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Når vi miljökvalitetsmålen?

Trend Faktorer som påverkat bedömningenPrognos
år 2020

TrendPrognos
år 2020

M I L J Ö K V A L I T E T S M Å L Faktorer som påverkat bedömningen

* målår 2050 i en första etapp

3.    Bara naturlig försurning
Försurningen minskar. Samtliga delmål för 2010 bedöms vara möjliga att nå. 
Miljökvalitetsmålet bedöms dock vara mycket svårt att nå. Sjöfartens utsläpp ökar. 
Ökad efterfrågan på skogsråvaror kan medföra ökad försurning från skogsbruket.

1.    Begränsad klimatpåverkan*
De globala utsläppen av växthusgaser behöver kulminera före 2020 och drygt halveras 
till 2050. Industriländernas utsläpp per capita är fyra gånger högre än utvecklingsländernas, 
men utsläppsökningen under 2000-talet har skett i växande utvecklingsekonomier.

4.   Giftfri miljö
Diffus spridning av farliga ämnen från varor och processer är svår att kontrollera. 
Produktionen av varor och kemikalier ökar, särskilt i länder med svag kemikaliekontroll. 
Effekterna i miljön av EU:s beslut dröjer och dagens EU-regler behöver kompletteras.

6.   Säker strålmiljö
Utsläppen av radioaktiva ämnen är begränsade. En nationell avfallsplan lägger grunden 
för att allt radioaktivt avfall kan tas omhand. Att förändra människors beteende när det 
gäller sol och UV-strålning för att minska antalet hudcancerfall är svårt. 

2.    Frisk luft
Luftföroreningar orsakas bland annat av vägtrafik, slitage från dubbdäck, vedeldning, 
sjöfart och arbetsmaskiner. Negativa hälso- och miljöeffekter av föroreningarna kommer 
att finnas kvar 2020. Trenden med förbättrad luftkvalitet i tätorterna har avstannat.

7.    Ingen övergödning
Svenska utsläpp av fosfor- och kväveföreningar och ammoniak har minskat. 
Större delen av belastningen på hav och skogsmark kommer från andra länder. 
Återhämtningstiden i naturen är lång.

8.   Levande sjöar och vattendrag
Jord- och skogsbrukets hänsyn till vattenmiljöer behöver öka. Arbetet med att bevara 
kultur- och naturmiljöer går för sakta. Satsningarna på restaureringsåtgärder behöver 
öka. Vattenförsörjningsplaner för ytvattentäkter saknas på många håll.

9.   Grundvatten av god kvalitet
Grundvatten påverkas av jordbruk, tätorter, förorenad mark, väghållning och för stora 
uttag. Uppföljningen av påverkan är bristfällig, och många vattentäkter saknar adekvat 
skydd. Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram bedöms kunna bidra till att målet nås.

10.  Hav i balans samt
       levande kust och skärgård

Exploateringstrycket ökar på kusterna och i öppet hav. Situationen för torsk och ål är 
kritisk, men östra beståndet av torsk i Östersjön visar tecken på återhämtning. Positivt 
är att arbetet med att bilda naturreservat och områden med fiskeförbud går framåt.

11.  Myllrande våtmarker
Hänsynen till våtmarker måste bli bättre inom främst skogsbruket. Ytterligare resurser 
behövs för skydd av myrar samt för anläggning och restaurering av våtmarker. Delmålen 
bedöms inte möjliga att nå i tid och den tidigare positiva trendpilen har ändrats.

12.  Levande skogar
Skogen brukas intensivt. Mängden död ved och äldre lövrik skog ökar. Samtidigt 
avverkas skog i värdefulla naturmiljöer och kulturmiljöer skadas. Hänsynen till dessa 
miljöer behöver bli bättre och resurserna för att långsiktigt bevara dem behöver öka.

13.  Ett rikt odlingslandskap
Natur- och kulturvärden hotas av både igenväxning och ett intensivt jordbruk. Inriktningen 
av jordbrukspolitiken har stor betydelse för möjligheterna att nå målet. Den positiva 
utvecklingen för några indikatorer har vänt och trendpilen har ändrats till svårbedömd.

14.  Storslagen fjällmiljö
Slitaget på mark och vegetation ökar när terrängfordonen i fjällen blir allt fler. Ett lång-
siktigt hållbart renbete krävs för att bevara fjällens unika värden. Inga delmål bedöms 
nås inom utsatt tid och trenden har ändrats från positiv till svårbedömd.

15.  God bebyggd miljö
Buller och dålig inomhusmiljö ger hälsoproblem. Kulturvärden värnas inte i tillräcklig 
omfattning. Bedömningen av delmålet om avfall har ändrats och bedöms nu tillsammans 
med alla övriga delmål utom ett bli mycket svårt att nå i tid.

16.  Ett rikt växt- och djurliv
Förlusten av biologisk mångfald, både arter och ekosystem, fortsätter trots vidtagna
åtgärder. Flera vanliga arter minskar, till exempel fåglar i jordbrukslandskapet. Läget för 
hotade arter har försämrats. Nyttjandet av många biologiska resurser är inte hållbart.

5.    Skyddande ozonskikt
Miljökvalitetsmålet bedöms möjligt att nå. Halterna av ozonnedbrytande ämnen minskar 
tack vare internationellt samarbete. Regeringen beslutade nyligen om användningsförbud 
för HCFC. Trenden för tillståndet i miljön är fortsatt positiv.

Teckenförklaring till bedömningar av målen

Trendpilar för miljökvalitetsmålen

Målet bedöms kunna nås inom tidsramen 

Målet är möjligt att nå inom tidsramen om ytterligare 
åtgärder sätts in

Målet är mycket svårt eller inte möjligt att nå inom 
tidsramen även om ytterligare åtgärder sätts in

Utvecklingsriktningen för tillståndet i miljön är positiv

Det går inte att se någon tydlig utvecklingsriktning 
för tillståndet i miljön

Utvecklingsriktningen för tillståndet i miljön är negativ

Smilisar för miljökvalitetsmålen 

Ord i rapporten som markeras med * förklaras utförligare i ordlistan på sidan 84.
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Förord

Sveriges miljökvalitetsmål och miljömålssystemet är ett världsunikt system som funnits i drygt 
tio år. Det har visat sig framgångsrikt som bas för det svenska miljöarbetet. Systemet med 
gemensamma mål, uppföljningar och utvärderingar har en stark ställning i hela samhället. 

Sedan 2002 har Miljömålsrådet årligen lämnat en rapport, de Facto, till regeringen om 
uppföljningen av arbetet för att nå miljökvalitetsmålen. Detta är den sista rapporten i 
serien; i fortsättningen föreslås den årliga uppföljningen ske på Miljömålsportalen. 

Det är min bedömning att Miljömålsrådet har spelat en viktig roll i miljöarbetet under 
dessa år. Rådet har fungerat som en samlande kraft i ett komplext system. Styrkan har 
varit dess breda representation och starka engagemang. Arbetet med miljökvalitetsmålen 
har stärkt samarbetet mellan myndigheter och andra aktörer. Därigenom har också struk
tur, samverkan och engagemang för miljöarbetet skapats på regional och lokal nivå. 

Genom regeringens proposition Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete, 
som behandlas av riksdagen i juni 2010, kommer miljömålssystemet att förändras. Bland 
annat föreslås att Miljömålsrådet upphör, och att Naturvårdsverket tar över ansvaret för 
miljömålsuppföljningen. Grunderna för att bedöma om miljökvalitetsmålen kan nås inom 
en generation föreslås ändras så att det kan vara tillräckligt att förutsättningarna för att nå 
en viss miljökvalitet skapas inom tidsramen. Det är dessa nya bedömningsgrunder som 
regeringen använder för sina bedömningar i miljömålspropositionen.

Bedömningarna av måluppfyllelsen i denna Miljömålsrådets sista rapport bygger på de 
bedömningsgrunder som rådet använt sedan 2002. 

Min förhoppning är att de förändringar som riksdagen nu beslutar om kommer att 
stärka samverkan ytterligare och öka kraften i arbetet inom miljömålssystemet. Men det 
gäller då att alla i samhället fortsätter att använda miljökvalitetsmålen som motor för  
miljöpolitiken och miljöarbetet.

Eva Eriksson
Miljömålsrådets ordförande
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Rapporten de Facto 2010 är den sista i sitt slag i serien av 
årliga uppföljningar som Miljömålsrådet lämnat till reger-
ingen sedan rådet bildades år 2002. Den årliga uppföljningen 
av miljömålen kommer nu att få ett annat utseende och en 
annan avsändare. Årets bedömning avviker inte i någon större 
utsträckning från de bedömningar som Miljömålsrådet har 
gjort de senaste åren. Arbetet med att genomföra åtgärder 
för att nå målen måste intensifieras, oavsett hur organisa-
tionen för arbetet ser ut. 

Miljömålsarbetet ger en gemensam målbild och 
struktur för alla som är involverade i miljöarbetet. 
Systemet har ett starkt stöd i samhället. Det har 
bidragit till ett bättre samarbete mellan myndigheter 
och andra intressenter, och engagemanget och förtro
endet för systemet hos aktörerna är stort. Kommuner 
och länsstyrelser är viktiga i arbetet för att nå miljö
målen och målen har givit struktur till miljöarbete  
på såväl nationell som lokal och regional nivå. 
Processen har involverat många intressenter, något 
som samtidigt gett målen en bred förankring även 
inom näringslivet.

Miljömålsutredningen (SOU 2009:83) lyfte fram 
kritik mot systemet, främst att det är komplicerat 

och att de politiska prioriteringarna inte fått 
tillräckligt genomslag. Att ambitionsnivån är 
orealistiskt hög, samtidigt som det internatio

nella beroendet gjort att det blivit svårare att nå 
flera av målen genom åtgärder i Sverige togs 

också upp av utredningen. Naturens långa 
återhämtningstid gör dessutom att vissa mål 
är omöjliga att nå inom givna tidsramar. 

Regeringen har lagt fram propositionen Svenska miljö
mål – för ett effektivare miljöarbete (2009/10:155) med 
förslag till förändringar. Den behandlas av riksdagen 
våren 2010 och ett nytt system kommer att införas 
successivt. Miljömålsrådet kommer att upphöra och 
Naturvårdsverket föreslås ta över arbetet med den 
årliga rapporteringen.

I propositionen föreslås att bedömningsgrunderna 
för att nå miljökvalitetsmålen ska ändras så att det 
är tillståndet i miljön eller förutsättningarna för att 
nå det som ska vara uppfyllt. Flera mål som tidigare 
varit mycket svåra eller omöjliga att nå, blir med de 
nya bedömningsgrunderna möjliga att nå om ytterli
gare åtgärder genomförs. Regeringen föreslår vidare 
att de nuvarande delmålen ersätts med etappmål. 
Bedömningarna som görs i denna rapport bygger 
på de tidigare beslutade bedömningsgrunderna och 
delmålen. Det innebär att det är miljökvaliteten i sig 
som ska uppnås, inte förutsättningarna för att nå den, 
vilket ger en något mer pessimistisk bild jämfört med 
de bedömningar regeringen gör i propositionen.

Bedömningar av miljökvalitetsmålen
Möjligheterna att nå de nationella miljökvalitets
målen bedöms vara oförändrade sedan 2009. Det 
betyder att endast ett mål, Skyddande ozonskikt, är 
möjligt att nå inom utsatt tid. Sex miljökvalitets
mål, Säker strålmiljö, Levande sjöar och vattendrag, 
Grundvatten av god kvalitet, Myllrande våtmarker, Ett 
rikt odlingslandskap och Storslagen fjällmiljö, är möj
liga att nå med ytterligare åtgärder. Övriga nio mål, 

Miljömålsrådets  
sammanfattande bedömning
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Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig 
försurning, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Hav i balans 
samt levande kust och skärgård, Levande skogar, God 
bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv, är mycket 
svåra eller inte möjliga att nå. Ju närmare vi kommer 
den tidpunkt då målen ska vara uppnådda, desto tyd
ligare blir det att ett flertal mål kommer att bli svåra 
eller rent av omöjliga att nå. Detta gäller trots att 
utvecklingen i flera fall går åt rätt håll och att insatta 
åtgärder har givit effekt.

Sedan i fjol har trenden för utvecklingen i miljön 
förändrats från positiv till svårbedömd för fyra mål, 
nämligen Levande sjöar och vattendrag, Myllrande 
våtmarker, Ett rikt odlingslandskap och Storslagen fjäll-
miljö. Till största delen beror det på att åtgärdsarbe
tet går för långsamt. Det gäller till exempel skyddet 
av sjöar och vattendrag samt skyddet av våtmarker. 

Av de delmål som ska vara uppnådda 2010 bedöms 
endast cirka en tredjedel vara möjliga att nå. Det beror 
i hög utsträckning på att tiden fram till dess att målen 
ska vara uppnådda är knapp. Möjligheten att sätta in 
nya åtgärder för att nå målen är därmed begränsad.

Fyra delmål har fått en mer negativ bedömning 
jämfört med 2009. Utsläppen av vattenburna kväve
föreningar till Östersjön söder om Ålands hav kom
mer inte att minska tillräckligt snabbt för att målet 
ska nås år 2010. Åtgärder som beslutats kommer 
att ge effekt först på längre sikt. Inte heller arbetet 
med att restaurera vattendrag respektive att anlägga 
våtmarker i odlingslandskapet går tillräckligt fort för 
att målen ska kunna nås till 2010. Detsamma gäller 
målet om avfall, eftersom återvinningen av matavfall 
går för långsamt samtidigt som den totala mängden 
avfall fortsätter att öka. 

Ett delmål skulle vara uppnått under 2009, det  
om vattenförsörjningsplaner under Levande sjöar och 
vattendrag. Målet uppnåddes inte. Arbetet med pla
nerna har påbörjats, men är långt ifrån slutfört.

Ytterligare två delmål bedöms nu vara möjliga att 
nå. Det ena är utsläppen av kvävoxider till luft, ett 
delmål som återfinns både under Bara naturlig försur-
ning och Ingen övergödning. Utsläppen minskar, fram

för allt från vägtrafiken. Utsläppen av kväveoxider 
från sjöfarten är dock ett fortsatt problem, men ingår 
inte i målet. Det andra delmålet är det om radio 
aktiva ämnen under Säker strålmiljö. Risken för 
utsläpp och oönskad exponering är liten och de strål
doser som allmänheten utsätts för är försumbara, och 
delmålet bedöms nu vara möjligt att nå. 

Därutöver har insatserna inom delmålet för lång
siktigt skydd av skogsmark inom Levande  skogar 
tagit ett kliv framåt genom regeringens proposition 
2009/10:169, där 100 000 hektar skog förs över från 
Sveaskog till staten för att användas som bytesmark  
i naturreservatsarbetet. 

Ett nytt delmål under Begränsad klimatpåverkan 
finns med i årets bedömning. Delmålet gäller utsläpp 
av växthusgaser i Sverige till 2020 och bedöms vara 
möjligt att nå med ytterligare åtgärder. Målet inne
bär att de svenska utsläppen som inte ingår i EU:s 
utsläppshandel ska minska med 40 procent. Delmålet 
övergår enligt regeringens proposition till ett etapp
mål i det nya systemet.

regionala målbedömningar
Generellt stämmer de regionala målbedömningarna väl 
överens med de nationella. Miljöbelastningen framstår 
som något högre i södra Sverige och i län med hög 
befolkningstäthet, och därmed bedöms målen något 
svårare att nå där. Liksom nationellt är Skyddande 
ozonskikt det mål som regionalt bedöms lättast att nå. 
Förutsättningarna att nå målet Bara naturlig försurning 
varierar tydligt i landet. Något län bedömer det också 
möjligt att nå målen Ingen övergödning, Grundvatten 
av god kvalitet respektive Myllrande våtmarker. Totalt 
sett är årets regionala bedömningar något mer nega-
tiva än föregående år. För sex av miljökvalitetsmålen 
gör ett eller två län mer negativa bedömningar 2009. 
Det gäller målen Säker strålmiljö, Levande sjöar och 
vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett 
rikt odlingslandskap och God bebyggd miljö.
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Svensk konsumtions miljöpåverkan i andra länder 
De nationella miljökvalitetsmålen bör placeras i ett 
internationellt sammanhang. I tidigare de Facto
rapporter har Miljömålsrådet tagit upp dels konsum
tion kopplat till miljömålen, dels miljömålen i ett 
internationellt perspektiv. Rådet vill peka på ytter
ligare en dimension som berör båda dessa aspekter, 
men som hittills inte fått så stor uppmärksamhet 
– nämligen hur svensk konsumtion påverkar miljön 
i andra länder. Det här perspektivet finns i dags
läget inte med i det svenska miljömålssystemet, men 
regeringen har nyligen föreslagit att det övergripande 
målet för miljöpolitiken ska vara att vi till nästa 
generation ska lämna över ett samhälle där de stora 
miljöproblemen i Sverige är lösta, och att detta ska 
ske utan att orsaka ökade miljö och hälsoproblem 
utanför Sveriges gränser.

I flera internationella avtal regleras de utsläpp som 
sker inom ett geografiskt område, vilket kan kall
las ett produktionsperspektiv. I den här rapportens 
temadel används begreppet konsumtionsperspektiv, 
där miljöpåverkan från de varor och tjänster som  
personer bosatta i Sverige konsumerar summeras, 
oavsett var i världen påverkan sker. 

Konsumtionsperspektivet är viktigt för att få en 
uppskattning av svenskars totala miljöpåverkan och 
ger en kompletterande bild till de utsläpp eller annan 
påverkan vi ser i Sverige. Till exempel beräknas 
utsläppen av växthusgaser bli cirka 25–35 procent 
högre i ett konsumtionsperspektiv än i ett produk
tionsperspektiv. Likaså beräknas utsläppen av luft
föroreningar bli större i ett konsumtionsperspektiv, 
där även de internationella transporterna ingår, än i 
ett strikt geografiskt produktionsperspektiv. 

Inom andra områden är det svårt att göra en jäm
förelse med ett produktionsperspektiv, men bilden är 
tydlig – svensk konsumtion har en betydande påver
kan på miljön i andra länder.

En stor del av det vatten som svenskar konsume
rar ”göms” i produkterna som konsumeras. Det är 
vatten som används vid produktion av varan. Ungefär 

hälften av den vattenanvändning som svensk kon
sumtion orsakar sker i andra länder. Vilka effekter 
det får beror bland annat på var i världen använd
ningen sker och vattenförhållandena där. 

På samma sätt medför import av jordbruksproduk
ter att mark tas i anspråk i andra länder, uppskatt
ningsvis mellan en tredjedel och hälften av det totala 
markbehovet för svensk livsmedelskonsumtion. Kött, 
mejeriprodukter och djurfoder är exempel på varor 
som kräver stora arealer både i Sverige och utom
lands. 

Det är svårt att uppskatta vilken kemikaliepåver
kan som svensk konsumtion orsakar, eftersom det 
finns brister i kunskap och statistik på området. Sve
rige importerar dock mycket kläder och andra varor 
som kräver kemikalier vid framställningen. Kemika
liekontrollen är i många länder dåligt utvecklad och 
hänsynen till miljön begränsad. 

Miljömålsrådet anser att svensk konsumtions 
påverkan på miljön och hälsan i andra länder är en 
viktig aspekt och att den bör ingå i det svenska miljö
målssystemet. I propositionen Svenska miljömål – för 
ett effektivare miljöarbete (2009/10:155) betonar nu 
regeringen den internationella dimensionen och lyf
ter in konsumtionen i miljömålssystemet.

Miljömålsrådet vill framhålla behovet av mer 
kunskap kring den miljöpåverkan som svensk kon
sumtion ger upphov till i andra länder. I dag finns 
brister som gäller bland annat metoder och tillgång 
på statistik. Ökad kunskap och bättre redovisning av 
miljöprestanda är avgörande, inte minst för konsu
menters och upphandlares möjligheter att ställa krav 
på miljöhänsyn. Det är viktigt för att kunna främja en 
miljömässigt hållbar utveckling på både nationell och 
global nivå. 

Rådet vill vidare framhålla att den svenska kon
sumtionens negativa miljö och hälsopåverkan måste 
minska både inom och utanför landets gränser. När 
styrmedel utformas nationellt eller inom EU är ett 
internationellt perspektiv viktigt för att komma till 
rätta med varje lands totala miljöpåverkan.



5

s
v

e
n

s
k

 k
o

n
s

u
m

t
io

n
s

 g
l

o
b

a
l

a
 p

å
v

e
r

k
a

n

Livsmedel, kläder och fordonsbränslen är bara några exempel 
på alla de varor som importeras till Sverige från andra länder. 
Ökande handel över gränserna gör att indirekt miljöpåverkan 
från det som konsumeras sker i flera olika länder. Att beräkna 
utsläpp och förbrukade resurser utifrån vad som konsumeras, 
istället för vad som produceras, kompletterar bilden av den 
miljöpåverkan som vi i Sverige ger upphov till. 

Sverige är en liten öppen ekonomi med en omfat
tande handel med omvärlden. Utrikeshandeln har 
vuxit i genomsnitt 6 procent per år under de senaste 
150 åren och den bidrar till att möjliggöra dagens 
konsumtion. Sverige importerade bland annat mat, 
fossila bränslen och bilar för motsvarande drygt 40 
procent av BNP år 2006. Likaså förbrukas det vi 

själva producerar på andra ställen i världen och expor
ten motsvarade cirka 50 procent av BNP. 

De svenska miljökvalitetsmålen fokuserar på det 
nationella miljötillståndet. Sverige har ansvar för och 
rådighet över den miljöpåverkan som orsakas av akti
viteter inom landet, men kan inte bortse från ansva
ret för den påverkan svensk konsumtion medför i 
andra delar av världen. Varor och tjänster ger upphov 
till olika typer av miljöpåverkan genom sin livscykel: 
från råvaruutvinning och produktion till användning 
och slutligt omhändertagande, inklusive transporter i 
alla led. Exempel på miljöproblem som kan kopplas 
samman med konsumtion av varor och tjänster är 
utarmande av naturresurser och biologisk mångfald, 
klimatpåverkan och diffusa utsläpp av kemikalier. 

Konsumtionens globala miljöpåverkan har länge, 
och relativt ingående, diskuterats både på nationell 

och internationell nivå. Som exempel på detta kan 
nämnas den FNledda Marrakechprocessen där man 
identifierar behov och prioriteringar för 
hållbar konsumtion och produktion. Inom 

Svensk konsumtions påverkan 
på miljön i andra länder

produktion eller konsumtion  
– miljöpåverkan ur olika perspektiv
Miljöpåverkan kan delas in efter olika principer. Ett 
vanligt sätt är att utgå från i vilket geografiskt område, 
till exempel ett land, ett utsläpp sker. Utsläppen som 
sker inom olika produktionssektorer som till exempel 
energi, jordbruk och industri summeras då inom landet. 
Detta perspektiv kan kallas ett produktionsperspektiv. 
Slås istället alla utsläpp kopplade till varor och tjänster 
ut på konsumenterna, oavsett var i världen eller i livs-
cykeln utsläppen har skett, kan detta kallas ett konsum-
tionsperspektiv.

För att beräkna den samlade påverkan ur ett konsum-
tionsperspektiv för personer bosatta i Sverige måste 
utsläppen från exportvaror dras ifrån de nationella 
utsläppen i Sverige. Motsvarande utsläpp som impor-
terade varor och tjänster orsakat globalt och svenskars 
utrikesresor ska däremot läggas till. Ett konsumtions-
perspektiv tar med både den direkta påverkan som 
uppstår när vi konsumerar varor och tjänster, och den 
indirekta miljöpåverkan som uppkommer vid produk-
tion och distribution av de varor och tjänster som vi 
konsumerar.
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EU sker arbete bland annat inom handlingsplanen 
för hållbar konsumtion och produktion, som syftar till 
att förbättra varor och tjänsters miljöprestanda genom 
hela livscykeln. I Sverige har regeringen nyligen före
slagit att det övergripande målet för miljöpolitiken 
ska vara att vi till nästa generation ska lämna över 
ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige 
är lösta och att detta ska ske utan att orsaka ökade 
miljö och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Många enskilda aktiviteter pågår således, men det 
saknas en sammanhållande internationell strategi 
för arbetet och samordning av insatserna. Det finns 
fortfarande stora kunskapsluckor när det gäller hur 
svensk konsumtion påverkar miljön i andra länder. 
För att få en fullständig bild av miljöpåverkan behö
ver metoderna och statistiken utvecklas. Biologisk 
mångfald är ett av flera exempel på områden där 
ytterligare arbete behövs för att det ska vara möjligt 
att få en bild av hur påverkan från svensk konsum

tion ser ut. 
För att exemplifiera svensk kon

sumtions miljöpåverkan i andra 
länder och öka kunskapen om den 

totala miljöpåverkan svensk kon
sumtion ger upphov till har 
fem områden valts ut: klimat, 

luft, vatten, mark och kemikalier. Inom ramen för 
dessa områden har avgränsningar gjorts, vilket gör att 
beskrivningen av miljöpåverkan inom de olika områ
dena inte är fullständig. De i dagsläget tillgängliga 
metoderna och data har använts trots att de uppvisar 
brister. Metoderna ger inte exakta resultat, utan är 
mer ett sätt att åskådliggöra den ungefärliga storleken 
på miljöpåverkan. 

Att studera miljöpåverkan utifrån vad som konsu
meras istället för vad som produceras i Sverige ger 
delvis en ny bild. Utsläppen av växthusgaser blir till 
exempel större i ett konsumtionsperspektiv än i ett 
produktionsperspektiv. Invånare i vattenrika Sverige 
visar sig också använda stora mängder vatten i andra 
länder. Genom det som konsumeras i Sverige tas 
också utländska markarealer i anspråk för till exem
pel livsmedelsproduktion. 

Ett försök att skapa ett heltäckande mått på hur 
människors konsumtion påverkar jordens resurser är 
att beräkna ekologiska fotavtryck. Delas jordens bio
logiskt produktiva yta upp på antalet människor får 
var och en enligt beräkningarna tillgång till cirka två 
globalhektar. Den genomsnittlige svensken behöver 
cirka fem globalhektar för att upprätthålla sin kon
sumtion. Om hela jordens befolkning skulle leva som 
vi i Sverige, innebär det en konsumtionsnivå som är 
klart högre än vad jorden tål. 

I konsumtionsperspektivet fördelas alla utsläpp 
och all miljöpåverkan till slutkonsumenten av pro
dukterna. Det betyder dock inte att det enbart är de 
enskilda konsumenterna som råder över påverkan. 
Enskilda konsumenter kan ställa krav och göra med
vetna val om de har tillgång till information och 
andra verktyg som visar på varors miljöpåverkan, 
något som i dag bara finns i liten omfattning. Ansva
ret att minska miljöpåverkan delas med övriga i pro
duktions och konsumtionskedjan. Offentliga aktörer 
är stora konsumenter, producenterna ansvarar för  
tillverkningen och politiker stiftar lagar och regler  
för produktion, distribution, användning och avfalls
hantering.

ekologiska fotavtryck 
Det ekologiska fotavtrycket motsvarar den biologiskt 
produktiva yta som behövs för att de varor och tjänster 
vi konsumerar ska kunna produceras, distribueras och 
eventuellt deponeras, samt för att absorbera den kol-
dioxid som bildas. I fotavtrycksberäkningen relateras 
vår konsumtion till delkomponenterna åker, betesmark, 
skog, bebyggd yta, fiskevatten och yta för koldioxid-
absorption. Fotavtrycket mäts i globalhektar, som är en 
genomsnittlig framräknad enhet baserad på jordens 
biologiskt produktiva yta. 
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klimat
Utsläpp av växthusgaser
Den svenska konsumtionen ger upphov till omfat
tande utsläpp av växthusgaser även utanför Sveriges 
gränser. Naturvårdsverket har beräknat utsläppen av 
de tre växthusgaserna koldioxid1, metan och lustgas 
orsakade av svensk konsumtion, oavsett var i värl
den eller i produktionskedjan utsläppen har skett.2 
Beräkningarna baseras på input/outputanalys.

Utsläppen av växthusgaser i Sverige, inklusive 
internationella transporter som fyllt på bränsle i 
Sverige, var 2003 cirka 76 miljoner ton koldioxid
ekvivalenter*. En del av produktionen tillgodoser vår 
export av stål, papper, massa och andra varor, vilket 
motsvarar cirka 24 miljoner ton koldioxidekvivalen
ter. Tillverkning och transport av en rad olika import
varor till Sverige uppskattas å andra sidan ge upphov 
till utsläpp på cirka 43 miljoner ton koldioxidekvi
valenter i framför allt våra grannländer. Svenskars 
utlandsresande med till exempel flyg ingår också i ett 
konsumtionsperspektiv. 

Sammantaget orsakade alltså den svenska kon
sumtionen år 2003 utsläpp av växthusgaser i storleks
ordningen 95 miljoner ton koldioxidekvivalenter, 

vilket är minst 25 procent högre än i ett produktions
perspektiv. De industriländer som liksom Sverige har 
ett stort handelsutbyte och låga inhemska utsläpp per 
capita, beräknas få störst påslag i relativa termer på 
utsläppen i ett konsumtionsperspektiv.2

Den svenska konsumtionens utsläpp av växthus
gaser orsakas till drygt 80 procent av den privata kon

input/output-analys 
Input/output-analys bygger på statistik från SCB:s 
nationalräkenskaper och redovisar vilka inhemskt 
producerade och importerade varor och tjänster som 
används för att producera olika branschers produkter, 
samt hur mycket av dessa som går till slutlig använd-
ning i form av konsumtion, export eller investeringar. 
Analysen kan därmed visa hur mycket produktion i 
Sverige liksom i andra länder som behövs för att vi ska 
kunna konsumera en viss mängd av en produkt. Genom 
att relatera resultatet till statistik från SCB:s miljörä-
kenskaper kan det översättas till energianvändning och 
olika utsläpp genom hela förädlingsvärdekedjan.

figur a.1  Utsläpp av växthusgaser, miljoner ton koldioxid-
ekvivalenter

 källa: naturvårdsverket 2008

Utsläppen av växthusgaser som konsumtionen i Sverige orsakar går 
att beräkna genom att, från de utsläpp som sker i Sverige dra bort 
den del som är kopplad till export och samtidigt lägga till de utsläpp 
som orsakas av importerade varor. Med det perspektivet orsakade 
svensk konsumtion 2003 sammantaget utsläpp av växthusgaser 
på omkring 95 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket är minst 
25 procent högre än i produktionsperspektivet.
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43

export
2452

svensk konsumtion
95

utsläpp i Sverige inkl. 
internationell luft- och sjöfart 

76

figur a.2  Växthusgaser från privat konsumtion

 källa: naturvårdsverket 2008

Utsläppen av växthusgaser från privat konsumtion i Sverige kan 
delas upp på aktiviteterna äta, bo, resa och restposten övrigt, där 
inköp av kläder och skor är den största delposten.  

äta
25 %

bo
30 %

resa
30 % 

övrigt 
15 %
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sumtionen och knappt 20 procent av offentlig kon
sumtion i till exempel skola, vård och omsorg. Utsla
get på befolkningen i Sverige motsvarar utsläppen i 
ett konsumtionsperspektiv drygt 10 ton koldioxide
kvivalenter per capita. För en genomsnittlig svensk 
behöver utsläppen minska till en femtedel 2050, om de 
ska nå den globala nivå räknat per person som krävs för 
att den globala medeltemperaturen sannolikt inte ska 
stiga mer än två grader jämfört med förindustriell nivå.3

luft 
Utsläpp av svavel- och kväveoxider 
Sverige har under lång tid arbetat framgångsrikt med 
att minska utsläppen av luftföroreningar, till exempel 
svavel och kväveoxider, för att begränsa försurning, 
övergödning och skadliga hälsoeffekter. Arbetet med 
till exempel olika styrmedel har främst varit riktat 
mot utsläpp från källor på land. Det har varit svårare 
att träffa de internationella överenskommelser som 
krävs för att minska utsläppen från sjöfarten. Sverige 
har dock sedan slutet av 1990talet använt ekono
miska styrmedel (miljödifferentierade farleds och 
hamnavgifter), som bidragit till minskade utsläpp av 
svavel och kväveoxider från sjöfarten. Nyligen har 
också en internationell överenskommelse gjorts om 
att påtagligt begränsa sjöfartens utsläpp av svavel, 
speciellt i norra Europas farvatten. 

