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FÖRORD  
Miljöövervakningen ska följa utvecklingen i miljön. Samtidigt samlas data in som kan användas 

för uppföljning av EU-direktiv och åtgärdsprogram och miljömålsuppföljning. 

Länsstyrelsernas uppgift är att samordna regional miljöövervakning, som utförs av en rad olika 

aktörer så att den blir effektiv. De regionala miljöövervakningsprogrammen (länsprogrammen) 

utgör grunden för länsstyrelsernas ansökningar om medel från Naturvårdsverket för de statligt 

finansierade delarna av programmen. Under 2013-2014 har regionalt miljöövervakningsprogram 

för Kronobergs län reviderats. Den förra revisionen ägde rum 2008-2009. 

Gemensamma delprogram är övervakning som samordnas med andra län. De utgör ett allt tyngre 

inslag i övervakningen. Syftet är effektivisera övervakningen och att göra det möjligt att använda 

mätresultat från ett större område än länet för att följa utvecklingen i miljön. De gemensamma 

delprogrammen är markerade med en asterisk (*) i anslutning till rubriken. 

Regionalt miljöövervakningsprogram 2015-2020 har tagits fram av Henric Linge,  

Monica Andersson, Anders Ahlström, Olof Lessmark, Theodor Samuelsson, Per Ekerholm och 

Louise Ellman Kareld. I programmet om Luft har Eva Hallgren Larsson från Kronobergs 

luftvårdsförbund medverkat, i programmet om skog har Hasse Bengtsson från Skogsstyrelsen 

deltagit och i programmet om Hälsa samverkar Länsstyrelsen sedan flera år med Daniel 

Albertsson vid Landstinget Kronoberg. 

 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 2014-10-14 

 

  



 

4 

 

Länsprogram RMÖ år 2015-2020 – Länsstyrelsen i Kronobergs län 2014-10-14 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING  

Förord ............................................................................................................................................................................. 3 

Sammanfattning ............................................................................................................................................................. 5 

Inledning ......................................................................................................................................................................... 6 

Mål och syfte ............................................................................................................................................................. 6 

Prioriterad miljöövervakning .................................................................................................................................. 7 

Samordning .............................................................................................................................................................11 

Utvecklingsbehov ...................................................................................................................................................17 

Programområde Luft ..................................................................................................................................................18 

* Nedfall av luftföroreningar och markvattenkvalitet i Skog ..........................................................................21 

* Luftföroreningar i tätorter .................................................................................................................................24 

Programområde Skog .................................................................................................................................................28 

* Miljötillståndet i skog – med data från RIS .....................................................................................................31 

* Kryptogamer i ädellövskog ................................................................................................................................33 

Programområde Jordbruksmark ...............................................................................................................................36 

* Gräsmarkernas gröna infrastruktur, tidigare Lill-Nils gräsmarker ...............................................................38 

Programområde Våtmarker .......................................................................................................................................42 

* Satellitbaserad övervakning av våtmarker........................................................................................................46 

Programområde Landskap .........................................................................................................................................49 

* Häckande fåglar ...................................................................................................................................................51 

* Skyddsvärda träd ..................................................................................................................................................53 

* Naturens kalender - Fenologi ............................................................................................................................55 

* Exploatering av stränder vid sjöar och vattendrag ........................................................................................59 

Programområde Sötvatten .........................................................................................................................................63 

Kalkeffektuppföljning ............................................................................................................................................67 

Samordnad recipientkontroll ................................................................................................................................71 

* Referensstationer sjöar .......................................................................................................................................75 

Fisken mal ................................................................................................................................................................79 

Flodkräfta.................................................................................................................................................................82 

* Utter .......................................................................................................................................................................84 

* Stormusslor – tjockskalig målarmussla ............................................................................................................86 

* Vattenväxter i sjöar .............................................................................................................................................91 

Samordnad regional råvattenkontroll ..................................................................................................................95 

* Vattenkvalitet i källor ..........................................................................................................................................98 

* Grundvattennivåer ........................................................................................................................................... 100 

Programområde Miljögiftssamordning ................................................................................................................. 102 

* Screening av miljögifter ................................................................................................................................... 104 

Kvicksilver i ettårig abborre ............................................................................................................................... 106 

* Provbankning och analys av miljögifter i fisk .............................................................................................. 108 

Programområde Hälsorelaterad miljöövervakning ............................................................................................. 111 

* Förtätning av miljöhälsoenkäter..................................................................................................................... 114 

Referenser .................................................................................................................................................................. 117 

Ekonomisk översikt över hela programperioden ................................................................................................ 118 



 

5 

 

Länsprogram RMÖ år 2015-2020 – Länsstyrelsen i Kronobergs län 2014-10-14 

 

SAMMANFATTNING  
Länsprogrammet för Regional miljöövervakning, 2015-2020 för Kronobergs län, omfattar åtta 

programområden: Luft, Skog, Jordbruk, Våtmarker, Landskap, Sötvatten, Miljögiftssamordning 

och Hälsorelaterad miljöövervakning. Övervakning planeras inom 24 delprogram, fördelade på 

åtta programområden. Inom två delprogram sker övervakning först nästa programperiod.  

