemot övriga medlemsländer. Dessa 
aktiviteter bör fortsätta. 

679 EU COM, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the 
reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants and amending Directive 
2003/35/EC, Brussels 18.12.2013, COM (2013) 920 final, 2013/0442 (COD) and Annexes 
1 to 6.

680 EU COM, Förslag till renare luft i Europa, http://ec.europa.eu/environment/air/clean_air_
policy.htm 

681 CLRTAP, EB (2013) 1999 Protocol to Abate Acidification, Eutrophication and Groundlevel 
Ozone to the Convention on Longrange Transboundary Air Pollution, as amended on 4 
May 2012, 6 May 2013, ECE/EB.AIR/114.
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Det reviderade Göteborgsprotokollet682 har ännu inte trätt i kraft. Det sker först 
när två tredjedelar av parterna (till nuvarande protokoll) har ratificerat. Ett av 
syftena med revideringen var att möjliggöra för nya parter att ansluta sig. EU och 
dess medlemsländer motsvarar en betydande andel av parterna och har därmed 
stor möjlighet att påverka tidplanen. Sverige ratificerade som första land det revi-
derade protokollet under 2015. Sverige bör verka för att dels övriga EU-länder ska 
ratificera det reviderade protokollet så snart som möjligt, dels stödja nya ratifice-
ringar från de så kallade EECCA- och SEE-länderna i östra samt sydöstra Europa, 
Kaukasus och Centralasien. 

Begränsningar av utsläpp av luftföroreningar från sjöfarten

Utsläppen av svaveldioxid, kväveoxider och partiklar ska ha börjat minska från 
fartygstrafiken i Östersjön och Nordsjön senast 2016.

Sammanfattning

Etappmålet har uppnåtts. Utsläppen av svaveldioxid och partiklar minskar, och 
denna del av etappmålet har varit uppfylld länge. Nu bedöms även utsläppen av 
kväveoxider ha börjat minska. Det råder dock osäkerhet när det gäller kväve-
oxider, eftersom sjöfartstransporterna ökar och minskningen av utsläpp åtmins-
tone till del kan tillskrivas den ekonomiska krisen. Dessutom finns osäkerheter i 
EMEP:s data för åren 2012–2013. 

Inom svavelskyddsområdena Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen är 
sedan 1 januari 2015 högsta tillåtna svavelhalt i marint bränsle 0,1 procent. 

Inom HELCOM fortsätter arbetet för att även göra Östersjön till ett så kallat 
kvävekontrollområde. Inriktningen är att samordna ansökningarna för Östersjön 
och Nordsjön till IMO, med syfte att få till ett genomförande till den 1 januari 
2021. 

Inom såväl EU som nationellt pågår aktiviteter för att förbättra utsläppsdata 
och att övervaka utsläppen från sjöfarten. 

682 CLRTAP, EB (2013) 1999 Protocol to Abate Acidification, Eutrophication and Groundlevel 
Ozone to the Convention on Longrange Transboundary Air Pollution, as amended on 4 
May 2012, 6 May 2013, ECE/EB.AIR/114.
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Resultat

Etappmålet omfattar utsläpp från den totala internationella sjöfarten på Östersjön 
och Nordsjön. Som framgår av tabell 1 är de nationella utsläppen från sjöfart små. 
Utsläppen från internationell sjöfart med bunkring i Sverige är däremot i ungefär 
samma storleksordning som de totala svenska utsläppen, inklusive både landbase-
rade källor och sjöfart. 

Tabell 1. Utsläpp från sjöfart i Sveriges närområde 2013 (ton) 

Tabellen visar utsläppen år 2013 av kväveoxider, svaveldioxid och partiklar från sjöfart i 

Sveriges närområde. Som en jämförelse anges de totala svenska utsläppen, både från  

landbaserade källor och sjöfart.

NOx SO2

partiklar (PM2,5) (varav 
black carbon, BC)

Totala utsläpp från Sverige 126 000 27 000 23 000  

(BC 3 700)

Nationell sjöfart* 4 200 950 400  

(BC 75)

Internationell sjöfart med  

bunkring i Sverige**

108 000 39 000 6 400  

(BC 810) 

Internationell sjöfart totalt 

på Östersjön och Nordsjön

915 000 135 000 31 000 

* De totala utsläppen från Sverige omfattar främst landbaserade utsläpp, men även nationell sjöfart ingår här.

** Internationell bunkring i Sverige ingår som en del av totala sjöfarten på Östersjön och Nordsjön.

KÄLLA: NATURVÅRDSVERKETS UTSLÄPPSRAPPORTERING  

OCH EMEP (STATUS REPORT 1/2015)

Av nedfallet av kväveoxider (NOx) över Sverige år 2013 kom 26 procent från 
internationell sjöfart. Motsvarande andel för nedfallet av svaveldioxid (SO2) var 
17 procent. 

År 2011 beräknas uppskattningsvis 149 000 förtida dödsfall i Europa ha orsa-
kats av internationell sjöfart på Östersjön och Nordsjön683. 

Mellan år 2005 och 2013 har, enligt EMEP:s utsläppsstatistik684, utsläppen av 
svaveldioxid från internationell sjöfart minskat med nästan 70 procent i Östersjön 
och med cirka 80 procent i Nordsjön. Utsläppen av partiklar, mätt som PM(2,5), 

683 Brandt J et al (2013): Assessment of past, present and future health-costs externalities of 
air pollution in Europe and the contribution from international ship traffic using the EVA 
Model System. Atmospheric Chemistry and Physics 13, 7747-7764

684 EMEP Status report 2015, Transboundary particulate matter, photo-oxidants, acidifying 
and eutrophying components http://emep.int/mscw/index_mscw.html . 
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har ungefär halverats. Även utsläppen av kväveoxider uppvisar nu en minskning 
med 15 procent i både Östersjön och Nordsjön (se figur 2). Enligt Helsingfors-
kommissionen, HELCOM, minskade utsläppen av kväveoxider från IMO685-
registrerad fartygstrafik på Östersjön med cirka fem procent mellan 2007–2014686. 

SMHI har på uppdrag av Sjöfartsverket för år 2013 och 2014 beräknat utsläp-
pen av kväveoxider från 41 fartyg som har fått reducerad farledsavgift genom 
kväveoxidreduktionscertifikat687. De flesta fartyg är färjor med omfattande trafik. 
Vid trafik på Östersjön, Skagerack och Kattegatt släppte dessa fartyg tillsammans 
ut 14 800 respektive 12 200 ton mindre kväveoxider än om de inte installerat 
kväverening688. 

685 IMO= Internationella sjöfartsorganisationen
686 HELCOM, 2014. Baltic Sea Environment Fact Sheet 2014. http://www.helcom.fi/baltic-sea-

trends/environment-fact-sheets/hazardous-substances/emissions-from-baltic-sea-shipping/. 
Utsläppsdata finns från år 2006, men data för detta år bedöms något osäkra eftersom 
täckningen av AIS-data var låg. 

687 Sjöfartsverkets föreskrifter om villkor för miljödifferentierad farledstrafik, SJÖFS 2014:10
688 Enligt information från Sjöfartsverket

Tusen ton

Figur 2 Utsläpp av svaveldioxid, kväveoxider och partiklar (PM2,5) 

från internationell sjöfart på Östersjön och Nordsjön 2000–2013

 KÄLLA: EMEP, STATUS REPORT 1/2015 SAMT TECHNICAL REPORT 1/2015
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Från internationell sjöfart har utsläppen av svaveldioxid och partiklar minskat i både Östersjön

och Nordsjön. Även kväveoxider minskar något.
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VAD HAR HÄNT UNDER ÅRET?

NECA
Ansökan om att göra Östersjön till ett kvävekontrollområde (NECA) har ännu 
inte inlämnats av HELCOM till FN:s sjöfartsorganisation IMO. Vid HELCOM:s 
möte (inom arbetsgruppen WG Maritime) i november 2015 enades man om att 
fortsatt arbeta för ett samordnande av ansökningar om NECA i både Östersjön 
och Nordsjön. Dessa områden skulle kunna träda i kraft från den 1 januari 2021. 

Europeiska kommissionens förslag till ett reviderat takdirektiv för utsläpp 
av luftföroreningar kommer inte att innefatta en flexibilitet för att inkludera 
utsläppsreduktioner inom sjöfarten. Slutsatsen baseras bland annat på en nyligen 
framtagen rapport689.

Övervakning av sjöfartens utsläpp
Flera initiativ tas nu, både internationellt och nationellt, för att kunna följa upp 
utsläppen av luftföroreningar från sjöfarten på ett bättre sätt. Inom IMO pågår 
arbete med att bland annat samla in data över bränslekonsumtionen690. Även 
metodik och teknik för att mäta utsläpp av black carbon (BC, svart sot) diskuteras.

Vid Chalmers pågår forskning för att utveckla nya effektivare metoder att över-
vaka utsläppen från fartygstrafiken. Tester vid Göteborgs hamn visar att minst 80 
procent av fartygen klarar det nya svavelkravet (maximalt 0,1 viktprocent svavel i 
fartygsbränsle) som infördes den 1 januari 2015 i SECA-områden691. 

Analys 

KOMMER ETAPPMÅLET ATT NÅS? 

I den förra årliga uppföljningen konstaterades att för svaveldioxid och partiklar 
var etappmålet redan uppfyllt, men att däremot kväveoxidutsläppen fortfarande 
ökade och att någon nedåtgående trend då inte kunde konstateras. Att vi nu ser en 
nedåtgående trend beror på att EMEP (The European Monitoring and Evaluation 
Programme) har reviderat sin metodik att beräkna utsläppen (genom att övergå 
från ENTEC/IIASA beräkningar till data från EU Horizon-projektet MACC- III). I 
beräkningarna har även bättre hänsyn tagits till den ekonomiska nedgången, som 

689 Hammingh, P, Jalkanen, J-K, Johansson L, de Ruiter. J (2015) : The potential contribution 
of a nitrogen emission control area to national targets under a revised EU national 
emission ceiling directive. Results for countries bordering the North Sea and Baltic See.

690 IMO, MEPC 68
691 https://www.chalmers.se/sv/institutioner/rss/nyheter/Sidor/atta-av-tio-fartyg-foljer-de-nya-

svavelreglerna.aspx 
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bland annat inneburit att fartyg har kört saktare för att minska bränsleförbruk-
ningen och att det därmed lett till minskade utsläpp692. 

För åren 2012–2013 finns dock en osäkerhet i beräkningarna eftersom data 
från dessa år inte ligger i den nya modellen. EMEP har nu reviderat kväveoxid-
utsläppen för dessa år, (baserat på en framskrivning av 2011 års utsläppsdata)693. 
För Östersjön återfinns de nya data i en rapport till HELCOM694 och för Nord-
sjön har data erhållits direkt från EMEP.

Även data från HELCOM visar nu på en avtagande trend för kväveoxidut-
släppen695. Flera förändringar har genomförts i deras beräkningar. Det handlar 
bland annat om att inlandsvatten redovisas separat, förbättrade uppskattningar 
av utsläppen från hjälpmotorer i fartygen samt ändringar i emissionsfaktorer. 
Minskad fartygstrafik under en period, ökad transportkapacitet på fartygen, lägre 
hastighet och införande av krav på IMO:s Tier II-motorer på nya fartyg bedöms 
också ha betydelse för den minskade utsläppstrenden som nu framträder. 

Med dessa nya reviderade data bedöms etappmålet kunna uppnås till 2016. En 
osäkerhet finns dock fortfarande när det gäller kväveoxider eftersom sjötranspor-
terna nu ökar och nedgången i utsläpp till del tillskrivs den ekonomiska krisen.

För att miljökvalitetsmålen Bara naturlig försurning, Ingen övergödning och 
Frisk luft ska kunna uppnås krävs dock fortfarande att utsläppen av luftförore-
ningar från sjöfarten minskar ytterligare.

Luftföroreningar från småskalig vedeldning

Nya pannor för småskalig vedeldning ska ha låga utsläpp av luftföroreningar  
och hög verkningsgrad. Boverket har i uppdrag att förbereda nya byggregler 
under 2012.

Sammanfattning

Etappmålet har uppnåtts. Utsläpp av luftföroreningar från vedeldning minskar 

692 EMEP Status report 2015, Transboundary particulate matter, photo-oxidants, acidifying 
and eutrophying components. http://emep.int/mscw/index_mscw.html , 

693 EMEP Status report 2015, Transboundary particulate matter, photo-oxidants, acidifying 
and eutrophying components. Chapter 3.1.5 International shipping.

694 MSC-W Technical Report 1/2015Atmospheric Supply of Nitrogen, Lead, Cadmium, 
Mercury and PCBs to the Baltic Sea in 2013, Summary Report for HELCOM

695 http://www.helcom.fi/baltic-sea-trends/environment-fact-sheets/hazardous-substances/
emissions-from-baltic-sea-shipping/ 
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långsamt. Vedeldning sker i många kommuner och i cirka hundra av dem riskerar 
preciseringen för bens(a)pyren inom miljökvalitetsmålet Frisk luft att överskridas. 
Mellan 400 och 1 000 förtida dödsfall bedöms vedeldning orsaka i Sverige varje 
år. Under 2015 har EU-kommissionen antagit nya produktkrav för fastbränslepan-
nor, som uppfyller etappmålets krav på låga utsläpp av luftföroreningar och hög 
verkningsgrad. Därmed är etappmålet uppnått. Det är en klar förbättring i jäm-
förelse med nuläget även om kraven har en förhållandevis låg ambitionsnivå med 
tanke på den långa genomförandetiden. Omsättningstakten är låg för eldningsut-
rustning, vilket motiverar ytterligare styrmedel för att nå Frisk luft.

Resultat

UTSLÄPP

Till skillnad från transport- och industrisektorerna minskar inte utsläppen i Euro-
pa av luftföroreningar från energisektorn och hushållssektorn, där bland annat 
vedeldning ingår696. I Sverige har de totala nationella utsläppen av bens(a)pyren 
från vedeldning minskat något de senaste fem åren (se figur 3)697. Utsläppen av 
partiklar är betydande. Utsläppen av partiklar, sot (black carbon, BC) från den 
sektor som inkluderar vedeldning förväntas fortsätta att minska till 2030698. 

696 Air quality in Europe — 2015 report. EEA Report No 5/2015
697 Naturvårdsverket, Sveriges internationella rapportering, 2015.
698 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Statistik-om-luft/

Utslappsstatistik/Prognoser-for-utslapp-av-luftfororeningar/

Ton

Figur 3 Utsläpp av bens(a)pyren från vedeldning 2010–2014

KÄLLA: NATURVÅRDSVERKET
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HALTERNA

En landsomfattande uppskattning av halterna av bens(a)pyren visar att cirka 100 
kommuner riskerar att överstiga preciseringen för bens(a)pyren (0,1 nanogram per 
kubikmeter luft). Cirka 15 kommuner kan förmodas ha årsmedelvärden som över-
skrider preciseringen med över 100 procent699. De nationella mätningar som finns 
är fåtaliga och ger inte någon fullständig bild, men halterna av bens(a)pyren som 
årsmedelvärde är överlag låga. 

PÅVERKAN

WHO uppskattar att 61 000 människor dör varje år i Europa på grund av små-
skalig förbränning av kol och biobränsle700. I Sverige har uppskattats att cirka 1 
000 förtida dödsfall orsakas av luftföroreningar från vedeldning701. En noggrant 
genomförd studie i Västerbotten visade att dödligheten på grund av det lokala 
tillskottet av partiklar (PM2,5) från vedrök i Umeå-regionen, med en total befolk-
ning på cirka 100 000 personer, kunde uppskattas till fyra personer per år. Det 
motsvarar ungefär samma överdödlighet som orsakas av lokala avgasföroreningar 
från trafiken i området. På nationell nivå innebär resultatet att 374 personer per år 
dör i Sverige på grund av småskalig vedeldning – ungefär lika många dör på grund 
av trafikens utsläpp av partiklar (PM2,5). Således bedöms vedeldning orsaka mel-
lan 400 och 1 000 förtida dödsfall i Sverige varje år. En nationell analys av påver-
kan från vedeldning skulle kunna genomföras när säkrare lokala data om utsläp-
pen från vedeldning finns att tillgå.

VAD HAR HÄNT UNDER ÅRET?

Produktkraven för fastbränslepannor antogs av EU-kommissionen i juli 2015. De 
första kraven för energimärkning gäller från april 2017 och för ekodesignkrav i 
januari 2020. För kaminer finns ekodesignkrav som börjar gälla år 2022.

699 Identifiering av potentiellariskområden för höga halter av benso(a)pyren. SMHI 
Meteorologi, Nr 159, 2015.

700 Residential heating with wood and coal: health impacts and policy options in Europe and
North America, WHO, 2015.
701 Quantification of population exposure to NO2, PM2.5 and PM10 and estimated health 

impacts in Sweden 2010, IVL Rapport B 2197, 2014.
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Analys 

De kravnivåer som gäller för ekodesign kan anses uppfylla etappmålets krav: ”att 
nya pannor för småskalig vedeldning ska ha låga utsläpp av luftföroreningar och 
hög verkningsgrad”. Därmed är etappmålet uppnått. Det kommer att innebära en 
klar förbättring i jämförelse med nuläget och ett steg på vägen, även om kraven 
får anses ha en relativt låg ambitionsnivå med tanke på den långa genomförande-
tiden702. Tyvärr saknas svenska konsekvensutredningar för miljön av besluten. I 
den konsekvensutredning som gjorts av EU-kommissionen uppskattas beslutet om 
ekodesignkrav medföra en cirka 60 procents minskning av partikelutsläppen från 
sektorn till 2040. Direktivet om mellanstora förbränningsanläggningar (MCP) 
förväntas leda till cirka 25 procents minskning av partikelutsläppen. Gissningsvis 
minskar utsläppen i samma omfattning i Sverige och då även av bens(a)pyren. 
Det skulle sannolikt innebära att endast ett fåtal kommuner skulle överskrida 
preciseringen vid fullt genomslag för kraven. Emellertid är omsättningstakten låg 
för eldningsutrustning vilket motiverar behovet av ytterligare styrmedel för att nå 
miljökvalitetsmålet Frisk luft snabbare. För närvarande pågår en utredning hos 
Boverket om möjligheterna för att justera utsläppskraven i byggreglerna så att de 
motsvarar kravnivåerna i ekodesign. I utredningen ska även informationsinsatser 
föreslås. Uppdraget ska återrapporteras till regeringen 2016.

702 Småskalig vedeldning. Återrapporteringskrav om tidigareläggande av ekodesign. Boverket 
2016 (ej ännu publicerad). 
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ETAPPMÅL FÖR FARLIGA ÄMNEN

UPPFÖLJNINGSANSVARIG MYNDIGHET: KEMIKALIEINSPEKTIONEN

Särskilt farliga ämnen

Etappmålet om särskilt farliga ämnen innebär att beslut som fattas inom  
Europeiska unionen och internationellt om sådana ämnen ska innehålla  
åtgärder som innebär att

• hormonstörande respektive kraftigt allergiframkallande ämnen betraktas som 
särskilt farliga ämnen i relevanta regelverk senast 2015,

• särskilt farliga ämnen blir föremål för prövning eller beslut om utfasning 
under gällande regelverk inom alla användningsområden senast 2018,

• särskilt farliga ämnen i produktionsprocesser används endast under strikt 
reglerade omständigheter senast 2018, och

• uttrycket ”särskilt farliga ämnen” i relevanta regelverk även inkluderar ämnen 
med andra allvarliga egenskaper än de som omfattas av nuvarande specifika 
kriterier och som inger motsvarande grad av betänklighet senast 2018.

Etappmålet bidrar till att miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och dess preciseringar 
om Användningen av särskilt farliga ämnen, Den samlade exponeringen för 
kemiska ämnen, Kunskap om kemiska ämnens miljöegenskaper samt Information 
om farliga ämnen i material och produkter kan uppfyllas. Uppföljningen av preci-
seringen Användningen av särskilt farliga ämnen innehåller ytterligare information 
om särskilt farliga ämnen.

Sammanfattning

Etappmålet har ännu inte uppnåtts men bedöms nås inom uppsatt tid. Förutsätt-
ningar finns till stor del på plats för att hormonstörande ämnen ska betraktas som 
särskilt farliga ämnen i relevanta regelverk, men i avsaknaden av fastställda krite-
rier är det oklart hur ämnena ska kunna regleras. Trots domen i Europeiska unio-
nens tribunal 2015 mot EU-kommissionens fördröjning av fastställda kriterier, gav 
kommissionen under året inga signaler om att påskynda arbetet. Även om kriterier 
skulle bli fastställda under 2016 återstår dock arbete med att tillämpa kriterier i 
berörda regelverk.
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Kraftigt allergiframkallande ämnen finns numera representerade på kandidat-
förteckningen, men målet är ännu inte uppnått. Arbetet med att identifiera särskilt 
farliga ämnen fortgår, men insatser på både teknisk och politisk nivå behövs för 
att stärka förutsättningarna om etappmålet ska kunna uppnås i tid. 

Den jämförande bedömningen av substitutionskandidater inom EU:s växt-
skyddsförordning och biocidförordning väntas ge en striktare reglering av särskilt 
farliga ämnen. Även arbetet med begränsning och utfasning av särskilt farliga 
ämnen fortgår. Det sker både inom andra regelverk på EU-nivå, såsom Reach-
förordningen och RoHS-direktivet, samt inom internationella konventioner. 

Det är fortsatt viktigt att arbeta med implementeringen av europeisk kemikalie-
lagstiftning och utveckling av globala styrmedel. 

Målet har ännu inte uppnåtts men bedöms nås inom uppsatt tid. Det gäller målen 
för 2018. Det förutsätter emellertid att EU-kommissionen genomför regelverken och 
inte fortsätter att fördröja viktiga moment i den planerade implementeringen.

Resultat

HORMONSTÖRANDE ÄMNEN OCH KRAFTIGT ALLERGIFRAMKALLANDE ÄMNEN

Hormonstörande ämnen pekas idag ut som särskilt farliga i relevanta regelverk. 
Samtidigt återstår oklarheter om hur de i praktiken ska hanteras. EU-kommis-
sionen har underlåtit att publicera kriterier för hormonstörande ämnen. Sverige 
stämde EU-kommissionen i juli 2014 för att inte ha följt bestämmelserna i EU:s 
biocidförordning enligt vilken man senast i december 2013 skulle ha beslutat 
kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen. Den 16 december 2015 med-
delade Europeiska unionens tribunal dom i målet, och den visade att Sverige haft 
rätt i sin stämningsansökan. Klimat- och miljöminister Åsa Romson skrev i januari 
2016 ett brev till EU-kommissionen för att understryka att hon förväntar sig att 
kommissionen nu skyndsamt vidtar åtgärder. Kommissionens dröjsmål hindrar 
arbetet med att reglera hormonstörande ämnen i flera regelverk inom EU.

BEGRÄNSNING OCH UTFASNING AV SÄRSKILT FARLIGA ÄMNEN

Under 2015 trädde EU-regler i kraft som säger att det vid ansökan om godkän-
nande av växtskyddsmedel ska göras en så kallad jämförandebedömning, i de 
fall som produkten innehåller kandidatämnen för substitution. Produkten ska då 
förbjudas eller begränsas om det finns alternativ som innebär mindre risk för hälsa 
och miljö. Motsvarande regler gäller för biocidprodukter sedan 2013. Vid 2015 
års utgång fanns 27 biocidämnen och 83 växtskyddsämnen identifierade som kan-
didater för substitution. 
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Kemikalieinspektionen har under 2015 gjort jämförande bedömningar för tre 
biocidprodukter men ingen av dessa produkter förbjöds eller begränsades. För 
19 av ämnena i listan över växtskyddsämnen som är kandidater för substitution 
har vi godkända produkter i Sverige. Inga jämförande bedömningar gjordes dock 
under 2015.