Med hjälp av input/outputanalys har SCB4 upp
skattat hur stora utsläpp av svaveldioxid och kväveox
ider som svensk konsumtion ger upphov till. Utsläp
pen av svaveldioxid från bland annat energisektorn 
och olika industriprocesser i Sverige ligger under 
uppsatta delmål. Utsläppen kommer huvudsakligen 
från produktionen av exportprodukter som kan räk

nas av i ett svenskt konsumtionsper
spektiv. Produktionen av det som 
importeras för svensk konsumtion 
sker i många fall i länder med 
energisystem som inte alltid är lika 

rena som det svenska. Det är en av orsakerna 
till att konsumtionen i Sverige, exklusive 

internationella transporter, leder till större utsläpp av 
svaveldioxid i andra länder än i Sverige. I konsum
tionsperspektivet ingår dessutom sjötransporterna till 
Sverige. När de läggs till ökar utsläppen på grund av 
svavel i fartygsbränslet. Nya regler gör dock att dessa 
utsläpp har minskat och förhoppningsvis kommer att 
fortsätta minska. 

Utsläppen av kväveoxider kommer från förbrän
ning i transporter och energisektor. För kväveoxider är 
utsläppen för produktion av importen något större än 
för produktion av exporten. När sjöfartens bidrag läggs 
till ökar utsläppen kraftigt. De nya internationella reg
lerna för sjöfartens kväveoxidutsläpp är betydligt sva
gare än de för svavel, och sjöfartens utsläpp av kväve
oxider förväntas därför att fortsätta öka.

Sjöfartens utsläpp sker främst längs kusterna nära 
land och påverkar därför miljön på liknande sätt som 
de landbaserade utsläppen. 

figur a.3  Utsläpp av kväveoxider, tusen ton

 källa: scb

Diagrammen visar utsläpp i andra länder kopplade till import för 
svensk konsumtion samt utsläpp i Sverige för inhemsk konsumtion 
och för export. Den nedre stapeln inkluderar även den internatio-
nella sjöfarten vilket ökar utsläppen kraftigt.
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Gaturum 
Urban bakgrund 

import
156

import
96

export
184
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73

136

114
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320
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Förutom stora utsläpp av svavel och kväveoxider 
orsakar sjöfarten utsläpp av hälsoskadliga partiklar. 
Partikelutsläppen från den samlade internationella 
sjöfarten bedöms vara i samma storleksordning som 
världens samlade vägtrafik.5 Effekterna av utsläppen 
av luftföroreningar beror bland annat på den lokala 
luftsituationen, ekosystemens känslighet och tidigare 
belastning. 

vatten 
Vattenanvändning 
Långt ifrån allt vatten som används i konsumtionen 
är synligt. En del tas direkt ur kranen, men utöver 
det används en betydligt större mängd indirekt för att 
producera de varor som konsumeras. Det gäller fram
för allt det vatten som används för att odla de grödor 
som används vid produktion av kläder och mat. 

Ett sätt att visa hur mycket vatten svenskar använ
der är att beräkna Sveriges vattenfotavtryck, som är 
cirka 2 000 kubikmeter vatten per person och år. Det 
betyder att varje svensk använder cirka 5 500 liter 
dagligen, vilket motsvarar ungefär 37 fyllda badkar. 
I USA beräknas vattenfotavtrycket vara ännu högre, 
medan den genomsnittliga världsmedborgaren kon
sumerar drygt 4 000 liter per person och dag.6

Ett lands vattenfotavtryck delas upp i en intern 
och en extern del, utifrån användningen av inrikes 
respektive utrikes vattenresurser för att producera de 
varor och tjänster landets invånare konsumerar.7 Stu
dier som gjorts visar att Sveriges externa och interna 
vattenfotavtryck är ungefär lika stora.6,8 Hälften av 
det vatten vi i Sverige använder genom vår konsum
tion tas alltså från resurser i andra länder.

Enligt Världsnaturfonden, WWF, svarar jordbruks 
produkter för cirka 70 procent av det svenska vatten
fotavtrycket, varav cirka en tredjedel är kopplat till 
animalieprodukter. Vattenanvändningen för industri
produkter uppgår till cirka 20 procent medan endast 
cirka 5 procent är kopplat till vattenanvändning i  
hushållen. En stor del av det externa vattenfotav
trycket som gäller jordbruk är kopplat till produkter 

som kommer från kaffe, kakao, oljeväxter, bomull 
och animalier. Från Brasilien importerar vi till exem
pel kaffe och sojabönor, och från Danmark animalie
produkter.9

Effekterna av vattenfotavtrycket beror på var 
vatten tas från och när. I ett område som redan har 
vattenbrist kan vattenanvändning leda till allvarliga 
problem som att floder torkar ut, livsmiljöer förstörs 
och den biologiska mångfalden minskar.10

vattenfotavtryck 
Vattenfotavtrycket för ett land definieras som den 
volym vatten som behövs för produktion av de varor 
och tjänster som konsumeras av landets invånare. 
Ett vattenfotavtryck kan beräknas för till exempel en 
speciell produkt, en individ, ett land eller för företag. 
Vattenfotavtryck består av tre komponenter: grund- 
och ytvatten, regnvatten samt vatten som förorenas i 
produktionsprocessen.10 

figur a.4  Totala vattenfotavtrycket för Sverige

 källa: världsnaturfonden

Jordbruksprodukter svarar för 70 procent av det svenska 
vattenfotavtrycket. Vattenanvändningen för industriprodukter 
uppgår till cirka 20 procent, medan endast cirka 5 procent av 
vattnet används i hushållen.

jordbruks-
produkter

industri-
produkter 

hushålls-
vatten
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mark
Markanvändning för jordbrukets livsmedelsproduktion
Jordbruksprodukter som odlas utomlands påverkar 
markanvändningen och därigenom också till exempel 
biologisk mångfald. Av den direkta markytan som 
behövs för att upprätthålla livsmedelskonsumtionen 
i Sverige finns uppskattningsvis mellan en tredjedel 
och hälften i andra länder.11,12

Kött, mejeriprodukter och djurfoder har visat sig 
vara av stor betydelse för hur stor areal utomlands 
som används för att täcka svensk konsumtion.11 Till 
exempel härstammar nästan hälften av allt nötkött 
som svenskar äter från andra länder. Importen ökar 
dessutom, bland annat från Brasilien som försörjer 
Sverige med cirka fyra procent av det nötkött som 
konsumeras i landet.13 Ännu en orsak till att anima
lieprodukter har så stor betydelse är att en stor del 
av djurfodret som används i svensk köttproduktion 
består av importerade komponenter.14 

Kaffe och sojaprotein är produkter med avsevärt 
större markanspråk än andra importerade jordbruks
grödor som spannmål, frukt och grönt. Sverige impor
terar allra mest kaffe från Brasilien och Colombia sett 
till yta, knappt 50 000 hektar respektive 25 000 hektar. 
Dessutom importeras kaffe via bland annat Tyskland 
som inte producerar kaffe, vilket tyder på att den fak
tiska hektaråtgången i Brasilien och Colombia är ännu 
större.12

Knappt en tredjedel av jordens totala yta täcks 
av land varav drygt en tredjedel är jordbruksmark. 
Endast en knapp tredjedel av jordbruksmarken är 
odlingsbar och används i sin tur för odling av jord
bruksprodukter. Här produceras majoriteten av de 
globala livsmedlen. Effekten av markanvändning för 
att producera livsmedel beror på fler saker än hur stor 
areal som används: främst på vilket sätt produktionen 
sker, vilka insatsmedel som används, var i världen 
produktionen sker och vilken mark som används.  

För att få en fullständig bild av markanvänd 
  ningens påverkan på miljön krävs således  
    en kombination av såväl kvantitativa som  
   kvalitativa mått. 

kemikalier 
Kemikaliespridning från varor 
Svensk konsumtion av varor och tjänster i form av till 
exempel bostäder, transporter, livsmedel, läkemedel, 
elektronik och kläder leder till användning och sprid
ning av kemikalier, både inom och utanför Sveriges 
gränser. Det kan ske genom framställning av råvaror, 
odling av grödor, utsläpp från industrier där tillverk

miljoner hektar

4,03,02,0 2,5 3,51,50,5 1,00-0,5-1,0

figur a.5  Markanvändning för svensk livsmedelskonsumtion

 källa: susanne johansson, data från avhandlingen "the swedish
foodprint – an agroecological study of food consumption"

Figuren visar direkta arealanspråk för i Sverige producerade, 
importerade respektive exporterade livsmedel samt slutligen 
arealanspråket för de livsmedel som konsumeras i Sverige. De 
viktigaste livsmedelsgrupperna är inkluderade, även vidareför-
ädlade produkter som till exempel pasta och bröd. Siffrorna för 
vidareförädlade produkter är endast uppskattningar vilket medför 
att den totala arealen kan vara något över- eller underskattad. 
Stapeln för livsmedel som konsumeras i Sverige visar den direkta 
markarealen för både den importerade och den i Sverige produce-
rade delen av vårt markanspråk, med arealen för exporten avräknad. 
I exportstapeln ingår dels arealer som använts i Sverige för att 
producera varor för export, dels arealer som använts i andra länder 
för att producera produkter som Sverige importerar och sedan i 
någon form exporterar, så kallad återexport. Exempel på sådana 
livsmedel är gröna kaffebönor som vi importerar, rostar i Sverige 
och sedan exporterar. Det betyder att en del av de arealer som 
redovisas i exportstapeln finns i stapeln för i Sverige producerade 
livsmedel, och en del i stapeln för importerade livsmedel.
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ning sker och genom en diffus spridning när varor 
används och slutligen hanteras i återvinnings och 
avfallsledet. Människor och miljö kan exponeras för 
de kemiska ämnena i alla dessa led. 

Den globala tillverkningen och användningen av 
kemikalier har ökat kraftigt under de senaste 50  
åren. Produktionen i nya industriländer som Kina, 
Brasilien, Ryssland och Indien växer betydligt snab
bare än i till exempel EU, USA och Japan.15 För 
den svenska konsumtionen importeras dels kemiska 
produkter, det vill säga ämnen och blandningar av 
ämnen, dels andra varor där kemiska ämnen har 
använts i olika led av produktionen. Merparten av 
den svenska importen av kemiska produkter kom 
2008 från Ryssland, Danmark, Norge och Stor 
britannien.16

I vissa länder är miljölagstiftningen och kemi
kaliekontrollen svag, vilket gör att hanteringen av 
kemiska ämnen kan leda till miljö, arbetsmiljö 
och hälsorisker. I fattiga länder används i vissa fall 
bekämpningsmedel och andra kemiska produkter 
som för länge sedan är förbjudna inom EU på grund 
av sina farliga egenskaper. Det händer att utsläpp 
från fabriker går direkt ut i luft och vattendrag utan 
rening. Föroreningar från till exempel industrier 
och användning av bekämpningsmedel kan påverka 
dricksvattenförsörjning, jordbruksförhållanden, fiske, 

biologisk mångfald och människors hälsa. Allvarlig 
kemikaliepåverkan på människors hälsa är akut för
giftning, skador på nervsystemet, störd fortplant
ningsförmåga, cancer, astma och allergier.

Ett av många exempel på vanliga kon
sumentvaror där kemikalier finns och 
används är kläder. Huvudparten av de 
kläder som konsumeras i Sverige importe
ras från Kina, Indien och Bangladesh. År 2008 
importerades totalt cirka 66 000 ton kläder till  
Sverige, vilket innebär cirka sju kilo kläder per per
son. Det är en ökning med 28 procent sedan 2002.16

Beräkningar har gjorts för att visa ungefär hur 
mycket kemikalier som används främst vid framställ
ning, men till viss del även vid transport och använd
ning, av några vanliga typer av klädesplagg.17 De 
studerade plaggen är Ttröja, jeans och arbetsbyxa i 
bomull samt viskoströja och fleecetröja.

Beräkningarna inkluderar kemikalier som används 
vid:
• fiberframställning (konstgödsel och bekämpnings

medel i bomullsodling samt ämnen i produktion 
av viskos och polyester) 

• produktion av garn och tyg (till exempel oljor,  
klisterämnen, tensider, natronlut, blekmedel, 
skumdämpare, vätmedel och komplexbildare)

• färgning och viss efterbehandling (till exempel 
pigment, hjälpämnen, tvättmedel och impregne
ringsmedel)

• transport av färdiga plagg (medel mot mögel och 
ohyra)

• användning av färdiga plagg (tvätt och skölj 
medel)

Beräkningarna indikerar att det går åt 1,5–6,9 kg 
kemikalier per kilo plagg, vilket motsvarar cirka 
0,8–1,9 kg kemikalier per enskilt plagg. Mängden 
kemikalier ska inte ses som ett mått på farlighet.  
Studien illustrerar att kemikalieanvändningen är 
betydande och att val av kemikalier är avgörande för 
påverkan och effekter på miljö och människors hälsa, 

bomull
Bomull används till ungefär hälften av alla textilier 
som tillverkas i världen och är en av de mest miljöbe-
lastande jordbruksgrödorna. Stora mängder vatten 
och bekämpningsmedel används vid odling, men 
även beredningen kräver mycket vatten.18 För att till 
exempel producera en T-tröja (250 g) krävs cirka 2 700 
liter vatten och ett par jeans (1 kg) cirka 11 000 liter.19 
Bomull odlas vanligen i torra områden eftersom växten 
är känslig för nederbörd och vattenbehovet tillfred-
ställs istället med konstbevattning.18 
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både i de länder där plaggen tillverkas och i det land 
där de används.

Det finns ingen samlad bedömning eller statis
tik över svensk konsumtions kemikaliepåverkan i 
andra länder. Kunskap saknas bland annat när det 
gäller vilka ämnen som sprids med varor. I de flesta 

fall saknas krav på producenterna att redovisa vilka 
kemiska ämnen som har använts och finns i en vara, 
vilket gör det svårt för importörer, inköpare och kon
sumenter att välja de varor som leder till minskad 
påverkan såväl inom som utanför Sveriges gränser. 

 1. Koldioxid från skogsbruk och markanvändning ingår inte
 2. Naturvårdsverket (2008): Konsumtionens klimatpåverkan. Rapport nr 5903 
 3. Miljövårdsberedningen (2007): Vetenskapligt underlag för klimatpolitiken – Rapport från Vetenskapliga rådet för klimatfrågor. Rapport 2007:03
 4. SCB (2010): Beräkningar av luftutsläpp till de Facto 2010. Naturvårdsverkets dnr 235736309 Mk
 5. V Eyring, H W Kohler, J van Aardenne och A Lauer (2005): ”Emissions from international shipping: 1.The last 50 years”. J. Geophys.

Res., Vol. 110, No. D17
 6. A K Chapagain och S Orr (2008): UK Water Footprint: The impact of the UK’s food and fibre consumption on global water resources, Volume 2. 

WWFUK. Studien använder data från 2000–2004.
 7. A Y Hoekstra och A K Chapagain (2007): ”Water footprints of nations: water use by people as a function of their consumption pattern”. 

Water Resources Management, Vol. 21, No. 1.
 8. A K Chapagain och A Y Hoekstra (2004): ”Water footprints of nations, Volume 1: Main Report”. Value of Water Research Series No. 16, 

UNESCOIHE. Studien använder data från 1997–2001. 
 9. WWF (2008): ”The Swedish Water Footprint”, A K Chapagain och A Forslund, www.wwf.se/source.php/1188196. Vid jämförelsen 

används volym som mått. 
10. WWF (2008): Living planet report 
11. S Johansson (2005): The Swedish Foodprint – an agroecological study of food consumption. Avhandling, Sveriges lantbruksuniversitet 
12. C Nordlund (2010): Markanvändningsanalys av svensk produktion, konsumtion och utrikeshandel av primära grödor. Naturvårdsverkets dnr 

230709109 Mk
13. Naturvårdsverket (2007): Import av kött – export av miljöpåverkan. Rapport 5671
14. L Deutsch (2004): Global trade, food production and ecosystem support: Making the interactions visible. Avhandling, Stockholms universitet
15.  Kemikalieinspektionen (2010): Kemisk industri ur ett ekonomiskt perspektiv. Utvecklingstendenser i världen, EU och Sverige 2010. 
16. SCBstatistik för 2008
17. Swerea IVF (2009): Kartläggning av kemikalieanvändning i kläder. Rapport 09/52
18. B Möllersten (2009): Det saknade miljömålet. Miljöförbundet Jordens Vänner 
19. A K Chapagain, A Y Hoekstra, H H G Savenije och R Gautam (2006): ”The water footprint of cotton consumtion: an assessment of the 

impact of world wide consumption of cotton products on the water resources in the cotton producing countries”. Ecological economics, 
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Halten av växthusgaser i atmosfären skall 
i enlighet med FN:s ramkonvention för kli-
matförändringar stabiliseras på en nivå som 
innebär att människans påverkan på klimat-
systemet inte blir farlig. Målet skall uppnås 
på ett sådant sätt och i en sådan takt att den 
biologiska mångfalden bevaras, livsmedels-
produktionen säkerställs och andra mål för 
hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har 
tillsammans med andra länder ett ansvar för  
att det globala målet uppnås. 

Når vi miljökvalitetsmålet? 
 Målet som har ett internationellt fokus blir 

mycket svårt att nå. Trenden är negativ eftersom 
utsläppen av växthusgaser ökar. Som en följd av det 
ökar halterna av växthusgaser i atmosfären, även för 
metan som länge legat på en konstant nivå. Den sam
lade halten av växthusgaser uppskattas i dag till cirka 
460 ppm koldioxidekvivalenter*. Utsläpp av partiklar 
påverkar också klimatet. Sot bidrar till uppvärmning, 
medan till exempel sulfat och nitratpartiklar ger en 
kylning. Den totala effekten av partikelutsläppen 
uppskattas vara kylande. Den sammanlagda effekten 
av alla klimatpåverkande utsläpp, det vill säga både 

växthusgaser och partiklar, beräknas motsvara cirka 
380 ppm koldioxidekvivalenter i atmosfären.

Enligt riksdagsbeslut under 2009 är miljökvalitets
målets innebörd att den globala ökningen av medel

360

320

380

400

340

Not. ppm (parts per million) = miljondelar av atmosfärsvolymen 

ppm

figur 1.1  Koldioxidkoncentrationen i atmosfären 1958–2009
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 källa: national oceanographic & atmospheric administration,
earth system research laboratory, global monitoring division, usa

Den långsiktiga trenden för atmosfärens halt av koldioxid är en 
ökning med cirka 2 ppm per år och visar effekten av människans 
utsläpp av växthusgaser och avskogning. Medelvärdet uppgick år 
2009 till 387 ppm, vilket är 35–40 procent över förindustriell nivå. 
Koncentrationen fluktuerar under året. När växande biomassa på 
norra halvklotet under våren tar upp koldioxid från atmosfären 
sjunker nivån. Under vinterhalvåret stiger koncentrationen då 
marken avger koldioxid från förmultnande växter. 
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temperaturen ska begränsas till högst två grader jäm
fört med förindustriell nivå. För att klara det ska den 
svenska klimatpolitiken utformas så att den bidrar till 
att koncentrationen av växthusgaser i atmosfären på 
lång sikt stabiliseras på högst 400 ppm koldioxidek
vivalenter.

De årliga globala utsläppen av växthusgaser upp
skattas ligga i intervallet 45–50 miljarder ton koldioxid 
ekvivalenter, inklusive avskogning. Trenden under 
2000talet var en årlig ökning med cirka 1 miljard 
ton. Avskogningen i tropikerna bedöms ha avtagit 
och för närvarande leda till utsläpp på cirka 5 mil
jarder ton koldioxid per år. Finanskrisen förväntas 
resultera i minskande utsläpp för år 2009 med mer än 
2 procent jämfört med 2008. 

Ungefär en fjärdedel av de globala utsläppen kom
mer från användning av fossila bränslen i el och fjärr
värmeproduktion. Dessa utsläpp har ökat med 145 
procent från 1970 till 2004. Utsläpp från transporter 
står globalt för 13 procent av de totala utsläppen och 
har ökat med 120 procent sedan 1970. Sedan sekel
skiftet är det ökad kolanvändning för el och värme
produktion i länderna utanför Kyotoprotokollet* som 
står för den dominerande delen av utsläppsökningen. 

Utvecklingsländer med starkt växande ekonomier har 
fördubblat sina utsläpp sedan 1990. Den växande glo
bala handeln är en drivkraft. Hälften av Kinas snabbt 
ökande utsläpp de senaste åren kan till exempel  
relateras till produktion av varor som konsumerades  
i andra länder.
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förindustriell nivå en temperaturökning någonstans i 
intervallet 2–4,5 grader, mest sannolikt cirka 3 grader. 
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Enligt den senaste forskningen är det tillskottet av 
växthusgaser till atmosfären totalt åren 2000–2100 
som har betydelse för hur stor temperaturökningen 
blir. När i denna period utsläppen sker är underord
nat. För att klara målet behöver de ackumulerade 
utsläppen begränsas till högst cirka 2 000 miljarder 
ton koldioxidekvivalenter till år 2100. Sedan år 2000 
har vi redan släppt ut cirka 400–450 miljarder ton. 

Det som avgör om vi kan nå målet är hur snabbt 
ny energieffektiv och förnybar energiteknik kan 
utvecklas, kommersialiseras och komma till använd
ning samt hur snabbt världens länder kan ställa om 
sina energisystem. Trenden för de årliga globala 
utsläppen behöver vända nedåt så snart som möjligt 
för att år 2020 ligga under cirka 45 miljarder ton och 
till år 2050 ha minskat till högst 20 miljarder ton  
– alltså en reduktion på cirka 60 procent från i dag. 
Fortsätter de globala utsläppen att öka bortom år 
2020 måste de därefter minska med 5 procent eller 
mer per år. Detta skulle innebära en extremt snabb 
omställning av världens energisystem som av  
många bedöms som både svår att genomföra och 
mycket kostsam. Minskad avskogning och ökat upp
tag av koldioxid i världens växande skogar kan  
dämpa nettotillskottet av växthusgaser till atmosfären 

och är en viktig kompletterande åtgärd till utsläpps
reduktioner. 

Om människans utsläpp av växthusgaser ska kunna 
begränsas måste världens länder sluta upp bakom ett 
gemensamt globalt klimatåtagande. De internationella 
klimatförhandlingarna har inriktats på att till mötet i 
Köpenhamn 2009 komma överens om ett nytt globalt 
klimatavtal som ska ta vid efter Kyotoprotokollet. 

Mötet avslutades dock med en överenskommelse 
utan bindande åtagande. Överenskommelsen inne
fattar målet om högst två graders temperaturökning 
och ett åtagande för industriländerna att finansiera 
klimatanpassning, utsläppsminskningar, forskning, 
kapacitetsuppbyggnad och minskad avskogning i 
utvecklingsländerna med 30 miljarder dollar under 
perioden 2010–2012. Till överenskommelsen finns 
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figur 1.3  Avvikelse från global årsmedeltemperatur 1850–2009
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utjämnad avvikelse med tioåriga medelvärdenårlig avvikelse

      Den globala medeltemperaturen är den mest använda indi-
katorn för klimatförändring. Diagrammet visar avvikelsen från 
genomsnittlig global årsmedeltemperatur (1961–1990) över land 
och hav. Förändringarna mellan närliggande år beror på naturliga 
processer, särskilt fluktuationer i de storskaliga havs- och atmo-
sfärscirkulationerna. Långtidstrenden är en jord i uppvärmning 
och de tio varmaste åren har alla inträffat under de senaste 
13 åren. År 2009 var det femte varmaste året sedan mätningarna 
startade 1850.
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en bilaga till vilken länder eller grupper av länder 
kan anmäla sina mål för utsläppsbegränsningar och 
andra insatser. Nu väntar nya förhandlingar och ett 
möte i Mexico i december 2010.

EU ska minska utsläppen med 20 procent till år 
2020 jämfört med 1990. Om andra industriländer gör 
jämförbara åtaganden har EU beslutat att minska 
utsläppen med 30 procent till år 2020 och med 80–95 
procent till år 2050 jämfört med 1990.

Når vi delmålen? 

utsläpp av växthusgaser
delmål, 2008–2012

 De svenska utsläppen av växthusgaser skall som ett medel-
värde för perioden 2008–2012 vara minst 4 procent lägre än  
utsläppen år 1990. Utsläppen skall räknas som koldioxidekviva- 
lenter och omfatta de sex växthusgaserna enligt Kyotoproto-
kollet och IPCC:s definitioner. Delmålet skall uppnås utan 
kompensation för upptag i kolsänkor eller med flexibla meka-
nismer. 

Delmålet bedöms nås med god marginal. Utsläppen av 
växthusgaser i Sverige år 2008 uppgick till 64 miljoner 
ton koldioxidekvivalenter, vilket är nästan 12 procent 
under 1990 års utsläppsnivå. Jämfört med 2007 var 
minskningen drygt 2 miljoner ton, främst tack vare 
lägre utsläpp från industrin, från uppvärmning av 
bostäder och lokaler samt från transporter. Slutsatsen 
från Naturvårdsverkets och Energimyndighetens 
senaste långtidsprognos är att utsläppen kommer att 
ligga på ungefär samma nivå under hela perioden 
2008–2012. Prognosen inkluderar inte de senaste 
årens finansiella kris och ekonomiska nedgång, som 
förväntas sänka utsläppen ytterligare. 

utsläpp av växthusgaser
delmål, 2020

 Utsläppen för Sverige bör för år 2020 vara 40 procent lägre 
än utsläppen år 1990. Målet gäller för verksamheter som inte 
omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter. Detta 

innebär att utsläppen av växthusgaser år 2020 ska vara ca 20 
miljoner ton koldioxidsekvivalenter lägre för den icke hand-
lande sektorn i förhållande till 1990 års nivå. Minskningen sker 
genom utsläppsreduktioner i Sverige och i form av investeringar 
i andra EU- länder eller flexibla mekanismer som CDM.

Upptag och utsläpp till och från skogsbruk och annan mark-
användning bör för närvarande inte inkluderas i det nationella 
målet för 2020. När resultat från förhandlingarna om en 
framtida internationell klimatregim föreligger bör frågan  
prövas på nytt.

Delmålet är möjligt att nå med de ytterligare åtgär
der som aviseras i 2009 års klimatpolitiska riksdags
beslut. Utsläppen av växthusgaser i Sverige år 2020 
från verksamheter utanför systemet med handel 
för utsläppsrätter* beräknas ligga cirka 25 procent 
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figur 1.4  Utsläpp av växthusgaser i Sverige 1990–2008
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under 1990 års nivå, när effekten av beslutade 
EUgemensamma och nationella styrmedel räknas 
med. Det innebär en reduktion på cirka 12 miljoner 
ton. En tredjedel av utsläppsminskningen till år 2020 
ska kompenseras med utsläppsreduktioner i andra 
länder. Återstående minskning ska främst åstad

kommas med höjd koldioxidskatt. En utvärderande 
kontrollstation år 2015 ska analysera utvecklingen av 
energibalansen, utsläppen, hur effektiva styrmedlen 
är och kostnaderna för att nå målet, för att vid behov 
justera styrmedlen.

når vi de regionala målen?  
Länen delar den nationella bedömningen att det blir mycket 
svårt att nå målet. Mycket positivt arbete pågår dock i länen 
och en del redovisar betydande minskningar av växthusgas-
utsläppen. Minskad oljeförbrukning tack vare mer biobräns-
lebaserad värme- och energiproduktion är en huvudorsak till 
den positiva utvecklingen, medan transportsektorn genom-
gående utpekas som det stora problemet. Många län redo-

visar att flera av deras delmål uppnås, eller kan uppnås med 
ytterligare åtgärder. Några län anger också att miljökvalitets-
målet är möjligt att nå med ytterligare åtgärder. De har då 
gjort en tolkning av att målet skulle vara uppnått om länets 
egna utsläpp reducerats till en nivå som vore hållbar som ett 
globalt genomsnitt per person. 



19

f
r

is
k

 l
u

f
t

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

Når vi miljökvalitetsmålet?  
 Målet bedöms fortfarande som mycket svårt 

att nå inom den utsatta tidsramen. Förhöjda halter 
av luftföroreningar orsakar alltjämt betydande skador 
på människors hälsa, växtlighet samt kulturföremål. 
Trenden mot en allt bättre luftkvalitet i svenska 
tätorter under 1990talet har avtagit. Det finns en 
antydan till en svag förbättring de senaste åren, men 
ytterligare data behövs för att avgöra om detta är en 
bestående trend eller en naturlig variation mellan 
olika år.

Avgörande för att nå målet är att åtgärder genom
förs för att minska utsläppen från trafik, vedeldning 
och energisektorn. De successiva minskningarna av 
avgaser från nya fordon har till viss del ätits upp av 
en ökande trafik i landet. De senaste åren har trafi
kens ökning dock avstannat. En stor del av luftföro
reningarna kommer från andra länder. Därför behövs 
åtgärder på internationell nivå för att sänka våra bak
grundshalter. Dessutom krävs åtgärder på nationell, 
regional och lokal nivå för att komma till rätta med 
höga lokala halter i landets tätorter. 

Från och med 2010 har regeringen förkortat tiden 
då det är tillåtet att använda dubbdäck i landet. 
Kommunerna har också fått möjlighet att förbjuda 

användning av dubbdäck på vissa vägsträckor inom 
sitt område. Vilken effekt åtgärderna kommer att ha 
på halterna av inandningsbara partiklar bör utvärderas 
de närmaste åren.
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figur 2.1  Trend för luftföroreningar i svenska tätorter under 
vinterhalvåret 2000/01–2007/08
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Når vi delmålen? 

kvävedioxid
delmål, 2010  

 Halterna 60 mikrogram/m3 som timmedelvärde och 20 
mikrogram/m3 som årsmedelvärde för kvävedioxid skall i 
huvudsak underskridas år 2010. Timmedelvärdet får överskri-
das högst 175 timmar per år.

Delmålet bedöms som mycket svårt att nå inom den 
utsatta tidsramen. Av de kommuner som hade hel
årsmätningar av kvävedioxid under 2008 överskred 
majoriteten delmålet i gatumiljö. I vissa kommuner 
överskrids delmålet även i urban bakgrundsmiljö, 
det vill säga i stadsmiljöer som ligger på ett visst 
avstånd från direkta källor som till exempel vägtrafik. 
I Sundsvall, Borås, Göteborg och Helsingborg över
skreds delmålets timvärde under 2008. I Göteborg 

och Helsingborg överskreds även årsmedelvärdet. 
Det är framför allt gator med hög trafikbelastning och 
större trafikleder som har höga halter.

Kvävedioxid bildas vid all förbränning och är en 
viktig markör för förbränningsrelaterade luftförore
ningar. En viktig källa till kvävedioxid i luften är 
vägtrafiken, men även energiproduktion, industri, 
arbetsmaskiner och sjöfart bidrar till förhöjda halter. 
För att det ska vara möjligt att nå delmålet måste 
åtgärdsarbetet intensifieras i hela samhället. Det 
krävs även åtgärder på internationell nivå för att 
minska den långväga intransporten till Sverige, med 
syfte att sänka bakgrundshalterna i landet.

marknära ozon
delmål, 2010 

 Halten marknära ozon skall inte överskrida 120 mikro-
gram/m3 som åtta timmars medelvärde år 2010.

Delmålet bedöms som mycket svårt att nå inom 
utsatt tidsram. Under 2008 överskreds delmålet i 
hela landet, både i urban bakgrundsmiljö och lands
bygdsmiljö. Högst antal dagar med medelvärden över 
delmålet finner man främst i kustnära miljöer och på 
högt belägna platser i södra Sverige.

Bildningen av ozon sker huvudsakligen i kraf
tigt förorenad luft under inverkan av solljus. Ozon 
transporteras även in i landet, främst i södra Sverige. 
Detta kan under kortare tidsperioder medföra episo
der med mycket höga halter av marknära ozon. Det 
finns en svagt minskande trend för sådana episoder 
men samtidigt är det oroande att den globala bak
grundshalten stiger över det norra halvklotet. 

Eftersom både ozon och ozonbildande ämnen kan 
transporteras lång väg är marknära ozon ett interna
tionellt problem. Det internationella åtgärdsarbetet 
för att minska luftföroreningar är därför väldigt viktigt 
för att vi ska kunna nå delmålet.

30

20

40

50

10

mikrogram/m3

figur 2.2  Årsmedelvärde av kvävedioxid i kommuner som 
utförde helårsmätningar 2008
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Merparten av de kommuner som genomförde helårsmätningar av 
kvävedioxid i gaturum och/eller urban bakgrund under 2008 
överskred delmålets värde. 
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flyktiga organiska ämnen 
delmål, 2010 

 År 2010 skall utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC) 
i Sverige, exklusive metan, ha minskat till 241 000 ton.

Delmålet om minskande utsläpp av flyktiga orga
niska ämnen i Sverige har redan uppnåtts. Enligt 
den officiella utsläppsstatistiken för 2008 uppgick de 
svenska utsläppen till 174 000 ton. Användning av 
lösningsmedel står i dag för det största bidraget till 
de svenska utsläppen.

partiklar
delmål, 2010 

 Halterna 35 mikrogram/m3 som dygnsmedelvärde och 20 
mikrogram/m3 som årsmedelvärde för partiklar (PM10) skall 
underskridas år 2010. Dygnsmedelvärdet får överskridas högst 
37 dygn per år. Halterna 20 mikrogram/m3 som dygnsmedel-
värde och 12 mikrogram/m3 som årsmedelvärde för partiklar 
(PM2,5) skall underskridas år 2010. Dygnsmedelvärdet får 
överskridas högst 37 dygn per år.