Fem ingående delprogram är nationella, de genomförs över hela landet. I länet har övervakning 

genom Gemensamma delprogram prioriterats.19 delprogram är sådana och genomförs i 

samarbete med andra län. De är markerade med en asterisk (*) i anslutning till rubriken. Inga 

gemensamma delprogram leds dock från länet under den kommande programperioden. De 

gemensamma delprogrammen möjliggörs övervakning inom samtliga åtta programområden. 

I länsprogrammet redovisas, oberoende av finansiär, den övervakning i Kronobergs län som ska 

bedrivas kontinuerligt under programperioden. Den totala kostnaden för hela programmet är svår 

att beräkna. Naturvårdsverket lämnar bidrag med 852 000 kronor årligen, men det finns även 

andra medel till andra särskilt riktade medel för exempelvis kalkeffektuppföljningen inom 

programområde Sötvatten som Hav- och vattenmyndigheten fördelar. Inom programområde 

Sötvatten finansieras recipientkontrollen helt av Vattenvårdsförbunden m.fl., och 

råvattenkontrollen delvis av länets kommuner. Övervakning inom programområde Luft sker 

genom Kronobergs läns luftvårdsförbund. Övervakningen av luftföroreningar i tätorter 

finansieras till största delen av kommunerna inom ett så kallat samverkansområde för kontroll av 

luftkvalitet. Inom programområde Hälsa och miljögifter finns en god samverkan med 

Landstinget Kronoberg och länets kommuner.  

Länsprogrammet innebär att data samlas in för att ge underlag för uppföljning av preciseringar 

och regionala miljömål till Miljökvalitetsmålen Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Ingen 

övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Levande skogar, Ett rikt 

odlingslandskap, God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv.   
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INLEDNING 
Miljöövervakning är återkommande systematiskt upplagda undersökningar som visar 

miljötillståndet. Miljöövervakningen ska ge kunskaper om förändringar i luft, vatten och mark 

och slå larm om något oväntat inträffar. Miljöövervakningens syfte är att beskriva miljötillståndet, 

att visa hur miljökvalitetsmålen uppfylls samt varna för eventuellt nya miljöstörningar! 

Övervakningen ska utformas mot bakgrund av samhällets behov för att kunna bedriva ett 

effektivt, åtgärdsinriktat miljöskyddsarbete.  

I de miljöpolitiska propositionerna (Prop. 1990/91:90 & 1997/98:145) framgår att regeringens 

krav på en effektiv miljöövervakning är att den ska: 

• Beskriva tillståndet i miljön  
• Bedöma hotbilder 
• Lämna underlag för åtgärder 
• Följa upp beslutade åtgärder  
• Ge underlag för analys av olika utsläppskällors nationella och internationella miljöpåverkan. 

Dessutom ska miljöövervakningen vara anpassad till lagstiftningen om miljökvalitetsnormer samt 

inriktas mot uppföljning av de nationella miljökvalitetsmålen. 

MÅL OCH SYFTE 
Syftet med de samordnade regionala programmen är att få kunskaper om regionala 
miljöförhållanden och underlag för regional och kommunal planering. Den regionala och lokala 
övervakningen ska, enligt Naturvårdsverket, utformas så att resultaten kan användas som 
underlag för att: 
 
• Beskriva och värdera tillståndet i miljön i förhållande till uppsatta regionala och lokala 
miljömål. Den ska även ge underlag för uppföljning av regeringens nationella miljökvalitetsmål 
och tillhörande delmål. 
• Identifiera regionala hotbilder för att informera allmänhet och övriga intressenter. 
• Öka kunskapen om naturlig och antropogen förekomst av förorenande ämnen, om 
bakgrundsbelastning och om hur miljötillståndet varierar med tiden och andra 
omgivningsvariabler. 
• Upptäcka trender. 
• Ge underlag för att bedöma och prioritera åtgärder vid tillståndsprövningar och tillsyn 
inklusive åtgärder mot diffusa föroreningskällor. 
• Ge underlag till miljökonsekvensbeskrivningar. 
• Ge underlag till fysisk planering, översiktsplanering, vattenvårdsprogram och 
naturresurshushållning på regional och lokal nivå. 
• Styra kalkningsinsatser.  
• Följa upp om vidtagna åtgärder leder till avsedd förbättring av miljön. 
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Regional miljöövervakning i Kronobergs län omfattar: 