Inom Reach fortsätter arbetet med färdplanen för särskilt farliga SVHC-
ämnen703. Det innebär att alla ”relevanta” SVHC-ämnen ska finnas på kandidat-
förteckningen år 2020. Sju nya ämnen har lagts till kandidatförteckningen i Reach 
under 2015. Listan omfattar nu 168 särskilt farliga ämnen. Dessa ämnen kan bli 
aktuella för tillståndsprövning och bli utfasade. 

Inom Reach-förordningen har vidare begränsningar beslutats om bly och 
PAH704 i konsumentvaror (se vidare etappmålet Minska barns exponering för far-
liga kemikalier).

Tillståndssystemet i Reach fortsätter att prövas, nu i praktisk tillämpning. Då 
inga företag har sökt tillstånd för industrikemikalierna DIBP, BBP, diarsenikpen-
taoxid, TCEP eller 2,4-DNT innebär det att användning av dessa ämnen inom EU 
upphör med vissa undantag. 

Hur de första tillstånden utformas är principiellt viktigt för den fortsatta till-
lämpningen, särskilt att regleringen blir strikt begränsande. För ämnet diarse-
niktrioxid har fyra industriella användningar beviljats tillstånd under 2015. För 
ftalaterna DEHP och DBP har ett tillstånd för industriella användningar beviljats 
under året. Ansökningar för DEHP (i ny och återvunnen form), pigment yellow 
34 och pigment red 104 bereds för närvarande av kommissionen. Sverige motsät-
ter sig att tillstånd beviljas till så breda användningsområden som det ansökts om. 
Alltför breda användningsområden riskerar att urholka avsikten med tillståndsför-
farandet, nämligen att användningen med tiden ska upphöra. 

EU:s kemikaliemyndighet Echa rekommenderar ministerrådet att ge ett kana-
densiskt företag tillstånd att använda två färgpigment med bly, trots att dessa klas-
sas som hormonstörande och cancerframkallande. Ansökningarna har diskuterats 
i Reach-kommittén under året. Kommissionen har ännu inte lämnat något förslag 
till beslut. Sverige har skrivit till kommissionen i syfte att stoppa eller begränsa 
omfattningen av möjliga tillstånd. 

Begränsningar av användning fortsätter inom andra regelverk. Så beslutade EU 
exempelvis i juni 2015 krav på att inom ramen för RoHS-direktivet begränsa fyra 
ftalater: DEHP, BBP, DBP och DIBP. Dessa ska fasas ut inom olika produktgrup-
per, de flesta till år 2019. Användningen inom medicinteknisk utrustning samt för 
övervaknings- och kontrollinstrument fasas ut till 2021. Även inom CLP-förord-
ningen om märkning och klassificering har beslut tagits som bidrar till begräns-

703 SVHC; Substances of Very High Concern
704 PAH; polycykliska aromatiska kolväten 
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ningar. Sveriges förslag till klassificering av bly behandlas nu inom EU-kommissio-
nen. Kommissionen har dock ändrat förslaget så att bly i partikelform och massivt 
bly får olika koncentrationsgränser för reproduktionstoxicitet. 

En ny förordning för veterinärmedicinska läkemedel håller på att tas fram. För-
handlingar pågår i rådsarbetsgruppen för veterinärexperter. I anslutning till arbe-
tet har det identifierats ett behov av legala förändringar för att hantera persistenta, 
bioackumulerbara och toxiska substanser (PBT) inom tillståndsprocessen för vete-
rinärmedicinska läkemedel.

Stockholmskonventionens sjunde partsmöte om långlivade organiska förore-
ningar fattade 2015 beslut om global utfasning av ytterligare tre POP-ämnen. Sve-
rige bidrar i konventionens expertkommitté via Kemikalieinspektionen genom att 
ta fram rekommendationer om att anta ytterligare ämnen. Bland annat har kom-
mittén rekommenderat att flamskyddsmedlet deca-BDE ska fasas ut globalt, med 
vissa undantag. Kommittén har också kommit överens att fortsätta arbetet med 
kortkedjiga klorparaffiner (SCCPs) och perfluoroktansyra, (PFOA).

Analys 

HORMONSTÖRANDE OCH KRAFTIGT ALLERGIFRAMKALLANDE ÄMNEN

Förutsättningar finns till stor del på plats för att hormonstörande ämnen ska 
betraktas som särskilt farliga ämnen i relevanta regelverk. I avsaknad av fast-
ställda kriterier är det dock oklart hur ämnena ska kunna regleras. Domen från 
Europeiska domstolens tribunal i december 2015, gav Sverige rätt i den stäm-
ningsansökan som Sverige lämnat in mot EU-kommissionens fördröjning att fast-
ställa kriterier. Kommissionen gav dock under året inga signaler om att påskynda 
arbetet. Denna del av målet är därmed ännu inte uppnått.

När kriterier väl blir fastställda, återstår arbete med att tillämpa dem i berörda 
regelverk. I avsaknad av fastställda kriterier har utvärderingen av hormonstörande 
egenskaper för bekämpningsmedelsämnen försenats. När kriterierna finns på plats 
kan de tillämpas vid prövningar om godkännande av bekämpningsmedel. San-
nolikt kommer fler hormonstörande ämnen då att föreslås till kandidatförteck-
ningen. 

Kraftigt allergiframkallande ämnen finns numera representerade på kandidat-
förteckningen, men målet för dessa ämnen är ännu inte uppnått.
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BEGRÄNSNING OCH UTFASNING AV SÄRSKILT FARLIGA ÄMNEN

I EU:s växtskyddsmedelsförordning och biocidproduktförordning finns bestäm-
melser med kriterier för godkännande respektive uteslutning av verksamma 
ämnen, som innebär att särskilt farliga ämnen inte ska kunna godkännas och släp-
pas ut på marknaden. Den jämförande bedömningen av substitutionskandidater 
inom EU:s växtskyddsförordning och biocidproduktförordning, som påbörjats 
under 2015, väntas ge en striktare reglering av många särskilt farliga ämnen. 
Arbetet med begränsning och utfasning av särskilt farliga ämnen fortgår även 
inom andra regelverk på EU-nivå, såsom Reach-förordningen och RoHS-direktivet 
samt inom internationella konventioner. 

Viktiga delar i EU:s kemikalieregelverk syftar till att särskilt farliga ämnen ska 
bli föremål för prövning eller beslut om begränsning och användningen upphöra 
eller minimeras. Det gäller kandidatämnen för substitution (Reach, växtskydds-
medels- och biocidförordningarna), tillståndssystemet och begränsningsreglerna i 
Reach samt vissa specifika regler i produktdirektiv som RoHS och leksaksdirekti-
vet. Även internationella konventioner som Stockholmskonventionen och Mina-
matakonventionen spelar en stor roll för utfasningen av särskilt farliga ämnen. 

Implementeringen av EU:s kemikalieregelverk fortsätter. Vilken skyddsnivå som 
i praktiken kommer att uppnås, exempelvis genom tillståndsprövningen, gemen-
sam klassificering och begränsning inom Reach, sätts nu på prov. Inom tillstånds-
systemet har under 2015 förekommit exempel på förslag till alltför vida tillstånd 
för särskilt farliga ämnen. Det är fortsatt mycket kostsamt att ta fram det under-
lag som krävs för begränsningar av användningen av ämnen i EU. Fortfarande har 
bara ett fåtal länder bidragit med sådana underlag.

Det är svårt att bedöma om etappmålets delar med avseende på målåret 2018 
är möjliga att nå i tid. Dataunderlag för att identifiera särskilt farliga ämnen är 
först nu tillgängliga i större omfattning. Det krävs vidare ett mycket ambitiöst 
genomförande av kommissionens färdplan för särskilt farliga ämnen (SVHC). 
Nuvarande kemikaliepolitiska läge är trögt och genomförandetakten är för lång-
sam i EU. Det krävs därför starka insatser både på teknisk och på politisk nivå 
för att stärka förutsättningarna om etappmålet ska kunna nås i tid. Det är fortsatt 
viktigt att arbeta för en stark implementering av europeisk kemikalielagstiftning 
och utveckling av globala styrmedel.

Målet har ännu inte uppnåtts men bedöms nås inom uppsatt tid. Det gäller 
målen för 2018. Det förutsätter emellertid att EU-kommissionen genomför regel-
verken och inte fortsätter med att fördröja viktiga moment den planerade imple-
menteringen.
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Kunskap om ämnens hälso- och miljöegenskaper

Etappmålet om kunskap om ämnens hälso- och miljöegenskaper innebär att 
beslut som fattas inom Europeiska unionen och internationellt ställer krav på att 
uppgifter om miljö- och hälsofarliga egenskaper hos kemiska ämnen ska vara 
tillgängliga och tillräckliga för att möjliggöra riskbedömning för alla användnings- 
områden. Besluten ska innehålla åtgärder som innebär att

• elevanta regelverk ställer krav på kunskap samt uppgifter om förekomst gäl-
lande nanopartiklar och nanomaterial som är tillräckliga för att bedöma och 
minimera hälso- och miljöeffekter av sådana senast 2015,

• förutsättningar finns för att relevanta regelverk kan beakta kombinations- 
effekter vid exponering för kemikalier senast 2015,

• regelverken beaktar att barn är särskilt känsliga för påverkan från kemikalier 
senast 2015, och

• informationskraven i samband med registrering i Reach för ämnen som till-
verkas eller importeras i lägre kvantiteter (mindre än 10 ton per tillverkare 
eller importör och år) stärks senast 2018.

Sammanfattning

Etappmålet har inte uppnåtts och bedöms inte nås inom uppsatt tid. Utvecklingen 
när det gäller att ta fram kunskap om ämnens miljö- och hälsoegenskaper har 
dock gått snabbt framåt. Förutsättningar för att nå etappmålet kommer troligen i 
relativt hög grad kunna finnas inom några år efter etappmålets slutdatum 2018.

NANOPARTIKLAR OCH NANOMATERIAL

Nationella nanoregister har införts i flera EU-länder, exempelvis i Frankrike, 
Belgien och Danmark. Kemikalieinspektionen föreslår för svensk del i ett reger-
ingsuppdrag att den som anmäler produkter till produktregistret även ska lämna 
information om de nanomaterial som produkten innehåller.705

I en konsekvensutredning från 2015 av nya EU-regler för nanomaterial706 ger 
Kemikalieinspektionen förslag som kan användas för att anpassa Reach till nano-
material eller till en ny förordning. Särskilda informationskrav vid registrering i 

705 Förslag om utökad anmälningsplikt för nanomaterial. KemI-rapport 10/15, KemI 2015.
706 Impact Assessment of Further Regulation of Nanomaterials at a European Level. PM 1/15. 

KemI, 2015
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Reach är nödvändiga för att anpassa riskhanteringen till nanomaterialens särskil-
da egenskaper. Förslag till förändringar av Reach bilagor har försenats och kom-
mer sannolikt inte att finnas i tid för att användas i registreringsomgången 2018. 
Etappmålets punkt om nanomaterial har inte uppnåtts inom uppsatt tid, senast 
2015.

KOMBINATIONSEFFEKTER

I kemikaliepropositionen 2013707 framfördes att det behövs en generell kunskaps-
uppbyggnad om kemikaliers möjliga kombinationseffekter, och att ändringar 
måste göras i relevanta regelverk. En omfattande kunskapsuppbyggnad sker inom 
området, men att utveckla och anpassa regelverken har inte kommit igång. Etapp-
målets punkt om kombinationseffekter har inte uppnåtts inom uppsatt tid, senast 
2015. Kunskapsutvecklingen är dock snabb. Trycket på att ta fram vägledningar, 
liksom att anpassa regelverken så att de tar hänsyn till kombinationseffekter, 
bedöms öka.

REGELVERKEN BEAKTAR BARNS KÄNSLIGHET

EU:s nya leksaksdirektiv från 2013 som har väsentligt utökade och specifika 
kemikaliekrav visar en klart positiv utveckling för ökad hänsyn till barns särskilda 
känslighet. Under 2015 lades fyra nya ämnen till direktivet. Det togs även beslut 
om att reglera ytterligare fem ämnen, ett beslut som träder i kraft 2017708. Flera 
ämnen är under diskussion.

Dagens lagstiftning är dock generellt otillräcklig när det gäller att beakta barn 
särskilda känslighet709 710. Kemikalieinspektionen har därför publicerat ett särskilt 
PM hur EU:s kemikalielagstiftning Reach kan utvecklas för att bättre skydda 
barn711. Myndigheten presenterade också flera förslag i ett regeringsuppdrag om 
att ta fram en fördjupad analys och förslag till handlingsplan för Reach712. Det 
verkar emellertid svårt att få tillräckligt snabbt genomslag. Etappmålets punkt om 
att regelverken beaktar barns känslighet bedöms inte ha uppnåtts inom uppsatt 
tid, 2015.

707 På väg mot en giftfri vardag, Prop. 2013/14:39
708 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:306:FULL&from=SV
709 Children and Chemical Safety – An Inventory of Activities by International and National 

Organizations and Agencies. KemI rapport 3/12
710 Barn och kemikaliesäkerhet – lagstiftning och andra styrmedel. KemI-rapport 6/13, 2013
711 Increasing children’s protection through REACH. Department of Applied Environmental 

Science, Stockholm University. KemI PM 1/14, 2014.
712 Utveckla och effektivisera Reach – en handlingsplan. KemI Rapport 4/14, juni 2014.
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LÅGVOLYMÄMNEN

Ämnen som tillverkas eller importeras i volymer om 1–10 ton årligen av samma 
tillverkare eller importör omfattas av de lägsta datakraven i Reach. Kraven är 
otillräckliga för riskbedömning och säker hantering. EU-kommissionen presente-
rade i år kostnads-nyttoberäkningar för fem scenarier med utökade datakrav för 
dessa lågvolymämnen.713,714 Kommissionen framförde samtidigt dels att ändringar 
av informationskraven kräver konsekvensbedömning, dels att tiden till registre-
ringsomgången 2018 inte räcker till samt att uppdateringar möjligen kan införas 
senare. I dagsläget verkar det därmed inte realistiskt att kunna genomdriva till-
räckliga förbättringar i tid. Etappmålets punkt om lågvolymämnen bedöms inte ha 
uppnåtts och bedöms inte heller nås inom uppsatt tid, senast 2018.

För en stor del av lågvolymämnena förbättras kunskapsläget dock av att kemi-
kaliemyndigheten Echa har en strategi för att underlätta tillämpningen av Reach 
(bilaga 3 för registranter av lågvolymämnen) inför registreringen 2018.715 Stra-
tegin väntas bidra till dels att farliga lågvolymämnen som uppfyller kriterierna i 
bilaga 3 identifieras, dels att fullständiga data enligt bilaga 7 därmed registreras 
för dessa ämnen.

Resultat

Enligt EU:s sjunde miljöhandlingsprogram ska EU-kommissionen till år 2018 
utveckla en EU-strategi för en giftfri miljö.716 Från 2014 bidrar Kemikalieinspek-
tionen med en nationell expert placerad på kommissionens generaldirektorat miljö 
för att arbeta med strategin. Fyra områden är prioriterade:
• nanomaterial, 
• hormonstörande ämnen, 
• kombinationseffekter och 
• farliga ämnen i varor.

Kemikalieinspektionen slutförde 2014 ett regeringsuppdrag i vilket myndighe-
ten gjorde en fördjupad analys av och tog fram förslag till handlingsplan för 

713 http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/publications_en.htm
714 https://chemicalwatch.com/23364/no-clear-case-for-change-on-low-volume-substances
715 http://echa.europa.eu/documents/10162/13552/reach_roadmap_2018_web_final_en.pdf
716 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013D1386
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Reach717,718. Analysen visar behov av insatser på teknisk och politisk nivå för att 
Reach effektivt ska bidra till att uppnå etappmålen för farliga ämnen.

NANOMATERIAL 

I en konsekvensutredning från 2015 av nya EU-regler för nanomaterial719 ger 
Kemikalieinspektionen förslag som kan användas för att anpassa Reach till nano-
material eller till att upprätta en ny förordning.

Särskilda informationskrav i kemikalielagstiftningen är en förutsättning för att 
kunna anpassa hanteringen av risker till nanomaterialens särskilda egenskaper. 
Förslag till förändringar av bilagorna till Reach har utlovats av kommissionen 
men skjutits fram i omgångar. Efter att tidigare ha väntats presenteras i slutet av 
2015 har de ytterligare försenats. 

Som underlag för att utveckla regler för nanomaterial behövs också överblick 
och ökad kunskap om vilka nanomaterial som finns på marknaden. Ett gemen-
samt register för att samla sådan kunskap har diskuterats inom EU under en 
längre tid och flera underlag har tagits fram av kommissionen. Några medlems-
stater har gått före och infört nationella register, exempelvis Frankrike, Belgien 
och Danmark. I Sverige har frågan om register tidigare tagits upp i två tidigare 
utredningar om nanomaterial720,721. Kemikalieinspektionen föreslår nu i ett reger-
ingsuppdrag att den som anmäler produkter till produktregistret ska, utöver 
nuvarande registreringsinformation, även lämna information om de nanomaterial 
som produkten innehåller. Detta föreslås för nanomaterial som avsiktligen tillsatts, 
oavsett nanomaterialets koncentration i produkten. Kemikalieinspektionen före-
slår ingen anmälningsplikt för nanomaterial i varor, men att en eventuell sådan 
anmälningsplikt ska utredas i ett separat uppdrag. Åtgärdsförslaget bygger på det 
franska registret över nanomaterial, men har anpassats till bestämmelserna för det 
svenska produktregistret.

717 Utveckla och effektivisera Reach – en handlingsplan. KemI Rapport 4/14, juni 20 
http://www.kemi.se/global/rapporter/2014/rapport-4-14-reachuppdraget.pdf

718 Developing REACH and improving its efficiency – an action plan. KemI Rapport 2/15, 
januari 2015 http://www.kemi.se/global/rapporter/2015/report-2-15-reach.pdf

719 Impact Assessment of Further Regulation of Nanomaterials at a European Level. PM 1/15. 
KemI, 2015

720 Säker användning av nanomaterial. Behov av reglering och andra åtgärder. Rapport från 
ett regeringsuppdrag. KemI Rapport 1/10, mars 2010.

721 SOU 2013:70 Säker Utveckling! Nationell handlingsplan för säker användning och 
hantering av nanomaterial 
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KOMBINATIONSEFFEKTER 

EU-kommissionens forskningscenter, Joint Research Center (JRC), publicerade 
2014 en översikt av lagstiftning och vägledningar om kombinationseffekter från 
såväl EU som andra länder och internationella organisationer.722 2015 publicerade 
JRC en översikt över ny och alternativ metodik för bedömning av kombinations-
effekter. I rapporten tillfrågas också experter om sin syn på vilka ämneskombi-
nationer som är prioriterade, ”priority mixtures”723. JRC ser en stark potential i 
användningen av nya verktyg men konstaterar också att mer vägledning behövs 
för att de ska komma till bred användning.724 Kommissionen skulle ta fram en 
vägledning till juni 2014 för att identifiera ”priority mixtures”725, men ännu har 
ingen vägledning kommit.

I juni 2015 publicerade Kemikalieinspektionen en översikt och analys kring 
möjligheterna att använda en bedömningsfaktor, MAF726, för att ta hänsyn till 
risken för kombinationseffekter. Rapporten uttrycker tveksamhet till en generell 
faktor som täcker in den stora variationen av tänkbara exponeringssituationer 
med olika blandningar, eftersom faktorn skulle bli orimligt konservativ för alltför 
många situationer. Däremot argumenterar rapporten för att använda sådana fak-
torer vid avgränsade förhållanden och specifika blandningar.727 

Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, arbetar bland annat 
med att ta fram vägledningar för kumulativ riskbedömning av växtskyddsmedel.728 

REGELVERKEN BEAKTAR BARNS KÄNSLIGHET

Kemikaliekontrollen bör fokusera bland annat på att skydda människans fort-
plantning och barns hälsa. Kemikalieinspektionen har kartlagt dels hur barns 
säkerhet hanteras i EU:s lagstiftningar om risker med kemikalier, dels internatio-

722 Assessment of Mixtures - Review of Regulatory Requirements and Guidance. http://
publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC90601

723 Kemikalieblandningar som identifieras som prioriterade för ytterligare bedömning med 
beaktande av riskerna för exponering av människor och miljö.

724 Scientific methodologies for the assessment of combined effects of chemicals – a survey and 
literature review 2015 http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC97522/
jrc_tech_rep_sci%20meth%20for%20mix_final.pdf

725 COM(2012) 252 final. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV-EN/TXT/?qid=1452253885656&uri=CELEX:52012D

C0252&from=EN
726 Mixture Assessment Factor
727 An additional assessment factor (MAF) - a suitable approach for improving the regulatory 

risk assessment of chemical mixtures? KemI Rapport 5/15, juni 2015.
728 http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/pesticides
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nella aktiviteter som syftar till att skydda barn från farliga kemikalier.729 Vidare 
har myndigheten låtit utreda hur barn omfattas av kemikalielagstiftning, främst i 
Sverige, men även i EU och USA730, samt hur EU:s kemikalielagstiftning Reach kan 
utvecklas för att bättre skydda barn.731

En EU-gemensam begränsning som ökar skyddet för barn mot att exponeras för 
bly via konsumentprodukter och därigenom minskar risken för långsiktiga effek-
ter på nervsystemet beslutades i april 2015. Reglerna börjar gälla 1 juni 2016.732 

Särskilda krav på märkning och förpackning för flytande tvättmedel i tvättme-
delskapslar har införts 2015 i EU-förordningen om klassificering och märkning, 
CLP. Anledningen är ett ökat antal olyckor inom EU där barn skadats av sådana 
kapslar.733

Kraven i EU:s nya leksaksdirektiv som började gälla 2013 innebär väsentligt 
utökade och specifika kemikaliekrav jämfört med tidigare leksaksdirektiv. Från 
och med december 2015 har flera ämnen reglerats: 
• bisfenol A (BPA) – i en haltgräns av 0,1 mg/l samt 
• flamskyddsmedlen TCEP, TCPP och TDCP734 – i en haltgräns av 5 mg/kg.

Utvecklingen av leksaksdirektivet fortgår. Under 2015 beslutades en reglering av 
fem ämnen till. Regleringen träder i kraft 2017.735 Därtill är ytterligare ämnen 
under diskussion.

LÅGVOLYMÄMNEN

Lågvolymämnen (ämnen som tillverkas i volymer om 1-10 ton per tillverkare 
eller importör och år) ska enligt tidsplanen för infasning i Reach registreras senast 
2018. De informationskrav som idag gäller vid registrering för en stor del av dessa 
ämnen omfattar endast fysikalisk-kemiska egenskaper, information som inte är 
tillräcklig för att göra en adekvat riskbedömning av ämnet. 

729 Children and Chemical Safety – An Inventory of Activities by International and National 
Organizations and Agencies. KemI rapport 3/12

730 Barn och kemikaliesäkerhet – lagstiftning och andra styrmedel. KemI-rapport 6/13, 2013
731 Increasing children’s protection through REACH. Department of Applied Environmental 

Science, Stockholm University. KemI PM 1/14, 2014.
732 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0628&from=EN
733 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1297&from=EN
734 tris(2-chloroethyl) phosphate (TCEP), tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate (TCPP) och 

tris[2-chloro-1-(chloromethyl)ethyl] phosphate (TDCP)
735 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:306:FULL&from=SV
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EU-kommissionen presenterade i år kostnads-nyttoberäkningar för fem olika 
scenarier med utökade datakrav för dessa lågvolymämnen.736, 737 I dessa bedöm-
des kostnaderna vara realistiska, medan nyttoeffekterna för hälsan ansågs vara 
underskattade, på grund av bristande dataunderlag. Enligt kommissionen kräver 
ändringar av informationskrav i Reach konsekvensbedömningar som inte hinner 
utföras inför registreringsomgången 2018. 

Inför registreringen 2018 har Echa tagit fram en så kallad färdplan 738. Echa 
kommer att stödja registranterna. Detta för att underlätta tillämpningen av de 
kriterier (Reach bilaga 3) som avgör när en full datamängd krävs för lågvolymäm-
nen som är infasningsämnen. Uppfylls inte kriterierna så krävs endast fysikalisk/
kemiska uppgifter. Echa ska upprätta en förteckning av ämnen som sannolikt upp-
fyller kriterierna samt utveckla mallar och arbetsflöden. 