Den samlade bedömningen är fortfarande att det  
blir mycket svårt att nå delmålet inom utsatt tidsram.  
Av de kommuner som hade helårsmätningar av 
inandningsbara partiklar (PM10*) under 2008 över
skred mer än hälften delmålet. Delmålet överskrids 
främst i gatumiljö och längs med trafikleder, men 
även i områden med hög andel av småskalig vedeld
ning. Mätunderlaget för mindre partiklar (PM2,5*) är 
bristfälligt i landet, men för 2008 har årsmedelvärden 
som ligger strax över delmålets värde rapporterats in 
från Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Viktiga källor till partiklar är slitage från dubb
däcksanvändning, trafikavgaser, vedeldning och lång
väga intransport av partiklar till Sverige från övriga 
Europa. I vissa miljöer bidrar även uppvirvlat damm 
från sand som används vid halkbekämpning till höga 
halter. För PM10 är användningen av dubbdäck den 
viktigaste orsaken att delmålet överskrids medan 
halterna av PM2,5 i högre grad påverkas av avgaser 
och långväga intransport. I vägnära miljöer är använd
ningen av dubbdäck även en källa till PM2,5. 
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figur 2.3  Antal dagar med halter av marknära ozon som 
överskrider delmålet 1986–2009
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Antalet dagar i genomsnitt som delmålet överskrids i landsbygd 
varierar mycket från år till år. Under 2008 överskreds delmålets 
värde i genomsnitt tre dagar. Mätningar är utförda vid Norra Kvill, 
Råö/Rörvik, Vavihill och Vindeln.  
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figur 2.4  Svenska utsläpp av flyktiga organiska ämnen till luft 
1990–2008
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 källa: naturvårdsverket, sveriges rapportering till klimatkonventionen
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energiförsörjning och
industriprocesser
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delmål 2010

övriga transporter
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Delmålet om minskade utsläpp av flyktiga organiska ämnen är 
redan uppnått. 
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Från och med 2010 har regeringen förkortat den till
låtna tiden för dubbdäck med två veckor på våren. 
Dessutom har kommunerna givits möjlighet att för
bjuda användning av dubbdäck på vissa vägsträckor. 
Stockholms stad är först ut och har förbjudit dubb
däck på Hornsgatan från och med 1 januari 2010. Hur 
stor effekt dessa åtgärder kommer att ha på halterna 
av PM10 bör utvärderas de närmaste åren. 

bens[a]pyren
delmål, 2015

 Halten 0,3 nanogram/m3 som årsmedelvärde för bens[a]-
pyren skall i huvudsak underskridas år 2015.

Delmålet bedöms som möjligt att nå, under förutsätt
ning att ytterligare åtgärder sätts in. Det är framför 
allt tätorter med omfattande vedeldning och ogynn
sam meteorologi som har svårt att klara delmålet.  
Det finns fortfarande få tillgängliga mätdata vilket 
försvårar utvärderingen. Den viktigaste utsläpps
källan i Sverige är småskalig vedeldning.
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figur 2.5  Årsmedelvärde av partiklar (PM10) i kommuner som 
utförde helårsmätningar 2008

 källa: nationella datavärden för luft

gaturum urban bakgrund

delmål 2010

Majoriteten av de kommuner som genomförde helårsmätningar av 
partiklar (PM10) i gaturum och/eller urban bakgrund under 2008 
överskred delmålets värde. 
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når vi de regionala målen? 
Tio av länen, i huvudsak de med större tätorter och stor 
belastning från trafiken, bedömer liksom föregående år att 
det blir mycket svårt att nå målet. Övriga län bedömer att 
målet kan nås med ytterligare insatser. I flera län finns tätor-
ter som har åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnor-
merna för kvävedioxid eller partiklar, men det är ännu svårt 
att se något resultat av de programmen. Förutom trafiken 
orsakar småskalig vedeldning lokala problem. Intransport från 
kontinenten och i kustnära områden utsläpp från sjöfarten 

ger stora bidrag till luftföroreningar i södra Sverige. Målet för 
marknära ozon bedöms som svårare att nå i södra än i norra 
Sverige. Flyktiga organiska ämnen minskar. De flesta länen ser 
ingen trend i utvecklingen i miljön, medan några bedömer att 
utvecklingen är positiv. Bristande kunskapsunderlag om föro-
reningshalter och därmed svårigheter att göra säkra bedöm-
ningar lyfts fram. Det är framför allt mätdata för bens[a]pyren 
som saknas men vissa regioner saknar även tillräckligt med 
information om kvävedioxid och partiklar.
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De försurande effekterna av nedfall och 
markanvändning skall underskrida gränsen 
för vad mark och vatten tål. Nedfallet av  
försurande ämnen skall heller inte öka  
korrosionshastigheten i tekniskt material  
eller kulturföremål och byggnader.

Når vi miljö kvalitetsmålet? 
 Miljökvalitetsmålet blir mycket svårt att nå, 

trots att utsläppen minskar tillräckligt snabbt för att 
samtliga delmål kommer att kunna nås. En viktig 
anledning är att det tar tid för mark och vatten att 
återhämta sig, också sedan nedfallet av kväve och 
svavel har minskat till önskade nivåer. Med redan 
beslutade åtgärder beräknas ekosystemets kritiska 
belastning fortfarande överskridas i flera av landets 
skogsmarker och sjöar 2020.

Utsläpp av svaveldioxid i övriga europeiska länder 
är den främsta orsaken till gångna decenniers försur
ning av mark och vatten i Sverige. Dessa utsläpp här
rör till största delen från förbränning av kol, olja och 
andra svavelhaltiga bränslen. Under senare år har  
svavelhalten i eldningsolja begränsats genom natio
nella och internationella avtal. Till följd av detta 
minskade svavelnedfallet över Sverige med 59 pro
cent mellan perioderna 1989–1991 och 2006–2008. 

Utsläpp av kväveoxider bidrar också till försurningen. 
Merparten av kväveoxidutsläppen härrör från väg
trafik samt sjöfart. De totala utsläppen har minskat. 
Nedfallet av kväve över Sverige minskade med 23 
procent mellan perioderna 1989–1991 och 2006–2008, 
men fortfarande bidrar kväveoxiderna väsentligt till 

m i l j ö k v a l i t e t s m å l  t r e

Bara naturlig försurning
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figur 3.1  Nedfall av svavel och kväve i södra Sverige 
1988–2008
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Nedfall av svavel och kväve i södra Sverige 

Kväve Svavel  källa: svensk miljöövervakning, nederbördskemiska nätet, ivl

Nedfallet av försurande svavel (utan bidrag från havssalt) och 
kväve har minskat avsevärt sedan 1988, men inte tillräckligt för att 
miljökvalitetsmålet ska nås. Mätningarna har gjorts på öppet fält 
i Götaland.

kväve svavel
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det försurande nedfallet. Störst har nedfallet av försu
rande svavel och kväve varit över södra Sverige.

En viktig orsak till försurande utsläpp är den inter
nationella sjöfarten, som dock i dagsläget inte omfat
tas av miljökvalitetsmålet. Exempelvis var utsläppen 
av kväveoxider från bränslen som bunkrats i Sverige 
för internationell sjöfart 144 000 ton år 2008. Det är 
nästan lika mycket som övriga totala utsläpp i Sverige 
av kväveoxider till luft. Även utsläppen av svaveldi
oxid från sjöfart är mycket stora. Svavelutsläpp från 
fartygsbränsle som bunkrats i Sverige har nästan 
trefaldigats mellan 1990 och 2006 och var då mer än 
dubbelt så stora som alla svavelutsläpp totalt på land. 
Under 2007 och 2008 minskade sjöfartens utsläpp 
emellertid med cirka 35 procent, trots att trafiken 
inte minskat. Anledningen är de internationella över
enskommelser som kraftigt begränsar svavelhalten i 
fartygsbränsle som används i Östersjön och Nordsjön. 
Utsläppen förväntas fortsätta att minska under 2009.

Trots de begränsningar och överenskommelser 
som gjorts, både på internationell och nationell nivå, 
behövs fler åtgärder för att komma ned till de nivåer 
av försurningspåverkan som mark och vatten tål. En 
av de åtgärder som i dag bör prioriteras, vid sidan av 
att ytterligare begränsa utsläppen från sjöfarten, är att 
minska skogsbrukets försurningspåverkan. En större 
intensitet i skogsbruket, till följd av exempelvis en 
ökad biobränsleefterfrågan, kan innebära en ökad för
surande effekt.

Når vi delmålen?

försurning av sjöar och vattendrag 
delmål, 2010

 År 2010 skall högst 5 % av antalet sjöar och högst 15 % av 
sträckan rinnande vatten i landet vara drabbade av för- 
surning som orsakats av människan.

Delmålet är uppnått. Återhämtningen i naturen har 
fortsatt. Resultaten från både 2005 års riksinventering 
av sjöar och 2007–2008 års provtagningar indikerar att 

mindre än fem procent av Sveriges sjöar som är större 
än fyra hektar har återstående försurningsproblem. 
Även vattendragen har återhämtat sig. Målet för 
sträckan rinnande vatten som får vara drabbad av för
surning är uppnått med god marginal. Beräkningarna 
av andelen rinnande vatten som är försurade är dock 
något osäkra. Även om utvecklingen för sjöar och 
vattendrag är påtagligt positiv för landet som helhet 
återstår problem med försurning på flera håll. Störst 
är problemen i landets sydvästra del, där försurning 
av sjöar och vattendrag kan komma att finnas i fokus 
i ytterligare decennier. 

försurning av skogsmark 
delmål, före 2010 

 Före år 2010 skall trenden mot ökad försurning av skogs-
marken vara bruten i områden som försurats av människan 
och en återhämtning skall ha påbörjats.

Delmålet har tidigare bedömts vara uppnått, sedan 
en tydlig trend mot minskad försurning av skogsmark 
pågått under flera år. På grund av en avvikelse i ana
lysresultaten från och med 2004 råder dock en viss 
osäkerhet om den fortsatta utvecklingen. En utred
ning av orsaken till detta har visat att avvikelsen är 
metodrelaterad. Bakomliggande faktorer måste dock 
undersökas ytterligare. Därför görs ingen uppdaterad 
bedömning för detta delmål. 

utsläpp av svaveldioxid 
delmål, 2010 

 År 2010 skall utsläppen i Sverige av svaveldioxid till luft ha 
minskat till 50 000 ton.

Delmålet är uppnått. 2008 släppte Sverige samman
lagt ut drygt 30 000 ton svaveldioxid. Utsläppen har 
minskat kraftigt och är i dag bara en tredjedel av 
1990 års utsläpp. Delmålet omfattar inte bidrag från 
bränslen som bunkrats i Sverige för användning inom 
internationell sjöfart. Dessa utsläpp är mycket stora, 
men har under senare år börjat minska.
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utsläpp av kväveoxider 
delmål, 2010

 År 2010 skall utsläppen i Sverige av kväveoxider till luft ha 
minskat till 148 000 ton.

Bedömningen är att delmålet kommer att nås under 
2010. Det är en mer positiv bedömning än föregående 
år. Anledningen är att målet är mycket nära, samti
digt som trenden med minskande kväveoxidutsläpp 
har varit tydlig under flera år och väntas fortsätta. 
Utsläppen av kväveoxider i Sverige har nära nog halv
erats mellan 1990 och 2008, då utsläppen uppgick till 
155 000 ton. För att vi ska nå målet för år 2010 måste 
alltså utsläppen minska lite till. 

Minskade utsläpp har uppnåtts genom åtgärder 
främst inom vägtrafiken, i första hand stegvis skärpta 
avgaskrav på personbilar och tunga fordon. Delmålet 
omfattar inte bidrag från bränslen som bunkrats i 
Sverige för användning inom internationell sjöfart. 
Utsläpp av kväveoxid från sjöfart har ökat kraftigt 
under de senaste decennierna.
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Utsläpp av svavel och kväve 1990-2008 från 
internationell sjöfart som bunkrar i Sverige 

Kväve Svavel 
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figur 3.2  Svenska utsläpp av svaveldioxid till luft samt utsläpp 
från internationell sjöfart som bunkrar bränsle i Sverige 
1990–2008 

1990 1992 1996 1998 2000 2006 2008

 källa: naturvårdsverket, sveriges rapportering till klimatkonventionen

NO2 SO2

Delmålet för svavelutsläpp är uppnått. Staplarna inkluderar dock 
inte utsläppen från internationell sjö- och luftfart. Som figuren 
visar är sjöfartens utsläpp av svavel stora, men uppvisar en tydligt 
minskande trend under senare år.
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figur 3.2  Svenska utsläpp av svaveldioxid till luft jämfört 
med utsläpp från internationell sjöfart som bunkrar bränsle 
i Sverige 1990–2008

1990 1992 1996 1998 2000 2006 2008

 källa: naturvårdsverket, sveriges rapportering till klimatkonventionen

transporter

Delmålet för de svenska svavelutsläppen på högst 50 000 ton per 
år är uppnått. Utsläppen av svaveldioxid från internationell sjöfart 
som tankar i Sverige ingår inte i delmålet, och är större än de totala 
svenska utsläppen. Sjöfartens utsläpp har dock minskat på senare 
tid tack vare internationella överenskommelser som begränsar 
svavelhalten i fartygsbränsle.
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figur 3.3  Svenska utsläpp av kväveoxider till luft jämfört
med utsläpp från internationell sjöfart som bunkrar bränsle 
i Sverige 1990–2008

1990 1992 1996 1998 2000 2006 2008

 källa: naturvårdsverket, sveriges rapportering till klimatkonventionen

transporter

De svenska kväveutsläppen fortsätter att minska. Delmålet på 
högst 148 000 ton per år bör kunna nås. Utsläppen av kväveoxider 
från internationell sjöfart som tankar i Sverige ingår inte i delmålet, 
och är ungefär lika stora som de totala svenska utsläppen. Sjö-
fartens utsläpp ökade kraftigt under 2000-talet, men trenden har 
på senare tid avtagit.
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når vi de regionala målen? 
Bedömningen av huruvida miljökvalitetsmålet uppnås varie-
rar över landet. Flera län i östra Sverige – Stockholm, Uppsala, 
Gävleborg och Gotland – bedömer att målet kan nås. Skåne 
samt flera län utmed östkusten bedömer att målet kan 
nås med ytterligare insatser. I andra län i södra och västra 
Sverige, som är mer utsatta för kväve- och svavelnedfall och 
med markförhållanden som medför långsammare återhämt-
ning, är försurningen fortfarande ett stort miljöproblem. 

Dessa län bedömer att det blir mycket svårt att nå målet. De 
flesta länen ser ändå en positiv utveckling av tillståndet i  
miljön. Det beror på minskande svavelnedfall. Nedfallet av 
kväve ändras inte på samma sätt. Försurningen i skogsmark 
med stora uttag av biomassa och negativ påverkan på vatten- 
kemin lyfts fram som problem av flera län. Även sjöfarten 
som källa till försurande utsläpp påtalas av Västra Götaland 
och Skåne.
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Miljön skall vara fri från ämnen och metaller  
som skapats i eller utvunnits av samhället 
och som kan hota människors hälsa eller den 
biologiska mångfalden. 

Når vi miljö kvalitetsmålet? 
 Miljökvalitetsmålet är mycket svårt att nå. 

Förutsättningarna har förbättrats de senaste åren tack 
vare skärpt lagstiftning inom EU. Bland annat finns 
numera RoHSdirektivet*, som begränsar använd
ningen av farliga ämnen i elektroniska produkter, och 
en samlad kemikalielagstiftning, Reach*. Dessutom 
har förordningen om växtskyddsmedel skärpts. Stora 
utmaningar återstår emellertid för att minska män
niskors och miljöns exponering för farliga kemiska 
ämnen. Exempelvis förekommer fortfarande hälso
skadliga föroreningar i modersmjölk.

För enstaka ämnen minskar halterna i miljön, men 
för det stora flertalet saknas kunskap om halter och 
hur de förändras. Svårnedbrytbara kemiska ämnen 
är redan spridda i miljön samt i varor och byggnader. 
Förekomsten av sådana ämnen kommer även efter 
2020 att vara ett problem. 

Kunskapen om vilka ämnen som är miljö och hälso
farliga är bristfällig och nya farliga ämnen upptäcks 
fortlöpande. Samtidigt ökar kemikalieanvändningen 
i världen. Bristande reglering av spridning av farliga 

kemiska ämnen i varor är ett stort problem, särskilt 
eftersom tillverkning och användning ökar i länder 
med svag kemikaliekontroll. Det finns en risk att tex
tilier och andra varor som tidigare framställdes i Sve
rige med ringa utsläpp av kemikalier, nu orsakar stora 
utsläpp och skador på miljö och hälsa i de länder som 
framställer varorna för export till bland annat Sverige. 

Inom EU behöver Sverige fortsatt verka för en 
stark och effektiv tillämpning av Reach. Beslutade 
EUregler räcker dock inte för att uppnå miljökva
litetsmålet och därför krävs ytterligare åtgärder och 
drivkrafter. Inte minst behöver företagen öka sitt 
arbete för att ersätta farliga ämnen.

Når vi delmålen?

kunskap om kemiska ämnens  
hälso- och miljöegenskaper
delmål, före 2010/2020

 Senast år 2010 skall det finnas uppgifter om egenskaperna 
hos alla avsiktligt framställda eller utvunna kemiska ämnen 
som hanteras på marknaden. För ämnen som hanteras i 
högre volymer och för övriga ämnen som t ex efter inledande 
översiktliga tester bedöms som särskilt farliga skall uppgifter 
om egenskaperna finnas tillgängliga tidigare än 2010. Samma 
krav på uppgifter skall då gälla för såväl nya som existerande 
ämnen. Senast år 2020 skall det även finnas uppgifter om 
egenskaperna hos de mest betydande oavsiktligt bildade och 
utvunna kemiska ämnena. 

m i l j ö k v a l i t e t s m å l  f y r a

Giftfri miljö
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Delmålet bedöms bli mycket svårt att nå. Kunskapen 
om vilka ämnen som är miljö och hälsofarliga är 
bristfällig. Inom Reach tas kunskap om ämnens 
egenskaper och risker successivt fram, men för 
ämnen som tillverkas i mindre volymer är dessa krav 
inte tillräckliga. Det saknas också kunskap om hur 
människor och miljö påverkas av att exponeras för 
flera ämnen samtidigt, så kallade kombinationseffek
ter. Nuvarande lagstiftning på området är otillräcklig. 
Dock enades EU:s miljöministrar i december 2009 
om behovet att belysa hur befintlig lagstiftning behö
ver ändras för att hantera frågan. Ytterligare kunskap 
behövs också om hur nya nanomaterial, med struktu
rer i nanometerskala, påverkar miljö och hälsa.

information om farliga ämnen i varor 
delmål, 2010 

 Senast år 2010 skall varor vara försedda med hälso- och 
miljöinformation om de farliga ämnen som ingår.

Delmålet bedöms bli mycket svårt att nå. Enligt 
Reach ska leverantören av en vara lämna information 
om särskilt farliga ämnen till mottagaren vid förfrå
gan. Dock återstår frågor om hur kraven ska tolkas. 
Inom det internationella samarbetet kring en global 
kemikaliestrategi, SAICM*, är ett informationssys
tem för varor en av fyra prioriterade frågor för det 
fortsatta arbetet, efter ett förslag från Sverige.

utfasning av farliga ämnen
delmål, 2007/2010 

 I fråga om utfasning av farliga ämnen skall följande gälla.
Nyproducerade varor skall så långt det är möjligt vara fria från:

• nya organiska ämnen som är långlivade (persistenta) och 
bioackumulerande, nya ämnen som är cancerframkallande, 
arvsmassepåverkande och fortplantningsstörande samt 
kvicksilver så snart som möjligt, dock senast 2007,

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

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

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

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

Spridning via luft och vatten till Sverige av ämnen som  
omfattas av delmålet skall minska fortlöpande. 

Delmålet omfattar ämnen som människan framställt eller 
utvunnit från naturen. Delmålet omfattar även ämnen som 
ger upphov till ämnen med ovanstående egenskaper, inklusive 
dem som bildas oavsiktligt.
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figur 4.1  Miljö- och hälsorisker av växtskyddsmedel 
1988–2008
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 källa: kemikalieinspektionen

Riskerna för både hälsa och miljö har minskat väsentligt de 
senaste tjugo åren, trots att användningen av växtskyddsmedel 
ligger kvar på ungefär samma nivå. Jämfört med basåret 1988 är 
minskningen 67 respektive 30 procent. Försäljningen av växt-
skyddsmedel till jordbruket ökade under 2008 med omkring 
15 procent. Den kraftiga ökningen beror till stor del på en ökad 
spannmålsodling. Enligt preliminära rapporter från återförsäljare 
kommer användningen av växtskyddsmedel under 2009 åter att 
minska. 
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Delmålet bedöms bli mycket svårt att nå. Några 
viktiga framsteg har dock gjorts för att begränsa 
användningen av särskilt farliga ämnen. Enligt Reach 
får vissa ämnen med särskilt farliga egenskaper inte 
användas utan tillstånd. EU:s kemikaliemyndighet 
ECHA* har föreslagit att 7 särskilt farliga ämnen, 
bland annat mjukgöraren DEHP och flamskydds
medlet HBCDD, ska omfattas. ECHA har dessutom 
fört upp ytterligare 14 ämnen på förteckningen över 
särskilt farliga ämnen, som därmed omfattar totalt  
29 ämnen. 

Sverige har inom RoHSdirektivet föreslagit 
sänkta gränsvärden för kvicksilver i ljuskällor. Dess
utom har Sverige i ekodesigndirektivet drivit fram 

EUgemensamma krav på information om innehållet 
av kvicksilver i en rad elektroniska produkter, bland 
annat lågenergilampor och TVapparater. FN:s miljö
program UNEP beslutade hösten 2009 att ta fram ett 
juridiskt bindande avtal för att begränsa kvicksilver
användningen.

Under 2009 har ytterligare 9 långlivade farliga 
ämnen reglerats enligt Stockholmskonventionen*, utö
ver de 12 som redan tidigare var reglerade. Förutom 
ämnet PFOS, som används i bland annat textilier och 
elektronik, inkluderas några flamskyddsmedel och 
bekämpningsmedel. Den globala spridningen av dessa 
mycket farliga ämnen kan därmed begränsas avsevärt. 

EU:s nya växtskyddsmedelsförordning (1107/2009) 
har skapat goda förutsättningar att fasa ut farliga växt
skyddsmedel. Ett översynsprogram för växtskydds
medel inom EU har redan inneburit att flera särskilt 
farliga ämnen inte längre godkänns. 

fortlöpande minskning av hälso-  
och miljöriskerna med kemikalier
delmål, 2010

 Hälso- och miljöriskerna vid framställning och använd-
ning av kemiska ämnen skall minska fortlöpande fram till år 
2010 enligt indikatorer och nyckeltal som skall fastställas av 
berörda myndigheter. Under samma tid skall förekomsten och 
användningen av kemiska ämnen som försvårar återvinning av 
material minska. Delmålet avser ämnen som inte omfattas av 
delmål 3. 

Delmålet bedöms bli mycket svårt att nå. Det saknas 
grundläggande kunskap för att kunna minska risker
na med många ämnen. Företag som använder farliga 
ämnen behöver göra mer för att informera om, fasa 
ut och minska riskerna med dessa ämnen. Utbyte av 
farliga ämnen mot mindre farliga, den så kallade sub
stitutionsprincipen*, behöver stimuleras ytterligare.

För bekämpningsmedel har förutsättningarna 
förbättrats väsentligt tack vare ett nytt EGdirektiv 
(2009/128/EG). Syftet är att åstadkomma en hållbar 
användning av bekämpningsmedel genom att mini
mera riskerna. Reglerna, som nu ska införas i natio

30

40

10

50

60

20

tusen ton

figur 4.2  Mängden cancerframkallande, arvsmassepåverkande 
och fortplantningsstörande ämnen (CMR-ämnen) i svensk-
producerade varor
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 källa: kemikalieinspektionen

Användningen av så kallade CMR-ämnen i svensktillverkade varor 
minskar. Trenden hade troligtvis inte varit lika gynnsam om 
figuren även inkluderat varuimporten. En allt större andel av ny-
producerade varor som används i Sverige, och inom EU, importeras 
från länder där kunskapen om CMR-ämnen i varor i många fall är 
låg. De nya informationskraven i EU:s kemikalielagstiftning Reach, 
som också gäller importerade varor, är därför mycket betydelse-
fulla. Tillståndsplikt för särskilt farliga ämnen, exempelvis CMR-
ämnen, är också en viktig grund för att komma en bit på väg mot 
delmålet. 
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nell lagstiftning, bygger i stora delar på de svenska 
handlingsprogrammen för bekämpningsmedel. Ett 
förslag till nytt handlingsprogram för tiden 2010– 
2013 har lämnats till regeringen av Jordbruksverket, 
Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket. Även 
den nya växtskyddsmedelsförordningen (EGnr 
1107/2009) innebär bättre förutsättningar att ytter
ligare minska riskerna, särskilt som substitutions
principen kommer att kunna tillämpas för växt
skyddsmedel vid den nationella prövningen.

riktvärden för miljökvalitet
delmål, 2010 

 För minst 100 utvalda kemiska ämnen, som inte omfattas 
av delmål 3, skall det senast år 2010 finnas riktvärden fastlagda 
av berörda myndigheter. 

Delmålet är uppnått. 

efterbehandling av förorenade områden
delmål, 2010 

 Samtliga förorenade områden som innebär akuta risker 
vid direktexponering och sådana förorenade områden som i 
dag, eller inom en nära framtid, hotar betydelsefulla vatten-
täkter eller värdefulla naturområden skall vara utredda och 
vid behov åtgärdade vid utgången av år 2010. 

Delmålet bedöms som möjligt att nå. Vid utgången av 
2009 fanns 29 förorenade områden som innebär akuta 
risker. För vissa områden pågår fortfarande utredning
ar, för övriga områden har temporära eller slutgiltiga 
åtgärder påbörjats. Med dagens takt bedöms nästan 
alla områden ha temporärt skydd eller vara åtgärdade 
2010. Alla objekt kommer dock inte ha åtgärdats slut
giltigt. Dessutom kan områden med akuta risker upp
täckas framöver.

efterbehandling av förorenade områden
delmål, 2005–2010/2050 

 Åtgärder skall under åren 2005–2010 ha genomförts vid 
så stor andel av de prioriterade förorenade områdena att  
miljöproblemet i sin helhet i huvudsak kan vara löst allra 
senast år 2050. 

Delmålet bedöms inte vara möjligt att nå till 2010. 
Den del av målet som ska vara uppnådd till 2050 
bedöms dock som möjlig att nå, men då måste föro
renade områden efterbehandlas i högre takt än i dag. 
Det krävs fler både statligt och privat finansierade 
åtgärder. Det finns uppskattningsvis 1 400 priorite
rade områden i landet som kan utgöra mycket stora 
risker för miljö eller människors hälsa. Hittills har 
omkring 200 av dessa efterbehandlats. Kunskapen 
om förorenade områden och hur de hanteras ökar 
men behöver förbättras.

figur 4.3  Efterbehandling av förorenade områden med akuta 
risker 2009

 källa: naturvårdsverket

åtgärder återstår (29 st.)
åtgärder pågår (7 st.)

åtgärdade områden (20 st.) 

År 2009 fanns 29 förorenade områden i landet som bedömdes 
kunna utgöra en akut risk för människors hälsa eller för miljön. 
Vid samtliga områden uppskattas att åtminstone temporära 
åtgärder utförs under 2010, vilket innebär att den akuta aspekten 
avhjälps. Mellan 2005 och 2009 åtgärdades, temporärt eller 
slutgiltigt, tjugo förorenade områden med akuta risker. Vid 
ytterligare sju sådana områden påbörjades eller pågick efter- 
behandlingsåtgärder under 2009. 
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om dioxiner i livsmedel
delmål, 2010 

 År 2010 skall tydliga åtgärdsprogram som medför en kon-
tinuerlig minskning av halterna av för människan skadliga 
dioxiner i livsmedel ha etablerats.

Delmålet bedöms som möjligt att nå, men då krävs 
fler effektiva åtgärder framför allt på internationell 
nivå. En förutsättning är ökad kunskap om källorna 
till utsläpp av dioxiner och dioxinlika ämnen i livs
medel. På grund av ämnenas beständighet kan  
effekterna av åtgärder endast förväntas bli synliga på 
lång sikt. Sverige arbetar vidare på internationell nivå 
för att minska spridningen av dioxiner till miljön, 
globalt inom Stockholmskonventionen och regionalt 
inom LRTAPkonventionen*, som bland annat syftar 
till att begränsa långväga transport av olika luftföro
reningar.

om kadmium
delmål, 2015

 År 2015 skall exponeringen av kadmium till befolkningen 
via föda och arbete vara på en sådan nivå att den är säker  
ur ett långsiktigt folkhälsoperspektiv.

Delmålet bedöms bli mycket svårt att nå. EU:s livs
medelsmyndighet EFSA har sänkt gränsen för tole
rabelt veckointag av kadmium från mat, det vill säga 
den mängd en människa kan få i sig utan negativa hälso
effekter. En mindre andel av befolkningen har halter 
av kadmium i urinen som ligger över det som anses 
kritiskt och som kan orsaka benskörhet och njurskador. 

EUkommissionen har tagit fram ett antal förslag 
på harmoniserade gränsvärden för kadmium i handels
gödsel. Kadmiumhalten i de gödselmedel som saluförs 
i Sverige ligger dock redan i dag under de föreslagna 
gränsvärdena. Vid årsskiftet 2009/2010 avskaffades den 
svenska skatten på kadmium i gödselmedel. Därför 
kan det behövas nya åtgärder för att behålla de låga 
kadmiumhalterna i svenska gödselmedel. 

når vi de regionala målen? 
Samtliga län bedömer att målet antingen är mycket svårt 
eller inte möjligt att nå. De flesta länen ser ingen trend för 
tillståndet i miljön. Två län bedömer dock att utvecklingen 
är positiv, tack vare åtgärder i förorenade områden och 
minskade halter av giftiga ämnen i slam från kommunala 
reningsverk. Två län bedömer att utvecklingen är negativ, 
eftersom farliga ämnen fortsätter att spridas. En del farliga 
ämnen fasas ut och halterna av gamla miljögifter som DDT 
och PCB fortsätter att minska, men en stor mängd svårned-

brytbara ämnen finns kvar och halterna av vissa av dem 
ökar i miljön. Dessutom identifieras nya farliga ämnen. Flera 
län lyfter fram ökad kännedom om förorenade markområden  
och de saneringsåtgärder som kommit igång som något 
positivt, men flera bedömer att saneringen går för lång-
samt. Några län pekar på vattendirektivets krav på upp-
följning och åtgärder som viktiga för fortsatt arbete. Några 
påtagliga regionala skillnader går inte att urskilja.
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Ozonskiktet skall utvecklas så att det lång- 
siktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning.

Når vi miljö kvalitetsmålet? 
 Bedömningen är att miljökvalitetsmålet kom

mer att nås. Tjockleken hos det skyddande ozonskik
tet har varit tämligen konstant under de senaste åtta 
åren, vilket antyder att den tidigare uttunningen har 
börjat avta. Vetenskapliga utvärderingar gör bedöm
ningen att ozonskiktet under kommande årtionde 
kommer att börja växa i tjocklek. 

Ozonskiktet motverkar att skadlig UVstrålning 
från solen når jorden. Ozonskiktets tjocklek har en 
naturlig variation, som till stor del beror på meteoro
logiska faktorer. Det är därför svårt att fastställa vilka 
variationer som är orsakade av mänsklig påverkan och 
vilka som är naturliga. Under 2009 var ozonskiktet 
över Sverige som tunnast under hösten. Under denna 
period var UVstrålningen ändå relativt låg, eftersom 
solen ligger lågt över horisonten under den tiden på 
året. Från juni till augusti 2009 var ozonskiktet peri
odvis tunnare än normalt.

Definitionen av en fullständig återhämtning av 
ozonskiktet är att ingen nämnvärd påverkan av 
mänskliga utsläpp av ozonnedbrytande ämnen kan 
påvisas. Prognoser visar att detta skulle kunna inträf
fa på våra breddgrader på norra halvklotet framåt  
mitten av seklet.