• Statligt finansierad regional miljöövervakning  
• Annan uppföljning finansierad via Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten 
• Samordnad recipientkontroll  
• Luft- och Vattenvårdsförbundens program  
• Samfinansierad miljöövervakning med andra verk, landsting och kommuner 

I länsprogrammet beskrivs den övervakning som sker i länet och är framtaget som en redovisning 
till Naturvårdsverket. Naturvårdsverket ställer krav på länsstyrelserna att ta fram program som de 
godkänner för att länens ska kunna söka bidrag till regional miljöövervakning. Utan godkänt 
program utgår således inget bidrag till regional miljöövervakning. Men programmet kan 
naturligtvis också användas av kommunerna och för länsstyrelsen själv som en dokumentation av 
vad man har planerat att prioritera under den kommande perioden. 

Åtgärder för att nå miljömålen eller komma tillrätta med miljöproblematik redovisas i 
Åtgärdsprogram för miljömålen i Kronobergs län 2014-2020.  

PRIORITERAD MILJÖÖVERVAKNING 
Länet utsätts för storskaligt och långväga transporterade luftföroreningar från Mellaneuropas 

befolknings- och industricentra. Marknära ozon är den typ av luftförorening i länet som oftast 

överskrider normer och målnivåer, och som främst kommer ”utifrån”. På landsbygden är det 

dock främst försurnings- och övergödningseffekterna av luftföroreningarna som har 

uppmärksammats under de senaste decennierna, vilket följs upp genom krondroppsnätet. 

Övervakningsprogrammet ska ge underlag för att beskriva trender och regionala skillnader i 

föroreningshalter och effekter, samt ge underlag till såväl bedömning av miljökvalitetsnormer 

som uppföljning av miljömål. 

I Kronobergs län finns cirka 1 000 sjöar. Problem med höga humushalter i vattendragen har ökat 

under 2000-talet och ”brunifiering” har blivit ett begrepp i länet. Övervakningsprogrammet 

kommer bland annat att följa yt- och grundvattnens kemiska status, transporten av närsalter, 

organiskt material samt metaller i länets samtliga huvudavrinningsområden.  

Ungefär 9 procent av länets totala areal består av jordbruksmark, medan 66 procent utgörs av 

skogsmark. Jordbruksföretagen tenderar att bli färre men större. För att betesmarkerna ska kunna 

hävdas krävs betande djur, men antalet djur minskar i skogsbygderna. Områden med höga natur- 

och kulturvärden ligger framförallt i länets skogsbygder. Genom övervakningen erhålls statistiskt 

hållbara mått på strukturella förändringar av jordbrukslandskapet. Delprogrammen bidrar med 

information om förändringar av biologisk mångfald i landskapet. 

Lövskogarna i södra Sverige tillhör ett lövskogsbälte som ursprungligen täckte större delen av 

Centraleuropa. Idag återstår endast en liten areal ursprunglig skog. Sverige, som varit relativt 

förskonad från exploatering och föroreningsbelastning, har fortfarande lövskogar med naturliga 

drag liksom odlingslandskap med grova lövträd. Den regionala miljöövervakningen av 
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skogsmarken baseras på datauttag ur Riksskogstaxeringen som ska bidra till en bättre bild av 

skogsmarkens biologiska innehåll och kvaliteter, som en kopmplettering till den övervakning som 

Skogsstyrelsen genomför.  

I Länsprogrammet för regional miljöövervakning för 2015-2020 har delprogram som genomförs 

gemensamt med andra län prioriterats före länsegen övervakning.  

Övervakningen av vatten dominerar liksom tidigare år. Programområdet Sötvatten utökas med 

nya delprogram under perioden 2015-2020, liksom delprogrammen Skog och Landskap, 

samtidigt som delprogrammet om dagflygande storfjärilar inom programområde Landskap har 

utgått på grund av resursbrist. 

Inom programområde Våtmark kommer övervakning att genomföras genom den satellitbaserade 

övervakningen under den kommande programperioden. Under föregående period har 

uppföljning av igenväxning skett genom Life-projektet Life to(ad)mire som avslutas under år 

2015. 

Sammantaget för hela perioden 2015-2020 lämnar Naturvårdsverket bidrag för regional 

miljöövervakning med sammanlagt (6 år *852 000=) 5 112 00 kr. Det räcker inte särskilt långt. 