Analys 

Arbetet med EU-strategin för giftfri miljö bedöms vara betydelsefullt för att nå 
etappmålen bland annat med avseende på nanomaterial och kombinationseffek-
ter.739 En rad förslag som kan bidra till etappmålet presenterades i Kemikaliein-
spektionens regeringsuppdrag om fördjupad analys och förslag till handlingsplan 
för Reach. Uppdraget publicerades av Kemikalieinspektionen 2014740 på svenska 
och översattes till engelska 2015.741

NANOMATERIAL 

EU-kommissionen anser att riskhantering av nanomaterial bäst hanteras under 
Reach-förordningen. Det kräver förändringar i vägledningsdokument och i bilagor. 
Kommissionens förväntade förslag på området har dock försenats i omgångar. För-
ordningstexten i Reach har således inte ändrats så att den är anpassad senast 2015, 
detsamma gäller för bilagorna. Troligen kommer förslag inte heller presenteras och 
hinna träda i kraft i tid för att kunna användas i registreringsomgången 2018. 

Etappmålets punkt om nanomaterial har inte uppnåtts inom uppsatt tid, senast 
2015. Behovet att anpassa regelverken är emellertid starkt. Rimligen kommer en 

736 http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/publications_en.htm
737 https://chemicalwatch.com/23364/no-clear-case-for-change-on-low-volume-substances
738 http://echa.europa.eu/documents/10162/13552/reach_roadmap_2018_web_final_en.pdf
739 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013D1386
740 Utveckla och effektivisera Reach – en handlingsplan. KemI Rapport 4/14, juni 2014 http://

www.kemi.se/global/rapporter/2014/rapport-4-14-reachuppdraget.pdf
741 Developing REACH and improving its efficiency – an action plan. KemI Rapport 2/15, 

januari 2015 http://www.kemi.se/global/rapporter/2015/report-2-15-reach.pdf
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anpassning ske inom de närmaste åren. De förslag som presenterades i regerings-
uppdraget om handlingsplan för Reach bör lyftas fram för att påverka anpass-
ningen. Dessa förslag ligger även i linje med det som utredningen om en nationell 
handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial kom fram 
till742. Huruvida förslagen och förändringarna från början kommer att vara till-
räckliga för att bedöma och minimera hälso- och miljöeffekter av nanomaterial 
är svårt att säga i förväg, men det är fortsatt viktigt med ett högt tryck för att 
påskynda en sådan utveckling.

KOMBINATIONSEFFEKTER

Kombinationseffekter beaktas normalt inte vid riskbedömningar enligt Reach. Inte 
heller beaktas kombinationseffekter vid prövning av bekämpningsmedel avseende 
exponering för flera aktiva substanser såvida de inte ingår i samma medel. I kemi-
kaliepropositionen 2013743 framförs att det behövs en generell kunskapsuppbygg-
nad gällande kemikaliers kombinationseffekter. Vidare måste metoder utvecklas 
för att ta hänsyn till kombinationseffekter och kumulativ exponering vid riskbe-
dömningar. Dessutom behöver ändringar göras i relevanta regelverk.

En omfattande uppbyggnad och spridning av kunskap sker för närvarande 
inom området genom exempelvis forskning, konferenser, workshops och genom 
framtagande av vägledningar. När det gäller att utveckla och anpassa regelverken 
händer dock för närvarande inte lika mycket. Etappmålets punkt om kombina-
tionseffekter har inte uppnåtts inom uppsatt tid, senast 2015. Kunskapsuppbygg-
naden kring kemikaliers kombinationseffekter går emellertid snabbt. Trycket på 
att ta fram vägledningar samt att övergripande anpassa regelverken så att de tar 
hänsyn till kombinationseffekter bedöms öka. 

REGELVERKEN BEAKTAR BARNS KÄNSLIGHET

Arbetet med att utveckla regler så att barns särskilda känslighet för kemiska 
ämnen beaktas är mycket viktigt. Dagens lagstiftning är otillräcklig när det gäller 
att identifiera, informera om samt begränsa kemikalier som kan leda till skador 
hos barn. Problemställningen ingick i regeringsuppdraget att ta fram en fördjupad 
analys och förslag till handlingsplan för Reach.744 Där presenteras en rad förslag 
för att minska risken för att barn skadas. 

742 SOU 2013:70 Säker Utveckling! Nationell handlingsplan för säker användning och 
hantering av nanomaterial http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/
Statens-offentliga-utredningar/sou-2013-70-_H1B370/

743 På väg mot en giftfri vardag, Prop. 2013/14:39
744 Utveckla och effektivisera Reach – en handlingsplan. KemI Rapport 4/14, juni 2014.
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Etappmålets punkt om att regelverken beaktar barns känslighet bedöms inte 
ha uppnåtts inom uppsatt tid, till 2015. Leksaksdirektivet är emellertid ett exem-
pel på en positiv utveckling när det gäller att ta ökad hänsyn till barns särskilda 
känslighet. För att en sådan hållning ska sätta sin prägel på alla relevanta delar 
av regelutvecklingen inom kemikalieområdet krävs sannolikt att en tydlig politisk 
linje formuleras på EU-nivå om barns särskilda känslighet och om behovet av att 
öka deras skydd. Kommissionens kommande EU-strategi för en giftfri miljö kan 
vara ett exempel där ett sådant tänkande borde föras in. 

LÅGVOLYMÄMNEN

När EU-kommissionen presenterade kostnads-nyttoberäkningar för utökade data-
krav för lågvolymämnen bedömde man att kostnaderna skulle vara realistiska. 
Kommissionen framförde också att ändringar av informationskrav i Reach kräver 
konsekvensbedömningar, som inte hinner utföras inför registreringsomgången 
2018. Om informationskraven för dessa ämnen inte skärps inför registreringsom-
gången 2018, riskerar informationsbristen att bli långvarig. Det kan dröja tills nya 
data tillförs ett ämnes registrering, till exempel med anledning av att den produce-
rade volymen når en högre gräns.

Förslag till hur informationskraven i Reach kan utvecklas för lågvolymämnen 
finns i det regeringsuppdrag som syftade till att ta fram en fördjupad analys och 
förslag till handlingsplan för Reach. Om åtgärderna som föreslogs i rapporten 
genomfördes i god tid innan registreringen 2018 så bedömdes målet kunna upp-
nås. Som situationen är i nuläget verkar det däremot inte vara realistiskt att för-
bättringarna ska kunna genomdrivas i tid. Etappmålets punkt om lågvolymämnen 
bedöms inte ha uppnåtts och bedöms inte heller nås inom uppsatt tid, senast 2018. 
Echas stöd till registranter kommer dock bidra till att farliga lågvolymämnen som 
uppfyller kriterierna identifieras.

ARBETET FÖR ATT NÅ ETAPPMÅLET BEHÖVER FORTSÄTTA

Inom etappmålet för kunskap om ämnens hälso- och miljöfarliga egenskaper 
är tre av fyra målår satta redan till 2015. Det arbete som pågår i EU, liksom de 
svenska insatser som görs för att påverka EU-arbetet, behöver dock fortsätta så 
att målen kan nås inom de närmaste åren. Det skulle bidra till att nödvändiga för-
utsättningar finns för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö i sin helhet, inklusive 
dess preciseringar.

Etappmålet har inte uppnåtts och bedöms inte nås inom uppsatt tid. Utveck-
lingen när det gäller att ta fram kunskap om ämnens miljö- och hälsoegenskaper 
har dock gått mycket snabbt framåt. Förutsättningar för att till övervägande del 
nå etappmålet kommer troligen att kunna finnas inom några år efter etappmålets 
slutdatum 2018.
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Information om farliga ämnen i varor

Etappmålet om information om farliga ämnen i varor innebär att

• regelverk eller överenskommelser inom Europeiska unionen eller interna-
tionellt ska tillämpas så att information om miljö- och hälsofarliga ämnen i 
varor är tillgänglig för alla berörda senast 2020,

• reglerna ska införas stegvis för olika varugrupper och i informationen ska  
särskilt barns hälsa beaktas, och

• information om hälso- och miljöfarliga ämnen som ingår i material och varor 
görs tillgängliga under varans hela livscykel genom harmoniserade system 
som omfattar prioriterade varugrupper.

Sammanfattning

Etappmålet har inte uppnåtts och bedöms inte nås inom uppsatt tid. Förutsättning-
arna har avsevärt förbättrats det senaste året, men ytterligare insatser krävs för att 
information om miljö- och hälsofarliga ämnen i varor ska vara tillgänglig för alla 
berörda senast år 2020. Sverige har varit drivande för att ett globalt frivilligt pro-
gram med gemensamma mål och principer har beslutats inom FN. Programmet kan 
lägga grunden för informationsöverföring om kemikalier i den globala varuhandeln. 
Företag behöver kännedom om programmet och införa informationssystem. En 
viktig framgång är att EU-domstolen har slagit fast att leverantörer är skyldiga att 
lämna information om innehållet av särskilt farliga ämnen för delar av en vara som 
innehåller mer än 0,1 viktprocent av ämnet. Information om farliga ämnen i varor 
underlättar utvecklingen av giftfria materialkretslopp, något som EU-kommissionen 
konstaterat i sin handlingsplan för en cirkulär ekonomi. Handlingsplanen för en cir-
kulär ekonomi samt EU:s kommande strategi för giftfri miljö 2018 ger möjligheter 
att verka för utökade informationskrav för prioriterade varugrupper.

Resultat

GLOBALT PROGRAM BESLUTAT INOM SAICM

Ett frivilligt globalt program för information om kemiska ämnen i varor (Che-
micals in Products, CiP)745 antogs i september 2015 av det fjärde högnivåmötet 

745 http://www.saicm.org/images/saicm_documents/iccm/ICCM4/FINALmtgdoc/Doc10/
K1502319%20SAICM-ICCM4-10-e.pdf
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för FN:s globala kemikaliestrategi, SAICM746. Programmet syftar till att öka till-
gången på information om ämnen i varor för såväl företag i hela leverantörsked-
jan, som konsumenter och aktörer i avfallsledet. I programmet ingår gemensamma 
principer och mål för informationsöverföring och en guide med konkreta exempel 
på hur företag kan arbeta. FN:s miljöprogram UNEP samordnar programmet, och 
Sverige är genom Kemikalieinspektionen ordförande i styrgruppen. 

EU-KOMMISSIONENS HANDLINGSPLAN FÖR CIRKULÄR EKONOMI

Sverige har fortsatt att framföra behovet av ytterligare krav på information om 
kemikalier i varor i olika regelverk. Behovet av ökad spårbarhet av kemikalier för 
att uppnå en cirkulär ekonomi har påtalats, dels vid flera inspel till EU-kommissi-
onen och dels vid internationella möten och konferenser.

I december 2015 presenterade EU-kommissionen sin handlingsplan för en cir-
kulär ekonomi747. I planen konstateras att giftfria materialkretslopp och bättre 
information om innehållet av farliga ämnen i produkter kommer att underlätta 
materialåtervinning och öka efterfrågan på återvunnet material. Det är en fram-
gång för Sverige, som under många år har lyft frågan om giftfria och resurseffek-
tiva kretslopp inom EU och behovet av tillgång till information. Kommissionen 
kommer under 2017 att analysera och föreslå åtgärder avseende lagstiftningarna 
om kemikalier, produkter och avfall, bland annat om hur förekomsten av farliga 
ämnen kan minska och spårbarheten i produkter kan förbättras.

EU-DOMSTOLEN STÖDJER SVERIGES TOLKNING AV REACH-REGELN

I september 2015 avgjorde EU-domstolen att den tolkning som Sverige och sex 
andra medlemsländer gjort av Reach-förordningens informationskrav för särskilt 
farliga ämnen i varor748 är riktig. 749 Om en vara innehåller mer än 0,1 viktprocent 
av ett särskilt farligt ämne som finns upptaget på EU:s så kallade kandidatförteck-
ning750, ska leverantören informera om detta. Enligt domen ska halten beräknas 
för varje del som en sammansatt vara består av – och alltså inte i förhållande till 

746 Strategic Approach to International Chemicals Management
747 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Closing the loop – An 
EU action plan for the Circular Economy, COM(2015) 614/2.

748 Reachförordningen, artiklarna 7.2 och 33.
749 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d507d74a1cc36

f403a8b22d230fe9e4c59.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObNmPe0?text=&docid=167286
&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=538414

750 Candidate list of substances of very high concern for authorisation, http://echa.europa.eu/
web/guest/candidate-list-table
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hela varans vikt, vilket varit EU-kommissionens tolkning. Efter domen har den 
europeiska kemikaliemyndigheten Echa uppdaterat sin vägledning om innehåll av 
särskilt farliga ämnen i varor. 

FÖRSLAG PÅ LOGGBOK VID NYBYGGNATION

Boverket har under 2015 på regeringens uppdrag undersökt förutsättningarna för 
att införa ett nationellt system för dokumentation av produkter och material som 
används i byggnader, en så kallad loggbok. Boverkets författningsförslag751 omfat-
tar krav vid byggnation av större flerbostadshus, kontor, skolor, förskolor och 
vårdlokaler. Syftet är att öka spårbarheten för de produkter, material och farliga 
ämnen som används i byggnader. Loggboken ska kunna användas vid förvaltning 
och materialinventeringar i samband med ändring, sanering eller rivning.

Analys 

Tillgången till information om farliga ämnen i varor är i dag bristfällig. För kemis-
ka produkter finns fungerande system för information, medan motsvarande krav 
och system för varor däremot saknas i stor utsträckning. Tillgång till information 
om innehållet i material och varor är en förutsättning för att såväl företag som 
offentliga upphandlare inköpare och konsumenter ska kunna göra informerade 
val, hantera varor på ett säkert sätt och byta ut farliga ämnen. 

För att information om innehållet i varor ska bli tillgänglig behöver information 
överföras i många led, ofta genom komplexa och många gånger internationella 
leverantörskedjor. Många kemikalier, material och varor tillverkas utanför EU. 
Ett globalt system med gemensamma principer underlättar därför informationsö-
verföring och även efterlevnad av EU:s kemikalieregler för varor. Det är därför 
av stor vikt att FN har antagit ett frivilligt globalt program för information om 
kemikalier i varor inom SAICM. Programmet omfattar varors hela livscykel. En 
av de viktigaste åtgärderna för att öka tillgången till information är att Sverige, 
som varit drivande inom SAICM, fortsätter arbetet för att genomföra det inter-
nationella programmet. Det kan bland annat ske genom att sprida kännedom om 
programmet och verka för att företag inför informationssystem. 

EU-domstolens beslut om tolkning av haltgränsen för informationskravet 
för varor i Reach är en viktig framgång. Beslutet leder till att mer information 
om innehåll i varor kommer att tillgängliggöras. Informationskravet i Reach är 

751 Boverket (2015). Dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation - En så 
kallad loggbok. Rapport 2015:46.
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begränsat till att gälla särskilt farliga ämnen på kandidatförteckningen752, medan 
etappmålet omfattar hela gruppen miljö- och hälsofarliga ämnen, exempelvis även 
allergiframkallande ämnen. Likaså finns inget krav i Reach på att vidareförmedla 
information om innehåll i material och varor till avfallsledet. Detta gör att styrme-
del utöver dagens informationskrav i Reach behövs för att nå etappmålet. 

Målet har inte uppnåtts och bedöms inte nås inom uppsatt tid. Förutsättning-
arna har avsevärt förbättrats, men ytterligare insatser behövs. Bland de viktigaste 
möjligheterna för Sverige att driva på för utökade informationskrav är EU-kom-
missionens två kommande initiativ, dels för att genomföra handlingsplanen för 
en cirkulär ekonomi, dels utvecklingen av EU:s strategi för giftfri miljö till 2018 
inom EU:s sjunde miljöhandlingsprogram753. Kompletterande informationskrav 
för prioriterade varugrupper skulle kunna inkluderas i EU:s produktdirektiv, till 
exempel Ekodesigndirektivet. Ett annat alternativ är att arbeta för att kandidatför-
teckningen i Reach ska omfatta betydligt fler ämnen än idag, vilket skulle utöka 
informationskraven. Det är även viktigt att arbeta för att informationen följer med 
i hela varans livscykel och därmed når konsumenter, avfallshanterare och återvin-
nare. Konsumentens rätt att få information om innehållet i en vara behöver stär-
kas genom att informationen ska vara tillgänglig vid inköpstillfället. Upplysnings-
insatser om rätten att få information behöver genomföras. 

Farliga ämnen som finns lagrade i samhället i byggnader och infrastruktur är en 
stor utmaning. Boverkets förslag att införa loggbok för vissa offentliga byggnader, 
kontor och större flerbostadshus skulle öka spårbarheten och underlätta åtgär-
der vid problem i inomhusmiljön. Förslaget skulle också möjliggöra ett säkrare 
omhändertagande av byggmaterial vid renovering och rivning. Ett system med 
loggböcker kan bidra till att uppnå flera miljökvalitetsmål, såsom God bebyggd 
miljö, Giftfri miljö samt Begränsad klimatpåverkan samt etappmålen om ökad 
resurshushållning i byggsektorn respektive farliga ämnen.

752 http://echa.europa.eu/candidate-list-table
753 Europa parlamentets och rådets beslut nr 1386/2013/EU av den 20 november 2013 om ett 

allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 – Att leva gott inom planetens gränser: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D1386&from=EN
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Utveckling och tillämpning av EU:s kemikalieregler

Etappmålet om utveckling och tillämpning av EU:s kemikalieregler är att Reach 
och andra relevanta EU-regelverk, senast 2020 tillämpas eller om så behövs, 
revideras så att

• det i ökad utsträckning blir möjligt att bedöma och pröva grupper av ämnen 
med liknande inneboende egenskaper, kemisk struktur eller användnings- 
område, och

• substitutionsprincipen och dess tillämpning stärks i samband med begräns-
ningar, tillståndsprövning och andra relevanta moment i regelverket.

Sammanfattning

Etappmålet har ännu inte uppnåtts men bedöms nås inom uppsatt tid. Under 
2015 har arbetet med att utveckla och prova gruppvis reglering fortskridit under 
Reach-förordningen och RoHS-direktivet, dessutom nationellt samt internationellt 
under Stockholmskonventionen. Detta är viktiga steg, men det behövs en mer 
systematisk bedömning, prövning och hantering av grupper. Ytterligare insatser 
krävs, både av teknisk karaktär (metodutveckling) och av styrmedel (utveckling av 
lagstiftning och vägledningar). 

Arbete pågår inom Reach och andra kemikalieregler för att utveckla tillämp-
ningen så att den blir mer substitutionsdrivande. För att möjliggöra substitution 
krävs att det finns bättre alternativ för företag att byta till. Sådana alternativ  
saknas ofta i dag. Därför är utökad forskning och innovation för att ta fram  
mindre miljö- och hälsofarliga eller kemikaliefria alternativ mycket viktigt, både 
för industrikemikalier såväl som för bekämpningsmedel. 

Resultat

BEDÖMNING OCH PRÖVNING AV GRUPPER AV ÄMNEN

Under 2015 har den europeiska kemikaliemyndigheten Echa tillstyrkt ett tyskt-
norskt förslag att förbjuda användning av en grupp högfluorerade, så kallade 
PFAS-ämnen inom EU, eftersom PFOA är ett PBT-ämne. Det är ovanligt att ämnen 
regleras gruppvis under Reach, och det föreslagna förbudet kommer att omfatta 
många högfluorerade kemikalier med användning som t.ex. impregneringsmedel, 
skidvalla och brandskum. 
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I Kemikalieinspektionens förslag om nationella regler för högfluorerade ämnen 
(PFAS) i brandskum inkluderas hela PFAS-gruppen. I rapporten bedöms de hög-
fluorerade ämnena som en grupp. Även om de risker som har identifierats är 
kopplade till så kallade långkedjiga PFAS-ämnena (främst PFOS och PFOA), anser 
myndigheten att de kortkedjiga PFAS adderar till den samlade riskbilden. Försla-
get innebär att skumvätska/släckvatten som uppstår efter användning av fluorba-
serade brandsläckningsskum ska samlas upp och destrueras (med vissa undantag) 
från och med 1 januari 2017.

Vid Stockholmskonventionens partsmöte i maj 2015 togs beslut om att inklu-
dera ämnesgruppen klorerade naftalener (PCN) på den lista över långlivade orga-
niska föreningar (POPs) som ska elimineras ur produktion och användning. 

Under december 2015 lämnade Echas riskbedömningskommitté (RAC) sitt ytt-
rande om ett svenskt förslag som innebär klassificering och märkning av en grupp 
av tre snarlika silverzinkzeolit-föreningar. Då det för flera betydelsefulla faroklas-
ser saknas information för varje enskild typ av silverzinkzeolit har man baserat 
beslutet på data för den typ som antas ha störst potential att vara giftig.

 

SUBSTITUTIONSPRINCIPENS TILLÄMPNING

Under 2015 trädde EU-regler i kraft som innebär att det vid produktgodkännande 
för växtskyddsmedel ska göras en så kallad jämförande bedömning, om produk-
ten innehåller kandidatämnen för substitution. Produkten ska förbjudas eller 
begränsas om det finns alternativ som innebär mindre risk för hälsa och miljö. 
Motsvarande regler gäller för biocidprodukter sedan 2013. EU-kommissionen 
beslutar om de verksamma ämnena är kandidatämnen för substitution. Vid 2015 
års utgång fanns 27 biocidämnen och 83 växtskyddsämnen identifierade som kan-
didater för substitution. Kemikalieinspektionen har under 2015 gjort jämförande 
bedömningar för tre biocidprodukter, men ingen av dessa produkter förbjöds eller 
begränsades. 

Under 2015 lades ytterligare sju ämnen upp på kandidatförteckningen över 
särskilt farliga ämnen i Reach754. Kandidatförteckningen ökar möjligheten för 
substitution, eftersom den signalerar till företagen att upptagna ämnen har särskilt 
farliga egenskaper som kan komma att regleras.

Kommissionen har lämnat förslag till en implementerande förordning till 
Reach. Syftet med förslaget är att möjliggöra en förenklad ansökningsprocess för 
företag som använder högst 100 kilo per år av ett tillståndspliktigt ämne. Kemi-
kalieinspektionen och Sverige har bidragit till att kraven på vilka företag och 
användningsområden som kan utnyttja en förenklad ansökningsprocess begränsas 

754 Se vidare Giftfri miljö, preciseringen om särskilt farliga ämnen
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i mängd och användningsområden. På så vis bibehålls en större del av drivkraften 
för ökad substitution via tillståndsprocessen i Reach. Förslaget har diskuterats i 
Reach-kommittén, men omröstning har skjutits upp till 2016. 

Analys

BEDÖMNING OCH PRÖVNING AV GRUPPER AV ÄMNEN

Inom Reach går utvecklingen av bedömning och prövning av grupper av ämnen 
långsamt. Regleringen av en grupp högfluorerade PFAS-ämnen i EU är dock ett 
steg i rätt riktning. Det är troligt att ytterligare ansatser för gruppvis hantering 
och reglering av ämnen kommer att prövas under 2016. I samband med den sche-
malagda översynen av Reach 2017–2019 bör processen för ämnesutvärderingen 
utvecklas till att omfatta möjligheter att bedöma, hantera och pröva grupper av 
ämnen med vissa egenskaper eller användningsområden. Möjligheter behöver ska-
pas till gruppvis upptag av särskilt farliga ämnen på kandidatförteckningen och på 
tillståndslistan inom tillståndsprocessen i Reach. 

Vid ämnesregistrering inom Reach tillåts utnyttjande av testdata från andra 
strukturellt likartade ämnen inom en grupp. Denna möjlighet används oftast vid 
registrering som ett argument för att undanta ämnet från testning. Missbruk sker 
dock ofta och bör motverkas. 