Halterna av ozonnedbrytande ämnen i den övre 
atmosfären fortsätter att minska, som en följd av 
framgångsrikt arbete inom Montrealprotokollet*. Klor 
är ett av de ämnen som påverkar ozonskiktet mest 
och en av de största källorna är klorfluorkarboner 

400

250

500

550

450

200

350

300

total ozonmängd (DU)

figur 5.1  Ozonskiktet över Vindeln 2009 och normal variation 
över Uppsala 1951–1966
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 källa: smhi på uppdrag av svensk miljöövervakning

Figurens röda linje visar ozonskiktets tjocklek över norrländska 
Vindeln under 2009. Variationer i ozonskiktets tjocklek förekom-
mer naturligt och beror till stor del på meteorologiska faktorer. 
Ozonskiktet var som tunnast under hösten. Periodvis under 
januari och februari var ozonskiktet avsevärt tjockare än normalt, 
medan det under högsommaren ofta var tunnare. 
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(CFC). Förekomsten av klor nådde sitt maximum 
2001 och sedan dess är trenden nedåtgående. 

Utsläppen av CFC och klorfluorkolväten (HCFC) 
i Sverige är huvudsakligen läckage från varor och 
produkter där de används som köldmedier eller iso
leringsmaterial. Stora mängder CFC och HCFC finns 
lagrade i isoleringsmaterial i byggnader, mark och 
rör. Hur snabbt produkter som innehåller ozonned
brytande ämnen kan bytas ut mot mer miljövänliga 
alternativ är beroende av den takt med vilken man 
bygger om eller river gamla fastigheter och andra 
anläggningar.

Under 2009 beslutade regeringen om en av få åter
stående åtgärder som Sverige kan bidra med för att fasa 
ut ozonnedbrytande ämnen. Regeringen beslutade då 
att HCFC blir förbjudet att använda från och med 2015. 

Når vi delmålet?

utsläpp av ozonnedbrytande ämnen
delmål, 2010

 År 2010 skall utsläpp av ozonnedbrytande ämnen till 
största delen ha upphört.

Delmålet har nåtts. Den svenska avvecklingen av 
ozonnedbrytande ämnen har till största delen genom
förts. De svenska utsläppen av ozonnedbrytande 
ämnen har enligt uppskattningar minskat avsevärt 
sen 1990. De kvarvarande mängderna ozonnedbry
tande ämnen finns inlagrade i material för isolerings
ändamål, kylanläggningar och värmepumpar samt i 
halonbaserade brandsläckare.
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figur 5.3  Global konsumtion av HCFC 1986–2007

1986

 källa: kemikalieinspektionen

Tack vare internationella insatser har konsumtionen av ozonned-
brytande klorfluorkolväten, HCFC, de senaste åren minskat till 
nära noll. Fortfarande återfinns emellertid stora mängder av 
HCFC, bland annat i äldre kylanläggningar och värmepumpar. 
Dessa måste omhändertas på rätt sätt för att inte orsaka utsläpp 
till atmosfären. 
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 källa: network for the detection of atmospheric composition change

Årsmedelvärdena av väteklorid i atmosfären nådde sitt maximum 
2001 och uppvisar sedan dess en nedåtgående trend. Mängden 
väteklorid motsvarar merparten av det klor som finns i atmosfä-
ren och fungerar därför som en god indikator för hur avvecklingen 
av ozonnedbrytande ämnen går. 
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når vi de regionala målen? 
Nästan alla län delar den nationella bedömningen att målet 
kan nås. Två län, Stockholm och Uppsala, anser dock att 
ytterligare åtgärder för att omhänderta avfall som inne-
håller ozonnedbrytande ämnen, främst isoleringsmaterial, 
behövs för att målet ska kunna nås. Alla län bedömer att 
tillståndet i miljön utvecklas positivt. Västernorrlands län 

pekar ut samspelet mellan växthuseffekten och nedbrytning 
av ozon som en osäker faktor, eftersom flera av de ozonned-
brytande ämnena också är växthusgaser. Gävleborgs län har 
inte regionaliserat miljökvalitetsmålet och har därför inte 
gjort någon bedömning.
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Människors hälsa och den biologiska mång-
falden skall skyddas mot skadliga effekter  
av strålning i den yttre miljön.

Når vi miljö kvalitetsmålet? 
Målet bedöms vara möjligt att nå, men ytter

ligare insatser krävs. Utsläppen av radioaktiva ämnen 
är låga och uppmätta halter i miljön innebär gene 
rellt inget hälso eller miljöproblem. Inte heller 
bedöms elektromagnetiska fält* innebära några hälso
risker för allmänheten så länge viss försiktighet 
vidtas, exempelvis vid användning av mobiltelefon. 
Däremot måste exponeringen för ultraviolett strål
ning från solen och solarier minska om den negativa 
utvecklingen för hudcancer ska brytas. Attityd och 
beteendeförändringar kring solande är nödvändiga. 
Utvecklingen är alltså positiv på vissa områden men 
negativ på andra. 

Miljöövervakning visar att förhöjda halter av 
cesium från Tjernobylolyckan 1986 finns i exempelvis 
renkött, varför fortsatta åtgärder och kontroll behövs. 
Förmågan att hantera olyckor eller andra händelser 
bedöms ha ökat genom de senaste årens förstärkning 
av den nationella strålskyddsberedskapen. Under 2009 
har Strålsäkerhetsmyndigheten moderniserat det sys
tem som kontinuerligt övervakar strålnivån i Sverige. 
Fortsatta insatser behövs för att en stark beredskap ska 
vidmakthållas. 

Strålsäkerhetsmyndigheten har tillsammans med 
berörda aktörer tagit fram en nationell plan för allt 
radioaktivt avfall. Aktuella åtgärdsförslag syftar till att 
förbättra omhändertagandet av avfall som inte härrör 
från kärnteknisk verksamhet, exempelvis från sjuk
vård och forskning, När det gäller använt kärnbränsle 
valde Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) under 
2009 Forsmark i Östhammars kommun som plats 
för ett framtida slutförvar. Under 2010 väntas SKB 
ansöka om tillstånd för att bygga slutförvaret. 

Miljöövervakning och tillsyn är fortsatt viktiga 
insatser, liksom forskning om strålningens hälsoris
ker. Dessutom behövs informationsspridning och 
utredningar som syftar till att begränsa människors 
exponering för UVstrålning. 

Når vi delmålen?

radioaktiva ämnen 
delmål, 2010

 År 2010 skall halterna i miljön av radioaktiva ämnen som 
släpps ut från alla verksamheter vara så låga att människors 
hälsa och den biologiska mångfalden skyddas. Det individuella 
dostillskottet till allmänheten skall understiga 0,01 mSv per 
person och år från varje enskild verksamhet.

Bedömningen av måluppfyllelsen har ändrats sedan 
föregående år. Delmålet kan nu anses vara uppfyllt, 
eftersom risken för utsläpp och oönskade expone
ringar är små och de stråldoser från enskilda verk

m i l j ö k v a l i t e t s m å l  s e x

Säker strålmiljö
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samheter som allmänheten utsätts för är försumbara. 
Yrkesverksamheter är relativt välreglerade ur ett 
strålsäkerhetsperspektiv och deras kompetens och 
strålskyddsorganisation är i allmänhet tillfredsställan
de. Strålsäkerhetsmyndighetens ökade tillsyn under 
2009 har ytterligare förbättrat situationen. Inte heller 
utsläppen från kärnkraftsindustrin bedöms ge strål 
doser som överskrider målnivån, ens efter de plane
rade och genomförda effekthöjningarna. 

Det pågående forsknings och utvecklingsarbetet 
om ett slutförvar av det använda kärnbränslet följs i 
fortsättningen upp direkt under miljökvalitetsmålet. 
Detsamma gäller hanteringen av radioaktivt avfall 
från verksamheter utanför kärnkraftsindustrin. Han
teringen av avfallet medför i dag inga strålskydds
problem för allmänheten, men det långsiktiga ansva
ret för omhändertagande och slutförvar för alla typer 
av radioaktivt avfall behöver fastställas. 

hudcancer 
delmål, 2020 

 År 2020 skall antalet årliga fall av hudcancer orsakade av 
ultraviolett strålning inte vara fler än år 2000.

Antalet hudcancerfall fortsätter att öka och möjlighe
terna att nå delmålet bedöms som små. Att ändra män
niskors attityder och beteenden när det gäller sol och 
UVstrålning tar tid. Måluppfyllelsen försvåras också 
av att det tar lång tid att utveckla hudcancer, vilket gör 
att effekterna av åtgärder syns först på längre sikt. 

Strålsäkerhetsmyndigheten och länsstyrelserna 
har under 2009 informerat om hur barns utemiljöer, 
till exempel förskolegårdar, kan utformas så att UV
exponeringen minskas. Att solvett ingår i simsko
leundervisningen och att 4 000 skolklasser fått en 
barnbok i ämnet är andra exempel på informations
insatser. 
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figur 6.1  Stråldoser av utsläpp från kärnkraftverk 1972–2008
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 källa: strålsäkerhetsmyndigheten

Stråldoserna från kärnkraftsverkens utsläpp ligger långt under 
gränsvärdet för högsta tillåtna dos till allmänheten, som är 0,1 
millisievert per år. Stråldoserna ligger också långt under det värde 
på 0,01 millisievert per år som uttrycks i delmålet om radioaktiva 
ämnen.
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figur 6.2  Hudcancerfall i Sverige 1970–2008
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 källa: socialstyrelsens statistikdatabaser

Antalet fall av hudcancer fortsätter att öka. Den ökande trenden 
är svår att vända, främst eftersom det tar tid att förändra attityder 
till solande och beteenden som påverkar exponeringen för 
UV-strålning. 
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Strålsäkerhetsmyndigheterna i Sverige, Finland, 
Island och Norge gick under 2009 ut med en rekom
mendation om att införa 18årsgräns för solarie
solande. Flera kommunala badanläggningar med 
solarier har infört en sådan åldersgräns och under 
2009 upphörde ett stort träningsföretag i Sverige 
helt med solarier. Åtgärderna signalerar att atti
tyderna till solariesolande håller på att förändras. 
Strålsäkerhetsmyndigheten har dessutom kontaktat 
samtliga kommuner och påpekat det olämpliga i att 
erbjuda allmänheten att sola i solarium.

elektromagnetiska fält
delmål, kontinuerligt 

 Riskerna med elektromagnetiska fält skall kontinuerligt 
kartläggas och nödvändiga åtgärder skall vidtas i takt med  
att sådana eventuella risker identifieras.

Elektromagnetiska fält förekommer på många 
håll i samhället. Ny teknik som använder elektro
magnetiska fält tillkommer ständigt och Strålsäker
hetsmyndigheten följer kontinuerligt utvecklingen 
vad gäller möjliga hälsorisker. De nordiska strålsäker
hetsmyndigheterna konstaterade under 2009 att man 
inte ser några hälsorisker med basstationer för mobil
telefoni eller trådlösa nätverk. Vid exponering för låg
frekventa magnetfält från till exempel kraftledningar 
och vid användning av mobiltelefon rekommenderar 
Strålsäkerhetsmyndigheten att viss försiktighet iakt
tas. Forskningen inom dessa områden kan inte helt 
utesluta negativa hälsoeffekter. 

Under 2009 lämnade myndighetens vetenskapliga 
råd för elektromagnetiska fält en rapport som utvärderar 
de två senaste årens forskning om elektromagnetiska 
fält och hälsa. Resultaten ger ingen anledning att ändra 
dagens riskbedömningar och rekommendationer. 

når vi de regionala målen? 
Med tre undantag bedömer länen att målet är möjligt 
att nå med ytterligare åtgärder. Stockholms län bedömer 
det mycket svårt att nå målet på grund av att förhöjda 
radonhalter i bostäder är vanligt i länet. Radon i bostäder 
behandlas på nationell nivå under miljökvalitetsmålet God 
bebyggd miljö. Kronobergs och Örebro län lyfter fram svå-
righeten att nå sina delmål om hudcancer som orsak till sin 
bedömning att miljökvalitetsmålet är mycket svårt att nå. 

Nästan alla län bedömer att deras delmål om hudcancer 
blir svårt att nå, hudcancerfallen visar tvärtom en kraftig 
ökning. Stora insatser krävs för att ändra våra solvanor. 
Uppsala, Gävleborg och Västernorrland, som påverkats av 
Tjernobylolyckan, noterar att halterna av radioaktivt cesium 
avklingar. Exponering för elektromagnetiska fält framhålls 
som en osäker faktor av några län.
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Halterna av gödande ämnen i mark och  
vatten skall inte ha någon negativ inverkan 
på människors hälsa, förutsättningar för  
biologisk mångfald eller möjligheterna till  
allsidig användning av mark och vatten.

Når vi miljö kvalitetsmålet? 
 Miljökvalitetsmålet bedöms inte kunna nås. 

Trots att de svenska utsläppen av näringsämnen till 
både luft och vatten gradvis minskar finns det inget 
som tyder på att belastningen av näringsämnen till 
havet ändrats i tillräcklig omfattning under de senaste 
decennierna. Anledningen är bland annat att orsakerna 
bakom övergödningen av mark och vatten är komplexa 
och återhämtningen är långsam. Dessutom beror över
gödningen till stora delar på utsläpp från andra länder. 

Tillståndet i havet är fortfarande allvarligt. 
Utbredningen av syrefria och syrefattiga bottnar i 
Egentliga Östersjön, mellan Åland och de danska 
sunden, omfattar cirka 60 000 kvadratkilometer. Det 
motsvarar en yta som ungefär halva Götaland. Dålig 
syresättning av Östersjöns djuphavsbassänger är ett 
problem som varit aktuellt sedan tusentals år tillbaka 
i tiden. Enligt forskarna har dock den försämring 
som vi har sett de senaste femtio åren förstärkts av 
människans påverkan. Hur stor del som beror på våra 
utsläpp av näringsämnen respektive sämre syretillför
sel via Öresund är i dag inte helt utrett.

m i l j ö k v a l i t e t s m å l  s j u

Ingen övergödning

figur 7.1  Utbredning av syrefria och syrefattiga bottnar 
i Östersjön hösten 2009

 källa: smhi

syrefattiga områden

syrefria områden – förekomst av giftigt svavelväte

Syrgassituationen i Egentliga Östersjöns djupvatten är fortsatt 
mycket dålig. Utbredningen av syrefria bottnar var något lägre än 
2008, medan utbredningen av syrefattiga bottnar var ungefär lika 
stor som 2008. De mörkblå fälten markerar syrefria bottnar där 
det förekommer giftigt svavelväte. Djurlivet på dessa bottnar 
saknas ofta helt. De ljusblå fälten markerar syrefattiga bottnar där 
djurlivet på botten ofta är utarmat.
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Vattenmyndigheterna har nyligen utfört en klassi
ficering av näringstillståndet i drygt 20 000 vatten 
förekomster i Sveriges sjöar och vattendrag. Klassi
ficeringen bekräftar den tidigare bilden, nämligen 
att det största antalet övergödda vatten finns i södra 
Sverige med en tilltagande förbättrad status ju längre 
norrut man kommer i landet. Antalet övergödda sjöar 
i sydligaste Sverige är dock lägre än vad som tidigare 
framgått, bland annat i de Facto 2009. Som en del 
av det omfattande arbete som vattenmyndigheterna 
bedriver har även miljökvalitetsnormer och åtgärds
program fastställts i syfte att förbättra tillståndet.

Det pågående arbetet med att åtgärda övergöd
ningen i våra omgivande hav sker till stor del inom 
aktionsplanen för Östersjön, Baltic Sea Action Plan 
(BSAP), som antagits av medlemsländerna bakom 
Helsingforskommissionen (HELCOM*). Under 2008 
redovisade Naturvårdsverket, tillsammans med andra 
myndigheter, ett förslag till nationell plan för hur 
Sverige ska klara sitt åtagande om minskade utsläpp. 
Även med de åtgärder som föreslås fram till 2016 
kommer Sverige inte att klara åtagandet. Därför har 
nya delmål för utsläpp av fosfor och kväve föreslagits 
i Miljömålsrådets senaste utvärdering av Sveriges 
miljömål. 

EU:s marina direktiv som började genomföras 
under 2009 kommer att bli en viktig drivkraft för att 
minska övergödningen. Direktivet innebär att god mil
jöstatus ska vara uppnått i Östersjön till 2020. Efter
som direktivet baseras på mål och åtgärdsstrategier 
som tas fram inom de regionala havsmiljökonventio
nerna erhålls en juridisk bindning som annars saknas.

Det är framför allt i jordbruket och vid avlopps
reningsverken som de stora möjligheterna finns att 
reducera utsläppen av övergödande ämnen. Ett total
förbud för fosfater i tvätt och diskmedel och sänkta 
utsläpp av kväveoxider från internationell sjöfart är 
andra exempel på åtgärder som kan få stort genom
slag om de införs av samtliga länder runt Östersjön. 

Att göra Östersjön till ett så kallat NECAområde 
(Nitrogen Oxid Emission Control Area) skulle inne
bära skärpta utsläppskrav av kväve från den interna

tionella sjöfarten. Just nu förbereds en sådan ansökan 
inom HELCOM. Förslaget gäller dock endast nya 
fartyg. Sverige arbetar även för att utse Östersjön 
till ett pilotområde för mellanstatligt samarbete med 
syfte att förbättra havsmiljön. Det skulle ge möjlighet 
till snabbare och striktare miljöåtgärder, exempelvis 
att påskynda åtgärderna inom ramen för EU:s marina 
direktiv.

figur 7.2  Sveriges åtagande att till 2016 minska utsläpp av 
fosfor och kväve till Östersjön enligt Baltic Sea Action Plan 

 källa: naturvårdsverket

Sverige måste minska utsläppen av näringsämnen till Östersjön 
ytterligare för att nå upp till det nationella åtagandet enligt Baltic 
Sea Action Plan. Cirkeldiagrammen visar för kväve respektive 
fosfor vilka utsläppsminskningar som Sverige har gjort under 
perioden 2000–2006, hur långt vi når med redan genomförda 
samt föreslagna åtgärder 2006–2016 samt hur stor minskning 
som sedan återstår. Den utsläppsminskning som återstår är 
dessutom sannolikt större än figuren visar, eftersom vissa genom-
förda samt föreslagna åtgärder överlappar varandra och räknas 
dubbelt. 
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Trots svårigheten att identifiera tillräckligt med 
beprövade åtgärder för att möta det svenska åta
gandet i BSAP har den politiska prioriteringen av 
havsmiljön och det pågående arbetet med vatten
direktivet medfört ett stort engagemang hos såväl 
länsstyrelser, kommuner och forskare som näringsliv 
och organisationer. Detta har genererat många intres
santa åtgärdsförslag, varav flera tar ett helhetsgrepp 
inom ett avrinningsområde. 

Når vi delmålen?
utsläpp av fosforföreningar
delmål, 2010

 Fram till år 2010 skall de svenska vattenburna utsläppen 
av fosforföreningar från mänsklig verksamhet till sjöar, vat-
tendrag och kustvatten ha minskat med minst 20 % från 1995 
års nivå. De största minskningarna skall ske i de känsligaste 
områdena.

Delmålet kommer inte att kunna nås. Utsläppen av 
fosfor under 2010 bedöms minska till cirka 2 050 ton, 
vilket ska jämföras med delmålet 1 880 ton. Det finns 
utrymme för en försiktig optimism, bland annat tack 
vare fortsatt minskade utsläpp från reningsverk och 
industri, nya föreskrifter för jordbruk samt förbud mot 
fosfat i tvätt och diskmedel. Detta bedöms dock inte 
sänka utsläppen tillräckligt. Det svenska åtagandet 
inom aktionsplanen för Östersjön, BSAP, kommer inte 
heller hinna få någon märkbar effekt på delmålet.

utsläpp av kväveföreningar
delmål, 2010 

 Senast år 2010 skall de svenska vattenburna utsläppen av 
kväve från mänsklig verksamhet till haven söder om Ålands 
hav ha minskat med minst 30 % från 1995 års nivå.

Delmålet kommer inte att nås. Bedömningen har 
därmed ändrats från föregående år. Utsläppen av 
kväve bedöms under 2010 ha minskat till cirka  
42 100 ton, att jämföra med delmålet som anger ett 
maximalt utsläpp på 40 100 ton. 

De svenska utsläppen från reningsverk och indu
strier bedöms emellertid fortsätta att minska. 
EUkommissionen har stämt Sverige för att inte 
uppfylla avloppsdirektivet, vilket sannolikt kommer 
att innebära att flera större städer måste förbättra sin 
kväverening. Detta förväntas dock inte få genomslag 
förrän om några år. Inte heller de åtgärder Sverige 
måste vidta för att uppfylla sitt åtagande inom BSAP 
kommer att hinna få någon märkbar effekt på del
målet.

utsläpp av ammoniak
delmål, 2010 

 Senast år 2010 skall utsläppen av ammoniak i Sverige 
ha minskat med minst 15 % från 1995 års nivå.

Delmålet nåddes redan 2005. Utsläppen har minskat 
under de senaste åren och inget tyder på att den 
positiva utsläppstrenden kommer att vända.
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figur 7.3 Utsläpp av kväve till vatten 1995–2006 med prognos 
för 2010 

1995 2000 2006 prognos 2010

 källa: naturvårdsverket

delmål 2010 

Sveriges utsläpp av kväve till vatten minskade med omkring en 
fjärdedel under perioden 1995 till 2006. Utsläppen 2010 är en 
prognos, som bygger på att utsläppsminskningen mellan 2000 
och 2006 fortsätter i samma takt. Om prognosen stämmer 
kommer delmålet inte att vara uppfyllt till 2010.
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utsläpp av kväveoxider
delmål, 2010 

 Senast år 2010 skall utsläppen i Sverige av kväveoxider 
till luft ha minskat till 148 000 ton.

Målet bedöms som möjligt att nå. Läs mer under  
miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning.

når vi de regionala målen? 
De regionala skillnaderna är ganska tydliga. Två tred-
jedelar av länen bedömer att målet är mycket svårt 
att nå. Västra Götaland, Värmland, Jämtland samt 
ostkustlänen från Gävleborg och norrut gör en posi-
tivare bedömning. Västerbotten bedömer att målet 
kommer att nås. Många åtgärder vidtas och det finns 
flera exempel på att utsläpp av övergödande ämnen 
minskar. Det är dock endast sex län som ser en positiv 
utveckling av tillståndet i miljön, eftersom den totala 
belastningen är hög och återhämtningstiderna ofta 
långa. Hallands, Stockholms och Kalmar län ser till och 
med en försämring av miljötillståndet. I Stockholms  
län beror det på ökande befolkning och i Hallands län  
orsakas försämringen av stora kväveförluster från 
skogsmark genom stormfällningar. Dåliga enskilda 
avlopp är genomgående en viktig källa till övergödning. 

50

30

60

70

20

10

40

tusen ton

figur 7.4  Utsläpp av ammoniak 1995–2008 
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Mellan 1995 och 2008 minskade de svenska utsläppen av ammoniak 
med cirka tjugo procent. Inom jordbruket har utsläppen minskat, 
främst tack vare förbättrad gödselhantering och att antalet svin 
och nötkreatur har sjunkit. Jordbruket är dock fortfarande den 
största källan till ammoniakutsläpp. 
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Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt 
hållbara och deras variationsrika livsmiljöer 
skall bevaras. Naturlig produktionsförmåga, 
biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt 
landskapets ekologiska och vattenhushållande 
funktion skall bevaras samtidigt som förut-
sättningar för friluftsliv värnas.

Når vi miljö kvalitetsmålet? 
 Målet är möjligt att nå till 2020, men det krävs 

ytterligare åtgärder. Tillståndet i miljön har på många 
håll bevarats eller förbättrats genom olika typer av 
åtgärder. Bland annat har vattendrag restaurerats och 
det har införts områdesskydd för värdefulla vattenmil
jöer. Åtgärderna förväntas leda till ett bättre miljötill
stånd, även om effekterna ofta inte syns förrän långt 
senare. På många håll är hänsynen från vattenkrafts
industrin samt jord och skogsbruk inte tillräcklig och 
arbetet med att införa vattenskyddsområden går för 
långsamt. För närvarande prioriteras från politiskt håll 
skydd av skog, vilket gör att åtgärder för naturvård 
inom bland annat miljökvalitetsmålet Levande sjöar 
och vattendrag försenas. Sammanfattningsvis bedöms 
trenden för tillståndet i miljön vara neutral.

Under 2009 har Vattenmyndigheterna fastställt 
förvaltningsplaner och åtgärdsprogram. I enlighet 
med vattenförvaltningsförordningen har man också 

m i l j ö k v a l i t e t s m å l  å t t a

Levande sjöar och vattendrag

figur 8.1  Ekologisk status för Sveriges sjöar och vattendrag
enligt EU:s ramdirektiv för vatten

 källa: vattenmyndigheterna, via databasen viss

Enligt EU:s ramdirektiv för vatten ska samtliga vattenförekomster 
i Sverige uppnå ”god” eller ”hög” ekologisk status till 2015 – eller 
i undantagsfall senast till 2027. I dag uppnår endast 58 procent av 
landets vattenförekomster det målet. Flest undermåliga vatten 
i förhållande till totalt antal vattenförekomster finns inom Norra 
Östersjöns vattendistrikt.

Bottenvikens
 vattendistrikt

Bottenhavets 
vattendistrikt

Västerhavets 
vattendistrikt

       Norra Östersjöns 
              vattendistrikt

Södra Östersjöns 
vattendistrikt

uppfyller god status eller högre
uppfyller inte god status
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visar att det krävs omfattande förbättringar innan 
miljökvalitetsmålet är nått. Verksamhetsutövare och 
exploatörer, liksom myndigheter med ansvar för 
regional utveckling och naturvård, behöver i högre 
utsträckning utgå från ett landskapsperspektiv* i sitt 
arbete med vattenmiljöer. 

Exploatering av strandzoner ökar, bland annat 
genom ökad bebyggelse. Det minskar tillgången 
till rekreationsområden för allmänheten samt livs
miljöer för djur och växter. Ökade produktionskrav 
inom både jord och skogsbruket gör att hänsynen 

ofta brister. Inom jordbruket står ofta behovet av 
rensningar av vattendrag i konflikt med naturvårds
intresset. Inom skogsbruket gör de höga priserna på 
skogsråvara att även de ekologiskt viktiga kantzo
nerna ofta avverkas, vilket kan ge ökat läckage av 
gödande, försurande, grumlande och brunfärgande 
ämnen till vattenmiljöer. Elcertifikaten, som sedan 
2006 även omfattar småskalig vattenkraft, liksom det 
ökande behovet av förnybar energi kan leda till ökad 
utbyggnad av vattenkraft och minskade möjligheter 
att nå miljökvalitetsmålet. Stora värden för naturmiljö 
och rekreation riskerar därmed att förloras, samtidigt 
som förutsättningarna för naturlig produktionsför
måga och biologisk mångfald i sjöar, vattendrag och 
hav minskar. 

Arbetet i kommunerna med att upprätta vattenför
sörjningsplaner och vattenskyddsområden har gått för 
långsamt för att nå delmålet med 2009 som målår. 

För att underlätta arbetet behöver miljöbalken 
ändras så att viktiga ytvattenförekomster/ytvatten
täkter kan skyddas som riksintresse för dricksvatten
försörjningen.

Når vi delmålen?

skydd av natur- och kulturmiljöer
delmål, 2005/2010

 Senast år 2005 skall berörda myndigheter ha identifierat 
och tagit fram åtgärdsprogram för särskilt värdefulla natur- 
och kulturmiljöer som behöver ett långsiktigt skydd i eller i 
anslutning till sjöar och vattendrag. Senast år 2010 skall minst 
hälften av de skyddsvärda miljöerna ha ett långsiktigt skydd 
och fördelas jämt mellan de fem vattendistrikten. Minst 15 
fiskefria områden skall finnas i varje vattendistrikt.

Delmålet är inte möjligt att nå till 2010. Under 2009 
bildades ett fyrtiotal naturreservat och åtta biotop
skyddsområden för att skydda limniska naturvär
den, men inga kulturreservat. Eftersom storlek och 
hotbild varierar mellan olika områden behöver de i 
många fall skyddas med flera typer av områdesskydd. 
Det är därför svårt att utifrån tillgängliga underlag 
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antal byggnader

figur 8.2  Strandnära byggande vid sjöar och vattendrag 
2001–2008 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 20082007

 källa: statistiska centralbyrån

inom 75 meter från äldre bebyggelse

fristående, det vill säga mer än 75 meter från äldre bebyggelse

Det strandnära byggandet inom 100 meter från sjöar och vatten-
drag fortsätter att öka. Under 2008 uppfördes totalt 1 141 nya 
strandnära byggnader utanför tätort. Fristående byggnader med 
större avstånd än 75 meter till äldre bebyggelse antas ta mer ny 
mark i anspråk än övriga nybyggnationer, och därmed leda till att 
tidigare orörda ytor exploateras. Kompletterande bebyggelse som 
anpassas efter regionala eller lokala karaktärsdrag och bebyggelse-
mönster kan vara positiv för kulturmiljön. Strandskyddets syfte är 
dock att trygga friluftslivet och bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtliv.
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se hur stora de återstående behoven av skydd är. En 
försiktig bedömning är att mellan femtio och hundra 
särskilt värdefulla limniska naturområden saknar till
räckligt skydd. Åtgärdstakten för skydd i dessa områ
den är således för låg. 

Databasen Värdefulla vatten togs fram gemensamt 
av Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och 
Fiskeriverket 2006. Den innehåller information om 
värdefulla vattenmiljöer utifrån naturvårds, kultur
miljövårds samt fiskevårdsperspektiv. Under 2009 
påbörjades en förstudie som ska utreda möjligheten 
att utveckla databasen för att bland annat åstadkom
ma en bättre uppföljning av det här delmålet samt 
det om restaurering av vattendrag. 

Arbetet med att bilda fiskefria områden går för 
långsamt och målet om totalt 75 områden kommer 
inte att nås.

restaurering av vattendrag
delmål, 2005/2010

 Senast år 2005 skall berörda myndigheter ha identifierat 
och tagit fram åtgärdsprogram för restaurering av Sveriges 
skyddsvärda vattendrag eller sådana vattendrag som efter 
åtgärder har förutsättningar att bli skyddsvärda. Senast till  
år 2010 skall minst 25% av de värdefulla och potentiellt 
skyddsvärda vattendragen ha restaurerats.

Att nå delmålet under 2010 bedöms inte längre vara 
möjligt. Bedömningen har ändrats sedan föregående 
år. Endast en mindre del av de 150–200 sötvattens
områden som ska ha restaurerats till 2010 bedöms 
vara restaurerade och ännu återstår uppskattningsvis 
över hälften att åtgärda. Prioriteringen av skogs
skyddet har medfört att resurserna för restaurering 
av vattendrag har minskat. Glappet mellan behov 
och tillgängliga resurser har under året åskådlig
gjorts i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och 
Naturvårdsverkets rapport Bedömda behov av åtgärder 
och medel för restaurering av sjöar och vattendrag.

Under 2009 har ett antal restaureringsåtgärder 
utförts. Exempelvis har Naturvårdsverket och Fiskeri 
verket bidragit med medel för att återskapa fria 

vandringsvägar för lax, ål och andra vandrande arter 
i Ätran vid Hertings kraftverk i Falkenberg. Fis
keriverket har, via fiskevårdsanslaget, bland annat 
finansierat restaurering av flottledsrensade sträckor i 
Vindelälven. Genom medel från EU:s fiskefond har 
biotopvård och undanröjande av vandringshinder 
genomförts i Kalixälven, Vindelälven, Emån och 
Sällevadsån. Vägverket har undanröjt drygt 40 vand
ringshinder för fisk i form av fellagda vägtrummor, 
främst i Norrbottens, Västerbottens och Örebro län. 
Skogsstyrelsen har genom bidrag stimulerat mark
ägare att byta ut 20–30 fellagda vägtrummor vid 
skogsbilvägar. 
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figur 8.3  Skyddade områden, sjöar och vattendrag 
1999–2009 

 källa: vic-natur (naturvårdsverket), skogsstyrelsens riksdatabas
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Not. Naturreservat enligt REGDOS, VIC Natur, med limniska miljöer som skäl; 
biotopskydd enligt skogsvårdslagen som omfattar limniska miljöer ("strand- 
eller svämskogar" samt "mindre vattendrag"); kulturreservat med koppling till 
sötvatten. 

Antalet naturreservat, biotopskyddsområden och kulturreservat 
i sötvattenmiljöer ökar. Skapandet av nya områdesskydd går 
dock för långsamt i de särskilt värdefulla områden som priori-
teras på nationell nivå inom delmålet om skydd av natur- och 
kulturmiljöer. Endast tre av det fyrtiotal naturreservat som 
bildades under 2009 avsåg sådana särskilt värdefulla områden. 
Notera att figuren visar antalet beslut om skyddsområden där 
limniska miljöer eller miljökvalitetsmålet Levande sjöar och 
vattendrag anges som ett av flera skäl till beslutet.

antal
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vattenförsörjningsplaner
delmål, 2009 

 Senast år 2009 skall vattenförsörjningsplaner med vatten-
skyddsområden och skyddsbestämmelser ha upprättats för 
alla allmänna och större enskilda ytvattentäkter. Med större 
ytvattentäkter avses ytvatten som nyttjas för vattenförsörj-
ning till fler än 50 personer eller distribuerar mer än 10 m3 
per dygn i genomsnitt.