Fördelningen mellan de kostnader för programområdena för hela programperioden som ryms 

inom budgeten presenteras i nedanstående sektorsdiagram, figur 1. Sist i programmet finns en 

sammanställning över finansieringen för länets miljöövervakning för hela programperioden.  

Jämfört med föregående period har två delprogram tagits bort: Samordnat ozonprogram och 

Övervakning av dagfjärilar. 
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Figur 1. Programområdena redovisas i sektorer där följande anges:  

Programområde, medel (kr), andel i procent av kostnaderna för hela programperioden  

2015-2020.  
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Inom några programområden finansieras övervakningen av någon annan part. Den externa årliga 

finansieringen för år 2015-2020 fördelas enligt följande:  

 

Observera att summorna i kolumnen ”Total årlig kostnad för mätprogrammet” inte är 

jämförbara med varandra. För Häckfågeltaxeringen redovisas hela den projektkostnaden för ett 

år, det vill säga hela den nationella övervakningen. För Kalkeffektuppföljningen redovisas den 

totala kostnaden för Kronobergs län. 

Syftet med kolumnen är att visa att det finns övervakning som bekostas av andra parter som 

bidrar med viktig kunskap om tillståndet i länet.  

  

Delprogram Genomförandeår

Genomsnitt 

från RMÖ 2015-

2020 per år

medel från 

andra för 

övervakning i 

länet

Total årlig 

kostnad för 

mät-

programmet medfinansiär

Samordning, redovisning, kvalitetssäkring 2009-2014, 2015-2020 63 867 0 63 867

Resor och konferenser 18 985 0 18 985

LUFT 82 852 0 82 852

Nedfall av luftföroreningar och markvattenkvalitet i skog 

(Krondroppsmätningar) 2009-2014, 2015-2020 18 000 351 000 369 000 Luftvårdsförbundet, Kommunerna

Luftföroreningar i tätorter 2009-2014, avtal tom 2016 17 562 477 480 493 380 Kommunerna, Luftvårdsförbundet

Bidrag till kronobergs luftvårdsförbund 2012-2016 20 000 60 000

medlemskap för att finansiera luftmätningar 1987-ff 400

SKOG delsumma luft 55 962 828 480 922 380

Kryptogamer i ädellövskog 2010-2012, 2021-2023 0 0 0

Miljötillståndet i Skog, med data från RIS 2018 4 383 0 210 000 övriga länsstyrelser

JORDBRUK delsumma skog 18 570 0 210 000

Gräsmarker i jordbrukslandskapet, LillNILS 2009-2014, 2015-2020 82 423 0 465 000 övriga deltagande län

LANDSKAP delsumma jordbruk 82 423 0 465 000

Häckfågeltaxering 2009-2014, 2015-2020 24 041 0 3 000 000 övr lst, LU, NV

Övervakning av skyddsvärda träd 2010-2012,2021-2023 1 464 0 övr lst

Naturens kalender - fenologiövervakning 2015-2020 28 567 0 819 000 övr lst, SLU 

Exploatering av stränder vid sjöar och vattendrag 2018 0 0 övr lst, SLU 

VÅTMARKER delsumma landskap 48 413 0

Satellitbaserad övervakning av våtmarker 2016-2017 0 2 500 000

SÖTVATTEN delsumma våtmarker 0 2 500 000

Kalkeffektuppföljning 2009-2014, 2015-2020 0 1 850 000 1 850 000 1:12 anslaget

Referensstationer - sjöar (utom kvicksilver i fisk) 2009-2014, 2015-2020 128 178 0

Provfisken i referenssjöar 2009, 2012, 2015, 2018 43 932 0

Samordnad recipientkontroll inga kostnader för Länsstyrelsen 0 1 215 000 1 215 000 Vattenråd, vattenförbund och likn

Uppföljning av malpopulationen 2009-2014, 2015-2020 33 558 0

Flodkräfta 2017 7 402 0

Övervakning av utter 2007- 2008, 2013-2014, 2019-2020 20 945 0

vattenväxter i sjöar (makrofyter i N2000sjöar) 2013-2014, 2019 10 448 0

Stormusslor, Tjockskalig målarmussla, inventering 2010-2012,2016-2018 12 967 0

GRUNDVATTEN delsumma sötvatten 257 429 3 065 000

Samordnad regional råvattenkontroll av grundvatten 2015-2020 75 317 28 000 103 317 Kommunerna