Målet har inte uppnåtts och bedöms inte nås inom uppsatt tid. Ytterligare 
insatser inom området behövs fortfarande. Det gäller både teknisk utveckling av 
exempelvis vägledningar och metoder, men även vad det gäller tillämpning och 
utveckling av befintliga regler.

SUBSTITUTIONSPRINCIPENS TILLÄMPNING

Regelverk för att stimulera substitution av ämnen i biocidprodukter och växt-
skyddsmedel finns på plats. Förutsättningarna i dessa regelverk har nåtts, men det 
återstår att få en effektiv tillämpning. Sverige behöver bevaka att dessa regelverk 
tillämpas enligt intentionerna när det gäller beslutskriterier för utfasning av ämnen 
med särskilt farliga egenskaper. Identifieringen av kandidatämnen för substitution 
har påbörjats, vilket är en förutsättning för att substitution ska kunna göras. Ett 
par jämförande bedömningar har under 2015 gjorts för biocidprodukter. Ingen 
av dem har dock resulterat i substitution, framför allt eftersom det saknades till-
räckligt med alternativ. Detta visar att en avgörande förutsättning för substitution 
är att det finns bekämpningsmetoder med mindre hälso- eller miljörisker som kan 
ersätta kandidatämnena. Det krävs därför både satsningar på forskning och inno-
vation inom området, men även utveckling av andra styrmedel för att framtagna 
alternativ ska bli konkurrenskraftiga. 
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När ämnen begränsas under Reach, och förs upp på tillståndslistan, leder det 
till att dessa måste bytas ut. Dock finns möjlighet att söka tillstånd för använd-
ning. Om tillstånd ges för breda användningsområden motverkar det substitution, 
eftersom ämnet då inte behöver substitueras. För bland annat blykromater och 
ftalaten DEHP (som står på tillståndslistan) finns ansökningar om breda tillstånd 
inlämnade under Reach. Sverige bör därför verka för restriktiv tillståndsgivning 
under Reach.

Kandidatlistan under Reach har en substitutionsdrivande effekt för de ämnen 
som listas. Sverige bör därför verka för att farliga ämnen förs upp på kandidatlis-
tan och att även hormonstörande och kraftigt allergiframkallande ämnen betrak-
tas som särskilt farliga ämnen och därmed kan sättas på kandidatlistan. 

Målet är ännu inte nått för Reach. Substitutionsprincipen behöver stärkas och 
Kemikalieinspektionen har på uppdrag av regeringen tagit fram en fördjupad ana-
lys med förslag till handlingsplan för hur Reach-förordningen kan utvecklas och 
effektiviseras för att bli ett kraftfullt verktyg – för att minska riskerna med kemi-
kalier och för att öka substitution.

Eftersom det inte är sannolikt att alla farliga ämnen har begränsats under 
Reach till och med 2020 är företagens frivilliga arbete med substitution mycket 
viktigt. Inom svensk industri och näringsliv pågår arbete med att fasa ut och 
ersätta farliga ämnen, men företagens frivilliga substitutionsarbete behöver sti-
muleras ytterligare. Ett kunskapscentrum för substitution skulle kunna stödja och 
underlätta för företagen i detta arbete. För att möjliggöra substitution krävs att 
det finns kemiska ämnen med från hälso- och miljösynpunkt önskvärda egenska-
per eller kemikaliefria alternativ som företag kan byta till. Forskning och innova-
tion inom området mindre miljö- och hälsoskadliga kemikalier eller kemikaliefria 
alternativ är därför mycket viktigt. För att vi samtidigt som vi byter råvarubas 
även ska avgifta kretsloppen så måste farligheten hos samtliga kemikalier i hela 
produktionskedjan beaktas. Detta måste ingå i alla innovationssatsningar som rör 
biobaserad syntesråvara, vilket ett kunskapscentrum kan bevaka.

Företagens substitutionsarbete skulle även kunna stimuleras genom att stat, 
kommuner och landsting i ökad utsträckning ställer kemikaliekrav vid offentlig 
upphandling. En ny upphandlingsmyndighet skapades under 2015 och det är 
angeläget att stödverktyg för att ställa kemikaliekrav för inköpare fortsätter att 
utvecklas inom den nya myndigheten. 

Målet har ännu inte uppnåtts, men bedöms nås inom uppsatt tid. Det förutsät-
ter dock framsteg i tillämpning av regelverken.
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Effektivare kemikalietillsyn inom EU

Etappmålet om en effektivare kemikalietillsyn inom Europeiska unionen är att 
senast 2018 har beslut fattats inom Europeiska unionen som förstärker och 
effektiviserar tillsynen i medlemsländerna samt utvecklar tillsynssamverkan inom 
unionen gällande regler för kemikalier inklusive farliga ämnen i varor och avfall.

Sammanfattning

Etappmålet har ännu inte uppnåtts men bedöms nås inom uppsatt tid. Kemikalie-
inspektionen deltar aktivt i flera EU-gemensamma nätverk av myndigheter, bland 
annat i kemikalielagstiftningen Reachs forum för tillsyn, tillsynsnätverket CLEEN 
samt i Prosafe. Det ger möjlighet att påverka både tillsynsaktiviteter och den gene-
rella kvalitén i tillsynen i andra länder. Kommissionen har i samarbete med Reachs 
forum under 2015 tagit fram ett förslag på indikatorer för tillsynen av Reach och 
CLP. Indikatorerna följer aktivitetsnivån i olika medlemsländer och underlättar 
en harmoniserad tillsyn. Flera gemensamma tillsynsprojekt pågår i alla de tre nät-
verken. Inom Prosafe finns dessutom möjlighet till finansiering genom medel från 
kommissionen. 

Resultat

Forum för informationsutbyte om verkställighet av Reach (forumet) samordnar 
ett nätverk bestående av medlemsstaternas tillsynsmyndigheter. Syftet är att sam-
ordna och utveckla kemikalietillsynen inom EU. Kommissionen har i samarbete 
med forumet under 2015 tagit fram ett förslag på indikatorer för tillsynen av 
Reach och CLP. Förslaget omfattar totalt 50 indikatorer, som är uppdelade på 
medlemslands-nivå, forum-nivå samt EU-nivå. Syftet med indikatorerna är bland 
annat att följa aktivitetsnivån i de olika medlemsländerna vad gäller tillsynsaktivi-
teter, men också att följa de aktiviteter som ska underlätta en harmoniserad tillsyn 
inom forumsamarbetet samt på EU-nivå. Forumet planerar och genomför också 
gemensamma inspektionsprojekt. Inför 2016 och 2017 är nio sådana projekt pla-
nerade. Under 2015 genomfördes två projekt: Reach-begränsningar samt utökade 
säkerhetsdatablad – exponeringsscenarior. Forumet har sedan tidigare antagit 
minimikriterier för tillsynsaktiviteter vad gäller Reach och CLP samt en vägled-
ning med tillsynsfrågor som diskuterats inom forum. Årligen genomförs utbild-
ningsinsatser riktat mot medlemsstaternas tillsynsmyndigheter där inbjudna gäster 
från exempelvis Helpnet eller Echa medverkar. 
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Kemikalieinspektionen är också aktiv inom tillsynsnätverket CLEEN. Under 
2015 har inspektionen stått värd för den årliga konferensen inom nätverket. 
CLEEN drivs av ett sekretariat, och från 2013 är det Sverige och Schweiz som 
sitter i sekretariatet och driver arbetet. Tillsynsprojekt om bland annat biocider, 
tvätt- och rengöringsmedel och POPs-förordningen drivs inom nätverket.

Kemikalieinspektionen är medlem i ProSafe, ett fristående nätverk för EU- och 
EFTA-länder med inriktning på konsumentsäkerhet. Nätverket samordnar även 
tillsynsinsatser med inriktning på varors kemiska risker. Kemikalieinspektionen 
har anmält sitt deltagande i två tillsynsprojekt: 
• ett projekt med fokus på mjukgörare i plastleksaker 
• ett projekt med fokus på effektivare tillsyn

Analys 

Kemikalieinspektionen verkar för ett fortsatt fördjupat samarbete mellan till-
synsmyndigheter inom EU inom forumet. Samarbetet har lett till att det nu finns 
vägledningar och riktlinjer för tillsynsarbetet, som eventuellt skulle kunna forma-
liseras. Det kan emellertid vara fördelaktigt att behålla nationella möjligheter att 
utveckla krav och sanktioner utöver det som anges i miniminivån.

Flera gemensamma tillsynsprojekt är planerade och detta kan vara en effektiv 
väg framåt i syfte att nå en mera likartad tolkning av reglerna och tillsynen. De 
länder som har en lägre grad av tillsynsaktiviteter kan också inspireras att utöka 
sin tillsyn så att den ligger i paritet med genomsnittet inom EU.

Inom CLEEN finns möjlighet att genomföra gemensamma tillsynsprojekt på 
områden som inte täcks in av forumet:
• biocider, 
• tvätt- och rengöringsmedel samt 
• POPs-förordningen.

Medlemskapet i ProSafe ger oss även bättre möjligheter att kommunicera med 
andra tillsynsmyndigheter i Europa och att påverka inriktningen på framtida 
gemensamma marknadskontroller. Projekten i ProSafe finansieras till stor del 
genom medel från kommissionen. Det skapar möjligheter för mindre länder att 
förbättra sin tillsyn och kanske till och med bedriva tillsyn på områden där man 
inte tidigare har varit aktiv.

Sammantaget gör vi bedömningen att målet ännu inte har uppnåtts, men 
bedöms nås inom uppsatt tid. 
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De EU-gemensamma tillsynsprojekten är viktiga för att på sikt åstadkomma en 
mer enhetlig tillsyn av Reach inom EU och motverka en snedvriden konkurrens 
mellan företag.

I den nya förordningen om marknadskontroll som EU-kommissionen presen-
terade under 2013 ingår ett paket om produktsäkerhet och marknadskontroll. 
Paketet omfattar bland annat en flerårig handlingsplan för marknadskontroll samt 
ett förslag till förordning om konsumentprodukters säkerhet. Där föreslås att ett 
forum för marknadskontroll inrättas. Det är inte klart när paketen för produktsä-
kerhet respektive marknadskontroll kan realiseras, eftersom förhandlingarna har 
avstannat.

Ett effektivt tillsynsarbete, korrekta analyser och beslutsunderlag förutsätter 
kvalitativ och uppdaterad information om företagens kemiska produkter. Arbete 
med att höja kvaliteten på företagens inlämnade uppgifter kan således även bidra 
till en effektivare tillsyn. En höjd kvalitet på företagens uppgifter gynnar dessutom 
både tillsyn av förmedlad information i distributionskedjan och efterlevnad av 
föreskrivna skyddsåtgärder.

Tydliga bestämmelser är en viktig grund för ett rättssäkert system och en effek-
tiv tillsyn. Exponeringsscenarier i Reach behöver bli tydligare, liksom även hur 
sådan information ska användas för kommunikation i leverantörskedjan. Även 
reglerna kring användning av ämnen i varor innehåller i flera fall otydligheter som 
försvårar tillsynen. 

Tydlighet är också önskvärt vid tillståndsgivning i Reach. Om ett tillstånd är 
förenat med tydligt uppsatta villkor ökar förutsättningarna för en god tillsyn. 

Giftfria och resurseffektiva kretslopp

Etappmålet om giftfria och resurseffektiva kretslopp är att användningen av 
återvunna material ska vara säker ur hälso- och miljösynpunkt genom att återcir-
kulation av farliga ämnen så långt som möjligt undviks samtidigt som resursef-
fektiva kretslopp eftersträvas. Detta uppnås genom en samlad åtgärdsstrategi 
inom Europeiska unionen, vilken senast 2018 resulterat i bland annat följande 
insatser:
• EU:s regelverk för avfall, kemikalier och varor är i huvudsak kompletterade 

och samordnade så att de styr mot giftfria och resurseffektiva kretslopp, och
• principen om höga och likvärdiga krav på innehållet av farliga ämnen i nypro-

ducerade och återvunna material är fastslagen genom beslut där så är lämpligt.
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Sammanfattning

Etappmålet har inte uppnåtts och bedöms inte nås inom uppsatt tid. Flera aktiviteter 
pågår i syfte att stärka giftfria och resurseffektiva kretslopp, vilket är grundläggande 
för ett samhälle i en cirkulär ekonomi. Under året har EU-kommissionen presente-
rat en handlingsplan för cirkulär ekonomi samt revideringar i sex avfallsrelaterade 
direktiv. Handlingsplanen innehåller flera initiativ som är relevanta för arbetet med 
giftfria och resurseffektiva kretslopp. Även på nationell nivå pågår arbete med att 
dels analysera förutsättningar och utvecklingspotential dels föreslå konkreta åtgärder. 
Dock saknas fortfarande i stor utsträckning en analys av när kvalitet och/eller innehåll 
av farliga ämnen gör ett material olämpligt att återvinna. De pågående aktiviteterna 
ökar kunskapen om problemens omfattning och hur lagstiftningen och andra åtgärder 
behöver utvecklas, men målet bedöms inte vara uppfyllt till målåret 2018.

Resultat

EU-KOMMISSIONENS ARBETE FÖR CIRKULÄR EKONOMI 

EU-kommissionen presenterade i december 2015 ett nytt meddelande om cirkulär 
ekonomi755 – efter att det tidigare förslaget dragits tillbaka i mars samma år. Det 
nya paketet består av en handlingsplan för cirkulär ekonomi samt revideringar i sex 
avfallsrelaterade direktiv. Handlingsplanen innehåller åtgärder som ska vidtas fram 
till 2020. Flera av dessa initiativ är relevanta för arbetet med etappmålet om giftfria 
och resurseffektiva kretslopp. Bland annat ska kommissionen analysera kontakty-
torna mellan lagstiftning för kemikalier, varor och avfall. Senast år 2017 ska man 
föreslå åtgärder med syfte att minska förekomst och öka spårbarheten av farliga 
ämnen i varor. Arbetet ska föras in i EU:s strategi för en giftfri miljö756. I handlings-
planen föreslås även en strategi för plast, utveckling av kvalitetsstandarder för åter-
vunnet material och utveckling av ekodesigndirektivet för att öka möjligheterna att 
återvinna produkterna. Kommissionen har inte gjort några analyser om de återvun-
na materialens kvalitet (inklusive innehåll av farliga kemiska ämnen), eller hur detta 
påverkar marknadens efterfrågan och därmed möjligheten för återvunnet material 
att ersätta nyproducerad råvara. Det saknas också förslag till bindande lagstiftning 
som syftar till att hantera farliga ämnen i kretsloppet – även om farliga ämnen lyfts 
fram som en viktig övergripande fråga i handlingsplanen. Kemikalieinspektionen 
och Naturvårdsverket har lämnat förslag till regeringen om hur lagstiftningen kan 
utvecklas och samordnas i de direktiv som är under revidering. 757

755 http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
756 http://ec.europa.eu/environment/action-programme/
757 http://www.regeringen.se/contentassets/eb8110de24394134920d420fe30bc928/circular-

economy--elements-for-the-new-proposal.pdf
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FTALATER INOM EU

Det krävs tillstånd för att få använda ett flertal ftalater inom EU. 758 Kommissio-
nen bereder de inkomna ansökningarna inför beslut. En ansökan om tillstånd för 
bred användning, bland annat i konsumentprodukter, av återvunnet material som 
innehåller DEHP759 har inkommit. Sverige har motsatt sig att tillståndet beviljas i 
nuvarande omfattning. Sverige har även arbetat för att HBCDD760 inte ska före-
komma i nytt material genom inblandning av återvunnet material när beslut om 
gränsvärde diskuterats inom EU. Ingen enighet kunde uppnås vid omröstning då 
vissa medlemsländer anser att gränsvärdet för oavsiktlig förorening ska vara så 
högt att återvinning av material som innehåller HBCDD tillåts, trots att Stock-
holmskonventionen inte tillåter återvinning av POPs-ämnen761.

ÖVRIGA AKTIVITETER

Naturvårdsverket har, i samverkan med Kemikalieinspektionen, ett regerings-
uppdrag om giftfria och resurseffektiva kretslopp som ska redovisas senast 1 
december 2016.762 Inom uppdraget, som är en del av handlingsplanen för en giftfri 
vardag763, hölls under våren 2015 en workshop om viktiga frågeställningar med 
berörda aktörer. Naturvårdsverket har därefter initierat konsultstudier om: 
• identifiering av avfallsströmmar som behöver särskild hantering med hänsyn 

till särskilt farliga ämnen
• överföring av information till avfallsledet vad gäller elektriska och elektroniska 

produkter och uttjänta fordon
• kunskapssammanställning om risker med gummimaterial, inklusive gummi 

från återvunna däck, på konstgräsplaner. 764

Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket har under 2015 även arbetat med 
åtgärdsförslag, bland annat i syfte att främja en utveckling av resurseffektiva och 
giftfria kretslopp. Förslagen rör exempelvis begränsningar av farliga ämnen i varor 

758 Reach, (EG) nr 1907/2006, bilaga XIV
759 Dietylhexylftalat
760 Hexabromocyklododekan
761 POPs-förordningen, (EG) nr 850/2004
762 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/

Regeringsuppdrag/giftfria-och-resurseffektiva-kretslopp/
763 Kemikalieinspektionen 2015, Handlingsplan för en giftfri vardag 2015-2020, Skydda 

barnen bättre. Rapport 5/14
764 https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/

Regeringsuppdrag/giftfria-och-resurseffektiva-kretslopp/
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och ökad informationsöverföring.765, 766, 767 (För mer information se preciseringar-
na under miljökvalitetsmålet Giftfri miljö: Användningen av särskilt farliga ämnen 
respektive Information om farliga ämnen i material och produkter.). Förslagen rör 
också tekniska möjligheter och potential för ökad återanvändning och återvinning 
av material768. 

Nordiska Avfallsgruppen769 har i flera rapporter pekat ut farliga ämnen som ett 
hinder för ökad materialåtervinning av plast och textil. De nordiska miljöminist-
rarna har ställt sig bakom en nordisk handlingsplan för textilier770. Handlings-
planen innehåller åtgärder som syftar till hållbar produktion och konsumtion av 
textilier, inklusive utfasning av farliga ämnen, ökad informationsöverföring i leve-
rantörskedjan samt ökad återanvändning och materialåtervinning. Bland annat 
ska gemensamma nordiska insatser driva på för en stärkt kemikaliereglering av 
farliga ämnen i EU.

Analys 

Ett flertal aktiviteter pågår i syfte att stärka giftfria och resurseffektiva kretslopp. 
Analyser pekar på stor potential att reducera klimatpåverkan när återvunnet 
material kan ersätta nyproducerad råvara. Samtidigt saknas analyser av de åter-
vunna materialens kvalitet och innehåll av farliga ämnen som kan innebära risker 
för hälsa och miljö. I vissa fall kan en hög grad av rening behövas för att åter-
vunna material ska kunna användas. I andra fall uppfyller återvunna material inte 
marknadens eller lagstiftningens krav och kan då i praktiken inte vara likvärdiga 
med och ersätta en nyproducerad råvara. Framöver behövs utveckling av både 
hantering och teknik för att få säkrare och bättre kvalitet på återvunnet mate-
rial. Att främja utveckling och innovation på detta område kan, utöver ett bättre 
utnyttjande av resurser, också ge ökad tillväxt.

Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen, men även andra centrala myn-
digheter, bistår fortlöpande med underlag till regeringen kring prioriterade frågor 
inom området. Det gäller exempelvis utfasning av särskilt farliga ämnen, ökad 
informationsöverföring till aktörer i hela kedjan samt avfallsförebyggande åtgär-

765 Kemikalieinspektionen 2015. Hälsoskadliga kemiska ämnen i byggprodukter - förslag till 
nationella regler. Rapport 8/15.

766 Kemikalieinspektionen 2015. Farliga kemiska ämnen i textil - förslag till riskhanterande 
åtgärder. Rapport 9/15.

767 Kemikalieinspektionen 2015. Förslag om utökad anmälningsplikt för nanomaterial. 
Rapport 10/15

768 Naturvårdsverket 2015. Textilåtervinning, Tekniska möjligheter och utmaningar. Rapport 
6685.

769 http://www.norden.org/sv/nordiska-ministerraadet/ministerraad/nordiska-ministerraadet-
foer-miljoe-mr-m/institutioner-samarbetsorgan-och-arbetsgrupper/arbetsgrupper/nordiska-
avfallsgruppen-nag

770 http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/nordiskt-mode-ska-bli-vaerldens-mest-haallbara
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der och förbud mot deponering av återvinningsbart avfall. Åtgärder behövs som 
främjar kemikaliekontroll och informationsöverföring samt stärker avfallshan-
tering och identifiering av särskilda materialströmmar. Dessutom behöver möj-
ligheten till återvinning beaktas redan under designstadiet, exempelvis genom att 
använda ekodesigndirektivet och dess kriterier kring resurseffektivitet.

De pågående aktiviteterna ökar kunskapen om problemens omfattning och hur 
lagstiftningen och andra åtgärder behöver utvecklas, men målet bedöms inte vara 
uppfyllt till målåret 2018.

Minska barns exponering för farliga kemikalier

Etappmålet om att minska barns exponering för farliga kemikalier är att senast 
2018 har beslut fattats avseende befintliga och vid behov nya regelverk och 
andra styrmedel, vilka medför en betydande minskning av hälsoriskerna för 
barn till följd av den samlade exponeringen för kemikalier. Riskminskningen ska 
bedömas i jämförelse med situationen 2012.

Sammanfattning

Etappmålet har ännu inte uppnåtts och bedöms inte nås inom uppsatt tid. Flera 
farliga ämnen har under 2015 reglerats i leksaker och andra konsumentvaror 
vilket ger ett ökad skydd för barn. Dagens lagstiftning är dock otillräcklig när 
det gäller att identifiera, riskbedöma, informera om samt förbjuda kemikalier 
som kan leda till skador hos barn. EU-kommissionens kommande strategi för en 
giftfri miljö 2018 är betydelsefull och kan ge möjligheter att skärpa EU:s regel-
verk. Handlingsplanen för en giftfri vardag har varit positiv för utvecklingen mot 
etappmålet. Det fortsatta arbetet med handlingsplanen 2015–2020 väntas bidra 
till en väsentlig riskminskning för barn. Kommunernas åtgärdsarbete för en giftfri 
förskola samt kemikaliekrav i offentlig upphandling är betydelsefullt för att bidra 
till minskade risker för barn.
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Resultat

Generellt har de insatser för att minska användning och exponering för farliga 
ämnen som redovisats för övriga etappmål stor betydelse för att även minska 
barns exponering för farliga ämnen. Arbetet med att skärpa kemikaliereglerna 
inom Reach och CLP, samt inom växtskyddsmedels- respektive biocidförord-
ningen bidrar också till att minska barns exponering för farliga ämnen. Kemikalie-
inspektionen prioriterar utifrån ett barnperspektiv när kemiska ämnen eller varu-
grupper väljs ut för utredning och åtgärder.

NATIONELLA INITIATIV

Handlingsplanen för en giftfri vardag
Kemikalieinspektionen slutredovisade i februari 2015 handlingsplanen för en 
giftfri vardag till regeringen771. Handlingsplanen genomfördes 2011–2014 och var 
inriktad på att minska kemikalieriskerna i vardagen och särskilt skydda barn och 
unga. Den har inneburit att fler styrmedel har använts och konkreta åtgärder har 
kunnat genomföras inom nio olika områden. Handlingsplanen för en giftfri var-
dag har förstärkts med resurser aviserade fram till och med år 2020772. Regeringen 
har gett Kemikalieinspektionen i uppdrag773 att med bibehållen inriktning utveckla 
handlingsplanen med ledning av den strategi för att uppnå miljökvalitetsmålet 
Giftfri miljö som beslutats av regeringen och redovisats för riksdagen774.