Målet har inte nåtts inom den utsatta tidsramen. 
Huvudsyftet med målet är att på olika sätt skydda 
ytvattentäkter och dricksvattenförekomster mot föro
rening och att värna om människors hälsa. Arbetet 
med att upprätta vattenförsörjningsplaner har påbörjats 
i några län. Kontakter med länsstyrelser visar att arbe
tet med att inrätta vattenskyddsområden för ytvatten
täkter har ökat både hos kommuner och länsstyrelser, 

men fortfarande saknar många ytvattentäkter skydd. 
Enligt vattentäktsarkivet vid Sveriges geologiska 
undersökning (SGU) hade 41 procent av de kommu
nala ytvattentäkterna ett skydd i oktober 2009. 

Flera ytvattentäkter som tidigare omfattats av vat
tenskyddsområde har fått nytt och bättre skydd både 
vad avser avgränsning och föreskrifter. Av vatten
myndigheternas åtgärdsprogram som är beslutade i 
december 2009 framgår det vilka ytvattentäkter som 
behöver skydd. Åtgärdsprogrammen kommer att 
påskynda arbetet med att nå målet och främja en god 
vattenkvalitet.

Under miljökvalitetsmålet Grundvatten av god 
kvalitet redovisas en karta över de kommuner som 
fram till 2009 hade tagit fram en plan eller ett pro
gram för dricksvattenförsörjningen.

når vi de regionala målen? 
Alla län utom två bedömer att målet är möjligt att nå om 
ytterligare åtgärder sätts in. Skydd och restaurering av vär-
defulla miljöer pågår. Flera län bedömer att utvecklingen av 
tillståndet i miljön är positiv, men att arbetstakten behöver 
öka för att målen ska nås. Kronobergs och Jämtlands län 
bedömer det som mycket svårt att nå målet, framför allt 
därför att arbete med kulturmiljöer inte sker i tillräcklig 
omfattning och att kunskapsunderlaget är dåligt. Flera 
län framhåller skyddet av kulturmiljöer som ett problem-

område. Fysiska ingrepp, övergödning och exploatering av 
strandnära områden är hinder för att nå målet. Jämtlands 
län pekar också på vattenkraftens påverkan. Stockholms län 
anger att nästan hälften av Mälarens stränder är påverkade 
av båt- eller bebyggelserelaterad exploatering. Skåne ser 
en negativ utveckling av tillståndet i miljön på grund av 
exploatering, alltför stora vattenuttag samt rensningar som 
skadar livsmiljöer för växter och djur. Även Kronobergs län 
menar att utvecklingen är negativ.
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Grundvattnet skall ge en säker och hållbar 
dricksvattenförsörjning samt bidra till en  
god livsmiljö för växter och djur i sjöar och 
vattendrag.

Når vi miljö kvalitetsmålet? 
 Miljökvalitetsmålet bedöms vara möjligt att 

nå till 2020, men då krävs under de närmaste åren 
åtgärder som stärker skyddet för grundvatten och 
begränsar att det tillförs ytterligare föroreningar. 
Trots det kan en förbättrad vattenkvalitet i många 
områden förväntas dröja till långt efter målåret, 
främst på grund av föroreningars långa uppehållstid i 
mark och grundvattensystemet. 

För att nå god grundvattenstatus till 2015 har de 
fem vattenmyndigheterna i sina åtgärdsprogram före
slagit dels åtgärder för att förstärka vattenskyddet, 
dels att kommunala vatten och avloppsplaner upp
rättas. För att förbättra förvaltningen av grundvatten 
har vattenmyndigheterna också föreslagit en stärkt 
övervakning och en utökad kartläggning av grund
vattenförekomster som är utsatta för föroreningar. 
Kommunernas insatser för att upprätta vattenförsörj
ningsplaner har ökat påtagligt under 2009, en ökning 
som kommer att fortsätta 2010. Insatserna bidrar till 
att uppfylla även miljökvalitetsmålet Levande sjöar och 
vattendrag. Många kommuner saknar dock fortfarande 
en plan eller ett program för dricksvattenförsörjning

en. Även de befintliga planerna har i många kommu
ner brister. Sveriges geologiska undersökning (SGU) 
har därför tagit fram riktlinjer för vad som bör ingå i 
en vattenförsörjningsplan. 

m i l j ö k v a l i t e t s m å l  n i o
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figur 9.1  Andel kommunala grundvattentäkter med vatten-
skyddsområde inrättat 1960–2009
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Av de kommunala grundvattentäkterna saknar över en tredjedel 
ett skyddsområde. Framför allt gäller det små vattentäkter. Andelen 
uttaget vatten som har skydd utgör därför cirka 92 procent. Knappt 
en tredjedel av det distribuerade vattnet kommer från vatten-
täkter där skyddet infördes före 1980. Dessa behöver i många fall 
ses över och uppdateras för att ge ett bra skydd.
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Vattenförvaltningen omfattar endast de mest betydan
de grundvattenförekomsterna. Det grundvatten som 
inte inkluderas är dock av stor betydelse för ytvattnens 
kemiska och ekologiska status liksom för enskild vat
tenförsörjning. Dricksvattnet från omkring var fjärde 
brunn är otjänligt. Påverkan är vanligt förekommande 
från enskilda avlopp och en naturligt dålig vattenkva
litet, främst orsakad av för höga halter av arsenik, uran, 
fluorid eller radon. SGU föreslog därför i den fördjupa
de utvärderingen 2008 ett nytt delmål för att förbättra 
kvaliteten på vatten från enskilda brunnar. 

Miljöprocessutredningen föreslog under 2009 att 
förekomster av grundvatten ska kunna pekas ut som 
riksintresse för vattenförsörjningen. Om förslaget 
antas ökar förutsättningarna för att bevara landets 
viktigaste grundvattenförekomster. 

Klimatförändringarna innebär inte att miljökvali
tetsmålets inriktning och delmålen behöver föränd
ras, men för en långsiktigt bibehållen god miljö krävs 
att klimataspekterna beaktas i vattenplaneringen.

Når vi delmålen?

skydd av grundvattenförande  
geologiska formationer
delmål, 2010

 Grundvattenförande geologiska formationer av vikt för 
nuvarande och framtida vattenförsörjning skall senast år 
2010 ha ett långsiktigt skydd mot exploatering som begränsar 
användningen av vattnet.

Delmålet kommer inte att nås under 2010. Ett led 
i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram är att öka 
antalet skyddsområden. Det görs för att skydda 
allmänna och andra större vattentäkter samt för att 
skydda grundvattenförekomster som i framtiden är 
avsedda att användas för dricksvattenförsörjning. 
Bedömningen att miljökvalitetsmålet kan vara möj
ligt att uppnå till 2020 bygger på att dessa insatser 
verkligen genomförs.

Vanligtvis inrättas skyddsområden enligt miljöbalken. 
Om landets kommuner i större utsträckning utnytt
jade möjligheterna att utfärda lokala föreskrifter för 
att skydda mindre vattentäkter, skulle skyddet kunna 
öka snabbare än i dag. Ett säkert skydd av råvattnet 
kräver emellertid att skyddsområden inrättas på 
hydrogeologiska grunder. SGU har under 2009 tagit 
fram ett förslag på hur skyddsområden för vatten
täkter borrade i berggrunden ska kunna avgränsas. 
Förslaget utgör ett underlag för Naturvårdsverkets 
revidering av handboken om skyddsområden för  
vattentäkter.

figur 9.2  Kommuner med plan eller program för 
dricksvattenförsörjningen

Många kommuner saknar fortfarande plan eller program för dricks-
vattenförsörjningen. Syftet med en vattenförsörjningsplan är att 
säkerställa försörjningen av dricksvatten i ett område på lång sikt. 
En vattenförsörjningsplan bör täcka hela kommunen och utgöra 
en fördjupning till kommunens översiktsplan.

 källa: miljömålsenkäten 2007–2009

ja

arbete pågår

nej

ej svar



48

g
r

u
n

d
v

a
t

t
e

n
 a

v
 g

o
d

 k
v

a
l

it
e

t

grundvattennivåer
delmål, 2010 

 Senast år 2010 skall användningen av mark och vatten 
inte medföra sådana ändringar av grundvattennivåer som  
ger negativa konsekvenser för vattenförsörjningen, mark- 
stabiliteten eller djur- och växtliv i angränsande ekosystem.

Delmålet kommer inte att nås under 2010. Åtgärder 
för att uppnå delmålet har påbörjats i samband med 
framtagande av vattenförsörjningsplaner, men dessa 
behöver öka i omfattning. Exempelvis bör kommuner i 
större utsträckning tillämpa restriktioner när de inrättar 
nya vattentäkter samt införa anmälningsplikt för redan 
befintliga vattentäkter i områden med vattenbrist. 

En förändrad grundvattennivå kan få konsekven
ser för djur och växtliv i angränsande ekosystem. 
Arbetet med att kartlägga de ekosystem där grund
vattennivån har särskilt stor betydelse intensifieras 
under 2010. Därmed förbättras påtagligt underlaget 
för att kunna följa upp delmålet.

Klimatförändringen förstärker de problem som 
finns redan i dag. I områden med dålig vattentillgång, 
särskilt i sydöstra Sverige, beräknas grundvattentill
gången ytterligare försämras. I områden där klimat
förändringen medför högre flöden och grundvatten
nivåer ökar risken att humusämnen, näringsämnen 
och metaller, bland annat kvicksilver, transporteras 
med ytligt grundvatten till ytvattnet. Problem med 
salt grundvatten i kustområden förväntas öka med 
stigande havsnivåer.

rent vatten för dricksvattenförsörjning
delmål, 2010 

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

Delmålet kommer inte att nås under 2010. Möjlig
heten att bedöma grundvattnets kemiska samman

sättning och påverkan av föroreningar har dock för
bättrats under 2009. Vattenmyndigheternas arbete, 
utvidgad datainsamling inom miljöövervakningen 
samt en ökad takt i uppbyggnaden av Vattentäkts
arkivet vid SGU har bidragit. Trots insatserna är 
underlaget fortfarande bristfälligt. Avsaknaden av 
krav på egenkontroll av råvatten medför att analyser

 figur 9.3  Andel enskilda brunnar med höga halter av 
E. coli-bakterier 

 källa: socialstyrelsens nationella tillsynsprojekt 2007, sgu:s kemiarkiv

< 5 %

5–10 %

10–15 %

15–20 %
> 20 %

för få analyser

Många enskilda brunnar har naturligt dålig vattenkvalitet eller är 
påverkade av föroreningar. Figuren visar för respektive län andelen 
enskilda brunnar där dricksvattnet klassats antingen som ”otjänligt” 
eller ”tjänligt med anmärkning” på grund av E. coli-bakterier, 
vilket är en indikator för påverkan från avloppsvatten. Totalt upp-
skattas cirka 40 000 personer med egen brunn vid sin permanent-
bostad ha otjänligt dricksvatten beroende på höga halter E. coli-
bakterier medan cirka 70 000 personer har ett dricksvatten som 
är tjänligt med anmärkning. Siffran skulle bli ännu högre om 
också fritidsboende inkluderas. Det finns alltså ett stort behov av 
att förbättra såväl enskilda avlopp som brunnskonstruktioner.
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nas kvalitet, sammansättning och tillgång inte kan 
säkerställas. 

Enligt Livsmedelsverkets rapportering hade 
många vattenverk under 2008 problem med höga hal
ter av fluorid och bekämpningsmedel. Regelbundna 
analyser saknas i många fall, även vid vattenverk med 
kända problem. SGU har under 2009 på uppdrag av 
Livsmedelsverket inlett en insamling av dricksvat
tenanalyser. 

Vattenmyndigheterna har föreslagit ett flertal åtgärder 
för att minska näringsläckaget från brukad mark och 
enskilda avlopp, för att inrätta skydd för dricksvatten
försörjning samt för att ta fram ett förbättrat kunskaps
underlag. Om åtgärderna genomförs ökar förutsätt
ningarna för att förbättra grundvattnets kvalitet. 

Uppfyllelsen av delmålet är beroende av åtgärder  
som vidtas för att nå andra miljökvalitetsmål, främst  
Bara naturlig försurning, Giftfri miljö och Ingen övergödning. 

når vi de regionala målen? 
De flesta länen bedömer att målet är möjligt att nå med 
ytterligare åtgärder. Gävleborgs län bedömer att det kom-
mer att nås genom vattendirektivets krav på åtgärdspro-
gram. Uppsala län bedömer dock att målet är mycket svårt 
att nå, bland annat eftersom det på några håll finns problem 
med råvattenkvalitet och för att förorenade områden inne-
bär en risk för grundvattnet. Gotland gör samma negativa 
bedömning, eftersom ett tunt jordtäcke och ytliga sprick- 
system gör länets grundvatten extra sårbart. I allmänhet 
konstaterar länen att vattentillgången och kvaliteten är 
god. I Stockholms läns kust- och skärgårdsområden är dock 

överuttag av grundvatten vanligt, vilket leder till saltvatten-
inträngning. Arbetet med det långsiktiga skyddet av vatten-
täkter behöver intensifieras. Problem finns också med enskil-
da brunnar. Höjda nitrathalter i jordbruksområden förekom-
mer i flera län, liksom påverkan av försurning. Flera län anser 
att en förändring i miljöbalken, som skulle göra det möjligt 
att klassa grundvattenförekomster som riksintresse, skulle 
förbättra hänsynstagandet i samhällsplaneringen. Några län 
bedömer att utvecklingen av tillståndet i miljön är positiv 
genom ökad kunskap och förbättrat skydd. Huvuddelen av 
länen ser ingen trend i utvecklingen.
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Västerhavet och Östersjön skall ha en lång-
siktigt hållbar produktionsförmåga och den 
biologiska mångfalden skall bevaras. Kust och 
skärgård skall ha en hög grad av biologisk 
mångfald, upplevelsevärden samt natur- och 
kulturvärden. Näringar, rekreation och annat 
nyttjande av hav, kust och skärgård skall 
bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. 
Särskilt värdefulla områden skall skyddas mot 
ingrepp och andra störningar.

Når vi miljö kvalitetsmålet? 
 Målet är inte möjligt att nå inom tidsramen 

även om ytterligare åtgärder sätts in. Havet är gränsö
verskridande och därför är det internationella sam
arbetet betydelsefullt, bland annat inom EU. Vissa 
fiskbestånd, till exempel torsken i Östersjön, visar 
tecken på återhämtning och arbetet med att inrätta 
marina naturreservat och fiskefria områden har inten
sifierats. Kosterhavets nationalpark som invigdes 
2009 är Sveriges första marina nationalpark. Arbetet 
med att bilda marina naturreservat fortskrider i länen. 
Sammantaget vidtas många åtgärder både på natio

nell och internationell nivå för att komma till rätta 
med havets miljöproblem, men åtgärderna är inte  
tillräckligt långtgående för att ändra bedömningen  
av trenden för tillståndet i miljön till positiv.

EU:s marina direktiv trädde i kraft 2008 med 
målet att nå en god havsmiljöstatus i Europa fram 
till 2020. Direktivet ålägger medlemsstaterna att 
utarbeta en nationell marin strategi för sina marina 
regioner. Naturvårdsverket koordinerar arbetet med 
att genomföra direktivet i samarbete med ett tiotal 
andra myndigheter. Arbete på internationell nivå sker 
även inom Helsingforskommissionen (HELCOM*), 
som har kommit överens om en ny aktionsplan för 
Östersjön, Baltic Sea Action Plan. Aktionsplanen hål
ler på att genomföras och har som övergripande mål 
att Östersjön ska vara i god ekologisk status år 2021.

Fiskeflottan är alltjämt för stor i förhållande till 
fiskbestånden och problemen med bifångster kvar
står. Arbete pågår för att minska trålfisket efter torsk 
i både Västerhavet och Östersjön. Målet är att minska 
trålflottan i Västerhavet med 40 procent fram till och 
med år 2015 och Fiskeriverket har därför beslutat om 
bidrag för skrotning av sex trålfartyg i Västerhavet. 

För att uppnå miljömålet krävs både internatio
nellt samarbete och ytterligare nationella åtgärder. 
Fortfarande är läget allvarligt för flera kommersiellt 
nyttjade fiskarter. Båda de delmål som omfattar  
fisket bedöms omöjliga att uppnå under perioden, 

m i l j ö k v a l i t e t s m å l  t i o

Hav i balans samt  
levande kust och skärgård
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vilket påverkar den sammanlagda bedömningen av 
miljökvalitetsmålet i negativ riktning. En förutsätt
ning för att nå miljökvalitetsmålet är att även målen 
Ingen övergödning och Giftfri miljö nås.

Når vi delmålen?

skydd av miljöer
delmål, 2005/2015

 Senast år 2010 skall minst 50 % av skyddsvärda marina 
miljöer och minst 70 % av kust- och skärgårdsområden med 
höga natur- och kulturvärden ha ett långsiktigt skydd. Senast 
år 2005 skall ytterligare fem, och senast år 2010 därutöver 
ytterligare fjorton, marina områden vara skyddade som 
naturreservat och tillsammans utgöra ett representativt  
nätverk av marina naturtyper.

Därutöver skall ett område med permanent fiskeförbud  
inrättas till 2006, för utvärdering till 2010 samt ytterligare  
tre områden med permanent fiskeförbud (kustnära och  
utsjöområden) inrättas till 2010 i vardera Östersjön och 
Västerhavet för utvärdering till 2015.

Arbetet med skydd av marina miljöer har gått framåt 
och delmålet bedöms möjligt att nå. Det behövs 
dock fler områden med permanent fiskeförbud. 
Det finns nu 21 marina naturreservat, men inga nya 
reservatsbeslut med marin inriktning har tillkommit 
under 2009. Ett antal områden bör kunna inrättas 
under 2010. Det gör att målet om 26 marina natur
reservat senast 2010 därmed sannolikt kommer att 
nås. Kosterhavets nationalpark, Sveriges första marina 
nationalpark, invigdes dessutom 2009. 

Totalt har nu drygt 6 procent av territorialhavet 
och 3,5 procent av den ekonomiska zonen ett marint 
områdesskydd. Regeringen tog i november beslut 
om att föreslå ytterligare sju områden till konventio
nerna HELCOM:s och OSPAR:s* nätverk av marina 
skyddade områden. Sex av områdena är utsjöbanker 
och samtliga är skyddade sedan tidigare som Natura 
2000områden* eller som naturreservat. 

För att förbättra kunskapen om skyddsvärda marina 
miljöer utvecklar Naturvårdsverket tillsammans med 
länsstyrelserna metoder för att öka kunskapen om 
utbredning av livsmiljöer och arter. Som underlag tar 
Sjöfartsverket och Sveriges geologiska undersökning 
(SGU) fram förbättrade djupkartor respektive marin
geologiska kartor. 

I ett regeringsuppdrag har Fiskeriverket i samråd 
med Naturvårdsverket identifierat och presenterat 
förslag på sex nya fiskefria områden. Den svenska 
och danska regeringen kom under 2008 överens om 
att inrätta ett område med fiskeförbud i Kattegatt. 
Förbudet trädde i kraft i början av 2009. I slutet av 
december 2009 beslutade Fiskeriverket att införa 
ytterligare två fiskefria områden i Havstensfjorden 
utanför Orust samt skärpta bestämmelser för övriga 
vatten runt ön. Syftet är att skydda viktiga reproduk
tionsområden för svaga, lokala fiskbestånd av torsk, 
kolja och bleka. 

I början av januari 2010 beslutade Fiskeriverket 
att införa ett fiskefritt område i Lännåkersviken vid 
Gålö i Stockholms skärgård till skydd för gös och 
gädda. Kring de fiskefria områdena har buffertzoner  
med begränsat fiske inrättats för att ytterligare 
stärka effekterna av åtgärderna. Exempel på sådana 
begränsningar är fiskeförbud under vissa tider på  
året för att skydda fiskens in och utvandring till det 
fiskefria området under leken.

åtgärdsprogram för hotade marina arter
delmål, 2005 

 Senast år 2005 skall åtgärdsprogram finnas och ha inletts 
för de hotade marina arter och fiskstammar som har behov 
av riktade åtgärder.

Från och med 2006 behandlas åtgärdsprogram* och 
förvaltningsplaner för hotade arter under miljökvali
tetsmålet Ett rikt växt- och djurliv.
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bifångster
delmål, 2010 

 Senast år 2010 skall de årliga bifångsterna av marina 
dägg djur understiga 1 % av respektive bestånd. Bifångsterna 
av sjöfåglar och icke-målarter skall inte ha mer än försum-
bara negativa effekter på populationerna eller ekosystemet.

Delmålet bedöms inte möjligt att nå i tid, trots lovande 
utveckling av fiskeredskap och övervakningsmeto-
dik. Uppskattningarna är osäkra för antalet bifångade 
marina däggdjur och fåglar såväl som storleken på 
populationerna för många arter. Ett automatiskt  
videosystem för att dokumentera bifångster på min-
dre båtar testades under 2008 med lyckat resultat. 
Under 2009 har en större undersökning med samma 
system förberetts i områden med förväntad bifångst 
av tumlare längs svenska västkusten.

Ökande säl- och skarvpopulationer är ett bety-
dande hot mot det småskaliga fisket. De främsta 
förebyggande åtgärderna är att utveckla alternativa 
fiskemetoder som bättre skyddar mot angrepp, vilket 
samtidigt innebär en minskad bifångst av marina 
däggdjur och fåglar. Större betade burar kan bli 
ett alternativ till nätfisket i Östersjön. Torskburar 
orsakar obefintliga bifångster av fåglar och tumlare 
jämfört med nät, och positiva resultat har erhållits 
i försök under 2009. I försöken låg dagsfångsterna 
på ungefär samma nivå som för garnfiskare i samma 
område. Därmed bedöms fisket efter torsk med burar 
ha ekonomiska förutsättningar att kunna införas som 
en ny fiskemetod. Ännu återstår dock att göra meto-
den säker mot sälangrepp.

uttag och återväxt av fisk
delmål, 2008 

 Uttaget av fisk, inklusive bifångster av ungfisk, skall senast 
år 2008 inte vara större än att det möjliggör en storlek och 
sammansättning på fiskbestånden som ger förutsättningar 
för att ekosystemets grundläggande sammansättning och 
funktion bibehålls. Bestånden skall ha återuppbyggts till nivåer 
betydligt över biologiskt säkra gränser.

Bedömningen är att delmålet inte uppnåddes till 
målåret 2008. Positiva tecken är dock att Internatio-
nella havsforskningsrådet (ICES*) beräknar att EU:s 
förvaltningsplan för det västra beståndet av torsk i 
Östersjön ger utrymme för en mindre ökning av fång-
sterna under 2010. En nyhet är dessutom förbudet att 

      Sveriges första nationalpark med marin inriktning invigdes 
2009 i landets artrikaste havsområde. Tonvikten för Kosterhavets 
nationalpark ligger på de yttre miljöerna och på djupområdena 
med sin särpräglade och unika fauna och flora. En del av områdets 
marina värden är även knutna till strandnära grunda miljöer. 
Nationalparken gränsar direkt till Norges första marina national-
park Ytre Hvaler. Parkerna invigdes samtidigt och fortsatt sam-
arbete planeras kring förvaltningen.
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figur 10.2  Torsk och torskfiske i Östersjön (östra beståndet) 
1966–2008
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 källa: fiskeriverket

Internationella havsforskningsrådets (ICES) beståndsuppskattning 
2009 visar en fortsatt uppåtgående trend för det östra beståndet 
i Östersjön. För att undvika fångst av för liten torsk beslöt EU:s 
ministerrådsmöte under året om flera åtgärder, bland annat ökad 
maskstorlek för vissa nät.

lekbestånd

tröskel för hållbart lekbestånd

orapporterade fångster

övriga fångster

svenska fångster



54

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

slänga tillbaka torsk över 38 centimeter för att fortsätta 
fiska och försöka få bästa möjliga ekonomiska värde i 
sin fångst. Detta har gällt i Nordsjön sedan 2009 och 
gäller från 1 januari 2010 i alla EU:s fiskevatten.

Läget för Kattegattorsken är dock fortsatt mycket 
allvarligt. ICES senaste skattning av lekbiomassan av 
torsk i Kattegatt överensstämmer med det som kom
mit fram i ett nyligen påbörjat samarbetsprojekt mel
lan danska och svenska fiskare samt forskare. ICES 
rekommenderar därför som föregående år varken 
riktat fiske eller oavsiktlig bifångst i Kattegatt 2010. 
EU:s fiskeministrar införde inget stopp för torskfisket 
i området under 2010, men beslutade att sänka kvo
ten från 505 ton för 2009 till 379 ton.

Från och med 2010 blir det förbjudet med riktat 
yrkesmässigt fiske av pigghaj och sillhaj, arter som 
båda är akut hotade.

Utvecklingen av laxbeståndet i Östersjön har 
sedan slutet av 1990talet varit positiv. ICES gör 
bedömningen att flertalet av de större laxförande  
vattendragen kommer att nå det mål som kust
staterna tidigare har satt upp om att produktionen 
av utvandringsfärdig lax år 2010 ska uppgå till minst 
hälften av den möjliga produktionen. 

buller och andra störningar
delmål, 2010 

 Buller och andra störningar från båttrafik skall vara för-
sumbara inom särskilt känsliga och utpekade skärgårds- och 
kustområden senast år 2010.

Delmålet bedöms möjligt att nå under perioden. 
Länsstyrelserna i Stockholm, Västra Götaland och 
Blekinge har tillsammans bildat sju så kallade hän
synsområden: fyra i befintliga naturreservat och tre 
utan att sådant skydd. Dessutom finns ett mindre hän
synsområde i Kosterhavets nationalpark. Ytterligare 
fyra områden planeras under 2010 i Östergötlands och 
Södermanlands län. Övriga länsstyrelser har antingen 
bedömt att det för närvarande inte finns något behov 
av hänsynsområden i länet eller att de vill avvakta en 
utvärdering av det hittills utförda arbetet. 

Hänsynsområdena innebär inga ytterligare föreskrifter, 
men ökar områdets upplevelsevärden och bygger på 
att människor som vistas i områdena visar extra hänsyn 
och håller en låg bullernivå. Länsstyrelserna rapporte
rade till regeringen i december 2009 om arbetet med 
att peka ut hänsynsområden, och effekten och respon
sen på de införda områdena. Överlag har hänsynsom
rådena mottagits mycket positivt.

utsläpp av olja och kemikalier
delmål, 2010 

 Genom skärpt lagstiftning och ökad övervakning skall 
 utsläppen av olja och kemikalier från fartyg minimeras och 
vara försumbara senast år 2010.

Sjötrafiken på Östersjön och Kattegatt hör till den 
mest intensiva i världen. Tankfartyg med 100 000 ton 
olja passerar dagligen områdena. Faktorer som det 
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 figur 10.3  Upptäckta oljeutsläpp och flygövervakning 
i Östersjön 1989–2008

 källa: helcom
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oljeutsläpp flygtimmar

Antalet illegala oljeutsläpp i Östersjön minskar, trots att flyg-
spaningen har ökat. Det visar att överenskomna åtgärder för att 
minska utsläppen har effekt. Sverige står för den största över-
vakningsinsatsen bland Östersjöländerna, med över 2 000 flyg-
timmar under 2008.
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instängda läget och låga vattentemperaturer gör  
Östersjön särskilt sårbar för oljeföroreningar. Delmå
let bedöms dock möjligt att nå tack vare förbättrade 
farleder, användning av moderna navigationsinstru
ment och ökad användning av lots, vilket minskar 
risken för kollisioner och grundstötningar. Flygöver
vakningen till havs har också visat sig bidra väsentligt 
till att minska antalet illegala utsläpp av olja. 

Sjöfåglar är särskilt utsatta, även vid små oljespill. 
För många havslevande fåglar är Östersjön ett viktigt 

övervintringsområde. Sedan 1996 inventeras årli
gen oljeskadad alfågel längs Gotlands sydkust och 
antalet drabbade fåglar som påträffas har minskat de 
senaste åren, vilket kan tolkas som att färre sjöfåglar 
skadas av olja. Inventeringar under 2009 visar dock 
att antalet alfåglar på Hoburgs Bank har minskat 
med närmare 90 procent sedan början av 1990talet, 
vilket försvårar bedömningen av trenden för antalet 
oljeskadade fåglar. Antalet alfåglar vid Norra Midsjö
bankarna visar samtidigt en viss ökning.

når vi de regionala målen? 
Miljöbelastningen och exploateringstrycket varierar utmed 
våra kuster, men inget län bedömer att målet kommer att 
nås eller att utvecklingen av tillståndet i miljön är positiv. 
Kustlänen i väst och syd, från Västra Götaland till och med 
Blekinge, bedömer det mycket svårt att nå målet, liksom 
Gotland, Södermanland, Stockholms och Gävleborgs län. 
Övriga ostkustlän, bland annat de tre nordligaste, bedömer 
målet möjligt att nå med ytterligare åtgärder. Stockholms 
län bedömer att utvecklingen av tillståndet i miljön är 
negativ bland annat beroende på ökad andel exploaterade 

stränder. I Norrbotten har arbetet med målet nedpriorite-
rats. Problem som lyfts fram är överfiske, övergödning och 
miljöfarliga ämnen liksom anspråk på kustnära boende och 
turism. Hot mot kulturvärdena på grund av för få brukare 
i jordbruk och fiske, särskilt i skärgården, tas också upp. De 
flesta länen kan inte se någon utvecklingstrend för miljö-
tillståndet. Flera framhåller dock att många åtgärder pågår, 
till exempel bildande av marina reservat, och att havsmiljö-
arbetet fått ökad tyngd genom havsmiljöpropositionen och 
regeringens prioritering.
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Våtmarkernas ekologiska och vattenhushål-
lande funktion i landskapet skall bibehållas 
och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.

Når vi miljö kvalitetsmålet? 
 Miljökvalitetsmålet kan endast nås till 2020 om 

kraftfulla åtgärder sätts in. För närvarande prioriteras 
från politiskt håll skydd av skog, vilket gör att åtgärder 
för naturvård inom bland annat miljökvalitetsmålet 
Myllrande våtmarker försenas. Hänsynen till våtmarker 
har ökat de senaste decennierna, men inte tillräckligt. 
Sannolikt byggs till exempel fortfarande skogsbil
vägar som skadar våtmarker. Trots stora insatser från 
myndigheter, organisationer och markägare skapas 
dessutom alltför få våtmarker i odlingslandskapet. 
Trenden för utvecklingen av miljötillståndet är otydlig. 
Bedömningen är att trenden ändrats från positiv till 
neutral sedan föregående år. Orsaken är att åtgärdsarbetet 
går för långsamt. Biologisk mångfald i våtmarker är inte 
prioriterat i miljöarbetet i stort. Mer resurser behövs för 
att återuppta hävden av tidigare brukade våtmarker, vil
ket gynnar både biologisk mångfald och kulturvärden.

Exploatering av våtmarker och utvinning av 
energitorv kan komma att öka, vilket skulle inverka 
negativt på möjligheten att nå målet. Regeringen har 
tagit bort den så kallade stoppregeln i den juridiska 
prövningen av torvtäkter, och uttalat att Sverige bör 
verka för en mildare syn på torv som bränsle inom 
FN:s klimatpanel och EU:s regelverk.

Miljööverdomstolen har under 2009 beslutat godkänna 
kalkutvinning i anslutning till Natura 2000områden* 
på norra Gotland vilka har våtmarker med mycket 
höga naturvärden. 

Våtmarker hör till de naturtyper som kan komma 
att drabbas hårdast av klimatförändringar. Många 
våtmarker är redan påverkade av markavvattning och 
blir extra sårbara vid till exempel torrperioder. Det är 
viktigt att klimatarbetet även ser till behovet av att 
återställa våtmarker utifrån deras vattenreglerande 
potential, som kan bidra till samhällets arbete med 
klimatanpassning.

För att målet ska nås krävs bättre hänsyn inom 
främst skogsbruket, till exempel genom att skogsbru
ket lämnar kantzoner mot myrar och undviker kör 
skador. Vattenlandskapet har helt förändrats de senas
te seklen och det är bra att det satsas på våtmarker för 
att minska läckaget av näringsämnen till havet. Sam
tidigt är det viktigt att även stärka andra ekosystem
tjänster, som våtmarkernas vattenreglerande funktio
ner och att de är livsmiljöer för djur och växter.