Källprovtagning; Grundvattnets allmänna vattenkvalitet 2015-2020 58 051 58 051

Grundvattennivåer 2015-2020 3 000 3 000 Vattenförvaltning

MILJÖGIFTER delsumma grundvatten 133 368 31 000 164 368

Screening 2009-2014, 2015-2020 89 860 0 Naturvårdsverket

Kvicksilver i abborrar i referenssjöar 2009, 2012, 2015, 2018 5 167 0

Provbankning och analys av kvicksilver i fisk 2015-2020 0

HÄLSA delsumma miljögifter 113 708 0

NMHE/förtätning av enkät 2011, 2015, 2019 3 333 50 000 Landstinget

regional rapport, 2013, 2017, 2021 16 955 0 Landstinget

seminarium 2014, 2018, 2022 1 949 0 Landstinget

delsumma hälsa 26 048 50 000

852 555 3 974 480
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SAMORDNING 

Aktörer 

I Sverige bedrivs miljöövervakning av flera aktörer. Naturvårdsverket driver den nationella 

miljöövervakningen men ger bidrag till regionala delprogram samt vissa delprogram som drivs av 

sektorsmyndigheter. Andra centrala myndigheter har mer sektorsanknuten övervakning i egen 

regi. Dessutom bedrivs miljöövervakning av kommuner, ideella organisationer och andra 

verksamheter vid länsstyrelser och kommuner.  

Naturvårdsverket ansvarar för samordningen mellan nationell och regional miljöövervakning. 

Den nationella övervakningen är ofta planerad för att kunna förtätas regionalt. För fem 

undersökningar är detta särskilt tydligt: Våtmarksövervakningen, Häckfågeltaxeringen, Naturens 

kalender (fenologiövervakningen), Screeningen av miljögifter samt Förtätning av 

miljöhälsoenkäter. 

Samordning mellan länen i gemensamma delprogram har utvecklats för att möjliggöra 

användandet av övervakningsmetoder som kräver ett större antal objekt för att bli testbara. 

Samordning medför även minskade kostnader för drift och utvärdering. Det är framförallt inom 

gemensamma delprogram som ny övervakning möjliggörs under programperioden i länet. 

Samverkansområdet för luftövervakning utgörs av länets kommuner, men luftövervakningen 

administreras av Kronobergs Luftvårdsförbund som även gör vissa mätningar i egen regi. I 

luftvårdsförbundet finns ett aktivt deltagande av länets kommuner, landstinget och näringslivet, 

inklusive skogsbruket. Ett aktivt arbete sker för att rekrytera fler medlemmar. 

Inom sötvattenövervakningen sker samordning sedan många år med en lång rad aktörer på 

nationell, regional och till viss del lokal nivå. Dessa är Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, 

Sveriges geologiska undersökningar, SGU, IVL Svenska miljöinstitutet AB, vattenvårds- och 

vattenförbund, vattenmyndigheter, fiskevårdsområdes- och fiskevårdsföreningar, kommunerna 

och andra länsstyrelser, främst i grannlänen. Samordningen omfattar t.ex. utbyte av erfarenheter 

och data från undersökningar samt gemensamma aktiviteter. 

Inom programområdena Skog, Jordbruk, Landskap och Hälsa genomförs samtliga 

undersökningar inom gemensamma delprogram som drivs antingen regionalt eller nationellt med 

många länsstyrelser som deltar. Flera av dessa delprogram använder universitet, i huvudsak SLU 

(artdatabanken) och Lunds universitet, som samarbetspartners, utförare och/eller för utvärdering 

och analyser av insamlade data. Viktiga aktörer inom landmiljöövervakningen är också personer 

från den ideella naturvården som bidrar med övervakning av häckfåglar och fenologi. 
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Datahantering 

Övergripande 

Rå- och grunddata levereras i första hand till en datavärd om sådan är utsedd (se tabell), vilket 

gäller för det flesta delprogrammen. I andra hand sörjer Länsstyrelsen för kvalitetssäkrad 

datalagring. För de vattenrelaterade datavärdarna är Havs- och vattenmyndigheten beställare. För 

övriga inklusive miljögifter i biota är Naturvårdsverket beställare. 

Utgångspunkten är att kvalitetssäkrade data ska kunna hämtas av alla på ett så enkelt och smidigt 

sätt som möjligt.  

De nationella datavärdarna är framför allt andra myndigheter och olika institutioner vid 

universiteten som på uppdrag från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten 

tillgängliggör data från olika undersökningar. 

Tabell över datavärdar enligt Naturvårdsverkets webplats 2014-09-25.  