Upphandlingskriterier för en giftfri förskola
För att underlätta för kommuner och privata aktörer att ställa kemikaliekrav 
har Upphandlingsmyndigheten tillsammans med Kemikalieinspektionen, berörda 
branscher, upphandlande myndigheter, miljöorganisationer och leverantörer tagit 
fram upphandlingskriterier för en rad produktgrupper riktade till förskola: leksa-
ker och hobbymaterial, möbler, textilier samt köks- och serveringsutrustning för 
förskolan775. 

Nytt nätverk för kommuner som jobbar för giftfri vardag
Allt fler kommuner arbetar med förebyggande kemikaliefrågor utöver tillsyn. 
Majoriteten av länen rapporterar att de har kommuner som arbetar med giftfri 

771 Kemikalieinspektionen (2015). Handlingsplan för en giftfri vardag 
2011–2014 slutredovisning. Rapport 1/15.
772 Regeringens budgetproposition 2015/16:1, Utgiftsområde 20
773 Uppdrag om handlingsplan för att genomföra strategin om en giftfri vardag och nå 

miljökvalitetsmålet Giftfri miljö 2015–2017. Regeringsbeslut 1:2. M2015/375/Ke. 
774 Prop. 2013/14:39 På väg mot en giftfri vardag - plattform för kemikaliepolitiken
775 http://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/giftfri-forskola/
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förskola. För att underlätta för kommuner att samverka och sprida goda exempel 
har Kemikalieinspektionen under 2015 startat ett nätverk. Hittills har drygt 100 
kommuner anmält att de vill delta. Viktiga samverkansfrågor är kemikaliekrav vid 
inköp och upphandling av varor, giftfritt byggande, utbyte av befintliga material 
och varor inom förskolan och kunskapshöjande insatser. I arbetet deltar även Sve-
riges kommuner och landsting, Upphandlingsmyndigheten och Folkhälsomyndig-
heten. I några län har länsstyrelser och kommuner bildat regionala nätverk.

Pedagogiskt material om kemiska risker
På uppdrag av Kemikalieinspektionen har organisationen Håll Sverige Rent under 
2015 tagit fram ett pedagogiskt utbildningsmaterial om kemikalier för förskolan 
inom ramen för initiativet Grön Flagg. Materialet är fritt tillgängligt på webben776 
och innehåller nio olika uppdrag till förskolepersonalen med konkreta aktiviteter 
för barnen. Materialet har fått ett positivt mottagande och arbetet fortsätter 2016 
med utveckling av utbildningsmaterial för skolan. 

För att öka kunskapen hos barn och vuxna om den varningsmärkning som ska 
finnas på farliga kemiska produkter, och därigenom minska antalet olyckor i hem-
met, lanserade Kemikalieinspektionen 2015 webbplatsen ”Finn farorna i Hannas 
hus”777. Webbplatsen har utvecklats i samverkan med de andra nordiska länderna 
inom Nordiska Ministerrådet.

Förslag om nationella regler för byggprodukter 
En vanlig inomhusmiljö kan innehålla ungefär 500 organiska ämnen som kom-
mer från byggprodukter. Kemikalieinspektionen har föreslagit778 för regeringen att 
Sverige ska ta fram nationella gränsvärden för hur mycket hälsoskadliga kemiska 
ämnen som får avges från byggprodukter som används för att konstruera golv, 
väggar och innertak. De nya reglerna föreslås gälla från och med 2018 och utfor-
mas på samma sätt som i flera andra EU-länder för att minimera eventuella han-
delshinder.

Behov av utökad hälsorelaterad miljöövervakning för barn
I Naturvårdsverkets revision 2015 av den hälsorelaterade miljöövervakningen 
identifierades ett behov av en utökad miljöövervakning med avseende på barn. 
Detsamma framkom även inom det EU-gemensamma biomonitoringprogrammet 
(EHBMI). EHBMI bedöms kunna leda till högre kvalitet på exponeringsdata och 
riskbedömning för kemikalier i Europa.

776 http://www.hsr.se/det-har-gor-vi/skola-forskola/kemikalier
777 http://hannashus.se/
778 Kemikalieinspektionen (2015). Hälsoskadliga kemiska ämnen i byggprodukter – förslag till 

nationella regler. Rapport 8/15.
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Förslag om kemikalieskatt för vissa konsumentvaror
Kemikalieskatteutredningen överlämnade i mars 2015 sitt betänkande till rege-
ringen.779 Utredningen har tagit fram förslag på två punktskatter. Det ena förslaget 
är en skatt på viss elektronik och det andra förslaget är en skatt på golvbelägg-
ningsmaterial, väggbeklädnad och takbeklädnad av polymerer av vinylklorid. 

INITIATIV INOM EU

Hormonstörande ämnen
Sverige stämde EU-kommissionen i juli 2014 för att den inte senast i december 
2013 beslutat om kriterier för identifiering av hormonstörande ämnen så som ang-
es i biocidförordningen. Den 16 december 2015 meddelade Europeiska unionens 
tribunal dom i målet vilken gav Sverige rätt i sin stämningsansökan.780 Klimat- och 
miljöminister Åsa Romson skickade i januari 2016 ett brev781 till EU-kommissio-
nen om att hon förväntar sig att kommissionen nu skyndsamt fastställer kriterier. 

Leksaksdirektivet
Kraven i EU:s nya leksaksdirektiv som började gälla 2013 innebär väsentligt utö-
kade och specifika kemikaliekrav jämfört med tidigare leksaksdirektiv. Utveckling-
en av EU:s leksaksdirektiv fortgår. Från och med december 2015 har ytterligare 
ämnen reglerats; bisfenol A samt tre flamskyddsmedel (TCEP, TCPP och TDCP). 
Begränsningar för ytterligare fem ämnen782 träder i kraft 2017, och fler ämnen är 
under diskussion.

Reach-förordningen
Nya regler för bly från och med 1 juni 2016 ökar skyddet för barn och minskar 
risken för långsiktiga effekter på nervsystemet. 783 Begränsningen innebär att bly 
och blyföreningar inte får släppas ut på marknaden eller användas i konsumentva-
ror som barn kan stoppa i munnen – under normala eller rimligen förutsebara 
förhållanden. Flera varutyper är dock undantagna, bland annat nycklar. Bly kan 
finnas i konsumentvaror av flera skäl: 
• som avsiktligt tillförd blymetall, 
• som förorening eller tillsats i metallegeringar, 

779 Kemikalieskatt – Skatt på vissa konsumentvaror som innehåller kemikalier. SOU 2015:30.
780 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5ecdf500697c2

40b09a83db94e4fd1475.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Och8Oe0?text=&docid=173067&
pageIndex=0&doclang=sv&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=34137

781 http://www.regeringen.se/contentassets/fa8d9fd43e3644899446ec4bf3ac5e58/brev-till-eu-
kommissionen-angaende-hormonstorande-amnen.pdf

782 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:306:FULL&from=SV
783 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0628&from=EN
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• som pigment eller 
• som stabilisator i plast, särskilt i PVC.
En ny begränsning för ämnesgruppen PAH:er784 i konsumentvaror började gälla 
i december 2015.785 Reglerna specificerar gränsvärden för PAH i varor som har 
plast- eller gummidelar som kan komma i kontakt med huden eller munhålan. 
Gränsvärdena för leksaker och barnavårdsartiklar är lägre än för andra typer av 
varor. Exempel på varor där PAH kan förekomma är cykelhandtag, verktyg, hand-
skar och klockarmband.

Märkningskrav för flytande tvättmedel i upplösbara förpackningar
Särskilda krav på märkning och förpackning av flytande tvättmedel för konsu-
mentbruk i upplösbara förpackningar för engångsanvändning trädde i kraft i juni 
2015. Anledningen är ett ökat antal olyckor inom EU där barn skadats av sådana 
tvättmedelskapslar. Reglerna, som infördes i CLP-förordningen om klassificering 
och märkning, ska göra det svårare för små barn att öppna förpackningen och den 
upplösbara kapseln ska innehålla bittermedel som smakar illa786. 

Förslag om EU regler för textilier
Kemikalieinspektionen har föreslagit787 att regeringen påbörjar ett arbete för att 
utveckla en enhetlig produktlagstiftning för textilier inom EU. Den bör omfatta 
ämnen med särskilt farliga egenskaper, och som kan ge allvarliga, långvariga och 
bestående effekter på människors hälsa eller på miljön. 

Kemikalieinspektionen vill också undersöka utökade begränsningar i Reach för 
cancerframkallande azo-färgämnen samt pröva möjligheterna till märkningskrav 
i EU för allergiframkallande ämnen i textil. I oktober 2015 uppmanade Sveriges 
klimat- och miljöminister tillsammans med en rad svenska företag och aktörer, 
EU-kommissionen att skärpa regelverket kring farliga ämnen i textiler.788

Analys 

UTVECKLING AV NYA OCH BEFINTLIGA REGELVERK

Arbetet med att utveckla regler så att barns särskilda känslighet för kemiska 
ämnen beaktas är mycket viktigt. Dagens lagstiftning är otillräcklig när det gäller 

784 PAH; polycykliska aromatiska kolväten
785 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1272
786 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1297&from=EN
787 Kemikalieinspektionen (2015). Farliga kemiska ämnen i textil – förslag till riskhanterande 

åtgärder. Rapport 9/15.
788 http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/10/asa-romson-kraver-tillsammans-med-

svenska-textil--och-kladesforetag-att-eu-tar-bort-farliga-kemikalier/
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att identifiera, riskbedöma, informera om samt förbjuda kemikalier som kan leda 
till skador hos barn789. Ett av de viktigaste områdena är att identifiera hormonstö-
rande ämnen så att åtgärder kan sättas in. Framsteg i regelverken har under 2015 
gjorts för några farliga ämnen i vissa användningar, däribland leksaker. För att 
mer generellt få genomslag för en ökad skyddsnivå för barn krävs sannolikt att en 
tydlig politisk linje formuleras på EU-nivå. Sverige bör verka för att EU-kommis-
sionens åtgärdsstrategi för en giftfri miljö ska innehålla dels konkreta insatser för 
att hantera barns särskilda känslighet i lagstiftningen dels åtgärder som leder till 
en minskad exponering för farliga ämnen i inomhusmiljön, exempelvis en särskild 
lagstiftning för textilier. Gränsvärden för hur mycket hälsoskadliga ämnen som får 
avges från byggprodukter i inomhusmiljön skulle också minska barns exponering.

UTVECKLING AV ANDRA STYRMEDEL ÄN LAGSTIFTNING

Tack vare handlingsplanen för en giftfri vardag har betydelsefulla åtgärder kunnat 
genomföras de senaste åren för att minska barns exponering för farliga ämnen. 
Konkreta åtgärder som kan göras lokalt är viktiga komplement till utveckling av 
lagstiftning. Allt fler kommuner arbetar med giftfri förskola och genomför insat-
ser som inkluderar utbildning av förskolepersonal, utbyte av olämpliga material i 
verksamheterna samt kemikaliekrav vid inköp och upphandling av nya produkter 
och varor. Berörda myndigheter, däribland länsstyrelserna, har en viktig roll att 
skapa samverkansytor, sprida goda exempel och bidra med kunskapsstöd. Utred-
ningen om kemikalieskatt kan ge nya viktiga styrmedel att minska kemikalieris-
kerna för barn.

BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE

Målet har ännu inte uppnåtts och bedöms inte nås till 2018. EU-kommissionens 
kommande strategi för en giftfri miljö 2018 är betydelsefull och kan innebära 
möjligheter att skärpa EU:s regelverk som leder till en betydande riskminskning 
för barns hälsa därefter. Arbetet med handlingsplanen för en giftfri vardag har 
bidragit positivt till utvecklingen mot etappmålet och väntas fortsätta bidra till en 
väsentlig riskminskning, inte minst genom kommunernas arbete med giftfri för-
skola. 

789 Kemikalieinspektionen (2014). Utveckla och effektivisera Reach – en handlingsplan. 
Rapport 4/14.
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Ökad miljöhänsyn i EU:s läkemedelslagstiftning 

och internationellt

Senast år 2020 har beslut fattats inom EU eller internationellt som innebär att 
befintliga och eventuella nya regelverk för human- och veterinärmedicinska 
läkemedel i ökad utsträckning väger in miljöaspekter.

Sammanfattning

Etappmålet har ännu inte uppnåtts men bedöms nås inom uppsatt tid. Förutsätt-
ningar att nå målet för de veterinärmedicinska läkemedlen finns tack vare att en 
ny EU-förordning för dessa läkemedel är under framtagande. För att nå målet 
även för humanläkemedel krävs att motsvarande revidering av lagstiftningen sker 
inom mycket snar framtid. För vidare framgång krävs politisk prioritering och 
samverkan nationellt och inom EU, samt att ökad miljöhänsyn inkluderas i läke-
medelsdirektiven.

Under 2015 har Sverige verkat för att införa förslag om ökad miljöhänsyn i den 
nya EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel. Sverige har även fått 
bifall för att det finns behov av översyn av riktlinjen för miljöriskbedömning av 
humanläkemedel. Syftet är att få mer adekvat miljöinformation.

Resultat

Etappmålet är baserat på Miljömålsberedningens förslag om en strategi för Sveri-
ges arbete för en Giftfri miljö790 Syftet är att minska miljöpåverkan av läkemedel 
vid tillverkning och användning genom att inkludera mer miljöhänsyn i läkeme-
delslagstiftningen. Målet har delats upp i fyra insatser, se figur 4.

För att öka den internationella samsynen om vikten av att inkludera mer mil-
jöhänsyn för läkemedelslagstiftningen krävs påverkansarbete. Ett exempel är 
att Läkemedelsverket deltog i en paneldiskussion i EU-parlamentet på temat ” 
Pharma Pollution: An ignored cause of Antimicrobial Resistance” varvid frågan 
om miljökrav inom god tillverkningssed, GMP791, vid produktion var en av viktiga 
åtgärder som föreslogs.

790 SOU 2012:38 (2013) Minska riskerna med farliga ämnen! Strategi för Sveriges arbete 
för en giftfri miljö. Delbetänkande av Miljömålsberedningen. http://www.regeringen.se/
rattsdokument/statens-offentliga-utredningar

791 “good manufacturing practice”, god tillverkningssed
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Läkemedelsverket har under 2015 förordat och inom EU fått gehör för att en 
översyn av riktlinjen för miljöriskbedömning av humanläkemedel792 behövs. Syf-
tet är att få mer adekvat miljöinformation för läkemedelssubstanserna genom att 
använda mer relevanta testmetoder som fokuserar mer på den farmakologiska 
effektens betydelse för eventuell miljöpåverkan. 

En ny förordning för veterinärmedicinska läkemedel är under framtagande. För-
handlingar pågår i rådsarbetsgruppen för veterinärexperter. Under året har både 
miljö och antibiotika drivits som särskilda profilfrågor, och ett antal förändringar i 
förslaget till förordnings är under utarbetande. Förslagen kan delas upp i följande 
huvudaspekter:
• Miljöinformationen om läkemedel ska samlas och tillgängliggöras. 
• Enskilda länder ska kunna ha strängare krav gällande antibiotika. Förebyggan-

de eller tillväxtfrämjande behandling med antibiotika ska inte ske på ett rutin-
mässigt sätt. Inget ekonomiskt incitament att förskriva antibiotika ska finnas.

• Utrustning för begränsning av utsläpp vid produktion ska inkluderas inom 
ramen för GMP. 

• EU-kommissionen ombeds lämna förslag om nytt regelverk gällande begräns-
ning av utsläpp av aktiva läkemedelssubstanser (API) vid produktion.

792 EMA/CHMP/SWP/4447/00 corr1 Environmental risk assessment of medicinal products for 
human use (juni 2006) http://www.ema.europa.eu/ema/

Förbättrade
testkrav för miljö-
riskbedömning

Begränsning av 
utsläpp vid tillverk-
ning av läkemedel

Insamling och 
tillgängliggörande 

av miljödata för 
läkemedel

Miljöhänsyn vid 
bedömning av nyttan 

och riskerna av 
läkemedel

KÄLLA: LÄKEMEDELSVERKET

Figuren illustrerar fyra områden där insatser behövs för att nå etappmålet om ökad 

miljöhänsyn i läkemedelslagstiftningen inom EU och internationellt.

Figur 4 Strategi för att minska miljöpåverkan från läkemedel
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I anslutning till arbetet har det identifierats behov av legala förändringar för att 
hantera persistenta, bioackumulerbara och toxiska substanser (PBT) inom till-
ståndsprocessen för veterinärmedicinska läkemedel. 

Analys 

I och med det pågående arbetet med ny förordning för veterinärmedicinska läke-
medel har Sverige för närvarande möjlighet att påverka EU-lagstiftningen med 
ökade krav på miljöhänsyn. Motsvarande revidering av lagstiftning för humanlä-
kemedel behöver ske. Sverige måste först verka för att denna lagstiftning ska öpp-
nas för förändring, för att därefter verka för att införa miljökrav. Möjliga krav är
• åtgärder för att minska miljörisker av läkemedel, 
• att miljöinformation samlas och blir tillgänglig, 
• att miljöexponering av läkemedel följs upp samt 
• att utsläpp begränsas vid tillverkning av läkemedel. 

För att kunna få gehör för dessa miljöaspekter måste mer samverkansarbete och 
politiskt påverkansarbete ske inom EU och internationellt.

Tillräckliga styrmedel saknas ännu för läkemedel. För alla läkemedel finns krav 
på miljöriskbedömningar i regelverken. Informationen om miljörisker med läke-
medel behöver dock bli tillgänglig för att kunna genomföra relevanta åtgärder 
som minskar miljöpåverkan av läkemedel. Kunskapen om hur läkemedelsrester 
påverkar miljö och hälsa är i många fall redan tillräcklig för att kunna vidta åtgär-
der, det behövs dock mer kunskap på detta område.

Inrättande av ett centrum för läkemedel och miljö är av stor vikt för att skapa 
en nod för koordinering och för att ge miljöfrågorna en tydligare prioritet. Det är 
även en förutsättning för att Sveriges ska kunna nå miljömålen framförallt kring 
Giftfri miljö. För att nå miljömålet måste direktiven för human och veterinärmedi-
cinska läkemedel inkludera mera miljöhänsyn.

Målet har inte uppnåtts men bedöms nås inom uppsatt tid.
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ETAPPMÅL OM AVFALL

UPPFÖLJNINGSANSVARIG MYNDIGHET: NATURVÅRDSVERKET

Ökad resurshushållning i byggsektorn

Etappmålet om byggnads- och rivningsavfall innebär att insatser ska vidtas så att för-
beredandet för återanvändning, materialåtervinning och annat materialutnyttjande 
av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70 viktprocent senast 2020. 

Sammanfattning

Etappmålet har uppnåtts. Naturvårdsverket bedömer att Sverige sannolikt redan idag 
uppnår återvinningsgraden för bygg- och rivningsavfall på minst 70 procent. Statis-
tiken är dock bristfällig så bedömningen är osäker. Förutsättningen är att flödena av 
bygg- och anläggningsavfall som idag inte rapporteras in kan tillgodoräknas i upp-
följningen av återvinningsmålet. Ett förslag till loggbok för byggnadsverk har tagits 
fram av Boverket i samarbete med Naturvårdsverket. Beslut har fattats om att 2016 
genomföra en översyn av vägledningen om återvinning av avfall i anläggningsarbeten.

Resultat

De data och statistik som finns tillgängliga för att bedöma hur Sverige ligger till 
jämfört med målet är mycket bristfällig. Med de metoder för uppföljning som hit-
tills används i Sverige rapporterar Svensk Miljöemissionsdata (SMED) att återvin-
ningen för 2012793 var cirka 50 procent. Uppgifter för 2014 finns tillgängliga först 
i början av juli 2016, då den stora rapporteringen enligt EU:s avfallsstatistikför-
ordning officiellt utförts. 

Betydande flöden av bygg- och rivningsavfall saknas dock i dagens statistik, 
flöden där återvinningen uppskattas vara uppemot hundraprocentig. Det gäller 
bland annat krossad betong och annat avfall som återvinns och hanteras av min-
dre avfallsanläggningar. Denna hantering ingår idag inte i statistiken för uppfölj-
ning av etappmålet.

Naturvårdsverket arbetar aktivt för att åtgärda den alltför låga kvalitén i 
byggsektorns avfallsdata. Under 2013 beslutade Naturvårdsverket om utökad 
datarapportering av byggavfall i miljörapporter från tillståndspliktiga avfallsbe-

793 Sundqvist, J.-O., 2014. Återvinningsgrad för byggavfall- ASP 2014, u.o.: SMED.
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handlingsanläggningar794, med första datainsamling 2015 och första rapportering 
via Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP) 2016. Nämnda åtgärder för att 
förbättra sektorns avfallsdata väntas få effekt först referensåret 2016, som rappor-
teras till Eurostat 2018.

Trots att statistiken är bristfällig och uppgifter är osäkra bedömer Naturvårdsver-
ket att Sverige sannolikt redan idag uppnår den återvinningsgrad för bygg- och riv-
ningsavfall på minst 70 procent som gäller som EU:s och Sveriges gemensamma mål 
till år 2020. En förutsättning är dock att flödena av anläggningsavfall kan tillgodo-
räknas i uppföljningen av återvinningsmålet och att även landets asfaltverk rappor-
terar in sina behandlade mängder av icke-farlig (tillräckligt PAH-fri) asfalt.090

Analys

Naturvårdsverket fick 2014 i uppdrag av regeringen att utreda behovet av styrmedel 
för att nå etappmålet795. I uppdraget som redovisades till Miljödepartementet i mars 
2015 gör Naturvårdsverket bedömningen att etappmålet redan är uppnått. Men 
bedömningen är osäker eftersom statistiken är bristfällig. Behovet av att förbättra 
bygg- och rivningsavfallsstatistiken behandlas nu i ett större perspektiv som en del av 
ett pågående regeringsuppdrag för allmänt förbättrad avfallsstatistik och spårbarhet. 

Naturvårdsverket deltog 2015 i Boverkets arbete med regeringsuppdraget om 
loggbok för byggnader796 som redovisades den 15 december vid årets slut. I rap-
porten föreslår Boverket, genom ett författningsförslag, krav på en loggbok för 
vissa typer av byggnadsverk. I en loggbok sparas produktinformation om de bygg-
produkter som ingår i ett byggnadsverk. Därmed fås ett bättre kunskapsunderlag 
och en ökad spårbarhet för använda produkter och material, inklusive farliga 
ämnen, som blir till nytta vid framtida rivningsplaner för byggnadsverk. Detta 
förbättrar möjligheterna att återanvända byggprodukter och återvinna bygg- och 
rivningsavfall.

Efter återkoppling från branschen har Naturvårdsverket beslutat att under 
2016 genomföra en översyn av den 2010 framtagna vägledningen om återvinning 
av avfall i anläggningsarbeten. Det är en handbok som togs fram i syfte att öka ande-
len avfall som återvinns i anläggningsarbeten på ett mer miljö- och hälsosäkert sätt.

Dessutom pågår forskning om hur man kan förbättra återvinningen av bygg- 
och rivningsavfall. Bland annat har stiftelsen Mistra gjort en utlysning kallad Clo-
sing the loop.

794 NFS 2013:12, www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2013/nfs-2013-12.pdf
795 www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/

Redovisade-2015/Icke-farligt-byggnads--och-rivningsavfall/
796 Dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation - Boverket Rapport 2015:46
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Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan

Etappmålet om ökad resurshushållning i livsmedelskedjan innebär att insatser 
ska vidtas så att resurshushållningen i livsmedelskedjan ökar genom att minst 
50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorte-
ras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, där minst 40 pro-
cent behandlas, så att även energi tas tillvara senast 2018.

Sammanfattning

Etappmålet har inte uppnåtts och bedöms inte nås inom uppsatt tid. Den biologiska 
återvinningen av matavfall ökar. År 2014 återvanns 38 procent av allt matavfall 
genom biologisk behandling där näringsämnen togs tillvara. År 2013 var siffran  
31 procent. Trots att de insamlade matavfallsmängderna har ökat de senaste åren 
kommer återvinningsmålet på 50 procent inte att nås tills 2018 om utsorteringen av 
matavfall fortgår i samma takt som den har gjort mellan 2009 och 2014. 