Når vi delmålen?

myrskyddsplanen
delmål, 2010 

 Samtliga våtmarksområden i Myrskyddsplan för Sverige 
skall ha ett långsiktigt skydd senast år 2010.

Delmålet är inte möjligt att nå i tid. I dagsläget åter
står att skydda 238 områden i myrskyddsplanen till 

m i l j ö k v a l i t e t s m å l  e l v a

Myllrande våtmarker
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år 2010. Arbetet har en jämn men alltför låg takt. I 
många delar av landet har det varit svårt att prioritera 
skydd av myrar i förhållande till långsiktigt skydd av 
skogsmark, som under det gångna året fått ytterligare 
politisk prioritet. 

Skyddet av myrar är inriktat på naturvärden men 
omfattar i vissa fall också höga kulturmiljövärden som 
till exempel uppstått när människor genom histo
rien brukat myrarna för slåtter. Den typen av värden 
behöver uppmärksammas i än högre grad i skydd och 
förvaltning. 

skogsbilvägar
delmål, 2006

 Senast år 2006 skall skogsbilvägar inte byggas över våt-
marker med höga natur- eller kulturvärden eller på annat sätt 
byggas så att dessa våtmarker påverkas negativt.

Målet har inte nåtts och inga nya data eller åtgär
der har tillkommit under året. Skogsstyrelsen har 
informerat markägare och genomfört utbildningar, 
men de få samråden om skogsbilvägar har inte ökat. 
Uppskattningsvis anmäls endast var tredje ny väg 
till Skogsstyrelsen. Årligen byggs 1 700 kilometer 
skogsbilvägar och bedömningen är att delar av dessa 
fortfarande berör värdefulla våtmarker. Därtill finns 
ett stort tryck på nya vägar i skogslandskapet för eta
blering av vindkraftverk och kommunikationsmaster.

våtmarker i odlingslandskapet
delmål, 2010 

 I odlingslandskapet skall minst 12 000 ha våtmarker och 
småvatten anläggas eller återställas fram till år 2010.

Målet bedöms inte längre möjligt att uppnå till 2010 
eftersom arbetet går för långsamt. Under perioden 
2000–2009 har 7 322 hektar våtmarker anlagts eller 
restaurerats i odlingslandskapet. Politiska priorite
ringar att minska övergödningen av havet ger dock 
tyngd åt våtmarksarbetet. Våtmarker behöver även 
anläggas, restaureras och hävdas för deras vattenreg
lerande funktioner och för att gynna biologisk mång
fald, inklusive fisk. Målet kommer troligen att kunna 
nås till år 2015.

Markägarnas intresse och åkermarkens värde har 
stor betydelse för delmålet. I några län finns stort 
intresse från markägare, i andra län behöver det öka. 
Flera länsstyrelser bedömer att takten främst begrän
sas av deras resurser till handläggning av våtmarks
stöd och vattenverksamhet.

Stora arealer våtmark har tidigare dikats ut inom 
jord och skogsbruket, något som ofta regleras i så 
kallade markavvattningsföretag. En del av de upp
skattningsvis 30 000 markavvattningsföretagen i 
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figur 11.1  Skydd av våtmarker i myrskyddsplanen 2009
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 källa: vic natur, naturvårdsverkets databas över skyddad natur

nya myrobjekt som saknar skydd

skyddade myrobjekt från 1994 års plan

myrobjekt som ska skyddas till 2010

Nationellt återstår 238 myrar att skydda till år 2010 enligt myr-
skyddsplanen från 1994. Med långsiktigt skyddade myrobjekt avses 
områden som i sin helhet skyddats som nationalpark, naturreservat, 
biotopskyddsområde, Natura 2000-område och/eller med 
naturvårdsavtal. Delmålet omfattar inte de 119 nya skyddsvärda 
objekt som upptäcktes när myrskyddsplanen reviderades 2006. 
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jordbruksmark har sannolikt förlorat sin ursprungliga 
betydelse och skulle kunna ändras för att återskapa 
våtmarker. Det är dock ofta juridiskt komplicerat 
och kräver samordning för att få alla berörda parter 
att komma överens. Alltså behövs resurser för utred
ningar och omprövningar.

Bättre styrning och bättre samordning mellan flera 
markägare behövs för att få till stånd rätt våtmark 
på rätt plats i landskapet samt för att genomföra 
stora, kostnadseffektiva våtmarksprojekt. Flertalet 
länsstyrelser har tagit fram planeringsunderlag och 
Naturvårdsverket har under 2009 publicerat vägled
ning för detta arbete. Regeringen har för 2010 avsatt 
särskilda medel för länsstyrelsernas och kommuners 
arbete med att återskapa våtmarker i enlighet med 
planeringsunderlaget. Pengarna kommer sannolikt att 
användas till uppsökande verksamhet för att väcka 
markägares intresse och erbjuda stöd och rådgivning.

Från 2010 finns möjlighet att finansiera förunder
sökningar, projektering och tillståndsansökningar för 
våtmarker genom landsbygdsprogrammet*. Ersätt
ningarna för våtmarker har också ändrats från 2010 
och det är nu möjligt att få full ersättning vid större 
våtmarksprojekt. Dessutom är ersättningen för sköt
sel höjd för våtmarker som anlagts på åkermark. 

Ytterligare en nyhet som kan påverka delmålet 
positivt är att kommuner och ideella föreningar kan 
söka bidrag inom satsningen Lokala vattenvårds 

projekt (LOVA*) för åtgärder som minskar övergöd
ningen i Östersjön och Västerhavet. Till exempel  
kan det röra samarbete kring våtmarker mellan jord
brukare i en kommun. 

Huvuddelen av länen bedömer att målet kan nås med 
ytterligare åtgärder. Endast Blekinge bedömer att målet 
kommer att nås, bland annat eftersom länets värdeful-
laste våtmarker kommer att ha ett långsiktigt skydd inom 
några år. Kronobergs län och Halland bedömer å andra 
sidan att målet inte kan nås eftersom arbetet med skydd 
av myrar och återskapande av våtmarker går alltför lång-
samt. Jämtland ser ett växande problem i barmarkskörning 
liksom i utbyggnaden av vindkraft som kräver nya vägar 

och ledningar, och bedömer att utvecklingen av tillståndet 
i miljön är negativ. Östergötland pekar på att skogsmarks-
gödsling och dikesrensning eventuellt kan öka och försämra 
möjligheterna att nå målet. Resurserna till anläggning och 
restaurering av våtmarker har ökat. Samtidigt har medel för 
skydd och skötsel av värdefulla våtmarker minskat. Flera län 
framhåller att skogsbruket är ett betydande hot mot våt-
markerna. Klimatförändringar, torvtäkter, bristande skötsel 
av kulturhistoriska värden och igenväxning är andra hot. 
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figur 11.2  Total areal anlagda och restaurerade våtmarker 
i odlingslandskapet 2000–2009

 källa: jordbruksverkets databaser prost och dawa samt
uppgifter från länsstyrelser, svensk våtmarksfond och wwf
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Arealen nytillkommen anlagd och restaurerad våtmark i odlings-
landskapet ökar, även om delmålet om 12 000 hektar inte nås till 
2010. Merparten utgörs av våtmarker som anlagts i södra Sverige 
genom landsbygdsprogrammet. 
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Skogens och skogsmarkens värde för biologisk 
produktion skall skyddas samtidigt som den 
biologiska mångfalden bevaras samt kultur-
miljövärden och sociala värden värnas.

Når vi miljö kvalitetsmålet? 
 Miljökvalitetsmålet bedöms inte kunna nås 

till år 2020. Ytterligare åtgärder behövs inom en nära 
framtid om målet på sikt ska kunna nås. Ett allt 
större uttag av grenar och toppar från skogsbruket 
medför ökade näringsförluster som bör kompenseras 
för. Mängden död ved och äldre lövrik skog ökar 
och skyddet av skog pågår löpande. Ändå fortsätter 
värdefulla naturmiljöer att utarmas och kulturmiljö-
värden skadas i stor omfattning. Utarmningen och 
skadorna är delvis irreversibla och bevarandet, hänsy-
nen och skötseln är otillräcklig. Åtgärder genomförs 
för att utveckla naturmiljön och göra den tillgänglig 
för rekreation och friluftsliv, även om det inte sker i 
någon stor omfattning. Sammantaget gör det att tren-
den för målet är oklar.

Uttaget av olika sortiment från skogen som 
används till bioenergi ökar. Under 2008 avtog avverk-
ningarna kraftigt men har under 2009 åter börjat öka 
i takt med förbättrad konjunktur för skogsindustrin. 
På grund av klimatförändringen kommer samhällets 
behov av förnybar råvara sannolikt att fortsätta öka. 
Uttag av grenar och toppar samt virke från skogen 
kan tillsammans medverka till långsam försurning 

och utarmning av marken. Framför allt återföring av 
aska kan på många marker kompensera för uttaget. 
Återföringen ökar, men det kan ta tid innan den 
utförs i alla områden där den behövs.

m i l j ö k v a l i t e t s m å l  t o l v
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figur 12.1  Ökad areal formellt skyddad skogsmark nedan 
gränsen för fjällnära skog 1998–2009
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Den skyddade skogsmarken har ökat från basåret 1998 med totalt 
256 000 hektar, varav drygt 215 000 hektar naturreservat, drygt 
17 000 hektar biotopskyddsområde och knappt 24 000 hektar 
naturvårdsavtal. Under 2009 tillkom 13 236 hektar. Diagrammet 
visar beslutad areal biotopskyddsområden och naturvårdsavtal 
samt inköpt areal för bildande av naturreservat. Utöver detta har 
ytterligare areal undantagits från skogsproduktion, se vidare 
under delmålet Långsiktigt skydd av skogsmark.
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Sedan mitten av 1900talet har den vanligaste avverk
ningsmetoden blivit trakthyggesbruk, där i stort sett 
alla träd avverkas samtidigt när skogen blivit tillräck
ligt gammal. Det har lett till ett allt mer intensivt 
skogsbruk. Samtidigt har landskapet blivit mer frag
menterat ur naturvårdsbiologisk synpunkt, vilket haft 
negativ inverkan på ett stort antal skogslevande arter. 
Tillgången till många värdefulla natur och kultur
miljöer och deras kvalitet har minskat till långt under 
de nivåer som krävs för att på lång sikt bevara den 
biologiska mångfalden. Insatserna för formellt skydd 
av skog och markägarnas frivilliga bevarande av skog 
bidrar till att förbättra situationen, men ytterligare 
åtgärder behövs för att nå ett hållbart nyttjande i ett 
landskapsperspektiv*. 

Tillräcklig miljöhänsyn för att nå kraven i skogs
vårdslagen tas i dagsläget på 75 procent av den avver
kade arealen. På 32 procent av arealen är hänsynen 
större än lagkraven och på 25 procent av arealen 
är den lägre. För att nå målet behöver i princip all 
avverkning uppnå lagens krav och en stor andel 
behöver dessutom ta betydligt större hänsyn än vad 
lagen kräver.

Utvecklingen är positiv för mängden gammal skog, 
äldre lövrik skog och död ved. Från naturvårdssyn
punkt behöver mängderna öka väsentligt mer än i 
dag, men målnivåerna till år 2010 har sannolikt redan 
nåtts. Betydligt större arealer skyddsvärd skog behö
ver också långsiktigt undantas från skogsbruk och 
vissa marker behöver naturvårdande skötsel. Sam
mantaget gör det att en påtaglig förbättring för den 
biologiska mångfalden bedöms vara svår att uppnå 
före år 2020, eftersom det tar tid att ändra attityder 
och genomföra förbättringar. Dessutom återhämtar 
naturmiljön sig långsamt.

Forn och kulturlämningar skadas i stor omfattning 
vid skogsbruk. Markberedning orsakar de grövsta 
skadorna. Det saknas ett heltäckande inventerings
underlag om var kulturmiljövärden förekommer för 
stora delar av skogsmarken, framför allt i Norrlands 

inland. Miljöer med biologiskt kulturarv, exempelvis 
hamlade träd och betade skogar, minskar i mängd 
och kvalitet. Det sker på grund av utebliven skötsel 
eller omläggning till annan markanvändning. 

Rekreation och friluftsliv värderas högt av män
niskor och vistelse i naturmiljöer har ofta en positiv 
inverkan på vår hälsa. Miljöer med anknytning till 
skogen bör därför göras tillgängliga och skötas så att 
de blir upplevelserika, men planeringsunderlag och 
styrmedel saknas ofta för detta. Några goda exempel 
på insatser som främjar friluftsliv finns dock inom 
satsningen Lokala naturvårdsprojekt (LONA*).

delmål 2010

konfidensintervall uppskattad förändring

Not. Konfidensintervallet visar med 95 procents säkerhet inom vilket intervall den
verkliga förändringen ligger.
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figur 12.2  Förändring av volymen hård död ved 1998–2008
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 källa: riksskogstaxeringen, slu

Volymen hård död ved har ökat kraftigt sedan basåret 1998 och 
målet har sannolikt redan uppnåtts. Förändringen avser skogsmark 
utanför skyddade områden. Skogsägarna har sparat mer död ved 
tack vare information, rådgivning och utbildning om dess betydelse 
för många organismer. Därtill har mer död ved tillkommit genom 
stormfällning.
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Når vi delmålen?
långsiktigt skydd av skogsmark
delmål, 2010

 Ytterligare 900 000 ha skyddsvärd skogsmark skall 
undantas från skogsproduktion till år 2010.

För att målet ska nås krävs att skogsmark nedanför 
det fjällnära området får ett långsiktigt skydd,  
i form av ytterligare 320 000 hektar naturreservat,  
30 000 hektar biotopskyddsområden och 50 000 hek
tar naturvårdsavtal jämfört med 1998. Dessutom ska 
ytterligare minst 500 000 hektar skyddas frivilligt av 
skogsbruket. Av de 400 000 hektar som ska skyddas 
formellt har knappt 256 000 hektar säkrats till och 
med 2009.

För att nå delmålet om formellt skydd behöver 
ytterligare cirka 144 000 hektar undantas från skogs
bruk. Under år 2010 bedöms drygt 17 000 hektar 
tillkomma i det ordinarie, anslagsfinansierade skydds
arbetet och cirka 42 000 hektar från en överenskom
melse mellan Naturvårdsverket och Fastighetsverket. 
Överenskommelsen ligger nu hos regeringen för 
godkännande. Utöver dessa insatser och de insatser 
som kan göras med de ordinarie anslagen för skydd 
behöver dock ytterligare 85 000 hektar skyddas 
formellt under år 2010 för att målet ska kunna nås. 
Regeringen har i proposition 2009/10:169 föreslagit att 
100 000 hektar skog förs över från Sveaskog till staten 
för att användas som bytesmark i naturreservatsarbetet. 
Tillsammans med fortsatt skyddsarbete innebär det, 
om riksdagen bifaller propositionen, att den kritiska 
resursbristen för ersättningar till markägare är hävd 
och delmålet i princip kan anses uppnått under 2010. 
Det praktiska arbetet med att genomföra bytes
affärerna och bilda naturreservaten enligt miljöbalken 
kommer att fortsätta under ett antal år framåt.

För att nå målet om de frivilliga avsättningarna 
behöver den avsatta skyddsvärda arealen öka till  
730 000 hektar. Den senaste uppföljningen angav en 
total areal om cirka 970 000 hektar frivilliga avsätt
ningar på produktiv skogsmark nedan gränsen för 

fjällnära skog, varav drygt 700 000 hektar av arealen 
var dokumenterad och bedömdes vara skyddsvärd. 
Målarealen för frivilliga avsättningar kan därmed vara 
uppnådd. En ny uppföljning pågår.

förstärkt biologisk mångfald
delmål, 2010 

 Mängden död ved, arealen äldre lövrik skog och gammal 
skog skall bevaras och förstärkas till år 2010 på följande sätt: 

• mängden hård död ved skall öka med minst 40 % i hela 
landet och med avsevärt mer i områden där den biologiska 
mångfalden är särskilt hotad,

• arealen äldre lövrik skog skall öka med minst 10 %,

• arealen gammal skog skall öka med minst 5 %,

• arealen mark föryngrad med lövskog skall öka.

Tillgången på död ved, gammal skog och lövskog av 
god kvalitet är viktig för den biologiska mångfalden. 
Utvecklingen för dessa har varit kraftigt positiv och 
målet har sannolikt redan nåtts. Om kvalitet och geo
grafisk fördelning fullt ut motsvarar det naturvårds
biologiska behovet är dock oklart. För mark med 
föryngrad lövskog finns en tendens till att arealen 
minskar, något som dock inte har kunnat verifieras.

skydd för kulturmiljövärden
delmål, 2010 

 Skogsmarken skall brukas på sådant sätt att fornlämningar 
inte skadas och så att skador på övriga kända värdefulla kultur-
lämningar är försumbara senast år 2010.

Delmålet kommer inte att nås. Det saknas data för 
att kontinuerligt och systematiskt följa måluppfyl
lelsen över tiden. Skadeinventeringar från 2006 visar 
dock att skogsbruket skadar fornlämningar i stor 
omfattning. Drygt 50 procent av objekten och nästan 
70 procent av de skyddsområden som hör till forn
lämningarna var skadade av skogsbruk i de studerade 
avverkningsområdena vid undersökningstillfället. 

Framför allt orsakar markberedning grova skador. 
Skadenivån är även hög för skogens övriga kultur
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lämningar som till exempel torpmiljöer, kolbottnar 
och kojgrunder. Under de senaste åren har andelen 
areal som avverkas med obetydlig hänsyn till värdefulla 
kulturmiljöer ökat från 8 till 16 procent. Full hänsyn tas 
i 60 procent av fallen. Inventeringsmetoderna skiljer 
sig åt för forn och kulturlämningar och kan därför inte 
jämföras. 

når vi de regionala målen? 
Alla län utom ett bedömer att målet är mycket svårt eller 
omöjligt att nå. Endast Kronobergs län bedömer att det 
kan nås med ytterligare åtgärder. Många nybildade natur-
reservat och en positiv utveckling av äldre lövrik skog och 
död ved har givit bättre förutsättningar i länet. Många andra 
län pekar på liknande inslag i utvecklingen och förutom 
Kronoberg bedömer också Kalmar län och Västra Götaland 
att tillståndet i miljön utvecklas positivt. Många län redo-
visar att skogar med höga värden fortfarande avverkas, att 

antalet skogslevande arter minskar och att skyddet går för 
långsamt. Stockholms län öppnar av resursskäl inga nya 
reservatsärenden. Genomgående är att stora skador sker 
på kulturlämningar. Även för naturvärden finns det brister 
i hänsynen. Oro finns för negativa effekter av ökat uttag av 
biobränsle. Gotland, Stockholms, Dalarnas, Gävleborgs och 
Norrbottens län bedömer att tillståndet i miljön samman-
taget försämras. De flesta länen ser dock ingen tydlig trend 
i utvecklingen.

figur 12.3  Andel skador på fornlämningar 2006 

 källa: riksantikvarieämbetet, skogsstyrelsen

Uppföljning av fornlämningsobjekt efter slutavverkning på ytor 
som enbart har avverkats och ytor som både har avverkats och 
markberetts visar att skogsbruk skadar fornlämningsobjekt i stor 
omfattning. Totalt 126 av 240 fornlämningsobjekt hade skadats i 
studien. Före markberedning hade 43 procent av objekten skadats, 
efter markberedning 65 procent.
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figur 12.4  Typ och grad av skador på fornlämningar 2006
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 källa: riksantikvarieämbetet, skogsstyrelsen

ringa påverkan skada grov skada

Uppföljning av skador på fornlämningsobjekt på slutavverkade ytor 
visar bland annat att den vanligaste skadetypen är övertäckning, där 
ringa påverkan dominerar. Markberedningsaggregat orsakar de 
grövsta skadorna. Sammanlagt är också grov skada den vanligaste 
förekommande graden av skada. Studien avser enbart slutavverkade 
ytor som både har avverkats och markberetts. Totalt antal skador var 
145, fördelat på 69 fornlämningsobjekt.
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Odlingslandskapets och jordbruksmarkens 
värde för biologisk produktion och livsmedels-
produktion skall skyddas samtidigt som den 
biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena 
bevaras och stärks.

Når vi miljö kvalitetsmålet? 
 Miljökvalitetsmålet bedöms möjligt att nå 

under förutsättning att ytterligare åtgärder vidtas och 
att vi inom en snar framtid kan se förändringar i tren
der som i dag är negativa. Positivt är att jordbruks
politiken går mot ökade åtgärder för att gynna natur 
och kulturvärden. Trenderna för biologisk mångfald 
och kulturmiljö är dock fortfarande osäkra, trots omfat
tande ersättningar för miljöåtgärder inom jordbruket. 
Den tidigare positiva utvecklingen har vänt för indika
torerna för betesmarker samt landskapselement, som 
exempelvis stenmurar och odlingsrösen. Det gör att 
det inte längre går att se någon tydlig utvecklingsrikt
ning för tillståndet i miljön. För att miljökvalitetsmå
let ska nås behövs ökade insatser för att gynna natur 
och kulturvärden i slättbygd. Även förstärkta insatser 
för ängs och betesmarker är nödvändiga. 

Odlingslandskapets värden är beroende av att 
markerna brukas och att det är attraktivt att leva 
och verka på landsbygden. Utformningen av EU:s 
gemensamma jordbrukspolitik och svensk lands

bygdspolitik är därför avgörande för möjligheterna 
att nå målet. I 2009 års översyn av jordbrukspolitiken 
beslutades om ytterligare satsningar inom nuvarande 
landsbygdsprogram*, där ersättningar för miljöåtgär
der ingår.

Jordbrukets strukturomvandling med intensivare 
odling i slättbygderna samtidigt som delar av skogs 
och mellanbygderna växer igen bidrar i båda fallen 
till att många av odlingslandskapets arter är hotade 
eller minskar. Strukturomvandlingen påverkar också 
mångfalden av bebyggelsemiljöer när många av lant
brukets ekonomibyggnader inte längre används och 
förfaller.

Fortfarande hävdas betydande arealer betesmark, 
men den nedåtgående trenden de senaste åren är 
oroande eftersom betesmarker hör till de mest artrika 
biotoperna i odlingslandskapet. Att allt färre land
skapselement sköts är till nackdel för det kulturhisto
riska värdet, liksom ofta även för växter och djur.

För fåglar med sin främsta hemvist bland åkrar och 
betesmarker har det under en period funnits tecken 
på att den tidigare stadigt nedåtgående trenden upp
hört. Under de senaste tio åren har förbättringar skett 
för flera arter, vars populationer har stabiliserats och  
i vissa fall till och med ökat. Fortfarande minskar 
dock vissa vanliga arter.

Som en följd av ändrad jordbrukspolitik och högre 
spannmålspriser har mängden mark som ligger i träda 
i de mest intensivt odlade slättbygderna minskat.  
I dessa områden behövs åtgärder som gynnar natur 

m i l j ö k v a l i t e t s m å l  t r e t t o n

Ett rikt odlingslandskap
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och kulturvärden inom ramen för ett konkurrenskraf
tigt jordbruk. Under 2009 karterades all jordbruks
mark i Sverige, vilket resulterat i att den registrerade 
åker och betesmarksarealen minskar. Odlingsland
skapet är även viktigt för folkhälsan eftersom ett bru
kat och levande odlingslandskap är av stor betydelse 
för friluftsliv och rekreation.

Tillståndet för åkermarken och dess långsiktiga 
produktionsförmåga är tillfredsställande. Förore
ning med kadmium samt markpackning som leder 
till sämre odlingsbetingelser bör dock hållas under 
uppsikt. Exploateringen av jordbruksmark för tätorts
bebyggelse och infrastruktur bedöms inte vara något 
problem på nationell nivå men lokalt kan effekterna 
vara stora.

Når vi delmålen?
ängs- och betesmarker
delmål, 2010

 Senast år 2010 skall samtliga ängs- och betesmarker beva-
ras och skötas på ett sätt som bevarar deras värden. Arealen  
hävdad ängsmark skall utökas med minst 5 000 ha och  
arealen hävdad betesmark av de mest hotade typerna skall 
utökas med minst 13 000 ha till år 2010.

Bedömningen är att delen om ökad areal hävdade 
marker kan nås inom tidsramen. Det finns dock en 
osäkerhet i hur natur och kulturvärdena utvecklas i 
ängs och betesmarkerna. Vad som menas med del
målets formulering om samtliga ängs och betesmar
ker är inte helt tydligt, men bedöms motsvara cirka 
450 000 hektar. 
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figur 13.1  Areal betesmark med miljöersättning 2000–2009

2000

 källa: jordbruksverkets handläggningssystem

total areal betesmark med miljöersättning
areal betesmark med tilläggsersättning/särskilda värden 
(högre skötselkrav)

Arealen betesmark som sköts med miljöersättning ökade fram till 
2005, men är nu återigen på ungefär samma nivå som 2003, cirka 
435 000 hektar. Minskningen sammanfaller med ändrade regler 
för miljö- och gårdsstöd samt att ett nytt landsbygdsprogram 
införts.
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figur 13.2  Areal ängsmark med miljöersättning 2000–2009

2000

 källa: jordbruksverkets handläggningssystem

total areal ängsmark med miljöersättning

målnivå 2010

areal ängsmark med tilläggsersättning/särskilda värden 
(högre skötselkrav)

Arealen ängsmark som sköts inom miljöersättningen har haft en 
god ökningstakt och uppgår i dag till cirka 8 400 hektar. Målet är 
att minst 10 000 hektar ska hävdas 2010.
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Arealen betesmark som sköts med miljöersättning 
från landsbygdsprogrammet ökade fram till 2005, 
men har sedan dess sjunkit igen. Ett nytt lands
bygdsprogram, en ny betesmarksdefinition och 
ändrade regler för miljö och gårdsstöd sammanfal
ler tillsammans med en noggrannare inventering av 
jordbruksmark med arealminskningen. Ängsmarkerna 
med miljöersättning fortsätter att öka och det finns 
indikationer på att betydande arealer sköts även 
utanför miljöersättningen. Efter anmärkningar från 
EUkommissionen ändrades reglerna 2008 och åter
igen 2009 för hur mycket träd och buskar som får 
finnas i ängs och betesmarker. En utvärdering av 
miljöeffekterna av dessa ändringar pågår.

småbiotoper
delmål, delvis 2005 

 Mängden småbiotoper i odlingslandskapet skall bevaras 
i minst dagens omfattning i hela landet. Senast till år 2005 
skall en strategi finnas för hur mängden småbiotoper i slätt-
bygden skall kunna öka.

Målet om att mängden diken, åkerholmar, alléer och 
andra småbiotoper ska bevaras i minst den omfattning 
som fanns år 2000 bedöms kunna nås med ytterli
gare åtgärder. Ett projekt för att följa småbiotopernas 
utveckling pågår. Målet till 2005 om en strategi för 
fler småbiotoper är uppnått och några av förslagen 
finns med som miljöåtgärder i det nya landsbygds
programmet, till exempel trädor avsedda att gynna 
biologisk mångfald.

kulturbärande landskapselement
delmål, 2010 

 Mängden kulturbärande landskapselement som vårdas 
skall öka till år 2010 med ca 70 %.

Bedömningen är att delmålet inte kommer att kunna 
nås. De förändringar i reglerna för miljöersättningen 
som gjordes från 2007 för att fler kulturbärande 
landskapselement skulle vårdas har inte gett önskat 
resultat. Utvecklingen för både linjeelementen, som 

gärdesgårdar och stenmurar, och punktelementen, 
som åkerholmar och odlingsrösen, är sådan att målet 
inte bedöms möjligt att nå till 2010.

växtgenetiska resurser och  
inhemska husdjursraser
delmål, 2010 

 Senast år 2010 skall det nationella programmet för växt-
genetiska resurser vara utbyggt och det skall finnas ett  
tillräckligt antal individer för att långsiktigt säkerställa  
bevarandet av inhemska husdjursraser i Sverige.

Inventeringen som pågår inom det nationella pro
grammet för växtgenetiska resurser är i sitt slutskede. 
De växtsorter som påträffats har börjat samlas in för 
bedömning. Programmet övergår efter 2010 i en för
valtningsfas. Delmålet nås alltså inom tidsramen när 
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figur 13.3  Utveckling för två fågelarter 
i jordbrukslandskapet 1975–2009

1975

 källa: svensk fågeltaxering, lunds universitet

Sånglärka Ladusvala

Den stadigt nedåtgående trenden för flera fåglar med sin främsta 
hemvist bland åkrar och betesmarker ser ut att ha brutits. Ladu-
svala är en av de arter som efter en längre tids minskning har 
återhämtat sig under de senaste tio åren. Fortfarande minskar 
dock vissa vanliga arter som exempelvis sånglärka.
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det gäller växter. Alla husdjursraser som Sverige har ett 
bevarandeansvar för är dock inte utom fara. Fler raser 
har dessutom tillkommit, som svensk låglandsboskap 
utan inslag av holstein samt svensk lantrasgris. Under 

2010 fortsätter arbetet med att genomföra handlings
planen för långsiktigt uthållig förvaltning. Trots detta 
bedöms den del av målet som berör inhemska hus
djursraser svår att nå under perioden.

når vi de regionala målen? 
Kalmar, Skåne och Västra Götalands län med stora jord-
bruksarealer, men även Kronobergs, Västmanlands och 
Norrbottens län, bedömer att målet är mycket svårt eller 
omöjligt att nå. Ett allt mer intensivt jordbruk i slättbygder 
och förlust eller bristande skötsel av betesmarker, slåtter-
ängar, småbiotoper och kulturelement, liksom nedläggning 
av jordbruk och igenväxning i mellan- och skogsbygder ses 
som de stora hoten. Även exploatering av jordbruksmark 

framhålls som problem. Övriga län ser i stort samma problem- 
bild, men bedömer ändå att målet är möjligt att nå med 
ytterligare åtgärder. Två län, Dalarna och Jönköping, anser 
att tillståndet i miljön utvecklas positivt. Elva län ser ingen 
trend medan åtta län ser en negativ utveckling av miljö-
tillståndet. Länen konstaterar att EU:s jordbrukspolitik har 
avgörande betydelse. Inom landsbygdsprogrammen görs till 
exempel många goda insatser.
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Fjällen skall ha en hög grad av ursprunglighet 
vad gäller biologisk mångfald, upplevelse- 
värden samt natur- och kulturvärden. Verksam-
heter i fjällen skall bedrivas med hänsyn till 
dessa värden och så att en hållbar utveckling 
främjas. Särskilt värdefulla områden skall 
skyddas mot ingrepp och andra störningar.

Når vi miljö kvalitetsmålet? 
 Den samlade bedömningen är att miljökva

litetsmålet kan nås om berörda sektorer och samhäl
let som helhet visar ökad hänsyn och engagemang 
för fjällmiljön. Inget av delmålen bedöms dock vara 
möjliga att uppnå inom utsatt tid och den tidigare 
positiva trenden för tillståndet i miljön bedöms ha 
ändrats då ingen tydlig förbättring kan ses. 

Positivt är att åtgärdsprogram* har tagits fram för 
hotade arter i fjällen och att allt fler snöskotrar som 
säljs har låg bullernivå. Både snöskotrar och terräng
motorcyklar blir dock allt fler och mer kunskap behövs 
om hur ökningen påverkar både ljudmiljön och fram
tida skador på mark och vegetation. Störningar och 
skador från terrängfordon väntas växa än mer framöver 
om inte ytterligare förebyggande åtgärder sätts in. 

Länsstyrelserna samverkar sedan flera år i ett 
gemensamt regionalt miljö och hushållningsprogram 
för fjällen. Särskilt viktig är fjällanpassad resurs och 

utvecklingsplanering samt fortsatt kunskapsuppbygg
nad inom området.

Naturvårdsverket har under 2009 genomfört en 
förstudie med syfte att ta fram underlag för indi
katorer, metodutveckling och verktyg för en håll
bar förvaltning av fjällen, och därigenom förbättra 
möjligheterna att nå målet. Forskargruppen bakom 
förstudien har med stort stöd av ett 40tal medver
kande myndigheter, intresseorganisationer och andra 
forskare genomfört en omfattande kartläggning och 

m i l j ö k v a l i t e t s m å l  f j o r t o n
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figur 14.1  Antal renar 2001–2009
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källa: sametinget och länsstyrelsen

Antalet renar är en indikator på betestrycket i fjällregionen. 
Renarna räknas efter slakt och före kalvning vid samebyarnas 
skiljning under vintern. 
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systemanalys av bland annat hur samverkan mellan 
olika sakägare och intressenter i fjällområdet ser ut. 
Forskarna visar utifrån analysen på brister i miljö
kvalitetsmålet, bland annat att det fokuserar ensidigt 
på ekologisk uthållighet och inte ser till sociala och 
ekonomiska komponenter för en hållbar utveckling 
i fjällen. De identifierar också problem mellan myn
digheter och sakägare samt vad som kan påverka och 
hindra en effektiv och hållbar förvaltning av fjäll
området. Förstudien innehåller även förslag till nya 
indikatorer, som binder samman olika markanvänd
ningsintressen med förvaltningsfrågor och pekar ut 
områden där mer kunskap behövs.