Ämnesområde Typ av data Ansvarig beställare Datavärd 

Miljögifter Metaller och organiska 
miljögifter i sediment 

Naturvårdsverket Sveriges geologiska 
undersökning, SGU 

Miljögifter Metaller och organiskt 
material i biota 

Naturvårdsverket IVL Svenska 
Miljöinstitutet AB 

Miljögifter Screening av miljögifter Naturvårdsverket IVL Svenska 
Miljöinstitutet AB 

Hälsa Hälsorelaterad 
miljöövervakning 

Naturvårdsverket Institutet för 
miljömedicin, IMM 

Luft Atmosfärskemiska data. Ozon 
och spridningsberäkningar. 

Naturvårdsverket SMHI 

Luft Luftdata Naturvårdsverket IVL Svenska 
Miljöinstitutet AB 

Luft Luftkvalitet i tätorter Naturvårdsverket IVL Svenska 
Miljöinstitutet 

Jordbruksmark Närsalter, bekämpningsmedel 
och spårämnen. 
Markpackning. 

Naturvårdsverket SLU, Institutionen för 
mark och miljö 

Våtmarker Våtmarksinventeringen Naturvårdsverket Miljödataportalen 

Biologisk 
mångfald 

Artdata (ej marina/limniska 
arter) 

Naturvårdsverket SLU, Artdatabanken 

Sötvatten Grundvattenkemidata Havs- och 
vattenmyndigheten 

Sveriges geologiska 
undersökning, SGU 

Sötvatten Kemiska och biologiska data i 
sjöar och vattendrag (ej fisk). 

Havs- och 
vattenmyndigheten 

SLU, Institutionen för 
vatten och miljö 

Sötvatten, Kust 
och hav 

Fiskdata i sjöar, vattendrag 
och kust. 

Havs- och 
vattenmyndigheten 

SLU, Institutionen för 
akvatiska resurser 

Kust och hav Hydrografiska, kemiska och 
marinbiologiska data från 
Östersjön och Västerhavet. 

Havs- och 
vattenmyndigheten 

SMHI 

Badvatten Badvattenkvalitet 
(Badplatsen.se) 

Havs- och 
vattenmyndigheten 

Smittskyddsinstitutet 

Hälsodata enligt ovan lagras hos IMM. IMM är inte att betrakta som en datavärd eftersom dessa 

data inte är tillgängliga för alla av personuppgiftsskäl, men data lagras från de befolkningsenkäter 

som gjorts hittills.  

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljoovervakning/Miljodata/
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Utgångspunkten för nationellt datavärdskap är följande: 

 Alla data som samlas in med hjälp av skattemedel är allmänt tillgängliga. 

 Data används och kommer till nytta. 

 Alla insamlade data levereras till datavärd. Med ”alla” menas data från nationell övervakning, 

regional övervakning, kalkeffektuppföljning, samfinansierad övervakning (till exempel 

samordnad recipientkontroll, SRK) samt data från Basinventeringen och 

Naturvårdsuppföljningen i vissa fall. 

 Alla data samlas in med gemensamma metoder. 

 Alla data är tillgängliga via webben. 

 Kvalitetsinformation finns för alla data. 

Om lämpligt system inte finns tillgängligt lagras rådata i för ändamålet byggda databaser, i 

ACCESS eller motsvarande format, i avvaktan på systemutveckling. All information ska så långt 

möjligt lägesbestämmas så att analys och presentation via geografiska informationssystem kan 

göras.  

Skogsstyrelsen är målansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet Levande skogar och det är 

myndighetens ansvar att ta fram data för miljömålsuppföljning och rapporteringar (kontaktperson 

Jimmy Lundblad). Både Skogsstyrelsen och SLU tar fram skoglig statistik. Båda myndigheterna 

bedriver datainsamling och publicerar resultat och statistik var för sig och delvis gemensamt i 

Skogsstatistisk årsbok. SLU ansvarar för bl.a. Riksskogstaxeringen och Markinventeringen delvis 

med stöd från Naturvårdsverket. Riksskogstaxeringens data förvaltas av SLU. 

Skogsstyrelsen bedriver bl.a. Nyckelbiotopsinventeringen, Polytax (hänsynsuppföljning i samband 

med avverkning), Uppföljning av biologisk mångfald (UBM) och miljöövervakning på skogliga 

obsytor. Datat ligger i Skogsstyrelsen egna databaser och önskemål om data riktas till respektive 

inventeringsansvarig. Regionala data kan eventuellt erhållas från Skogsstyrelsens distrikt. Mer 

information och kontaktuppgifter finns på Skogsstyrelsens respektive SLUs hemsidor. 

Användning av miljödata  

Länsstyrelsens rapport ”Vår miljö i Kronobergs län 2005” beskriver länet med detaljerade data 

om miljön. I miljöunderlaget samlas relevant och tillgänglig miljödata. Ambitionen finns att 

denna sammanställning ska revideras och göras tillgänglig på hemsidan, men detta har inte varit 

möjligt att genomföra hittills. Miljöunderlaget kan beställas av Länsstyrelsen i Kronobergs län. 