Resultat

Det uppkomna matavfallet beräknas till cirka 935 000 ton i konsumtionsledet.797 
Mängden utsorterat matavfall till biologisk behandling har ökat från drygt 300 
000 ton till omkring 440 000 ton mellan 2010 och 2014, vilket innebär en ökning 
på omkring 40 procent. Totalt uppskattas det uppkomna matavfallet 2014 till 
935 000 ton i konsumtionsledet, 439 000 ton av detta sorterades ut till biologisk 
behandling. Det motsvarar 47 procent av de uppkomna mängderna. 

Av 337 000 ton utsorterat matavfall som samlades in till rötning kunde endast 252 
000 ton (75 procent) tillgodoräknas vid uppföljning av målet. Att inte allt utsorterat 
matavfall kan tillgodoräknas beror på förluster i form av uppkomna rejektmängder 
samt att delar av framförallt rötslammet användes för ändamål som inte klassas som 
återföring av näringsämnen. Av 101 000 ton matavfall som komposterades kunde 
omkring 99 000 ton (98 procent) tillgodoräknas vid uppföljning av målet. 

Uppföljningen visar att omkring 38 procent av det uppkomna matavfallet från 
konsumtionsledet år 2014 rötades och komposterades så att växtnäringsämnen 
togs tillvara. Målet är 50 procent. Andelen som rötades och där näringsämnen 
återfördes uppgick till 27 procent. Målet är 40 procent.

200 kommuner samlade in matavfall år 2014. Ett fåtal av dessa kommuner har 
endast insamling från storkök och restauranger men de flesta har system även för 

797 SMED Rapport Nr. 173, 2015Uppföljning av etappmålet för ökad resurshushållning i 
livsmedelskedjan – data för år 2014.
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hushållen. En rapport från Avfall Sverige798 visar att det tar många år från att pla-
nering inleds tills ett insamlingssystem för källsorterat matavfall är på plats. 

Analys

Miljöemissionsdata (SMED) har gjort en prognos över hur mycket återvinnings-
graden för respektive villkor i återvinningsmålet förväntas uppgå till år 2018. 799 
Prognosen visar att återvinningsmålet inte kommer att nås till 2018 om utsor-
teringen av matavfall fortgår i samma takt som mellan 2009 och 2014. 

Mängden matavfall som rötas behöver öka med nästan 50 procent. Detta gäller 
under förutsättning att de uppkomna matavfallsmängderna och rejektmängderna 
förblir oförändrade fram till 2018. Det är dock troligt att rejektmängderna som 
uppstår vid förbehandlingen på samrötningsanläggningar minskar i framtiden. 
Komposteringen uppgår idag till 11 procent, vilket är högre än de 10 procent som 
får räknas tillgodo i målet, och behöver således inte öka. Mängden matavfall till 
kompostering har minskat och ersatts av rötning, se figur 5.

798 Avfall Sverige rapport U2011:19. Hjälpmedel för introduktion av system för insamling av 
källsorterat matavfall.

799 SMED Rapport Nr. 173, 2015. Uppföljning av etappmålet för ökad resurshushållning i 
livsmedelskedjan. 

Tusen ton

Figur 5 Insamlade mängder matavfall till rötning och kompostering 2010–2014

KÄLLA: SMED RAPPORT NR. 173, 2015, UPPFÖLJNING AV ETAPPMÅLET

FÖR ÖKAD RESURSHUSHÅLLNING I LIVSMEDELSKEDJAN – DATA FÖR ÅR 2014

Mängden matavfall som sorteras ut till biologisk behandling ökar för varje år och uppgår 
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De åtgärder med störst potential att öka återvinningsgraden av matavfall uti-
från 2014 års siffror är att öka mängden insamlat matavfall till biologisk återvin-
ning samt minska rejektmängderna vid samrötningsanläggningar. För att minska 
miljöpåverkan vid rötning och kompostering, till exempel utsläpp av metan och 
lustgas till luft, finns vägledning från Naturvårdsverket i form av allmänna råd 
och en handbok.800 Branschen jobbar frivilligt genom Avfall Sverige med att 
begränsa metanutsläppen från biogasanläggningar och anläggningar som tillver-
kar fordonsbränsle av biogas. Drygt 40 biogas- och produktionsanläggningar har 
anslutit sig till det frivilliga åtagandet.801 

800 NFS 2003:15 Naturvårdsverkets allmänna råd till 2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) om 
metoder för yrkesmässig lagring, rötning och kompostering av avfall 

801 Avfall Sverige, 2015, Svensk Avfallshantering 2015.



 MILJÖMÅLEN – ÅRLIG UPPFÖLJNING AV SVERIGES MILJÖKVALITETSMÅL OCH ETAPPMÅL 2016 355

ETAPPMÅL OM BIOLOGISK MÅNGFALD

UPPFÖLJNINGSANSVARIG MYNDIGHET: NATURVÅRDSVERKET

Ekosystemtjänster och resiliens

Etappmålet om ekosystemtjänster och resiliens innebär att:
Viktiga ekosystemtjänster och faktorer som påverkar deras vidmakthållande är 
identifierade och systematiserade senast 2013. 

Etappmålet följs inte upp i årets uppföljning eftersom målåret redan är passerat. 

Den biologiska mångfaldens och  

ekosystemtjänsternas värden 

Etappmålet om betydelsen av den biologiska mångfalden och värdet av ekosys-
temtjänster innebär att senast 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och 
värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska 
ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är 
relevant och skäligt. 

Sammanfattning

Etappmålet har ännu inte uppnåtts men bedöms nås inom uppsatt tid. Arbetet 
för att göra betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster 
allmänt kända och integrerade i beslut i samhället fortskrider. Naturvårdsverkets 
miljöforskningsanslag finansierar sju projekt inom forskningssatsningen Värdet av 
ekosystemtjänster som har pågått i två av tre år. Ett projekt har publicerat sin slut-
rapport. Inom regeringsuppdraget som rör kommunikation om ekosystemtjänster 
har en Guide för värdering av ekosystemtjänster producerats. 

Det har tagits fram riktlinjer för Regionala handlingsplaner för grön infra-
struktur. Naturvårdsverket har ansvar för att koordinera arbetet med grön infra-
struktur på nationell, regional och lokal nivå. Naturvårdsverket har redovisat ett 
regeringsuppdrag med vägledande principer som bör prägla det fortsatta arbetet 
för Bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald i ett förändrat klimat. 
Sverige deltar aktivt i det forskningsnära arbetet inom EU med kartläggning och 
bedömning av ekosystemtjänster (MAES). 
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I en förstudie för en gemensam nordisk kartläggning av biologisk mångfald och 
värdering av ekosystemtjänster har en projektplan för en nordisk IPBES-bedöm-
ning utvecklats med finansiering från Nordiska ministerrådet. 

Under förutsättning att pågående insatser fortskrider och att det ges förutsätt-
ningar för samordning av olika insatser är bedömningen att etappmålet kommer 
kunna nås. Det är angeläget att arbetet även fortsättningsvis utgår från en långsik-
tig kunskapsuppbyggnad och beaktar de brister i rådande kunskapsläge som finns.

Resultat

Den av Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag finansierade forskningssats-
ningen Värdet av ekosystemtjänster har fortsatt och går 2016 in på sitt avslutande 
år. Satsningen har finansierat sju forskningsprojekt som på olika sätt studerar hur 
verktyg kan genereras för att bättre kunna ta tillvara värdet av ekosystemtjänster 
i olika beslut. Ett av projekten, Ekosystemtjänster i miljökonsekvensbeskrivningar 
och samhällsekonomiska konsekvensanalyser, har avslutats och slutrapport har 
publicerats802.

Det har gjorts en inledande analys av marina ekosystemtjänster i arbetet med 
att införa havsmiljödirektivet. Havs och vattenmyndigheten har publicerat en rap-
port som syftar till att bedöma statusen för ekosystemtjänster från svenska hav 
och att utvärdera kopplingen till mänsklig påverkan803 och en motsvarande insats 
för att identifiera och statusbedöma ekosystemtjänster i sjöar och vattendrag har 
påbörjats804. I åtgärdsprogrammet för havsmiljön 805 har en ekosystemtjänstanalys 
ingått.

Naturvårdsverket arbetar med att genomföra en kommunikationssatsning om 
ekosystemtjänster. Uppdraget från regeringen sker i samarbete med Havs- och 
vattenmyndigheten, Sveriges geologiska undersökning, Sametinget, Riksantikvarie-
ämbetet, Vinnova, Statens energimyndighet, Skogsstyrelsen, Statens Jordbruksverk, 
Boverket, Tillväxtverket samt länsstyrelserna och ska slutredovisas till Miljödepar-
tementet senast den 31 januari 2018. Under 2015 har kommunikationssatsningen 

802 http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6600/978-91-
620-6698-7/

803 https://www.havochvatten.se/download/18.3ca5456314ffdc22b9a70a15/1444140450533/
rapport-2015-12-ekosystemtj%C3%A4nster-i-svenska-hav.pdf

804 På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten genomför SLU, institutionen för akvatiska 
resurser, ett arbete för att identifiera och statusbedöma ekosystemtjänster i sjöar och 
vattendrag. Statusbedömningar görs tillsammans med Vattenmyndigheterna och Lst per 
vattendistrikt och redovisas augusti 2016.

805 https://www.havochvatten.se/download/18.45ea34fb151f3b238d8d1217/1452867739810/
rapport-2015-30-atgardsprogram-for-havsmiljon.pdf
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fokuserat på kunskapshöjande insatser, tagit fram publikationer och väglednings-
material, deltagit i seminarier och mässor, samt anordnat nätverksträffar806.

Sverige har deltagit aktivt i det forskningsnära arbetet inom EU med kartlägg-
ning och bedömning av ekosystemtjänster (MAES807). Kopplat till EU-arbetet 
deltar Naturvårdsverket i det Horizon2020808-finansierade projektet Esmeralda,809 
inom vilket EU-forskning syntetiseras och sammanställs i vägledningar för kart-
läggning och värdering av ekosystemtjänster.

Naturvårdsverket har ansvar för att koordinera arbetet med grön infrastruktur 
genom att stödja arbetet med att ta fram handlingsplaner för grön infrastruktur 
på nationell, regional och lokal nivå. Naturvårdsverket ska även stödja samverkan 
och dialog mellan olika aktörer för att utveckling av grön infrastruktur även ska 
beaktas i arbetet med andra planeringsinstrument. Koordinering av arbetet sker 
i samarbete med Havs- och Vattenmyndigheten och innefattar bland annat att ge 
stöd till utvecklingen av handlingsplaner för grön infrastruktur genom att ta fram 
och tillgängliggöra nationella underlag, sörja för kunskapsöverförande aktiviteter 
mellan forskning och förvaltning, myndighetssamverkan, erfarenhetsutbyte, samt 
underlätta dialog och samverkan med olika aktörer810. Naturvårdsverket har fast-
ställt riktlinjer för regionala handlingsplaner för grön infrastruktur och en koordi-
nator för det nationella arbetet har tillsatts. Länsstyrelserna har fått i uppdrag att 
utveckla handlingsplaner för grön infrastruktur811. Fyra länsstyrelser har genom-
fört förberedande studier.

Malmö stad utgjorde basen i ett projekt finansierat av Boverket812 med kom-
munerna Vellinge, Eskilstuna, Ystad, Upplands Väsby, Trelleborg, Stockholm 
och Kristianstad som referensgrupp. Projektet studerade vilket befintligt lagstöd 
PBL erbjuder med syftet att bevara, stärka och skapa grönblå infrastruktur samt 
kunskapsläget kring ekosystemtjänstbegreppet bland kommunala och regionala 
tjänstemän och hur den nuvarande integreringen av ekosystemtjänster fungerar 
gällande översiktsplanering, detaljplanering, tillgång på planeringsunderlag och i 
själva planeringsprocessen. 

806 http://www.naturvardsverket.se/Ekosystemtjanster/
807 http://biodiversity.europa.eu/maes
808 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
809 http://www.esmeralda-project.eu/
810 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-

efter-omrade/Hallbarhetsarbete/Gron-infrastruktur/
811 http://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=16258
812 Boverket startade i maj 2015 BEST-projektet med syftet att svara på om det går att 

genomföra integrering av ekosystemtjänster på detaljplanenivå. En slutrapport från 
projektet publiceras av Malmö stad 2016
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Formas redovisade i samarbete med Naturvårdsverket en analys av behovet av 
förstärkt stöd till forskningen om biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Ana-
lysen identifierade viktiga kunskapsluckor, som kan hämma användningen av eko-
systemtjänster som verktyg, till exempel funktionella länkar och orsakssamband 
mellan biologisk mångfald, ekosystemfunktioner, ekosystemtjänster och nytta, 
precision i värderingen av olika typer av ekosystemtjänster samt metoder för att 
hantera värden uttryckta på olika sätt, institutionella förändringsbehov kopplade 
till bland annat äganderätt, styrning och etablerade normer och attityder förutsätt-
ningar för lärande, förändring och implementering i olika typer av organisationer.

För att stärka samverkan och kunskapsöverföring föreslås, bland annat, främ-
jande av en ökad mobilitet mellan akademi och omgivande samhälle, förstärkning 
av mottagarkapaciteten på myndigheter att tillgodogöra sig ny forskningsbaserad 
kunskap, utveckling av nya former för samfinansiering av forskningsprojekt, eta-
blering av en eller flera samverkansplattformar inom området, samt en utökning 
av Naturvårdsverkets pågående regeringsuppdrag om kommunikation om ekosys-
temtjänster. 813 

I en förstudie för en gemensam nordisk kartläggning av biologisk mångfald och 
värdering av ekosystemtjänster har en projektplan för en nordisk IPBES814 bedöm-
ning utvecklats med finansiering från Nordiska ministerrådet.815

Analys 

Kunskapsläget har tagit ett steg framåt genom den pågående forskningssatsningen, 
Naturvårdsverkets guide för värdering av ekosystemtjänster816 och viktiga proces-
ser såsom nätverksbyggande och myndighetssamverkan är startade. De påbörjade 
insatserna kan ytterligare förstärkas genom en ökad samverkan mellan de aktivite-
ter som görs för att synliggöra ekosystemtjänster, arbetet med handlingsplaner för 
grön infrastruktur, forskningssatsningar (både finansierade av Naturvårdsverkets 
miljöforskningsanslag och externt finansierade satsningar) och de insatser som 
görs inom EU och internationellt. Vägledningsmaterial framtaget för Europa-
nivå finns och insatser för att anpassa dessa till nationella förhållanden behöver 
genomföras. Arbetet med grön infrastruktur kan ytterligare katalyseras genom 
förtydligade riktlinjer och en vision som pekar ut riktningen för arbetet. 

813 http://www.formas.se/sv/Om-Formas/Regeringsuppdrag/Analys-av-forskning-om-biologisk-
mangfald-och-ekosystemtjanster/

814 http://www.ipbes.net/
815 In press
816 www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6600/978-91-620-

6690-1/
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Om pågående insatser fortskrider och det ges förutsättningar för samordning av 
olika insatser är bedömningen att etappmålet kommer kunna nås. Det är angelä-
get att arbetet även i fortsättningen strävar mot en långsiktig kunskapsuppbygg-
nad och beaktar de brister i rådande kunskapsläge som finns.

Hotade arter och naturtyper

Åtgärdsprogram för att uppnå gynnsam bevarandestatus för sådana hotade arter 
och naturtyper som inte kan säkerställas genom pågående åtgärder för hållbar 
mark- och vattenanvändning och befintligt områdesskydd, ska vara genomförda 
eller under genomförande senast år 2015.

Sammanfattning

Etappmålet har uppnåtts. Cirka 200 åtgärdsprogram skulle vara fastställda och 
avslutade eller under genomförande 2015. 

År 2015 fastställdes tio åtgärdsprogram för hotade arter och tre program upp-
daterades. Vid årets slut var 144 program fastställda och gällande. Antalet genom-
förda och avslutade program är 47.

Även om de flesta programmen finns på plats behövs mer resurser för att 
genomföra dem även efter 2015. Reglerna för miljöersättningar i jordbruket änd-
rades 2015. Det innebär att ersättningar som behövs för att genomföra åtgärder i 
vissa program har försvunnit.

Resultat

Arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper pågick under 
1990-talet i liten skala. År 2003 utökades verksamheten till cirka 200 program 
om totalt cirka 400 arter. 

År 2015 fastställdes tio åtgärdsprogram för hotade arter: alvarlarvmördare, 
barbastell, brynia, batavsand-, fältsand- och flodsandbi, fältpiplärka, fältgentianor 
i naturliga fodermarker, sandstäpp, skärrande gräshoppa, trolldruvemätare samt 
hotade vadare på sydsvenska ängar. Uppdatering gjordes av tre program.
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Vid årets slut var 144 program fastställda och gällande. Antalet genomförda 
och avslutade program är 47. För att nå etappmålet återstår endast att fastställa-
fyra åtgärdsprogram som gäller ortolansparv, ljunghed, mosippa och vitryggig 
hackspett.  

Kunskap sammanställd i åtgärdsprogrammen, samt från arbetet med åtgärdspro-
grammen används bland annat för att ge underlag till aktörers arbete. Det handlar 
om:
• vad de kan göra för att gynna hotade arter och deras livsmiljöer. Till exempel 

tillgängliggöra information om förekomst av arterna, om deras ekologiska krav 
samt vilka åtgärder som kan vidtas för att gynna dem. 

• att anpassa sina rutiner för att gynna naturvärden. Till exempel har länsstyrel-
serna i sitt arbete med sandmarker skapat rutiner hos täkthandläggare så att 
täkter inte rutinmässigt efterbehandlas genom återställning av skog. Istället förs 

Antal

Figur 6 Antal fastställda och genomförda åtgärdsprogram 1991–2015

 KÄLLA: NATURVÅRDSVERKET
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För att bevara hotade arter tar Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelser 

fram åtgärdsprogram. Enligt etappmålet ska cirka 200 åtgärdsprogram för ungefär 400 arter 

vara genomförda eller under genomförande senast 2015. Det omfattar en femtedel av Sveriges 

omkring 2 000 hotade arter. Figuren visar att etappmålet i princip uppnåtts. Några av de 

planerade åtgärdsprogrammen har avbrutits då bevarandeåtgärder för dessa arter hanteras inom 

redan befintlig verksamhet.
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ofta dialog om möjlighet att skapa miljöer som gynnar både biologisk mång-
fald och friluftsliv. 

• att anpassa befintliga styrmedel. Det kan vara anpassning av åtagandeplaner 
inom utvald miljö i landsbygdsprogrammet för att gynna hotade arter och 
naturtyper. 

• miljöprövningar. 

Den största effekten av åtgärdsprogrammen är att de har ökat naturvårdskom-
petensen i länsstyrelserna. Kunskapssammanställningar om arter och naturtyper 
har höjt kvaliteten på naturvårdsarbetet. Den resurs som koordinatorerna och 
åtgärdsmedlen utgjort har varit avgörande för att den nyvunna kunskapen kunnat 
omsättas i praktiken och har bidragit till att åtgärderna utförts på de ställen där 
de gjort störst nytta. 

Analys 

Regeringens bedömning var att etappmålet kunde nås genom att pågående arbete 
med att ta fram och genomföra åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper 
fortsatte. Enligt tidigare beräkningar är målet totalt 214 program. Programmen 
behöver inte vara genomförda i sin helhet vid målåret817. 

Med undantag av fyra åtgärdsprogram som återstår att ta fram har målet nåtts 
eftersom 191 åtgärdsprogram är fastställda och under genomförande eller genom-
förda. Arbetet med att ta fram vissa tidigare planerade åtgärdsprogram har avbru-
tits då ny kunskap kommit fram. 

För några av dessa arter har Naturvårdsverket gjort bedömningen att angelägna 
bevarandeåtgärder kunnat hanteras inom redan befintlig verksamhet (till exempel 
artskyddsförordning, tillsyn, rovdjursförvaltning och reservatsförvaltning). 

Resurserna för att genomföra alla åtgärdsprogram är dock otillräckliga. Läns-
styrelsernas behov uppskattas till cirka 100 miljoner kronor årligen, grundat på en 
sammanställning av åtgärder och kostnader som listas i fastställda program och 
i de program som är på remiss. Övrig finansiering för att genomföra åtgärderna 
minskade drastiskt när reglerna för miljöersättningarna inom jordbruket ändrade 
2015. 

Den absolut viktigaste åtgärden för att nå flera andra viktiga aktörer i landskapet  
är att involvera Skogsstyrelsen och Jordbruksverket. De förfogar över styrmedel 

817 651 Svenska miljömål – preciseringar av miljökvalitetsmålen och en första uppsättning 
etappmål. Ds 2012:23 Regeringskansliet
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som är avgörande för att nå resultat i skogs- och odlingslandskapet. Naturvårds-
verket kan bistå myndigheter med kunskapsunderlag och förslag till samverkan. 

Naturvårdsverket planerar inom åtgärdsprogram för hotade arter under 2016 att: 
• ta fram de sista fyra åtgärdsprogrammen för hotade arter enligt 2003 års lista 
• stärka dialogen med berörda aktörer och centrala myndigheter för att stärka 

arbetet med grön infrastruktur 
• göra en översyn av vilka arter och naturtyper som behöver nya åtgärdspro-

gram. 

Havs- och vattenmyndigheten planerar att ta fram elva nya program. I dessa ingår 
en ny programtyp, så kallade kunskapsuppbyggande program. Dessa syftar till att 
ta fram mer kunskap och identifiera relevanta bevarandeåtgärder, särskilt för hotade 
arter som lever i sjöar och marina miljöer och där kunskapen idag är bristfällig.

Invasiva främmande arter 

Etappmålet om invasiva främmande arter innebär att invasiva främmande
arters effekter i Sverige vad avser biologisk mångfald samt socioekonomiska
effekter på bland annat hälsa ska vara bedömda och prioriterade insatser för
bekämpning ska ha inletts senast 2015.

Sammanfattning

Etappmålet har inte uppnåtts och bedöms inte nås inom uppsatt tid. Arbetet 
med att genomföra EU:s förordning om invasiva främmande arter pågår och 
styr mycket av inriktningen i verksamheten. Prioriterade insatser pågår med att 
bekämpa vissa arter, till exempel mårdhund. Någon systematisk bedömning på 
nationell nivå av invasiva arter har inte gjorts.

Resultat

Naturvårdsverket har under 2015 i samverkan med Havs- och vattenmyndighe-
ten tagit fram ett förslag om hur EU:s förordning om invasiva främmande arter818 
ska genomföras. Med invasiva arter menas sådana som kan vara ett hot mot den 

818 EU 1143/2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva 
främmande arter
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inhemska floran och faunan, relaterade ekosystemtjänster, eller kan ha negativa 
effekter på människors hälsa och ekonomin. 

Förslaget levererades den 4 februari 2016 till Miljö- och energidepartementet819 
och fokuserar på svenska regler och åtgärder för invasiva främmande arter som 
behöver vidtas för att uppfylla EU-förordningens krav. Förslaget pekar ut vilka 
förvaltningsmyndigheter som bör ha ansvar för olika uppgifter som att ta fram 
handlingsplaner, genomföra bekämpningsåtgärder och rapportera till EU-kommis-
sionen. Dessutom ges förslag på nödvändiga förändringar i svensk lagstiftning. 

Bekämpning av vissa invasiva främmande arter, främst mårdhund, har fortsatt 
under året. Vidare har Havs- och vattenmyndigheten under 2015 beslutat att 
genomföra ett åtgärdsprogram för havsmiljön inom ramarna för EU:s havsmiljö-
direktiv. Fyra av de beslutade åtgärderna avser främmande arter, bland annat att 
ta fram vägledning för avlägsnande av påväxt på fartygsskrov samt ett pilotpro-
jekt för att utveckla metoder för kontroll och lokal bekämpning. Åtgärderna ska 
komplettera pågående nationellt arbete och vattenförvaltningens åtgärdsprogram.