Fortsatt renbete i fjällandskapet behövs både av 
natur och kulturmiljöskäl. Samtidigt bör rensköt
seln fortsätta att bedrivas och utvecklas på ett sätt 
som är hållbart för miljön. Andra verksamheter som 
påverkar natur och kulturmiljöer samt övriga upp
levelsevärden kvarstår och riskerar att förstärkas på 
sikt. Projektering av vindkraft har till exempel ökat 
under 2009. Nya anläggningar med tillhörande vägar 
och kraftledningar kan bidra till ökade störningar av 
rensskötseln och friluftslivet. Det samma gäller en 
ökande aktivitet av mineralprospektering och prov
brytning av värdefulla mineraler. 

Miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap, 
Levande skogar, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande 
våtmarker samt Ett rikt växt- och djurliv berör också 
fjällen. Mer kunskap behövs om hur dessa påverkar 
varandra i fjällmiljön. Fjällen påverkas dessutom fort
satt av försurning och klimatförändringar.

Når vi delmålen?

skador på mark och vegetation
delmål, 2010

 Skador på mark och vegetation orsakade av mänsklig 
verksamhet skall vara försumbara senast år 2010.

Det regionala miljömålsarbetet har stor betydelse för 
delmålet, som inte kommer att nås inom tidsramen. 

Om terrängkörningsplaner införs för verksamheter inom 
fjällområdet och trafiken leds bort från de mest känsliga 
områdena kan det ökade slitaget minska och naturen 
återhämta sig på längre sikt. Riskerna för skador på mark 
och vegetation bedöms indirekt genom antalet renar 
och antalet terrängfordon, i brist på bättre underlag.

Mätningar och undersökningar från miljöövervak
ningsprogrammet Nationell inventering av landskapet i 
Sverige (NILS) används i miljömålsarbetet. Med hjälp 
av fjärranalys kartläggs bland annat strukturer av kör
spår och utvecklingen kan följas över tid. Mer kunskap 
behövs om renbetets betydelse för fjällekosystemet, 
klimatförändringens påverkan på vegetationen samt 
storleken och betydelsen av olika former av slitage.

Under 2009 har Naturvårdsverket fördelat fem 
miljoner kronor till länsstyrelserna i fjällen för att 
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figur 14.2  Terrängskotrar i trafik i fjällänen 1980–2009

1995
1990

1985
2000

2005
2009

källa: scb Not. Avser terrängfordon med tjänstevikt på högst 400 kg. 

summa

Jämtlands länNorrbottens län
Dalarnas länVästerbottens län

Antal registrerade terrängskotrar i trafik visar potentiella fordon 
som används, och därmed indirekt hur stora körskadorna blir på 
mark och vegetation samt förekomst av buller. Förutom snö-
skotrar ingår även fyrhjulingar, som har ökat kraftigt de senaste 
åren. De beräknas bidra mer till problemen med markslitage 
eftersom de till övervägande del körs på barmark. 
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samebyarna ska kunna få möjlighet att upprätta ter
rängkörningsplaner, med tillhörande markförstärkning 
i fjällvärldens våtmarker. Arbetet har påbörjats i sex 
samebyar och detta kan på sikt medföra minskat slita
ge och att mark och vegetation därmed återhämtar sig. 

I det fortsatta arbetet bör även terrängkörning på 
barmark som bedrivs inom turism och fritidsaktiv
teter samt andra verksamheter än renskötseln följas 
upp. Sammantaget behövs betydande insatser med 
en kombination av styrmedel för att åstadkomma en 
minskad påverkan av den ökande barmarkskörning
en. Fortsatt forsknings och utvecklingsarbete om 
effekterna av terrängkörningen är också nödvändigt.

buller
delmål, 2010/2015 

 Buller i fjällen från motordrivna fordon i terräng och luft-
fartyg skall minska och uppfylla följande specifikation, näm-
ligen att:

• minst 60 % av terrängskotrar i trafik senast år 2015 skall 
uppfylla högt ställda bullerkrav (lägre än 73 dBA),

• buller från luftfartyg senast år 2010 skall vara försumbart 
både inom regleringsområde klass A enligt terrängkörnings-
förordningen (1978:594) och inom minst 90 % av national-
parksarealen.

Delmålet bedöms svårt att nå inom utsatt tid. För 
att öka andelen terrängskotrar med lägre ljudnivå 
krävs bland annat att EU inför gränsvärden för buller 
för nya terrängskotrar, något som Naturvårdsverket 
föreslog till EUkommissionen redan 2005 men som 
ännu inte har genomförts. För att följa utvecklingen 
krävs också att trafikregistret innehåller uppgifter 
om bullernivåer. Frågan utreds av Transportstyrelsen 
men arbetet är ännu inte klart. 

Antalet snöskotrar med fyrtaktsmotorer, som nor
malt har lägre bullernivå, fortsätter att öka. De utgör i 
dag ungefär hälften av antalet sålda fordon. Samtidigt 
ökar snöskoterturismen i fjällen, vilket leder till mer 
buller och störningar. Luftfartsstyrelsen utredde under 
2007 flygverksamheten i fjällens nationalparker, där 
främst helikopterflyg leder till buller. Huvuddelen av 

flygtrafiken startar och landar i de skyddade områdena 
och en reglering av detta skulle minska överflygning
arna och på så sätt reducera bullret. 

Länsstyrelsen i Dalarna tog under 2009 på upp
drag av Naturvårdsverket fram en metod för att mäta 
faktiskt buller i fjällområdet, vilket visade att ljud
kvaliteten varierar kraftigt över tid och rum. Ibland är 
ljudnivåerna så låga att de inte kan mätas, vid andra 
tillfällen är besökstrycket högt och leder till buller 
från skotrar. Metoden skulle kunna användas som 
en ny indikator för att mäta utvecklingen av buller i 
fjällmiljöer. Slutsatsen är att realistiska gränsvärden 
behövs i förhållande till hur ljudhändelser i land
skapet upplevs av människor och djur under olika 
säsonger och tidpunkter.

natur- och kulturvärden
delmål, 2010 

 Senast år 2010 skall merparten av områden med represen-
tativa höga natur- och kulturvärden i fjällområdet ha ett lång-
siktigt skydd som vid behov omfattar skötsel och restaurering.

Bedömningen kvarstår att det inte är möjligt att nå 
delmålet inom utsatt tid. Fortsatta åtgärder krävs 
även efter år 2010. Stora områden i fjällområdet är 
skyddade som nationalparker eller naturreservat. Om 
de planerade nationalparkerna i fjällen genomförs 
enligt Naturvårdsverkets nationalparksplan ökar den 
skyddade arealen ytterligare. För lite görs dock för 
att inventera och skydda livet i fjällens vattenmiljöer. 
Mer kunskap behövs till exempel om hur växt och 
djurlivet i vattenmiljöerna inom fjällen påverkas av 
klimatförändringar och försurning.

Riksantikvarieämbetet har genom det svenska 
fjäll och samemuseet Ájtte gjort en utredning som 
visar att kulturvärden sällan skyddas i befintliga 
naturreservat och nationalparker. Helt avgörande för 
att nå delmålet på sikt är det regionala arbetet för att 
bevara det samiska kulturarvet och öka kunskapen 
om utbredningen av fjällets kulturmiljö – dels i redan 
skyddade områden, dels för att kunna ge nya områ
den ett långsiktigt skydd. 
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figur 14.3 Areal skyddad mark ovan gränsen för fjällnära skog 
och föreslagen förändring enligt nationalparksplanen 

 källa: naturvårdsverket 

nationalparker

nuläge nationalparksplanen

naturreservat

En förhållandevis hög andel av fjällområden med höga naturvär-
den är skyddade som naturreservat eller nationalparker. I den 
nationalparksplan Naturvårdsverket tog fram 2008 föreslås att 
den totala arealen nationalparker i fjällområdet som i dag saknar 
skydd ska öka med 280 000 hektar. Dessutom föreslås en ombild-
ning av några naturreservat till nationalparker. Ombildningen 
innebär ett starkare skydd mot påverkan från infrastruktur, 
mineralutvinning, vindkraft och annan exploatering. National-
parksplanen ska fungera som Naturvårdsverkets långsiktiga 
planeringsunderlag. En genomförandeplan för de närmaste fem 
åren är framtagen.

når vi de regionala målen? 
Alla fyra fjällänen bedömer att målet är möjligt att nå med 
ytterligare åtgärder. Dalarna och Västerbotten bedömer 
att utvecklingen av tillståndet i miljön är positiv, medan 
Jämtland och Norrbotten inte ser någon tydlig trend. Påverkan 
inom exploaterade områden är stor och ökar, men stora delar 
av fjällens naturvärden är skyddade. Samverkan och plane-
ring är viktig för en hållbar utveckling. Dalarna lyfter fram 
behovet av ökad kunskap om fjällens natur- och kulturmiljöer 
samt om vilken påverkan fjällen tål. Terrängskotrar och bar-

markskörning är tydliga problem, men Jämtland redovisar 
att utsläpp och buller från skotrar minskat. Ett ökat intresse 
för vindkraft och mineralprospektering i skyddade områ-
den noteras i Västerbotten. I Jämtland är hela fjällvärlden 
undantagen i länets vindkraftspolicy. Norrbotten framhåller 
att renskötseln måste fortsätta och bedrivas på ett hållbart 
sätt. Jämtland lyfter fram att klimatförändringar påverkar 
känsliga miljöer och arter.
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figur 14.4  Antalet funna föryngringar (lyor) av järv 
i renskötselområdet 1996–2009
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2009

Järven är klassad som sårbar men populationen ökar sakta. 
Antalet föryngringar sjönk dock något 2009 och totalt registrerades 
84 järvhonor med ungar inom renskötselområdet. Mer än hälften 
av dessa fanns inom Norrbottens läns fjällvärld. En lya med 
föryngring hittades dessutom utanför renskötselområdet. 
Årets resultat ligger nära det nationella etappmålet för järv 
på 90 årliga föryngringar, vilket motsvarar cirka 575 individer. 
Järvstammens storlek och utbredning fastställs årligen i 
länsstyrelsernas rovdjursinventeringar.

1997
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2003
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2006

2008
2007

 källa: länsstyrelserna
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Städer, tätorter och annan bebyggd miljö  
skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
samt medverka till en god regional och glo-
bal miljö. Natur- och kulturvärden skall tas till 
vara och utvecklas. Byggnader och anlägg-
ningar skall lokaliseras och utformas på ett 
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt 
god hushållning med mark, vatten och andra  
resurser främjas.

Når vi miljö kvalitetsmålet? 
 Det blir mycket svårt att nå miljökvalitets

målet i tid. Alla delmålen utom ett bedöms bli mycket 
svåra att nå. De delar som handlar om människors hälsa 
och kulturmiljö är svårast att nå. Nya undersökningar 
bekräftar bedömningen. I den stora undersökningen 
Miljöhälsorapport 2009 beskriver Socialstyrelsen hälso
effekter av olika miljöfaktorer. Den visar bland annat 
att antalet personer som besväras av vägtrafikbuller har 
ökat. Boverket har gjort en undersökning om byggna
dernas tekniska status och den visar att cirka 30 procent 
av alla byggnader har fuktskador som kan påverka 
inomhusmiljön. Kulturvärden förstörs för att de inte 
uppmärksammas och skyddas. 

Positivt är att användningen av olja och el för upp
värmning av byggnader har minskat. Även ökningen 

av trafik och avfallsmängder har dämpats de senaste 
tre åren, vilket dock kan bero på lågkonjunkturen. 
Sammantaget är den otydliga trenden för målet oför
ändrad. Ska det kunna nås behövs åtgärder på alla 
nivåer, från internationella överenskommelser till 
ökad miljöhänsyn i samhällsplaneringen och föränd
ringar i enskildas beteende när det gäller boende, 
resor och konsumtion.

Når vi delmålen?

planeringsunderlag
delmål, 2010

 Senast år 2010 skall fysisk planering och samhällsbyggande 
grundas på program och strategier för:

• hur ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service 
och kultur kan åstadkommas så att transportbehovet  
minskar och förutsättningarna för miljöanpassade och 
resurssnåla transporter förbättras,

• hur kulturhistoriska och estetiska värden skall tas till vara 
och utvecklas,

• hur grön- och vattenområden i tätorter och tätortsnära 
områden skall bevaras, vårdas och utvecklas för såväl 
natur- och kulturmiljö- som friluftsändamål, samt hur 
andelen hårdgjord yta i dessa miljöer fortsatt begränsas,

• hur energianvändningen skall effektiviseras för att på sikt 
minskas, hur förnybara energiresurser skall tas till vara och 
hur utbyggnad av produktionsanläggningar för fjärrvärme, 
solenergi, biobränsle och vindkraft skall främjas.

m i l j ö k v a l i t e t s m å l  f e m t o n

God bebyggd miljö
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Delmålet bedöms bli mycket svårt att nå i tid, efter
som många kommuner fortfarande saknar aktuella 
program och strategier för de frågor som omfattas av 
delmålet. Detta gör det också svårare för kommu
nerna att tillämpa plan och bygglagen (PBL) på ett 
bra sätt. Mer resurser för arbetet och bättre metoder 
behövs för att nå målet. 

Statliga satsningar kan förbättra läget. Att kommu
nerna kan söka bidrag till planeringsunderlag för vind
kraft bedöms till exempel få stor effekt. Mer än 190 
kommuner arbetar med att ta fram sådana underlag. 
Enligt Boverkets och länsstyrelsernas årliga miljö 
målsenkät efterlyser nästan hälften av kommunerna 
regionala planeringsunderlag, oftast för transport och 
energifrågor. Boverket och länsstyrelserna genomför 

under 2010 ett utvecklingsarbete om bland annat  
planeringsunderlag.

kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
delmål, 2010 

 Bebyggelsens kulturhistoriska värden skall senast år 2010 
vara identifierade och ha en långsiktigt hållbar förvaltning.

Det har tidigare bedömts att kraftfulla insatser 
behövs för att delmålet ska kunna nås. Några sådana 
samlade åtgärder har dock inte vidtagits. Ett upp
drag om ökad statlig samverkan i arbetet med håll
bar stadsutveckling har dock getts till bland annat 
Boverket. En pågående kompetenssatsning för 
förbättrad tillämpning av PBL kan också förmodas 
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figur 15.1  Andel kommuner med aktuella program och 
strategier för fysisk planering och samhällsbyggande 2009

 källa: miljömålsenkäten 2009
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Ungefär hälften av kommunerna som svarat på miljömålsenkäten 
2009 anger att de har tillgång till aktuella program och strategier 
för de frågor som omfattas av delmålet. Vanligast är planerings-
underlag för kulturmiljö, men många av dessa är över 30 år gamla. 
Andelen kommuner som bedömer att de har aktuella planerings-
underlag har minskat något sedan 2008. 
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figur 15.2  Tillgång till antikvarisk kompetens i kommuner 
fördelat på kommunstorlek 2009
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 källa: miljömålsenkäten 2009
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Tillgången till antikvarisk kompetens på kommunal nivå är mycket 
begränsad. År 2009 hade en knapp fjärdedel av kommunerna 
tillgång till antikvarisk kompetens minst en dag i veckan (0,2 års-
arbeten). Endast i hälften av fallen var det en heltidstjänst eller 
mer. Tillgången till antikvarisk kompetens är starkt förbunden med 
kommunstorlek. Figuren bygger på svar från 170 av 290 kommuner.
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gynna förutsättningarna att nå delmålet. De juridiska 
förutsättningarna för att tillvarata bebyggelsens kultur 
värden riskerar däremot att försämras om föreslagna 
förändringar av PBL genomförs. Situationen försvå
ras av att tillgången till antikvarisk kompetens och 
kunskapsunderlag på kommunal nivå fortsatt är låg. 
Antalet värdefulla byggnader som är skyddade mot 
rivning är fortfarande mycket litet. Med nuvarande 
förutsättningar kommer delmålet inte att nås.

buller
delmål, 2010 

 Antalet människor som utsätts för trafikbullerstörningar 
överstigande de riktvärden som riksdagen ställt sig bakom för 
buller i bostäder skall ha minskat med 5 % till år 2010  
jämfört med år 1998.

Stora insatser har gjorts för att genom skyddsåtgärder 
dämpa bullret inomhus för de mest utsatta. Samtidigt 
har trafikökningen inneburit att fler människor expo
neras för ljudnivåer strax över riktvärdena. De mest 
exponerade har alltså fått minskad belastning medan 
fler exponeras för buller i de lägre intervallen. 

Hur många som är exponerade inomhus för trafik
buller över de riktvärden som riksdagen bestämt är 
osäkert. Den senaste beräkningen av exponering över 
riktvärden utomhus för vägtrafikbuller visar dock en 
väsentlig ökning mellan 2000 och 2006. Sammantaget 
bedöms därför det totala antalet exponerade för olika 
typer av trafikbuller överstigande riksdagens riktvär
den inomhus inte ha minskat under perioden 1998 
till 2009. Bedömningen är att delmålet inte nås.

uttag av naturgrus
delmål, 2010 

 År 2010 skall uttaget av naturgrus i landet vara högst 
12 miljoner ton per år.

Delmålet bedöms bli mycket svårt att nå till år 2010. 
För att mindre naturgrus ska användas behövs en ökad 
användning av bergmaterial. Förändringar av miljöbal

ken under året gör det allt svårare för naturgrustäkter att 
få tillstånd. Under 2010 integreras dessutom rapporte
ringen av produktionsstatistik från täkter i den obliga
toriska miljörapporteringen, vilket ger bättre underlag 
för att följa hur mycket naturgrus som används över tid. 
För att åstadkomma en långsiktigt hållbar lösning för 
behovet av ballastmaterial krävs regionala materialför
sörjningsplaner. Länsstyrelserna har ansvar för att ha ett 
aktuellt underlag om hushållning med mark, vatten och 
den fysiska miljön i övrigt. I dag är det få länsstyrelser 
som har beskrivit och tagit ställning till sin framtida syn 
på lämplig materialförsörjning i länet.

avfall
delmål, 2005–2015 

 Den totala mängden genererat avfall skall inte öka och 
den resurs som avfall utgör skall tas till vara i så hög grad som 

20

80

100

60

40

miljoner ton

figur 15.3  Uttag av ballastmaterial 1984–2008
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 källa: sveriges geologiska undersökning

morän naturgrus

delmål 2010

krossberg

Uttagen av naturgrus var 19 miljoner ton år 2008 och minskade 
med 1 miljon ton från 2007. Naturgrus används till betong och 
minskat byggande under lågkonjunkturen har bidragit till det 
lägre uttaget. När konjunkturen vänder förväntas byggandet öka 
vilket åter kan leda till ett större naturgrusuttag.
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möjligt samtidigt som påverkan på och risker för hälsa och 
miljö minimeras. Särskilt gäller att:

• Mängden deponerat avfall exklusive gruvavfall skall minska 
med minst 50 procent till år 2005 räknat från 1994 års nivå.

• Senast år 2010 skall minst 50 procent av hushållsavfallet 
återvinnas genom materialåtervinning, inklusive biologisk 
behandling.

• Senast år 2010 skall minst 35 procent av matavfallet från 
hushåll, restauranger, storkök och butiker återvinnas 
genom biologisk behandling. Målet avser källsorterat mat-
avfall till såväl hemkompostering som central behandling.

• Senast år 2010 skall matavfall och därmed jämförligt avfall 
från livsmedelsindustrier m.m. återvinnas genom biologisk 
behandling. Målet avser sådant avfall som förekommer 
utan att vara blandat med annat avfall och är av en sådan 
kvalitet att det är lämpligt att efter behandling återföra till 
växtodling.

• Senast år 2015 skall minst 60 procent av fosforföreningarna 
i avlopp återföras till produktiv mark, varav minst hälften 
bör återföras till åkermark.

Delmålet bedöms bli svårt att nå, vilket är en ny 
bedömning jämfört med förra året. Endast målsätt
ningen om minskad deponering är uppnådd, medan 
övriga delar av målet troligen blir svåra att nå. 

Återvinningen av matavfall från hushåll och andra 
källor fortsätter att öka. År 2008 återvanns nästan 20 
procent av matavfallet, men det är ändå långt från målet 
på 35 procent år 2010. Återföringen av fosfor till produk
tiv mark har ökat betydligt de senaste åren och uppgick 
år 2008 till uppskattningsvis 35 procent av fosforfören
ingarna i avlopp. Ökningen beror bland annat på att allt 
fler reningsverk certifierar sitt slam enligt en frivillig 
överenskommelse. Trots detta kan målsättningen om 
att 60 procent av fosforföreningarna i avlopp ska åter
föras till produktiv mark bli svår att nå till 2015.

Svårast att uppnå är troligen målet om att den 
totala mängden avfall inte ska öka. För detta krävs 
kraftfulla åtgärder.

energianvändning m.m. i byggnader
delmål, 2020/2050

 Den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i 
bostäder och lokaler minskar. Minskningen bör vara 20 procent 
till år 2020 och 50 procent till år 2050 i förhållande till använd-
ningen 1995. Till år 2020 skall beroendet av fossila bränslen för 
energianvändningen i bebyggelsesektorn vara brutet, samtidigt 
som andelen förnybar energi ökar kontinuerligt.

Utvecklingen går åt rätt håll eftersom uppvärmning
en av bostäder och lokaler blir mer energieffektiv, 
andelen förnybar energi ökar och andelen fossila 
bränslen minskar. Det är dock osäkert om de angivna 
målnivåerna kan nås i tid utan ytterligare åtgärder. 
Åtgärder för att uppnå delmålet behövs både vid ny
byggnad och i den befintliga bebyggelsen.
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figur 15.4  Behandlad mängd hushållsavfall 1998–2008

2000 2004

Mängden hushållsavfall fortsätter att öka. Materialåtervinningen 
inklusive biologisk behandling uppgick till 48 procent under 2008, 
vilket är nästan 2 procent mindre än året innan. Minskningen 
beror troligen på vikande efterfrågan på återvunnet material och 
det kan bli svårt att nå målet på minst 50 procent materialåtervin-
ning år 2010. Deponering är den enda delen av målet som bedöms 
nås i tid.
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Energimyndigheten fick under 2009 ansvar för att 
skriva frivilliga avtal om energieffektivisering med 
kommuner och landsting, som är stora fastighets
ägare. Systemet med energideklarationer håller på att 
utvärderas. I december 2009 hade över 200 000 bygg
nader och lokaler godkända energideklarationer och 
ägarna har fått förslag på energihushållande åtgärder.

god inomhusmiljö
delmål, 2010/2015/2020 

 År 2020 skall byggnader och deras egenskaper inte påverka 
hälsan negativt. Därför skall det säkerställas att

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

• radonhalten i alla skolor och förskolor år 2010 är lägre än 
200 Bq/m3 luft, och att

• radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m3 
luft.

Nya undersökningar bekräftar att det blir mycket 
svårt att nå hela delmålet i tid. Boverkets undersök
ning av bland annat byggnaders tekniska utform
ning, BETSI, visar till exempel att endast 60 procent 
av byggnaderna som omfattas av den obligatoriska 
ventilationskontrollen är utan anmärkning. Det nya 
Energideklarationsregistret ökar möjligheten till 
tillsyn, men samtidigt omfattas småhus inte av den 
återkommande ventilationskontrollen. 

Målen för radon nås sannolikt i tid för skolor, för
skolor och flerbostadshus, men inte för småhus. Det 
går fortfarande för långsamt med radonmätning och 
åtgärder i småhus. Boverket har på uppdrag av reger
ingen föreslagit att delmålet kompletteras med mål 
om fukt och mögel samt buller inomhus.

når vi de regionala målen? 
Hälften av länen bedömer att målet är möjligt att nå 
om ytterligare åtgärder sätts in, medan övriga bedömer 
det som mycket svårt eller omöjligt att nå. Län med 
höga befolkningskoncentrationer, konkurrens om mark, 
ökad vägtrafik och bullerproblem gör den mer negativa 
bedömningen. Län med lägre exploateringstryck ser 
ljusare på möjligheterna. Målet behöver prioriteras i 
samhällsplaneringen, bland annat måste översikts-
planer bli bättre och mer aktuella. I större expansiva 
kommuner framträder ofta målkonflikter och i mindre 
kommuner kan resursbrist begränsa möjligheterna att 
nå målet. Mål för buller och inomhusmiljö bedöms ofta 
som mycket svåra att uppnå. Flera län framhåller att 
kulturmiljövärden inte skyddas i önskvärd utsträckning. 
Samtidigt pekar länen på många positiva insatser och 
inget bedömer att utvecklingen av miljötillståndet går 
åt fel håll.
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figur 15.5  Slutlig energianvändning inom sektorn bostäder 
och service m.m. 1970–2008

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 20082005

 källa: scb och energimyndigheten
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Den slutliga energianvändningen inom sektorn har minskat något 
och står för närvarande för runt 37 procent av den totala slut-
använda energin i Sverige. Viktigt för arbetet med att minska be-
roendet av fossila bränslen är att bostäder och lokaler i dag enbart 
står för cirka 10 procent av Sveriges växthusgasutsläpp, vilket 
tyder på att den största reduktionen finns att hämta inom andra 
samhällssektorer. 
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Den biologiska mångfalden skall bevaras och 
nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och 
framtida generationer. Arternas livsmiljöer 
och ekosystemen samt deras funktioner och 
processer skall värnas. Arter skall kunna fort-
leva i långsiktigt livskraftiga bestånd med  
tillräcklig genetisk variation. Människor skall 
ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö 
med rik biologisk mångfald, som grund för 
hälsa, livskvalitet och välfärd.

Når vi miljö kvalitetsmålet? 
 Bedömningen är att miljökvalitetsmålet blir 

mycket svårt att nå till 2020. Befintliga åtgärder är 
ofta otillräckliga och behöver stärkas eller utvecklas, 
eller så genomförs de alltför långsamt. En annan 
orsak är att det tar tid innan arter och naturtyper 
svarar på förändringar i miljön. Eftersom det trots 
allt genomförs åtgärder som förväntas ge resultat på 
längre sikt, bedöms trenden i dagsläget varken vara 
uppåtgående eller nedåtgående.

Klimatförändringen påverkar arter, naturtyper 
och ekosystemtjänster både direkt och indirekt, det 
sistnämnda framför allt genom en förändrad markan
vändning i form av exempelvis odling av energigrö
dor och ökat uttag av bioenergi från skogen. Att värna 

den biologiska mångfalden är extra viktigt eftersom 
den även kan bidra till att minska effekterna av kli
matförändringarna, genom att bidra till kollagring och 
göra ekosystem mindre känsliga för störningar.

För att kunna nå målet krävs att vi lyckas hejda 
förlusten av biologisk mångfald samt nyttjar den och 
olika ekosystemtjänster på ett hållbart sätt. För det 
behövs nya arbetsmetoder och att bevarande och 
nyttjande sker med ett landskapsperspektiv*. Det 
finns goda erfarenheter och verktyg för att arbeta över 
sektorsgränserna, där länsstyrelsernas arbete med de 
regionala landskapsstrategierna är ett exempel. 

Ytterligare ett verktyg som kan vara till stor hjälp i 
arbetet med att nå miljökvalitetsmålet är att utveckla 
metoder för att värdera biologisk mångfald och ekosys
temtjänster i ekonomiska termer. Det internationella 
projektet Economics of Ecosystems and Biodiversity 
(TEEB)* visar till exempel hur den globala ekonomin 
är beroende av biologisk mångfald och vilka kostnader 
förlust av ekosystemtjänster för med sig.

Når vi delmålen?
hejdad förlust av biologisk mångfald
delmål, 2010

 Senast år 2010 skall förlusten av biologisk mångfald inom 
Sverige vara hejdad.

Bedömningen är att vi inte kommer att nå delmålet 
till 2010. Trenden för biologisk mångfald är fortfaran
de negativ, trots att flera insatser haft positiva effek

m i l j ö k v a l i t e t s m å l  s e x t o n

Ett rikt växt och djurliv
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ter på enskilda arter eller ekosystem. Målet har även 
skapat en ökad medvetenhet och större delaktighet 
bland flera olika aktörer, samt gjort att frågan om bio
logisk mångfald och ekosystemtjänster har hamnat 
högt upp på den politiska agendan. 

För att hejda förlusten av biologisk mångfald 
behövs dock ytterligare åtgärder av olika typer, men 
inte minst behöver befintliga åtgärder tillämpas fullt 
ut av alla berörda aktörer – från lokal till nationell 
nivå. För att nå delmålet behöver insatserna intensi
fieras, framför allt när det gäller skydd och skötsel av 
områden samt hållbart nyttjande.

Under 2009 firades att det var 100 år sedan Sverige 
inrättade sina första nationalparker. Fram till förra 
året hade vi 28 nationalparker i Sverige, alla i huvud
sak utpekade för sina värdefulla landmiljöer. Under 
2009 invigdes Sveriges första marina nationalpark, 
Kosterhavets nationalpark. Ett anpassat fiske är till
låtet i nationalparken och Naturvårdsverket, Läns

styrelsen och Fiskeriverket arbetar med att utveckla 
metoder för ett hållbart fiske som påverkar miljön 
så lite som möjligt. Bland annat utbildas fiskarna i 
marinbiologi.

De svenska och danska regeringarna kom under 
2008 överens om att inrätta ett område med fiskeför
bud i Kattegatt. Förbudet trädde i kraft i början av 
2009. I slutet av året beslutade Fiskeriverket om att 
införa ytterligare två fiskefria områden i Havstensfjor
den utanför Orust och skärpa bestämmelserna i övrigt 
för vattnen runt ön. Syftet är att skydda viktiga repro
duktionsområden och stärka svaga, lokala fiskbestånd 
av torsk, kolja och bleka. 

Generellt måste arbetet med att skydda och sköta 
områden vidareutvecklas och kompletteras med ett 
landskapsperspektiv, vilket är särskilt viktigt i skenet 
av klimatförändringen. Att underlätta spridning av 
arter mellan olika områden – både på land och i vat
tenmiljöer – kan vara avgörande för om arterna ska 
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figur 16.1  Skyddad natur under 100 år
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År 2009 var det 100 år sedan de första svenska nationalparkerna 
bildades. Naturskyddet spelar en viktigt roll i arbete för biologisk 
mångfald och totalt finns nu 6,9 miljoner hektar skyddade i form 
av nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden och Natura 
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skyddsområden och kulturreservat. Hotade arter förekommer dock 
inte bara på de sammanlagt cirka 15 procent av Sveriges yta som 
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kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga populationer. 
Detta arbete bör utvecklas i samråd mellan naturvår
dare och ekologer.

Areella näringar måste utveckla metoder för 
hållbart nyttjande, och infrastrukturprojekt måste 
genomföras med minimal miljö och naturpåverkan 
på såväl lokal nivå som landskapsnivå. Många av våra 
arter förekommer i vardagslandskapet och påverkas 
därmed av de aktiviteter som pågår där. 

Arbete pågår internationellt med att formulera ett 
nytt mål inom FN kring att stoppa förlusten av biolo
gisk mångfald, för att ersätta det mål som gäller fram 
till 2010. Det diskuteras om målet bör vara uppdelat 
på en övergripande vision med tillhörande delmål, 
där såväl biologisk mångfald som ekosystemtjänster 
och hållbart nyttjande ska vara reflekterade. Sverige 

bör vara med och påverka arbetet så att vi också 
fortsättningsvis får ett ambitiöst mål och en tydlig 
handlingsplan. Beslut kommer att tas i oktober 2010, 
då parterna som skrivit på konventionen för biologisk 
mångfald* ska träffas och förhandla. 

minskad andel hotade arter
delmål, 2015

 År 2015 skall bevarandestatusen för hotade arter ha för-
bättrats så att andelen bedömda arter som klassificeras som 
hotade har minskat med minst 30 % jämfört med år 2000,  
och utan att andelen försvunna arter har ökat.

Delmålet bedöms vara möjligt att nå till 2015 under 
förutsättning att beslutade åtgärdsprogram* för beva
rande av hotade arter och föreslagna insatser i dem 
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figur 16.3  Antal vattendrag med flodpärlmussla 2006–2009

2006 2007 2008

 källa: länsstyrelserna, rus

Flodpärlmusslan bedöms som starkt hotad i den svenska rödlistan 
och har försvunnit från drygt hälften av de vattendrag där den 
fanns i början av 1900-talet. I dag finns arten i 586 vattendrag, och 
föryngring sker i 249 av dessa. Förekomst och framför allt föryng-
ring av flodpärlmussla är en indikator för vattenkvalitet och fysisk 
påverkan i vattendrag. Ökningen under senare år beror främst på 
en större inventeringsinsats, vilket leder till att fler vattendrag 
med flodpärlmusslor upptäcks. För att säkra flodpärlmusslans 
överlevnad i de svenska vattendragen krävs restaureringsåtgärder. 