Kommunerna ska kunna använda underlaget i arbetet med att utveckla lokala miljömål och 

åtgärdsstrategier. Dessutom kan miljöunderlaget användas av företag, vid miljökonsekvens-

bedömningar och miljöledningssystem. Även gymnasieskolor kan ha en god användning av 

underlaget.  
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Länsstyrelsen ger ut nyhetsbrev för att informera om aktuella händelser, till exempel aktuella 

inventeringar/undersökningar inom miljöområdet. Det skickas till länets kommuner, vissa företag 

och organisationer samt intresserade medborgare. Länsstyrelsens nyhetsbrev är samlade på 

hemsidan.  

Samordning med regional miljömålsuppföljning 

Miljömålsuppföljning 

Efter utredning om miljömålsstrukturen år 2010 fick miljökvalitetsmålen nya preciseringar år 

2012. De miljömålsansvariga myndigheterna har tagit fram så kallade målmanualer under 2014 för 

att förtydliga hur miljökvalitetsmålens preciseringar ska följas upp. I Kronobergs län har nya 

regionala mål antagits och miljöövervakningen har anpassats till uppföljning av dessa nya 

regionala mål. 

Indikatorer 

Miljöövervakningen bidrar med viktiga data om tillståndet i miljön. Övervakningen försörjer 

indikatorer på miljömålsportalen med data om främst tillståndet och effekterna i miljön. Datat 

används för uppföljning av preciseringar och regionala miljömål framförallt till 

Miljökvalitetsmålen Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och 

vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö och Ett 

rikt växt- och djurliv.  

”RUS”, Regionalt UppföljningsSystem, samordnar datainsamling för alla länsstyrelsers räkning 

och står som ansvarig för indikatorer med regional upplösning på Miljömålsportalen, 

www.miljomal.se. 

Samordning med EU-direktiv och annan övervakning 

EU: s miljöpolitik ställer stora krav på internationell rapportering. EU-direktiven syftar till en 

harmoniserad lagstiftning inom miljöområdet. De nationella miljökvalitetsmålen är politiskt 

beslutade mål och preciseringar, miljökvalitetsnormerna är juridiskt bindande halter som inte får 

överskridas och de regionala miljömålen är mål fastställda av Länsstyrelsen för länets miljöarbete. 

Miljökvalitetsnormer  

Begreppet miljökvalitetsnormer infördes med miljöbalken år 1999. Miljökvalitetsnormerna och 

tillhörande lagstiftning är ett miljörättsligt styrmedel med syfte att uppnå en godtagbar 

miljökvalitet. Ett skäl till att regelsystemet infördes var att det sågs som ett instrument i syfte att 

minska miljöbelastningen från samtliga utsläppskällor, även diffusa utsläppskällor som till 

exempel transporter och jordbruk, och på så sätt kunna styra mot nationella mål för miljökvalitet. 

Ett annat skäl var att införa EG:s regelverk om gränsvärden och vägledande värden för kvalitet 

på luft och vatten. 

http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/Sv/om-lansstyrelsen/pressrum/nyhetsbrev/Pages/default.aspx
http://www.miljomal.se/
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Utgångspunkten för en norm är kunskaper om vad människan och naturen tål. En 

miljökvalitetsnorm kan till exempel gälla högsta tillåtna halt av ett ämne i luft, mark, eller vatten. 

Normerna kan även ses som styrmedel för att på sikt nå miljökvalitetsmålen.  

Miljökvalitetsnormer för luft 

Miljökvalitetsnormer för omgivningsluft ska vara uppfyllda där människor vistas. Kommunerna 

ansvarar för att kontrollera att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft kvävedioxid/kväveoxider, 

svaveldioxid, bly samt för partiklar (PM10 och PM2,5), bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, 

kadmium, nickel och bens(a)pyren. Naturvårdsverket ansvarar för kontrollen av ozon. 

De bestämmelser som rör miljökvalitetsnormer för utomhusluft återfinns huvudsakligen i 

följande författningar: 

 5 kap miljöbalken, men även t.ex. 2 kap, 9 kap, 16 kap miljöbalken samt andra lagar 

 Förordningen (2010:477) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft 

 Naturvårdsverkets föreskrifter (2013:11) om kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhusluft 

 Naturvårdsverkets handbok Luftguiden 2014:1. 