Analys

Europeiska kommissionen har en genomförandekommitté som hjälper till att ta 
fram tillämpningsbestämmelser för de regler som rådet och Europaparlamentet 
bestämmer. Kommissionen föreslog under hösten 2015 att lista 37 arter som inva-
siva främmande arter av unionsbetydelse och fick stöd för denna förteckning av 
medlemsländerna i genomförandekommittén. Förteckningen väntas träda i kraft 
under våren 2016 och kommer troligen att uppdateras med ytterligare arter under 
2017. 

De arter som omfattas av den första förteckningen och som troligtvis före-
kommer i svensk natur i större omfattning än enbart någon eller några enstaka 
förekomster är gul skunkkalla (Lysichiton americanus), tromsöloka (Heracleum 
persicum), signalkräfta (Pacifastacus leniusculus) och ullhandskrabba (Eriocheir 
sinensis). Ullhandskrabban är dock inte etablerad och har inga reproducerande 
bestånd i Sverige.

Det är enligt EU-förordningen förbjudet att föra in dessa arter till EU. De får 
inte heller transporteras levande, släppas ut på marknaden, bytas, användas, odlas, 
födas upp eller hållas, tillåtas att reproducera sig eller släppas ut i miljön. Med-
lemsstaterna ska även vidta åtgärder för att hindra att dessa arter sprids, samt 
övervaka arternas förekomst och utbredning. 

819 Naturvårdsverket 2016-02-04, ”Redovisning av förslag till svenska regler och åtgärder för 
invasiva främmande arter”. Ärendenummer NV-02066-15.
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Naturvårdsverkets genomförandeförslag tydliggör en möjlig ansvarsfördelning 
mellan svenska förvaltningsmyndigheter och presenterar ett förslag på hur EU-
förordningen ska uppfyllas av Sverige. EU-förordningen styr mycket av det nuva-
rande arbetet med invasiva främmande arter och kommer att göra så även de när-
maste åren. Detta påverkar även hur resurserna används. Det medför att åtgärder 
och övervakning främst kommer att omfatta arter av unionsbetydelse som redan 
förekommer i landet eller har stor sannolikhet att sprida och etablera sig här. 

Vilka ytterligare arter som hamnar på EU-förteckningen är därför av mycket 
stor betydelse för vilka insatser som genomförs. Det är därför inte sannolikt att 
någon komplett och genomgående bedömning av invasiva främmande arters 
effekter i Sverige vad avser biologisk mångfald samt socioekonomiska effekter på 
bland annat hälsa kan komma till stånd under 2016. Arbetet med att fastställa 
metodiken för denna bedömning pågår och samordnas av Naturvårdsverket och 
Havs- och vattenmyndigheten. 

Havs- och vattenmyndigheten har under 2015 tagit fram en riskbedömning för 
amerikansk hummer och Sverige har lämnat in den till EU-kommissionen för att 
den ska listas på den uppdaterade unionsförteckningen. Sverige har också bidragit 
till arbetet med den europeiska riskbedömningen för mårdhund, målet är att även 
mårdhund ska kunna föreslås som invasiv främmande art av unionsbetydelse. 

Båda dessa arter utgör ett hot mot den biologiska mångfalden nationellt. En 
klassning av dessa som invasiva främmande arter av unionsbetydelse skulle mins-
ka riskerna för Sverige eftersom även andra medlemsländer då behöver vidta kraf-
tigare åtgärder. Utöver EU-förordningen kommer även åtgärder och övervakning 
som pekats ut inom ramarna för art- och habitatdirektivet, havsmiljödirektivet 
och vattendirektivet vara prioriterade och påverka hur resurserna används.

Det finns även främmande arter som innebär en allvarlig risk för svensk biolo-
gisk mångfald, men som inte uppfyller kriterierna för att listas som invasiva främ-
mande arter av unionsbetydelse. Till exempel arter som har sitt ursprung i något 
annat EU-land (ett kriterium för att definiera en art som invasiv främmande art av 
unionsbetydelse är att den inte är inhemsk i någon del av EU:s territorium, utom 
de yttersta randområdena). I Sverige finns cirka 2 200 främmande arter men alla 
utgör inte en risk för biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster. 

Nästan 400 av dessa arter uppskattats kunna hota biologisk mångfald och eko-
systemtjänster, eller kan ha signifikanta negativa effekter på människors hälsa och 
ekonomin820. En systematisk bedömning på nationell nivå måste därför göras för 
att skilja ut ytterligare främmande arter i Sverige som vi behöver prioritera åtgär-
der mot. Dessa arter kommer Sverige att föreslå som arter av medlemsstatsbety-
delse enligt möjlighet i EU-förordningen.

820 European Network on Invasive Alien Species (NOBANIS), http://www.nobanis.org
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Kunskap om genetisk mångfald 

En kartläggning och övervakning av den genetiska mångfalden ska ha inletts 
senast år 2015.

Sammanfattning

Etappmålet har inte uppnåtts och bedöms inte nås inom uppsatt tid. Det förväntas 
dock nås under 2016. Sedan tidigare finns en viss kunskap om den genetiska mång-
falden inom odlade växter, husdjur och kommersiellt viktiga skogsträd. Kunska-
pen om den genetiska mångfalden har ökat för de stora rovdjuren, en utveckling 
som förväntas fortsätta i och med ett ökat bruk av DNA-baserad övervaknings-
metodik. För övriga vilda djur förekommer praktiskt taget ingen kartering och 
ingen löpande övervakning av genetisk mångfald.

Resultat

Sverige har genom Konventionen om biologisk mångfald förbundit sig att bevara 
sin biologiska mångfald på ekosystem-, art- och genetisk nivå. Bevarandet av arter 
innebär inte per automatik att även den genetiska mångfalden inom arterna beva-
ras. Bevarandet av genetisk variation har hittills fått ganska lite uppmärksamhet 
inom naturvården. 

Naturvårdsverket lämnade 2008 på regeringens uppdrag ett förslag till natio-
nellt handlingsprogram för bevarande av genetisk variation hos vilda växter, djur 
och svampar. Uppdraget genomfördes i samråd med Jordbruksverket, Skogsstyrel-
sen, dåvarande Fiskeriverket och SLU. Programmet var tänkt att löpa från 2009 
till 2015 och beräknades kräva medelsförstärkningar på totalt drygt 140 miljoner 
kronor. 

Av detta belopp skulle sju miljoner kronor årligen (totalt 42 miljoner kronor) 
användas till förstärkt genetisk övervakning inom miljöövervakningen inklusive 
genetisk provbank. Handlingsprogrammet har dock inte genomförts och miljöö-
vervakningsanslaget har fram till 2015 inte förstärkts för detta ändamål.

Övervakningen av de stora rovdjuren har setts över under senare år och genetis-
ka metoder väntas komma till bredare användning här. Även i annan övervakning, 
inte minst limnisk och marin, kan genetiska metoder väntas komma till bredare 
användning, bland annat för uppföljning av Havsmiljödirektivets deskriptorer. 
Någon specifik övervakning av genetisk mångfald finns för närvarande inte. 

Genetisk mångfald har inte heller studerats hos det stora flertalet vilda djur, 
växter och svampar. Genom Programmet för odlad mångfald, POM (ansvarig 
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Jordbruksverket, utförare SLU) har genetiska analyser gjorts av utvalda insamlade 
växtgrupper. Syftet har inte primärt rört övervakning av genetisk variation utan 
karaktärisering för identifikation och urval av unika genotyper. 

Analyserna har i flera fall avslöjat okänd och inte tidigare bevarad mångfald på 
genetisk nivå. Resurserna är otillräckliga för fortlöpande analys av vilda popula-
tioner av så kallade kulturväxtsläktingar, av vilka många är rödlistade. 

Genetisk mångfald bland de svenska husdjuren är beroende av enskilda djurä-
gare. Dessa är organiserade i avelsorganisationer och rasföreningar som har offi-
ciell status eller erhåller stöd via det svenska Landsbygdsprogrammet. Organisa-
tionerna och föreningarna har krav på sig att hålla djuren i härstamningsregister, 
arbeta enligt den för rasen fastställda avelsplanen och årligen rapportera djurantal 
och könsfördelning samt i vissa fall även andra genetiska parametrar. 

Vissa föreningar samlar dessutom in och rapporterar omfattande hälso- och 
fruktsamhetsdata. Flera föreningar driver projekt för att kartlägga egenskaper 
inom rasen samt arbetar med att utveckla och kvalitetssäkra djurregistren så att 
dessa blir korrekta och kompletta. 

Kunskapen om den genetiska variationen hos både kommersiellt viktiga och 
övriga skogsträd är förhållandevis låg. Den genetiska mångfalden av skogsträd 
kartläggs eller övervakas inte för närvarande. Naturvårdsverket har under året 
varit i kontakt med andra berörda myndigheter (Havs- och vattenmyndigheten, 
Skogsstyrelsen och Jordbruksverket) angående övervakning av genetisk mångfald, 
men det har inte funnits resurser till någon kartläggning eller övervakning. 

Naturvårdsverket planerar att under första halvåret 2016 kalla till en workshop 
tillsammans med de andra myndigheterna för att analysera behov och möjligheter 
när det gäller övervakning av genetisk mångfald och hur den kan prioriteras inom 
ramen för miljöövervakningen och inom åtgärder för värdefull natur.

Analys

En viss övervakning förekommer av domesticerade växter och djur i samband med 
bevarandearbetet av äldre sorter och raser. Etappmålet har dock inte uppnåtts till 
2015. Ett förberedande arbete har påbörjats för att kartläggning och övervakning 
av den genetiska mångfalden ska kunna inledas under 2016.
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Helhetssyn på markanvändningen 

Etappmålet om helhetssyn på markanvändningen är att samordningen inom den 
statliga förvaltningen har förstärkts senast 2016 så att helhetssynen på markan-
vändningen har ökat.

Sammanfattning

Etappmålet har ännu inte uppnåtts men bedöms nås inom uppsatt tid. Det kan nås 
genom det pågående arbetet med regeringsuppdrag om grön infrastruktur, klima-
tanpassning samt kommunikation om ekosystemtjänster. Dock har ingen särskild 
utredare utsetts med uppgift att utreda hur en förstärkt samordning kan uppnås.

Resultat

Etappmålet har sitt ursprung i Miljömålsberedningens strategi för en långsiktigt 
hållbar markanvändning och ska bidra till internationella mål för biologisk mång-
fald om uthålligt jord-, skogs- och vattenbruk samt säkrande av ekosystemtjänster. 
Det ska också bidra till EU:s mål om att bevara och restaurera ekosystem och 
deras tjänster samt öka jord- och skogsbrukets bidrag till bevarande och restaure-
ring av den biologiska mångfalden. 

Detta ska ske genom att en särskild utredare tillsätts med uppgift att utreda hur 
en förstärkt samordning kan uppnås i den statliga förvaltningen i syfte att öka 
helhetssynen på mark- och vattenanvändning.821 Regeringen har inte utsett någon 
särskild utredare med denna uppgift. 

Under 2015 har ett nytt Miljömålsråd påbörjat sitt arbete. Rådet samlar de 
berörda myndigheternas generaldirektörer och kan fungera som ett forum för 
samverkan bland annat kring åtgärder för hållbar markanvändning. Rådet har 
beslutat om samverkansåtgärder, bland annat projekt om handlingsplaner för grön 
infrastruktur, övergångszoner mellan skogs- och jordbruksmark samt en samord-
nad plan för genomförande av åtgärder enligt havsmiljöförordningens åtgärdspro-
gram samt dialog kring fysisk påverkan i jordbruksvatten. Man har också initierat 
en förstudie om vägledning om miljöbedömningar och vägning av olika samhälls-
mål.

821 Prop 2013/14: 141
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Ett antal andra processer har fortsatt under året i syfte att skapa en gemensam 
syn på landskapet. Naturvårdsverket har levererat ett regeringsuppdrag som leder 
i denna riktning och fortsätter arbetet med ett antal andra. Det första levererades 
hösten 2015 och handlar om att ta fram riktlinjer och en genomförandeplan för 
regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Arbetet genomfördes tillsam-
mans med Havs- och vattenmyndigheten, Statens jordbruksverk, Boverket, Tra-
fikverket och Skogsstyrelsen samt ett antal länsstyrelser. 

Det andra uppdraget som ska levereras hösten 2017 handlar om att koordinera 
arbetet med att utveckla en fungerande grön infrastruktur. Uppdraget genomförs i 
samarbete med länsstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten, Statens jordbruks-
verk, Boverket, Trafikverket, Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och andra 
berörda myndigheter och aktörer. Även Naturvårdsverkets regeringsuppdrag om 
kommunikation om ekosystemtjänster bedöms kunna bidra till en ökad helhetssyn 
på markanvändningen. På den marina sidan bör särskilt arbetet med havsplane-
ringen nämnas.

Analys

Regeringens myndigheter har olika och ibland motstridiga mål och roller i frågor 
som rör markanvändningen822. Det är inget problem i sig själv. Däremot kan det 
bli ett problem när det saknas gemensamma verktyg för att beskriva och hantera 
de utmaningar som finns i landskapet, där många intressen behöver samsas. Den 
biologiska mångfalden får ofta ge vika för mer direkta ekonomiska intressen. 

Arbetet med begreppet ekosystemtjänster syftar till att synliggöra den biolo-
giska mångfaldens olika värden för människan, inte bara de värden – ofta produk-
tionsrelaterade – som brukar styra markanvändningen. På så sätt kan begreppet 
bidra till att skapa en ökad samsyn på vilka samhällsekonomiska konsekvenser 
som följer av olika beslut i markanvändningen, även om avvägningen mellan olika 
värden förblir en politisk fråga. 

Mark- och vattenanvändningen styrs till stor del inom sektorerna. Många 
frågor som rör den biologiska mångfalden är dock inte sektorsspecifika utan 
kräver ett landskapsperspektiv. Till exempel kan kantzoner mellan skog och jord-
bruksmark vara mycket viktiga för den biologiska mångfalden. Sammanhangen i 
landskapet är viktiga för arters möjligheter att sprida sig, inte minst med tanke på 
klimatförändringen 

822 Motstridiga mål kan även förekomma inom en och samma myndighet
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Arbetet med grön infrastruktur syftar till att stärka dessa sammanhang för att 
skapa ett mer resilient landskap som ger bra möjligheter för den biologiska mång-
falden att överleva. Det kan handla om att identifiera och säkra konnektivitet 
(sammanhang) mellan skyddade områden, men även om att identifiera nya värde-
trakter och förstärka planeringen för landskapet i stort. Det kan också bidra till 
att minska negativ påverkan från en sektor på angränsande områden. 

På så sätt bidrar det pågående arbetet med grön infrastruktur till en ökad helhets-
syn på markanvändningen, dels hos de myndigheter som arbetar direkt med reger-
ingsuppdraget, dels hos länsstyrelserna och kommunerna som kommer att arbeta 
med regionala och lokala planer. Även Miljömålsrådet och Naturvårdsverkets änd-
rade roll i miljömålsarbetet kan ha ökat förutsättningarna för att nå delmålet.

Skydd av landområden, sötvattensområden  

och marina områden 

Minst 20 procent av Sveriges land- och sötvattensområden samt 10 procent av 
Sveriges marina områden ska senast år 2020 bidra till att nå nationella och inter-
nationella mål för biologisk mångfald. Detta ska ske genom skydd eller annat 
bevarande av områden som har särskild betydelse för biologisk mångfald eller 
ekosystemtjänster. Bevarandet ska ske med ekologiskt representativa och väl 
förbundna system där reservat, andra effektiva områdesbaserade skyddsåtgärder 
eller miljöanpassat brukande ingår. Systemen ska vara väl integrerade i omgivande 
landskap och förvaltas på ett effektivt och inkluderande sätt. Skydd av områden 
ska till 2020 utökas med minst 1 142 000 hektar räknat från 2012 enligt följande:
– Skogar med höga naturvärden ska skyddas från avverkning. Detta ska ske 

genom att det formella skyddet av skogsmark har ökat med cirka 150 000 
hektar skogsmark med höga naturvärden och i behov av formellt skydd nedan 
gränsen för fjällnära skog.

– Skogsbrukets frivilliga avsättningar bör ha ökat i omfattning med cirka 200 
000 hektar skogsmark i områden som har eller kan komma att utveckla höga 
naturvärden till totalt 1 450 000 hektar.

– Det formella skyddet av våtmarker har ökat med cirka 210 000 hektar genom 
att myrar med höga naturvärden i den nationella myrskyddsplanen skyddas.

– Det formella skyddet av sjöar och vattendrag har ökat med minst 12 000 hektar.
– Det formella skyddet av marina områden har ökat med minst 570 000 hektar.
– De ekologiska sambanden har stärkts så att skyddade och på andra sätt beva-

rade områden och biotoper är väl förbundna och integrerade i landskapet, 
inklusive den marina miljön, genom att den gröna infrastrukturen har utveck-
lats och förstärkts.
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Sammanfattning

Etappmålet har inte uppnåtts och bedöms inte nås inom uppsatt tid. Betydande 
insatser för skydd av olika naturområden har vidtagits 2013–2015. För att uppnå 
etappmålet behöver dock takten i skyddet öka avsevärt inom både terrestra, lim-
niska och marina miljöer. Den årliga arealen produktiv skog för skydd behöver 
fördubblas. Under 2015 avslutades arbetet med befintliga ersättningsmarker. 
Naturvårdsverkets bedömning är att ytterligare ersättningsmarker är avgörande 
för att kunna uppnå etappmålet för skog och våtmarker. 

Den samlade arealen värdefulla sjöar och vattendrag som har skyddats eller 
föreslagits är låg och med nuvarande skyddstakt kommer målet inte att nås. 

Förslaget till komplettering av Natura 2000-områden innebär en viktig satsning 
på flera habitat med brister i nätverket. Särskilt viktiga kompletteringar har gjorts 
i marina och kustnära områden. 

Tusen hektar

Figur 7 Ny skyddad areal per naturtyp 1998–2014

 KÄLLA: SKYDDAD NATUR SM, SCB 2015
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Resultat

De hittillsvarande resultaten för arbetet 2013–2015 innebär betydande framsteg 
men också att genomförandetakten generellt sett är för låg både sett till arealen 
köp- och ersättningar för skydd av värdefull natur samt färdiga beslut.

Utöver den löpande verksamheten kring köp och ersättningar och beslut om 
skydd har särskilt fokus varit på följande åtgärder:
• Skyddsåtgärder för vissa större områden med höga naturvärden
• Kompletteringar av Natura 2000-nätverket
• Utredning och strategisk planering i genomförandet av skyddet.
• Färdigställa arbetet med befintliga ersättningsmarker. 

SKYDDSÅTGÄRDER FÖR VISSA STÖRRE OMRÅDEN MED HÖGA NATURVÄRDEN

Betydande insatser för skydd av olika naturområden har vidtagits 2013–2015. 
Som exempel kan nämnas naturreservatet Gräsö östra skärgård i Östhammars 
kommun med en yta på nästan 55 000 hektar, naturreservat i Muorkaape med 
fågelrika myrar i Gällivare kommun, med en yta på nästan 5 500 hektar samt 
naturreservatet Hälleskogsbrännan i Västmanland. Under 2015 skyddades ungefär 
halva arealen av brandfältets totala areal varav 6 420 hektar som naturreservat 
där ersättningarna uppgår till cirka 235 miljoner, varav ersättningsmarker motsva-
rar cirka 20 procent av den totala kostnaden.

I juni 2013 publicerade Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Norrbotten en 
gemensam rapport med myndigheternas förslag till långsiktigt bevarande av 46 
naturområden på Sveaskogs marker (NV:s Rapport 6577, Skyddsvärda statliga sko-
gar – Samråd om områden på Sveaskogs markinnehav i Norrbottens län). Myndig-
heterna överlämnade rapporten med en hemställan till regeringen i januari 2014. 

Tabell 2 Länsstyrelsernas beslut om naturreservat 2013–2015, antal hektar.

Länsstyrelsernas beslut om naturreservat de tre senaste åren omfattar nästan  61 000 hektar. 

Merparten av arealen utgör produktiv skogsmark. Källa: Naturvårdsverket 2016.

Naturtyp hektar

Produktiv skog 35 040

Icke produktiv skog 2 550

Våtmark 10 030

Övrigt 2 430

Sjöar och vattendrag 3 240

Marint 7 650

Summa 60 940
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KOMPLETTERINGAR AV NATURA 2000-NÄTVERKET

Naturvårdsverket föreslog under 2015 regeringen att 239 nya områden och 203 
utvidgade områden ska läggas till Natura 2000-nätverket. Förslaget var också att 
drygt 360 Natura 2000-områden kompletteras med arter och livsmiljöer. Bakgrun-
den till uppdraget var att EU-kommissionen har påpekat att Sverige har brister i 
Natura 2000-nätverket. 

Naturvårdsverkets bedömning är att förslaget påtagligt kommer att förbättra 
de brister som Kommissionen identifierat för naturtyperna Smala Östersjövikar 
(1650), Grässandhedar (2330), Torra hedar (4030), Fjällbjörkskog (9040) samt 
Lövsumpskog (9080). 

Förslagen till nya områden och utvidgningar innebär att områden med mycket 
höga naturvärden läggs till i Natura 2000-nätverket, inklusive områden av stor 
betydelse för nätverkets funktion för att bidra till gynnsam bevarandestatus på 
nationell nivå. Till exempel utgörs ett av de kompletterade/utvidgade områdena 
av Bästeträsk på norra Gotland, som med sina 6540 hektar är ett av landets mest 
värdefulla naturområden.

Kompletteringarna omfattar bland annat ett betydande antal skyddsvärda 
marina områden.

Tabell 3 Areal skyddad produktiv skog genom marklösen 2013–2015. Så här fördelar 

sig mängden produktiv skog som skyddats de tre senaste år genom marklösen genom 

Naturvårdsverkets anslag 1.16. Källa: Naturvårdsverket 2016.

hektar

2013 10 313

2014 8 101

2015 14 998

Summa 33 412

UTREDNING OCH STRATEGISK PLANERING I GENOMFÖRANDET AV SKYDDET 

Havs- och vattenmyndigheten har under året utvecklat arbetet med planering och 
analys av skyddsvärda vattendrag. Naturvårdsverket har tagit fram flera underlag 
för att effektivisera och utveckla genomförandet av skydd, däribland:
• Underlag för att underlätta så att intrångsersättningar kan formaliseras i fär-

diga beslut om naturreservat.
• Koncept till fördelningsmodell för länsramar för skydd.
Som ett led i arbetet med att ta fram underlag för arbetet med en grön infrastruk-
tur samt nya underlag för att revidera den nationella strategin för formellt skydd 
av skog har ett antal analyser av kontinuitetsskogar genomförts.
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FÄRDIGSTÄLLA ARBETET MED BEFINTLIGA ERSÄTTNINGSMARKER

Inom ESAB-paketet (Ersättningsmarker i Sverige AB) har Naturvårdsverket fått 
100 000 hektar att byta med skogsbolag, stift och vissa allmänningar för att skyd-
da värdefulla skogar på deras markinnehav. Arbetet har genomförts med enstaka 
kvarvarande marker. Det innebär att cirka 400 områden kommer att beslutas som 
naturreservat successivt. 

Analys

För att uppnå etappmålet behöver takten i skyddet öka avsevärt inom både ter-
restra, limniska och marina miljöer. För skydd av skog innebär målet en särskild 
utmaning då skyddstakten varit för låg 2013–2015 jämfört med den takt som 
behövs för att nå målet. Den årliga arealen produktiv skog för skydd behöver 
fördubblas för att ta igen den eftersläpning som blivit. Även skyddet av våtmarker 
skulle behöva öka väsentligt. Under 2015 avslutades arbetet med befintliga ersätt-
ningsmarker. Naturvårdsverkets bedömning, vilket även framförs i utvärderingen 
av miljökvalitetsmålen 2015, är att ytterligare ersättningsmarker är avgörande för 
att kunna uppnå målet för formellt skydd av skog och våtmarker. 