2009

vattendrag utan föryngringvattendrag med föryngring

figur 16.2  Natura 2000-habitat i Sverige fördelade på 
naturtyp

 källa: naturvårdsverket

Nätverket Natura 2000 syftar till att hejda utrotningen av arter 
och livsmiljöer i Europa. Totalt finns 4 073 svenska Natura 2000-
områden med en sammanlagd areal av cirka 6,6 miljoner hektar. 
Utifrån kraven i EU:s art- och habitatdirektiv är Sveriges bidrag nu 
i det närmaste komplett. I Sverige finns 90 av de livsmiljöer och 
drygt 100 av de djur- och växtarter som regleras av olika EU-direktiv. 
Därtill häckar regelbundet cirka 60 fågelarter som ska skyddas. 
Natura 2000-områden får nyttjas och brukas så länge som de 
arter och naturtyper som ska skyddas inte påverkas negativt.
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genomförs, vilket bland annat kräver att medel till 
detta säkerställs. Det är även viktigt att berörda sek
torer, tillsammans med andra aktörer, tar sitt ansvar 
för att bidra till framför allt genomförandet. Många av 
de hotade arterna återfinns i skyddade områden och 
därför bör skötsel av dessa anpassas till arbetet. 

Under 2009 fastställdes 17 nya åtgärdsprogram, 
bland annat för havsörn, martorn, flodkräfta och stör
re ekbock. Det gör att det nu finns sammanlagt 85  
fastställda och pågående program. Det finns även  
41 gamla program som är under revision, utvärdering 
eller har avslutats. Ytterligare 41 program håller på 
att tas fram. Åtgärdsprogrammen omfattar samman
lagt ungefär 400 arter. Det finns goda exempel på att 
dessa insatser ger resultat, som för flodpärlmussla, 
utter och kornsparv. Många av de åtgärder som 
rekommenderas i åtgärdsprogrammet för tumlare har 
också börjat genomföras, till exempel inventerings
program, redskapsutveckling och kameraövervakning 
av bifångster i fisket. När det gäller den rödlistade 

ålen har ett antal åtgärder genomförts, enligt den 
förvaltningsplan som Fiskeriverket tagit fram. Främst 
har de gällt könsmogna ålar som hindras från att dö  
i kraftverk i svenska vattendrag. 

Hotade arter förekommer inte bara i skyddade 
områden, som utgör cirka 15 procent av Sveriges yta. 
Därför är det viktigt att fortsätta arbeta för ett håll
bart nyttjande med tillräcklig naturhänsyn även inom 
de areella näringarna och andra områden, exempelvis 
i den urbana miljön samt när det gäller infrastruktur. 
En viktig aktivitet under 2010 är att ArtDatabanken* 
kommer att arbeta fram en ny rödlista. Denna kom
mer att ge mer vägledning i arbetet kring vilka arter 
som kräver ytterligare insatser och vilka som förbätt
rat sin situation de senaste fem åren.

hållbart nyttjande
delmål, 2007/2010

 Senast år 2007 skall det finnas metoder för att följa upp 
att biologisk mångfald och biologiska resurser såväl på land 
som i vatten nyttjas på ett hållbart sätt. Senast år 2010 skall 
biologisk mångfald och biologiska resurser såväl på land som 
i vatten nyttjas på ett hållbart sätt så att biologisk mångfald 
upprätthålls på landskapsnivå.

Delmålet bedöms vara mycket svårt att nå. En analys 
av den biologiska mångfald som omfattas av EU:s 
art och habitatdirektiv visar bland annat att nästan 
tre fjärdedelar av naturtyperna och ungefär hälften 
av arterna inte har långsiktigt livskraftiga bestånd. 
Det finns även indikationer från häckfågeltaxeringen 
som visar en negativ trend för flera av fågelarterna, 
bland annat de vanliga fågelarterna i odlingslandska
pet, fjällen och våtmarkerna i Norrland. Även fåglar 
i havsbandet, exempelvis svärtan, visar nedåtgående 
trender. Detta indikerar att vi inte nyttjar ekosystem 
och deras livsmiljöer på ett hållbart sätt.

Det finns relativt god kunskap om vilka aktiviteter 
inom jord och skogsbruket samt fiskenäringen som 
missgynnar biologisk mångfald. Här pågår arbete 
med att hitta metoder för att minska den negativa 
påverkan på arter, mark och vatten, men detta behö
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figur 16.4  Andel hotade svenska arter enligt rödlistan

2005 2010

 källa: artdatabanken

För att nå delmålet om hotade arter ska endast 6,8 procent av de 
bedömda arterna klassificeras som hotade 2015. Analyser baserat 
på den nya rödlistan visar dock att andelen hotade arter ökat något 
sedan 2005. År 2010 klassificerades 1 942 av 20 800 bedömda arter 
som hotade.  

delmål 2015



80

e
t

t
 r

ik
t

 v
ä

x
t

-
 o

c
h

 d
ju

r
l

iv

ver utvecklas och konkretiseras. Centrala aktörer 
måste vara med och ta fram och stå bakom strategier 
och åtgärder för att nå ett hållbart nyttjande. Arbetet 
inom landsbygdsprogrammet* och skogsbruket måste 
snarast fördjupas och preciseras för att kunna säker
ställa att biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
nyttjas så att de kan fortleva på lång sikt. I den 
marina miljön är fiskeflottan alltjämt för stor i förhål
lande till hur mycket fisk det finns och det råder ett 
allvarligt läge för flera kommersiellt nyttjade arter, 
till exempel torsk och ål, varför konkreta åtgärder bör 
genomföras snabbt.

Olika aktörer behöver arbeta mer med att se land
skapets delar som en helhet och inte fokusera på att 
skydda enskilda områden. Det perspektivet krävs 
för effektiva åtgärder för bevarande, skötsel, restau
rering, hänsyn och hållbart nyttjande på rätt plats i 
både land och vattenmiljöer, vilket är avgörande för 
att kunna nå delmålet. 

Naturvårdsverket har under 2009 tagit fram en 
handledning för hållbart nyttjande av biologisk 

mångfald ur ett landskapsperspektiv. Den baseras på 
erfarenheter från sju länsstyrelser och ska bidra till att 
naturresurserna bevaras och brukas hållbart utifrån 
en helhetssyn i de regionala landskapsstrategierna. 
Det är en tillämpning av ekosystemansatsen, en 
arbetsmetod som kommer från FN:s konvention om 
biologisk mångfald. Metoden innebär att alla berörda 
aktörer sätter ett gemensamt mål för bevarande och 
hållbart nyttjande av biologisk mångfald i ett eko
system, utan att detta medför negativa effekter på 
angränsande ekosystem. 

Handledningen är tänkt att fungera som en upp
slagsbok som visar på nya vägar att ta hänsyn till olika 
intressen och anspråk på ett konstruktivt sätt, samt 
vikten av att arbeta med hållbart nyttjande som en 
helhet på landskapsnivå. Den visar också på att bred 
samverkan inom och mellan myndigheter och andra 
aktörer är en viktig framgångfaktor. Under 2010 
avsätts ytterligare medel för länsstyrelsernas vidare 
arbete med regionala landskapsstrategier. Detta arbe
te är ett bidrag till att nå delmålet.

når vi de regionala målen? 
Samtliga län delar den nationella bedömningen att målet 
är mycket svårt eller omöjligt att nå. Samtidigt framhåller 
många län att arbetet med den biologiska mångfalden ökat, 
att många insatser görs och att det finns en del positiva 
inslag i utvecklingen. I Värmland har till exempel vitryggig 
hackspett nyligen åter häckat och både havsörn och kungs-
örn har återetablerat sig. Kunskapen har också ökat och 
åtgärdsprogram för hotade arter genomförs i länen. Många 

län redovisar dock att förlusten av biologisk mångfald 
fortsätter och det tar lång tid innan genomförda åtgärder 
vänder utvecklingen. Den förändrade markanvändning som 
pågått under lång tid har utarmat livsmiljöer, särskilt i jord- 
och skogsbruket. Främmande arter och klimatförändring 
är tillkommande hot. Utvecklingen av tillståndet i miljön 
bedöms neutral eller negativ.
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7.   Ingen övergödning

Utsläpp av ammoniak, 2010

Utsläpp av kväveoxider, 2010

Utsläpp av fosforföreningar, 2010

Utsläpp av kväveföreningar, 2010

16.  Ett rikt växt- och djurliv

Minskad andel hotade arter, 2015

Hejdad förlust av biologisk
mångfald, 2010 

Hållbart nyttjande, 2007/2010

15.  God bebyggd miljö

Buller, 2010

Uttag av naturgrus, 2010

Avfall, 2005–2015
Energianvändning m.m. i
byggnader, 2020/2050

God inomhusmiljö, 2010/2015/2020

Planeringsunderlag, 2010
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, 
2010

10.  Hav i balans samt
        levande kust och skärgård

Skydd av miljöer, 2005/2015

9.   Grundvatten av god kvalitet

Grundvattennivåer, 2010

Rent vatten för dricksvatten-
försörjning, 2010

Skydd av grundvattenförande
geologiska formationer, 2010 

5.    Skyddande ozonskikt
Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen, 2010

6.    Säker strålmiljö
Radioaktiva ämnen, 2010

Hudcancer, 2020

Buller och andra störningar, 2010

Utsläpp av olja och kemikalier,
2010

Uttag och återväxt av fisk, 2008 
Bifångster, 2010

11.  Myllrande våtmarker

Våtmarker i odlingslandskapet, 2010

Myrskyddsplanen, 2010

Skogsbilvägar, 2006

8.   Levande sjöar och vattendrag

Restaurering av vattendrag, 2005/2010

Vattenförsörjningsplaner, 2009

Åtgärdsprogram för hotade marina 
arter, 2005

Skydd av natur- och kulturmiljöer, 
2005/2010

Elektromagnetiska fält (kontinuerligt)

Når vi delmålen? Prognos och utfall för respektive delmål

1.    Begränsad klimatpåverkan
Utsläpp av växthusgaser, 2008–2012

2.    Frisk luft
Kvävedioxid, 2010

Marknära ozon, 2010

Flyktiga organiska ämnen, 2010

Partiklar, 2010

Bens[a]pyren, 2015

3.    Bara naturlig försurning
Försurning av sjöar och vattendrag, 2010

Försurning av skogsmark, före 2010

Utsläpp av svaveldioxid, 2010

Utsläpp av kväveoxider, 2010

4.    Giftfri miljö
Kunskap om kemiska ämnens hälso-
och miljöegenskaper, före 2010/2020
Information om farliga ämnen i varor, 2010

Utfasning av farliga ämnen, 2007/2010

Fortlöpande minskning av hälso-
och miljöriskerna med kemikalier, 2010

Riktvärden för miljökvalitet, 2010

Efterbehandling av förorenade
områden, 2010 

Efterbehandling av förorenade
områden, 2005–2010/2050 

Om dioxiner i livsmedel, 2010

Om kadmium, 2015

12.  Levande skogar

Förstärkt biologisk mångfald, 2010

Skydd för kulturmiljövärden, 2010

Långsiktigt skydd av skogsmark, 2010

Målet bedöms kunna nås 
inom tidsramen 

Målet är möjligt att nå inom 
tidsramen om ytterligare 
åtgärder sätts in

Målet är mycket svårt eller 
inte möjligt att nå inom tids-
ramen även om ytterligare 
åtgärder sätts in

Teckenförklaring till 
bedömningar av målen

Målåret har passerats, men 
delmålet var inte uppnått 
vid målåret

Målåret har passerats, och 
delmålet var uppnått vid 
målåret13.  Ett rikt odlingslandskap

Kulturbärande landskapselement, 2010
Växtgenetiska resurser och inhemska
husdjursraser, 2010

Småbiotoper, delvis 2005

Ängs- och betesmarker, 2010

14.  Storslagen fjällmiljö

Buller, 2010/2015

Skador på mark och vegetation, 2010

Natur- och kulturvärden, 2010

Utsläpp av växthusgaser, 2020

En redovisning av uppnådda delmål 
med målår före 2009 finns på 
Miljömålsportalen: www.miljomal.se
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2.   Frisk luft

9.  Grundvatten av god kvalitet

8.  Levande sjöar och vattendrag

11. Myllrande våtmarker

10. Hav i balans samt
      levande kust och skärgård

7.   Ingen övergödning

3.   Bara naturlig försurning

12. Levande skogar

13. Ett rikt odlingslandskap

14. Storslagen fjällmiljö

15. God bebyggd miljö

4.  Giftfri miljö

6.  Säker strålmiljö

5.   Skyddande ozonskikt

1.   Begränsad klimatpåverkan*

16. Ett rikt växt- och djurliv

M I L J Ö K V A L I T E T S M Å L

Når vi de regionala miljömålen?

*målår 2050 i en första etapp
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Målet bedöms kunna nås inom tidsramen 

Målet är möjligt att nå inom tidsramen om ytterligare 
åtgärder sätts in

Målet är mycket svårt eller inte möjligt att nå inom 
tidsramen även om ytterligare åtgärder sätts in

Teckenförklaring till bedömningar av målenEn utförligare redovisning av de regionala miljömålen 
finns på Miljömålsportalen: www.miljomal.se
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Ordlista

Ordlistan förklarar ord som i texten markeras med *

Artdatabanken = Artdatabanken bedömer arters status 
och upprättar så kallade rödlistor över arter utsatta för 
olika grader och typer av hot.

ECHA = den europeiska kemikaliemyndigheten European 
Chemicals Agency som bland annat ger vägledning om 
den nya lagstiftningen Reach.

Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) = en inter
nationell studie om kostnaderna för förlust av biologisk 
mångfald. Studien leds av FN:s miljöprogram UNEP och 
har webbsidan www.teebweb.org.

Elektromagnetiska fält = radiovågor, mikrovågor, synligt 
ljus, UVstrålning, röntgen och gammastrålning är  
exempel inom det samlade fysikaliska begreppet elektro
magnetiska fält.

HELCOM = Helsingforskommissionen som är det verk
ställande organet för konventionen om skydd av 
Östersjöområdets marina miljö (Convention on the 
Protection of the Marine Environment of the Baltic  
Sea Area). 

ICES = Internationella havsforskningsrådet som är ett sam
arbetsorgan för att bland annat övervaka och göra progno
ser för utvecklingen av ett antal kommersiella fiskbestånd.

Koldioxidekvivalent = mängd av en växthusgas uttryckt 
som den mängd koldioxid som ger samma klimatpå
verkan. Olika gaser kan bidra väldigt olika till växthus
effekten. 

Konventionen om biologisk mångfald = en FNkonvention 
från 1993 för att bevara biologisk mångfald. Ett övergri
pande mål har varit att signifikant minska förlusten av 
biologisk mångfald till 2010.

Kyotoprotokollet = innehåller bindande överenskommelser 
om minskade utsläpp av sex växthusgaser och är ett proto
koll till FN:s klimatkonvention, UNFCC.

Landsbygdsprogrammet = program för stöd och ersättningar 
till en miljömässig, ekonomisk och socialt hållbar utveck
ling av den svenska landsbygden. Nuvarande program  
gäller för perioden 2007–2013 och finansieras till hälften 
av Sverige och till hälften av EU.

Landskapsperspektiv = arter och naturtyper betraktas i ett 
helhetsperspektiv, med hänsyn till samspelet mellan  
ekologiska, ekonomiska, kulturella och historiska faktorer 
i ett större område än det enskilda objektet.

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) = statligt stöd till lokal 
och kommunal naturvård.

Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) = statligt stöd som infördes 
i augusti 2009 för arbete i kommuner och ideella orga
nisationer för att minska mängderna kväve och fosfor i 
Östersjön och Västerhavet.

LRTAP = konvention om långväga transporterade gränsöver
skridande luftföroreningar (Long Range Transboundary 
Air Pollution).

Montrealprotokollet = innehåller bindande överenskom
melser för minskad användning och produktion av ozon
nedbrytande ämnen.
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Natura 2000 = EU:s nätverk av skyddade områden för 
att bevara naturtyper (habitat) samt växt och djurarter. 
Områdena utses med stöd av två EGdirektiv, dels fågel
direktivet från 1979, dels habitatdirektivet från 1992.

OSPAR = konventionen för skydd av den marina miljön 
i Nordostatlanten (OsloPariskonventionen).

PM10, PM2,5 = inandningsbara partiklar mindre än 10 mikro
meter (0,01 mm) respektive 2,5 mikrometer.

Reach = den nya kemikalielagstiftningen inom EU. 
Förkortningen står för Registration, Evaluation and 
Authorization of Chemicals.

RoHS-direktivet = EGdirektiv om att nya elektriska och 
elektroniska produkter från 1 juli 2006 inte får innehålla 
kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom och flamskydds
medlen PBB och PBDE.

SAICM = en global kemikaliestrategi där förkortningen 
står för Strategic Approach to International Chemicals 
Management. 

Stockholmskonventionen = konvention som ska skydda 
människors hälsa och miljön mot långlivade organiska 
föroreningar.

Substitutionsprincipen = innebär att skadliga kemiska pro
dukter ska bytas ut mot mindre skadliga om sådana finns 
och att den minst farliga kemiska produkten ska väljas för 
ett visst användningsområde.

Utsläppsrätter = EU:s utsläppshandel är världens första 
större handelssystem för växthusgaser. Det omfattar cirka 
12 000 anläggningar inom industri och energiproduktion 
i EU.

Åtgärdsprogram = ger vägledning till insatser för en hotad 
art och dess livsmiljöer. Länsstyrelserna tar fram program
men i samverkan med andra aktörer och de fastställs av 
Naturvårdsverket. Ett åtgärdsprogram innehåller konkreta 
åtgärder och reglerar ansvar, finansiering och uppföljning. 
Totalt finns program som omfattar omkring 400 arter.
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Regeringen inrättade Miljömålsrådet år 2002 för sam
råd och samverkan i arbetet med att nå de miljökvali
tetsmål som riksdagen har fastställt.

Miljömålsrådets viktigaste uppgifter har varit att: 

• varje år göra en samlad uppföljning, bedömning 
och rapportering till regeringen om utvecklingen 
mot miljökvalitetsmålen och det regionala miljö
målsarbetet

• lämna underlag till regeringens återkommande 
fördjupade utvärdering av miljömålsarbetet

• svara för övergripande information om  
miljömålsarbetet

• verka för en övergripande samordning av den  
regionala anpassningen av miljökvalitetsmålen

• fördela medel till miljömålsuppföljning, miljö
övervakning och viss internationell rapportering

• samråda med berörda myndigheter och ge dem 
den vägledning de behöver för sin miljömåls 
rapportering

Miljömålsrådet

Eva Eriksson, ordförande
Maria Ågren, generaldirektör, 

Naturvårdsverket,  
vice ordförande

Rolf Annerberg, generaldirektör, 
Formas (Forskningsrådet  
för miljö, areella näringar och  
samhällsbyggande) 

Ulf Bengtsson, generaldirektör, 
Försvarsmakten 

Ann-Louise Eksborg, generaldirektör, 
Strålsäkerhetsmyndigheten

Lena Erixon, generaldirektör, Vägverket 
(t o m den 31 december 2009)

Ethel Forsberg, generaldirektör, 
Kemikalieinspektionen

Lars-Erik Holm, generaldirektör, 
Socialstyrelsen

Tomas Kåberger, generaldirektör, 
Statens energimyndighet

Inger Liliequist, riksantikvarie, 
Riksantikvarieämbetet

Jan Magnusson, generaldirektör, 
Sveriges geologiska undersökning 

Mats Persson, generaldirektör, 
Jordbruksverket 

Björn Risinger, länsöverdirektör, 
Länsstyrelsen i Skåne 

Monika Stridsman, generaldirektör, 
Skogsstyrelsen

Janna Valik, general direktör, 
 Boverket
Sarah Wamala, generaldirektör, 

Statens folkhälso institut 
Axel Wenblad, general direktör, 

Fiskeriverket

Ann-Sofie Eriksson, Sveriges 
Kommuner och Landsting

Linda Hedlund, Lantbrukarnas 
riksförbund 

Anna Jonsson, Miljöförbundet 
Jordens Vänner

Mikael Karlsson, Svenska 
Natur skydds föreningen 

Inger Strömdahl, Svenskt Näringsliv 

miljömålsrådets ledamöter
utses av regeringen

miljömålsrådets experter
utses av Naturvårdsverket



87

m
il

jö
m

å
l

s
r

å
d

e
t

Årliga rapporter, fördjupade utvärderingar  
och Miljömålsportalen
En del av den årliga rapporteringen består i att 
beskriva vad som hänt det senaste året. En annan 
del är att informera om hur vi närmar oss miljökvali
tetsmålen och om takten är tillräcklig. Underlaget till 
rapporten lämnas av de miljömålsansvariga myndig
heterna och rapporten ligger till grund för regering
ens redovisning i budgetpropositionen av utveckling
en i miljöarbetet. Under hösten efter att den årliga 
rapporten redovisats till regeringen har rådet årligen 
genomfört ett seminarium för riksdagens ledamöter 
för att presentera något av rapportens innehåll och 
slutsatser.

Vart fjärde år har Miljömålsrådet lämnat en fördju
pad utvärdering av miljömålsarbetet i Sverige. Den 
fördjupade utvärderingen belyser de delar av sam
hällsutvecklingen som påverkar miljömålen åt olika 
håll. Den visar även på åtgärder som varit positiva 
eller negativa för arbetet att nå de uppsatta miljö
målen.

Den första utvärderingen, Miljömålen – allas vårt 
ansvar, lämnades till regeringen 2004. I rapporten 
bedömde rådet om miljömålen kommer att nås, hur 
samhällsutvecklingen påverkar målen, ett antal åtgär
der och styrmedel som genomförts och som medfört 
framgångar i miljöarbetet men även sådana som inte 
varit helt lyckade. Förslag till nya åtgärder föreslogs 
och även nya delmål. 

Den andra utvärderingen, Miljömålen – nu är det 
bråttom!, lämnades till regeringen den 31 mars 2008. 
En viktig del av arbetet var att ge förslag på nya 
delmål samt åtgärder för att vi ska nå miljökvalitets
målen. Förslagen skulle vara konsekvensbedömda 
utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. Detta för 
att det ska bli lättare att se var det finns vinster eller 
konflikter i förhållande till andra politiska mål. För
slagen till åtgärder och styrmedel var även analysera
de och prioriterade i tre åtgärdsstrategier: Giftfria och 
resurssnåla kretslopp, Effektivare energianvändning 
och transporter samt Hushållning med mark, vatten 
och bebyggd miljö.

Miljömålsportalen, www.miljomal.se, är Miljömåls
rådets webbplats som ger alla intresserade informa
tion om Sveriges 16 miljökvalitetsmål och arbetet för 
att nå dem. Portalen kom första gången i drift under 
2002 och har sedan successivt utvecklats till att bli 
den centralt viktigaste informationsplatsen för bas
fakta om miljömålen och uppföljning genom bland 
annat indikatorer av hur utvecklingen är i miljön 
jämfört med målen, både nationellt och regionalt.  
På denna webbplats finns också sidor bland annat 
inriktade för arbete med miljö i skolor och sidor som 
är riktade till näringslivet. Det har även utvecklats 
mer och mer material på den engelska delen av por
talen.

miljömålsrådets årliga rapporter  
till regeringen
2002 Miljömålen – når vi fram?

2003 Miljömålen – når vi delmålen?

2004 Miljömålen – når vi dem?
Den ger också några glimtar från miljöarbetet  
i näringsliv och kommuner.

2005  Miljömålen – för barnens skull!
Rapportens temadel handlar om barnens miljö 
och hälsa.

2006 Miljömålen – miljömålen på köpet
En första uppföljning av Ett rikt växt- och 
djurliv ingår, samt ett temaavsnitt om konsum-
tion och miljö.

2007 Miljömålen – i ett internationellt perspektiv
Rapporten 2007 fokuserar särskilt på de  
internationella aspekterna.

2008 Rapporteringen ingick i den fördjupade utvär-
deringen Miljömålen – nu är det bråttom! 

2009 Miljömålen – i halvtid
Rådet konstaterar i rapporten att utvecklingen 
går åt rätt håll men att takten är för långsam.

2010 Miljömålen – svensk konsumtion och global 
miljöpåverkan
Rapportens temadel fokuserar på hur svensk 
konsumtion påverkar miljön i andra länder. 
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Miljömålen – svensk konsumtion 
och global miljöpåverkan de Facto 2010

Detta är Miljömålsrådets årliga rapport till regeringen. Underlag till rapporten har lämnats av de 
miljömålsansvariga myndigheterna, se nedan. Synpunkter på materialet har lämnats av Miljö
målsrådets organisationer genom Miljömålsrådets beredningsgrupp för miljömålsuppföljning.

Miljökvalitetsmål

1. begränsad klimatpåverkan
 Naturvårdsverket

2. frisk luft
 Naturvårdsverket

3. bara naturlig försurning
 Naturvårdsverket

4. giftfri miljö
 Kemikalieinspektionen

5. skyddande ozonskikt
 Naturvårdsverket

6. säker strålmiljö
 Strålsäkerhetsmyndigheten

7. ingen övergödning
 Naturvårdsverket

8. levande sjöar och 
 vattendrag
 Naturvårdsverket

I. kulturmiljön
 Riksantikvarieämbetet

II. hälsofrågor
 Socialstyrelsen

III. fysisk planering och
 hushållning med mark och
 vatten samt byggnader
 Boverket

Länsstyrelserna 
(Skogsstyrelsen ansvarar för målet 
Levande skogar)

9. grundvatten av
 god kvalitet
 Sveriges geologiska undersökning

10. hav i balans samt levande
 kust och skärgård
 Naturvårdsverket

11. myllrande våtmarker
 Naturvårdsverket

12. levande skogar
 Skogsstyrelsen

13. ett rikt odlingslandskap
 Jordbruksverket

14. storslagen fjällmiljö
 Naturvårdsverket

15. god bebyggd miljö
 Boverket

16. ett rikt växt- och djurliv
 Naturvårdsverket

Övergripande miljömålsfrågor

Regionala miljömål

utgivare: Naturvårdsverket beställningsadress: CM Gruppen, Box 11093, 161 11 Bromma

ordertelefon: 08 5059 3340 orderfax: 08 5059 3399

e-post: natur@cm.se internet: www.naturvardsverket.se/bokhandeln isbn: 9789162012809

© Naturvårdsverket redaktörer: Andreas Nilsson/Vetenskapsjournalisterna och Henrik Lundström

illustrationer till miljömål: Tobias Flygar   övriga illustrationer: AB Typoform/Ann Sjögren

grafisk form: AB Typoform/Marie Runnedahl  

tryck: Edita, Västerås, 201005 upplaga: 2 500 ex

de Facto 2010 finns som pdffil på Miljömålsportalen, www.miljomal.se
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Når vi miljökvalitetsmålen?

Trend Faktorer som påverkat bedömningenPrognos
år 2020

TrendPrognos
år 2020

M I L J Ö K V A L I T E T S M Å L Faktorer som påverkat bedömningen

* målår 2050 i en första etapp

3.    Bara naturlig försurning
Försurningen minskar. Samtliga delmål för 2010 bedöms vara möjliga att nå. 
Miljökvalitetsmålet bedöms dock vara mycket svårt att nå. Sjöfartens utsläpp ökar. 
Ökad efterfrågan på skogsråvaror kan medföra ökad försurning från skogsbruket.

1.    Begränsad klimatpåverkan*
De globala utsläppen av växthusgaser behöver kulminera före 2020 och drygt halveras 
till 2050. Industriländernas utsläpp per capita är fyra gånger högre än utvecklingsländernas, 
men utsläppsökningen under 2000-talet har skett i växande utvecklingsekonomier.

4.   Giftfri miljö
Diffus spridning av farliga ämnen från varor och processer är svår att kontrollera. 
Produktionen av varor och kemikalier ökar, särskilt i länder med svag kemikaliekontroll. 
Effekterna i miljön av EU:s beslut dröjer och dagens EU-regler behöver kompletteras.

6.   Säker strålmiljö
Utsläppen av radioaktiva ämnen är begränsade. En nationell avfallsplan lägger grunden 
för att allt radioaktivt avfall kan tas omhand. Att förändra människors beteende när det 
gäller sol och UV-strålning för att minska antalet hudcancerfall är svårt. 

2.    Frisk luft
Luftföroreningar orsakas bland annat av vägtrafik, slitage från dubbdäck, vedeldning, 
sjöfart och arbetsmaskiner. Negativa hälso- och miljöeffekter av föroreningarna kommer 
att finnas kvar 2020. Trenden med förbättrad luftkvalitet i tätorterna har avstannat.

7.    Ingen övergödning
Svenska utsläpp av fosfor- och kväveföreningar och ammoniak har minskat. 
Större delen av belastningen på hav och skogsmark kommer från andra länder. 
Återhämtningstiden i naturen är lång.

8.   Levande sjöar och vattendrag
Jord- och skogsbrukets hänsyn till vattenmiljöer behöver öka. Arbetet med att bevara 
kultur- och naturmiljöer går för sakta. Satsningarna på restaureringsåtgärder behöver 
öka. Vattenförsörjningsplaner för ytvattentäkter saknas på många håll.

9.   Grundvatten av god kvalitet
Grundvatten påverkas av jordbruk, tätorter, förorenad mark, väghållning och för stora 
uttag. Uppföljningen av påverkan är bristfällig, och många vattentäkter saknar adekvat 
skydd. Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram bedöms kunna bidra till att målet nås.

10.  Hav i balans samt
       levande kust och skärgård

Exploateringstrycket ökar på kusterna och i öppet hav. Situationen för torsk och ål är 
kritisk, men östra beståndet av torsk i Östersjön visar tecken på återhämtning. Positivt 
är att arbetet med att bilda naturreservat och områden med fiskeförbud går framåt.

11.  Myllrande våtmarker
Hänsynen till våtmarker måste bli bättre inom främst skogsbruket. Ytterligare resurser 
behövs för skydd av myrar samt för anläggning och restaurering av våtmarker. Delmålen 
bedöms inte möjliga att nå i tid och den tidigare positiva trendpilen har ändrats.

12.  Levande skogar
Skogen brukas intensivt. Mängden död ved och äldre lövrik skog ökar. Samtidigt 
avverkas skog i värdefulla naturmiljöer och kulturmiljöer skadas. Hänsynen till dessa 
miljöer behöver bli bättre och resurserna för att långsiktigt bevara dem behöver öka.

13.  Ett rikt odlingslandskap
Natur- och kulturvärden hotas av både igenväxning och ett intensivt jordbruk. Inriktningen 
av jordbrukspolitiken har stor betydelse för möjligheterna att nå målet. Den positiva 
utvecklingen för några indikatorer har vänt och trendpilen har ändrats till svårbedömd.

14.  Storslagen fjällmiljö
Slitaget på mark och vegetation ökar när terrängfordonen i fjällen blir allt fler. Ett lång-
siktigt hållbart renbete krävs för att bevara fjällens unika värden. Inga delmål bedöms 
nås inom utsatt tid och trenden har ändrats från positiv till svårbedömd.

15.  God bebyggd miljö
Buller och dålig inomhusmiljö ger hälsoproblem. Kulturvärden värnas inte i tillräcklig 
omfattning. Bedömningen av delmålet om avfall har ändrats och bedöms nu tillsammans 
med alla övriga delmål utom ett bli mycket svårt att nå i tid.

16.  Ett rikt växt- och djurliv
Förlusten av biologisk mångfald, både arter och ekosystem, fortsätter trots vidtagna
åtgärder. Flera vanliga arter minskar, till exempel fåglar i jordbrukslandskapet. Läget för 
hotade arter har försämrats. Nyttjandet av många biologiska resurser är inte hållbart.

5.    Skyddande ozonskikt
Miljökvalitetsmålet bedöms möjligt att nå. Halterna av ozonnedbrytande ämnen minskar 
tack vare internationellt samarbete. Regeringen beslutade nyligen om användningsförbud 
för HCFC. Trenden för tillståndet i miljön är fortsatt positiv.

Teckenförklaring till bedömningar av målen

Trendpilar för miljökvalitetsmålen

Målet bedöms kunna nås inom tidsramen 

Målet är möjligt att nå inom tidsramen om ytterligare 
åtgärder sätts in

Målet är mycket svårt eller inte möjligt att nå inom 
tidsramen även om ytterligare åtgärder sätts in

Utvecklingsriktningen för tillståndet i miljön är positiv

Det går inte att se någon tydlig utvecklingsriktning 
för tillståndet i miljön

Utvecklingsriktningen för tillståndet i miljön är negativ

Smilisar för miljökvalitetsmålen 

Ord i rapporten som markeras med * förklaras utförligare i ordlistan på sidan 84.
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