Vad gäller beslutstakten för naturreservat är Naturvårdsverkets bedömning att 
antalet beslut per år behöver fördubblas för att en tillräcklig mängd pågående områ-
den ska bli skyddade under etappmålsperioden. Medel har tillförts länsstyrelserna 
under 2016 för att slutföra reservatbildningar där markfrågorna redan är lösta.

Tabell 4. Areal skyddad produktiv skog genom biotopskydd och naturvårdsavtal  

2013–2015. Så här fördelar sig mängden produktiv skog som skyddats de tre senaste år 

genom Skogsstyrelsens beslut om biotopskyddsområden och naturvårdsavtal.  

Källa: Skogsstyrelsen 2016.

Biotopskyddsområden  (hektar) Naturvårdsavtal (hektar)

2013 939 1 084

2014 1 043 568

2015 752 2 160

Summa 2 734 3 812

Då etappmålet anger att ”Skogar med höga naturvärden ska skyddas från avverk-
ning” är den pågående avverkningen av kontinuitetsskogar bekymmersam. 
Naturvårdsverket delar Skogsstyrelsens bedömning om att huvuddelen av de 
naturskogsliknande skogar och skogar med naturtypskvaliteter som finns kvar 
bör skyddas omgående, men ser att det saknas tillräckliga styrmedel för att klara 
detta mål. Vi menar att det finns skäl att överväga styrmedel och mer transparent 
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hantering, såsom anmälningsplikt för gallring i kontinuitetsskogar och för natur-
värdesobjekt.

Förslaget till komplettering av Natura 2000-områden innebär en viktig satsning 
på flera habitat med brister i nätverket. Särskilt viktiga kompletteringar har gjorts 
i marina och kustnära områden. 

Havs- och vattenmyndigheten har på regeringens uppdrag analyserat befintligt 
marint områdesskydd i förhållande till etappmålet om 10 procents skydd till år 
2020. Den fördjupade analysen visade att drygt 6,6 procent av havsarealen var 
formellt skyddad vid slutet av 2015. 

I rapporten påtalar Havs- och vattenmyndigheten även att det finns stora bris-
ter i kunskapsunderlaget för att kunna göra en bedömning av om det marina 
områdesskyddet är ekologiskt representativt, sammanhängande och funktionellt. 
En kompletterande handlingsplan ska redovisas i maj 2016. Under året har flera 
särskilda åtgärdsprojekt startat hos kustlänsstyrelser för att driva på arbetet med 
marint områdesskydd. 

Våtmarksskyddet har fått stå tillbaka för mer prioriterade insatser då hotbilden 
för våtmarkerna har bedömts vara mindre allvarlig än för andra habitat. Natur-
vårdsverket behöver också göra en samlad bedömning av olika styrmedels möjlig-
heter att bevara de våtmarksanknutna värdena.

Under 2015 har flera värdefulla vatten helt eller delvis skyddats som naturre-
servat och biotopskydd och ett antal mindre vattendrag i boreal och kontinental 
region har föreslagits som Natura 2000. Den samlade arealen värdefulla sjöar 
och vattendrag som har skyddats eller föreslagits är dock låg och med nuvarande 
skyddstakt kommer etappmålet inte att nås. En stor areal sjöar och vattendrag 
som inte omfattas av etappmålet har under 2015 fått skydd som naturreservat. 
Majoriteten av dessa vatten har följt med vid skydd av landmiljöer och i många 
fall är kunskaperna om vattenmiljöernas naturvärden dåligt kända.

Under 2016 kommer Havs- och vattenmyndigheten att presentera kriterier för 
bedömning av skydd av limniskt inriktade naturreservat. Kriterierna kommer att 
vara en grund till förbättrat skydd av sjöar och vattendrag samt möjliggöra upp-
följning av arbetet. 

Skogsbrukets frivilliga avsättningar av skog nedan och ovan den fjällnära grän-
sen uppgick 2010–2011 till totalt 1 245 000 hektar produktiv skogsmark. Skogs-
styrelsen har klassat 647 000 hektar av de frivilliga avsättningarna som områden 
med utvecklade (höga) naturvärden, varav en stor andel har höga till mycket höga 
naturvärden och benämns ”Områden med utvecklade naturvärden” (OMUN). 
Nästa klass är ”Utvecklingsmark”, bland annat. områden som inom en nära fram-
tid ska kunna utveckla naturvärden och uppnå nyckelbiotopsklass, omfattande 
cirka 143 000 hektar. 

Om kraven för ”OMUN” eller ”Utvecklingsmark” inte uppfylls, klassas områ-
det som ”Annat värde”. Enligt Skogsstyrelsen omfattar områden med ”Annat vär-
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de” 259 000 hektar. Exempel på vad som skulle kunna finnas i kategorin ”Annat 
värde” är så kallade restaureringsskogar som på sikt kan få höga naturvärden och 
som avsatts i just det syftet.

Totalt motsvarar befintliga frivilliga avsättningar cirka 5 procent av den pro-
duktiva skogsmarken. Här finns dock ett visst överlapp med formellt skyddade 
områden.

Miljöhänsyn i skogsbruket 

Etappmålet om miljöhänsyn i skogsbruket är att senast 2015 är de förväntningar 
som samhället har på miljöhänsyn i skogsbruket tydliggjorda och kända för 
skogsbruket, så att de får en praktisk tillämpning. 

Sammanfattning

Etappmålet har uppnåtts. Vid 2015 års uppföljning av etappmålet konstaterade 
Skogsstyrelsen att myndigheten tillsammans med skogssektorn tagit ett steg 
framåt med att skapa gemensamma målbilder för god miljöhänsyn823 med hjälp 
av dialogprojektet. Skogsstyrelsens effektutvärdering visade att samsynen om vad 
som är god miljöhänsyn hade ökat, och att skogsbrukande organisationer ansåg 
att lagkrav för miljöhänsyn var tydligare och att samsynen kring begrepp och defi-
nitioner hade ökat. Arbetet har under året fortsatt med implementering och utbild-
ning i målbilder. Många företag har också integrerat målbilderna i sina interna 
styrdokument

Skogsstyrelsen bedömer därmed att samhällets förväntningar på skogsbrukets 
hänsyn har fått en praktisk tillämpning även om det finns variationer mellan före-
tagen i ambitionsnivån. I januari 2015 startade den nya uppföljningen av vilken 
miljöhänsyn som skogsbruket tar vid föryngringsavverkning med modulerna kant-
zoner vid vatten, hänsynskrävande biotoper och naturvärdesträd. Ambitionen är 
att det nya systemet ska bli en grund i en fortsatt utvecklings- och lärprocess för 
allt bättre hänsyn.

823 Markör Marknad och Kommunikation. 2014. Skogsstyrelsen. Rapport: ”Dialog om 
miljöhänsyn” – Intervjuer med skogsbrukets deltagare i dialogprojektet
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Resultat

Etappmålet om en miljöhänsyn vid skogsbruk beslutades av regeringen 27 febru-
ari 2014.824 I detta avsnitt redovisas de viktigaste resultaten i form av åtgärder 
som vidtagits. Arbete med miljöhänsyn i skogen är ett ständigt pågående arbete. 
Många aktiviteter pågår för att tydliggöra samhällets förväntningar och förbättra 
skogsbrukets hänsyn.

MÅLBILDER FÖR GOD MILJÖHÄNSYN 

I dagsläget finns gemensamma målbilder för hänsyn till mark och vatten, hänsyns-
krävande biotoper, kulturmiljöer och till friluftsliv och rekreation. Förvaltningen 
av målbilderna leds av en samverkansgrupp. Skogsbruket har under året fortsatt 
arbetet med implementering av målbilderna samt genomfört viktiga utbildnings-
satsningar. Förslag på nya och utvecklade målbilder har arbetats fram av arbets-
grupper under året och gick ut på remiss i december825 Utvecklingsarbetet fort-
sätter och utvidgas under 2016 med arbetsgrupper för hänsyn vid byggande av 
skogsbilväg och hänsyn skogsbruk-rennäring.

UTVECKLAD HÄNSYNSUPPFÖLJNING 

I januari 2015 startade uppföljningen enligt det nya systemet av vilken miljöhän-
syn som skogsbruket tar vid föryngringsavverkning med modulerna kantzoner vid 
vatten, hänsynskrävande biotoper och naturvärdesträd. Arbetet med att utveckla 
systemet och bygga på med fler moduler har pågått under 2015. Statistiken bygger 
på treårsmedeltal och publiceringen av resultat börjar år 2018. 

ÖVRIGA INSATSER

År 2014 startade Skogsstyrelsen en systematisk dialogsatsning riktad i huvudsak 
till skogsföretagens ledningar. Under året har liknande dialoger även genomförts 
riktade till skogsföretagens operativa organisationer. Båda aktiviteterna väntas ge 
en ökad samsyn om samhällets förväntningar på sektorn inom prioriterade områ-
den. Vidare har Skogsstyrelsen fortsatt arbetet med att utveckla systematisk och 
skarpare tillsyn, utövat systemtillsyn enligt timmerförordningen, genomfört förbe-
redelser för systemtillsyn enligt miljöbalken, genomfört behovsutredning och tagit 

824 Regeringsbeslut I:3 M2014/593/Nm
825 Skogsstyrelsen 2015 Målbilder för god miljöhänsyn. Skogssektorns gemensamma målbilder 

för god miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder. Remissversion Dnr 2014/2973
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fram tillsynsplaner samt arbetat med återkoppling av miljöhänsyn vid avverkning 
till yrkesverksamma. 

Under året har nya kunskapssynteser från SLU826 presenterats, vilka har stärkt 
det vetenskapliga underlaget som ligger till grund för samhällets förväntningar 
på skogsbrukets miljöhänsyn. Under slutet av 2015 påbörjade Skogsstyrelsen ett 
arbete med att ta fram en nulägesbeskrivning gällande nyckelbiotoper. Nulägesbe-
skrivningen ska visa hur olika intressenter ser på och upplever arbetet med nyck-
elbiotoper, klarlägga eventuella problem och oklarheter samt peka på möjligheter 
och utvecklingsbehov.

Analys 

Målet är uppnått. Samhällets förväntningar på skogsbrukets miljöhänsyn är 
tydliggjort, bland annat med stöd av sektorsdialoger, återkoppling till yrkesverk-
samma samt de gemensamma målbilder för god miljöhänsyn vid avverkning som 
nu finns framtagna. Vid 2015 års uppföljning av etappmålet konstaterade Skogs-
styrelsen att myndigheten tillsammans med skogssektorn tagit ett steg framåt med 
att skapa gemensamma målbilder för god miljöhänsyn827 med hjälp av dialog-
projektet828. Arbetet i skogsbruket har under året fortsatt med implementering och 
utbildning i målbilder. Skogsstyrelsen bedömer därmed att samhällets förväntningar 
på skogsbrukets hänsyn har fått en praktisk tillämpning. 

Skogsstyrelsens effektutvärdering829 visar att samsynen om vad som är god 
miljö hänsyn har ökat med målbildsarbetet. Effektutvärderingen visar även att 
skogsbrukande organisationer anser att lagkrav för miljöhänsyn nu är tydligare 
och att samsynen kring begrepp och definitioner har ökat. De skogsbrukande 
organisationer som inte deltagit i dialogprojektet har en mer skeptisk inställning 
till implementering av målbilder och förändring av uppföljningssystem. Målbil-
derna gäller främst för hänsyn vid slutavverkning och behöver utvecklas även för 
andra skogsbruksåtgärder. Landskapsperspektivet i målbildsarbetet behöver stär-
kas. En god grund har lagts för ett nytt utvecklat system för uppföljning av miljö-
hänsynen i skogen och för ett kontinuerligt lärande. De första resultaten från den 
nya hänsynsuppföljningen väntas under 2018.

826 http://www.slu.se/smarthansyn-synteser
827 Markör Marknad och Kommunikation. 2014. Skogsstyrelsen. Rapport: ”Dialog om 

miljöhänsyn” – Intervjuer med skogsbrukets deltagare i dialogprojektet
828 Markör Marknad och Kommunikation. 2014. Skogsstyrelsen. Rapport: ”Dialog om 

miljöhänsyn” – Intervjuer med skogsbrukets deltagare i dialogprojektet
829 Duvemo K. och Eriksson A. (2014) Effektutvärdering 2013. Intern rapport. Diarienummer 

2013/2108.
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Det finns en god potential för framtida effekter i skogen. Det går ännu inte att 
se några resultat av arbetet i Skogsstyrelsens hänsynsuppföljning. Arbete med mål-
bilder och uppföljningssystem behöver fortsätta. 

Etappmål om ett variationsrikt skogsbruk

Etappmålet om ett variationsrikt skogsbruk är att bestämmelser har förtydligats 
så att det senast 2015 finns goda förutsättningar för ett variationsrikt skogsbruk.

Sammanfattning

Etappmålet har inte uppnåtts och bedöms inte nås inom uppsatt tid. Flera änd-
ringar i Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till skogvårdslagen har 
genomförts. Myndighetens arbete för att förtydliga bestämmelser behöver fort-
sätta. Utredning kring ytterligare förändringsbehov pågår.

I målformuleringen framgår att det ska finnas goda förutsättningar för ett varia-
tionsrikt skogsbruk. Via tydligare bestämmelser kan förutsättningarna i vissa avse-
enden förbättras, men för att förutsättningarna ska bli goda krävs ytterligare åtgärder. 

Resultat

Sedan förra årets uppföljning av etappmålet har två förändringar gjorts kopplade 
till bestämmelser som påverkar förutsättningarna för ett variationsrikt skogsbruk.

UNDANTAG FÖR FÖRSÖK OCH ALLMÄNNA RÅD OM AVVERKNINGSFORMER

Flera ändringar i Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdsla-
gen trädde i kraft i juni 2015. Ändringarna berör försöksverksamhet och avverk-
ningar för att bevara och utveckla natur- och kulturmiljövärden. De innebär 
undantag från skyldigheten att avverkningen ska vara ändamålsenlig för återväxt 
av ny skog eller främja skogens utveckling enligt skogsvårdslagens paragraf 10.

Från januari 2016 har också allmänna råd kring avverkningsformer förtydli-
gats. Råden innebär att:
• Avverkning som är ändamålsenlig för återväxt av ny skog kan också, på mark 

som är lämplig för naturlig föryngring, utföras som upprepad utglesning.
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• Avverkningen kan i vissa fall också utföras så att skogens höjd- och diameter-
spridning bibehålls eller ökas, till exempel genom någon form av blädning.

Beträffande de virkesförrådsdiagram som används för bedömning av skyldighet 
att anlägga ny skog (paragraf 5) samt om avverkning främjar skogens utveckling 
(paragraf 10) pågår fortfarande utredningsarbete kring behovet av förändring.

ANDRA INSATSER FÖR ATT NÅ ETAPPMÅLET

I regeringsbeslutet anges att det även kan vara lämpligt att se över föreskrifter och 
allmänna råd till skogsvårdslagens paragraf 6, samt att ytterligare utveckla råd-
givning om skötselmetoder för att hindra klövviltets negativa påverkan på skogs-
utvecklingen. En kunskapssammanställning om föryngringsåtgärder (paragraf 6) 
har inletts. Även ett arbete om hur ungskogsröjning kan utföras för ökad varia-
tion pågår. Future Forests har tagit fram kunskapssammanställning om hyggesfria 
metoder830 samt lagt ut försöksserie om blädning i skiktad granskog.

Analys 

Målet har inte uppnåtts och bedöms inte nås inom uppsatt tid. I målformuleringen 
framgår att det ska finnas goda förutsättningar för ett variationsrikt skogsbruk. 
Via tydligare bestämmelser kan förutsättningarna i vissa avseenden förbättras men 
för att förutsättningarna ska bli goda krävs, utöver fortsatt utveckling av regel-
verk, ytterligare åtgärder.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT VARIATIONSRIKT SKOGSBRUK

Det är svårt att uttala sig om i vilken grad de förtydligande som gjorts i bestäm-
melserna har förbättrat förutsättningarna för ett variationsrikt skogsbruk. Då 
ändringarna nyligen genomförts har ingen uppföljning ännu gjorts bland skogs-
brukets aktörer. Utredningsarbete kring ytterligare förändringsbehov pågår. 
Sannolikt har bestämmelserna i detta fall begränsad inverkan på variationen i 
skogsbruket. Andra drivkrafter har större betydelse. Bland annat har kravet på 
kostnadseffektivitet och hög produktivitet medfört att skogsbruket utvecklats mot 
att klara av ett fåtal åtgärder effektivt. En bieffekt är att variationen blivit lidande.

830 http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/future-forests/nyheter-fran-future-
forests/2015/5/stort-intresse-for-hyggesfritt-skogsbruk/
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DET BEHÖVS FLER ÅTGÄRDER

Mycket talar för att det krävs ytterligare åtgärder för att få ett mer variationsrikt 
skogsbruk. Avseende exempelvis hyggesfritt skogsbruk framgår i den fördjupade 
utvärderingen av Levande skogar att: ”Skogsbruket behöver vidta åtgärder för att 
öka tillämpningen av hyggesfritt skogsbruk. Myndigheter bör arbeta med rådgiv-
ning- och kunskapsinsatser i större omfattning, och regeringen ta ställning till om 
det krävs kompletterande styrmedel för att få till stånd en snabbare utveckling. 
Läroprocessen inom adaptiv förvaltning bör fortgå.”831

En dialogprocess i ett nationellt skogsprogram

Etappmålet om en dialogprocess i ett nationellt skogsprogram är att en öppen 
dialog med intressenter som berörs av skogen och dess värdekedja har etable-
rats senast den 1 juli 2015. Dialogen omfattar ekonomiska, sociala och miljö-
mässiga värden och syftar till att skogen och dess värdekedja ytterligare bidrar 
till utvecklingen mot ett hållbart samhälle och en växande biobaserad samhälls-
ekonomi.

Sammanfattning

Etappmålet har uppnåtts. Dialogprocessen i ett nationellt skogsprogram har eta-
blerats via programråd, regionala dialogmöten samt sekretariat och fyra arbets-
grupper. Under andra halvan av 2015 har dialogprocessen tagit fart och en läges-
rapport publicerades i januari 2016. Fyra regionala hearings med ett stort antal 
intressenter genomfördes under hösten 2015. Det är en utmaning att arbeta med 
dialogprocesser, erfarenheter från arbetet behöver kontinuerligt tas till vara för att 
löpande utveckla arbetssättet.

Resultat

Efter den inledande fördröjning som togs upp i förra årets uppföljning av etapp-
målet har dialogprocessen i skogsprogrammet tagit fart och då särskilt under 
andra halvan av 2015. Nedan redogörs för de viktigaste resultaten så här långt.

831 Naturvårdsverket, 2015: Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i 
fördjupad utvärdering. Volym 2. Rapport 6662.
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Regionala dialoger och etablering av arbetsgrupper

Under hösten har över 500 personer deltagit vid de fyra regionala dialoger som 
hållits kring det nationella skogsprogrammet. Syftet med mötena har varit att ge 
så många som möjligt tillfälle att ge inspel till arbetet med det nationella skogs-
programmet. Dialogerna genomfördes i Skellefteå, Växjö, Östersund och Karlstad 
och resulterade i många inspel och synpunkter som berör områden inom skogens 
hela värdekedja.
1. Det finns nu fyra arbetsgrupper med representanter från skogens hela värde-

kedja och de utgör en viktig del i skogsprogrammets dialogprocess. Arbets-
grupperna är: 

2. Tillväxt, mångbruk och värdeskapande av skogen som resurs
3. Virkesproduktion, övriga ekosystemtjänster och naturens gränser
4. Främjande av biobaserade produkter och energi, smarta transporter, en skogs-

industri i världsklass och ökade export
5. Internationella skogsfrågor

Arbetsgrupperna har under hösten 2015 arbetat med att beskriva nuläge samt ta 
fram frågeställningar och tidshorisont för arbetet. Dessutom har de arbetat med 
omvärldsanalyser för att få en bild av hur utvecklingen inom respektive grupps 
ansvarsområde påverkas av förändringar i omvärlden. Varje grupp ska redovisa en 
delrapport i december 2015 och slutrapporterna ska vara klara i oktober 2016.

Därutöver har programrådet haft fyra möten under året och sekretariatet är nu 
bemannat. Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Energimyndigheten har i regle-
ringsbrevet för 2016 fått i uppdrag att bistå Regeringskansliet i arbetet med skogs-
programmet.

EN LÄGESRAPPORT FRÅN SKOGSPROGRAMMETS ARBETSGRUPPER

Arbetsgrupperna presenterade i januari 2016 en lägesrapport från arbetet med 
trendspaning och omvärldsanalys.832 I omvärldsanalysen har fokus varit att iden-
tifiera viktiga förändringsmönster, trender, i främst omvärlden men också närvärl-
den. Trenderna ska vara synliga idag och bör förväntas kunna påverka utveckling-
en under överskådlig tid. Arbetsgrupperna har valt att ha 2030/2040 som tidsho-
risont för omvärldsanalysen. I nästa fas kommer inventering av resurser, tillgångar 
och begränsningar samt utveckling av målbilder att ta vid.

832 Regeringskansliet, Näringsdepartementet - Lägesrapport arbetsgrupper inom nationellt 
skogsprogram, januari 2016.
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Analys 

Målet har uppnåtts. Vid den förra bedömningen konstaterades att starten av dia-
logprocessen blivit fördröjd. Därutöver uppmärksammades ett fortsatt behov av 
att tydliggöra roller och ansvar inklusive principer för deltagande och spelregler 
för att skapa förtroende och legitimitet för processen. Dessa frågetecken har till 
stor del rätats ut även om det fortsatt kommer att vara en utmaning att få en till-
räckligt öppen och inkluderande dialogprocess. Alla inspel till programmet doku-
menteras och inspelen blir en idébank i arbetet. Det är ännu inte bestämt hur den 
vertikala integrationen (nationellt-regionalt) i dialogprocessen kommer att utfor-
mas i en kommande genomförandefas.

DIALOGPROCESSEN UTVECKLAR SAMSPELET MELLAN SAMHÄLLETS AKTÖRER

Dialogprocessen i det nationella skogsprogrammet är ett nytt sätt att arbeta och 
kan ses som en del i den nya flora av arbetssätt som växer fram. De nya arbetssät-
ten kännetecknas av att samspelet mellan det offentliga, näringslivet och civilsam-
hället är på väg att ändras. Det är ännu osäkert hur stora förändringarna blir samt 
vad de i så fall innebär för olika aktörer. Dialogprocessen i ett nationellt skogspro-
gram har följaktligen även påtagliga inslag av lärande. Det är därför bra att delar 
av dialogprocessen följs av en forskare833 så att erfarenheterna av det nya arbets-
sättet kan tas tillvara på ett bra sätt.

833 http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/future-forests/nyheter-fran-future-
forests/2015/3/nationella-skogsprogrammet-for-samverkan-och-konfliktlosning/
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Miljömålen  
Årlig uppföljning av Sveriges  
miljökvalitetsmål och etappmål 2016

Årets uppföljning visar att utvecklingen går åt rätt håll för 

några miljökvalitetsmål, även om beslutade eller  planerade 

styrmedel inte räcker för att de ska nås till 2020. 

Ett nytt globalt klimatavtal, insatser mot luft-

föro reningar, ökade resurser för att skydda och sköta 

 naturmiljöer samt åtgärder som minskar spridningen  

av vissa farliga ämnen är några framgångar under året. 

Ändå går miljöutvecklingen åt fel håll inom vissa 

områden. För att ställa om samhället och närma oss 

målen behövs insatser som förbygger att miljöproblem 

uppstår. Några viktiga saker att arbeta med som pekas 

ut i årets uppföljning är bland annat att nå det globala 

klimatavtalet, tillämpa EU:s regler för kemikalier, 

öka skyddet av värdefulla miljöer och miljöhänsynen 

i  samhället, utveckla det nya landsbygdsprogrammet 

samt genomföra åtgärdsprogrammen inom havsmiljö-

förvaltningen och vattenförvaltningen.

Mer information finns på miljömål.se/au
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