Det är noga reglerat i förordning hur mätningar ska ske och i vilken omfattning. Kontrollen är 

samordnad mellan kommunerna i Kronobergs län, via Luftvårdsförbundet. Kronobergs 

luftvårdsförbund bedriver samordnade mätningar sedan 2007 enligt ett program som för 

närvarande gäller t.o.m. mars 2016.  

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller är inriktat på krav på bullerkarteringar, och 

upprättande av åtgärdsprogram inom vissa tider, men innehåller ännu inga fastlagda normvärden 

för bullernivåer. Kommuner med fler än 100 000 invånare har krav på sig att kartlägga buller 

inom sin kommun. I Kronobergs län är ingen kommun stor nog för att kartläggningskravet ska 

falla ut. Växjö, som är den största kommunen, hade i april år 2014 passerat 85 000 invånare. En 

bullerutredning är dock på gång (sommaren 2014).  

Miljökvalitetsnormer inom vattenförvaltningen  

Huvudsyftet med vattendirektivet är att säkerställa en god vattenstatus i EU:s alla länder till 2015, 

vattnets nuvarande kvalitet får inte försämras. När EU-direktivet har införlivats i svensk 

lagstiftning talas det istället om vattenförvaltning. Miljökvalitetsnormerna är ett styrinstrument 

inom vattenförvaltningen och uttrycker den kvalitet en sjö, vattendrag eller ett 

grundvattenmagasin ska ha vid en viss tidpunkt. Den samordnade recipientkontrollen är den 

övervakning som bäst svarar mot vattenförvaltningens krav på operativ övervakning.  

Revisionen av övervakningen mot kraven i vattenförvaltningen pågår och ett nytt 

övervakningsprogram ska fastställas i december 2016. Övervakningsstrategier för framförallt 

sötvatten och grundvatten ska tas fram distriktsvis i samarbete mellan Havs- och 

vattenmyndigheten, Vattenmyndigheterna, Naturvårdsverket, och länsstyrelserna.  
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Utvecklingsbehovet omfattar även övervakning av vattendirektivets prioriterade och särskilt 

förorenande ämnen.  

2009 fastställdes de miljökvalitetsnormer som gäller inom Västerhavets och Södra Östersjöns 

distrikt. I Kronobergs län omfattas knappt 400 vattenområden fördelat på grundvatten, sjöar och 

vattendrag. Utgångspunkten är att sjöar och vattendrag ska uppnå god ekologisk och kemisk 

status senast år 2015. Grundvatten ska uppnå god kvantitativ och kemisk grundvattenstatus 

senast år 2015. Miljökvalitetsnormen "ekologisk status" är en sammansatt norm. Den är 

uppbyggd av flera faktorer där det ingår både biologiska, fysikalisk-kemiska och 

hydromorfologiska parametrar. Genom att utgå från miljöproblem förenklas användningen av 

miljökvalitetsnormerna. 

Huvuddelen av Kronobergs vattenområden ska nå god status 2015 medan 125 stycken har fått 

tidsfrist till 2021 och 8 stycken till 2027. Oavsett om kravet är god status senast år 2015 eller om 

det finns en tidsfrist ska åtgärder för att nå god status påbörjas senast år 2012. Möjliga åtgärder 

som behövs i enskilda vattenområden ska tas fram och deras kostnadseffektivitet ska utvärderas. 

Detta är viktigt för att kunna sätta in "rätt åtgärd på rätt plats". 

Art- och habitatdirektivet 

Enligt fågel- och habitatdirektiven ska medlemsländerna i EU bland annat avsätta särskilda 

skyddsområden för fåglar, och särskilda bevarandeområden för andra artgrupper samt för 

naturtyper. Dessa områden utgör nätverket Natura 2000. I Sverige har detta genomförts genom 

miljöbalkens bestämmelser om områdesskydd. Natura 2000 är en av EU: s viktigaste åtgärder för 

att bevara biologisk mångfald. I Kronobergs län finns 133 Natura 2000-områden. Länsstyrelsen 

ska bevaka att Natura 2000områdena håller en gynnsam bevarandestatus för de arter eller 

livsmiljöer som skyddas, vilket görs inom ramen för Länsstyrelsens basinventering och 

uppföljningsprojektet.  

Samordning med art- och habitatdirektivet innebär att vi använder metodik vid övervakning av 

olika naturtyper som är samordnad med metodik för habitatuppföljningen och med metodik för 

den objektsvisa uppföljningen av skyddad natur. Det blir därför möjligt att jämföra resultaten 

från den regionala miljöövervakningen, som genomförs som ett stickprov av hela landskapet, 

med resultat från naturtypsklassade habitat och resultat från uppföljning av skyddade områden. 

Så långt det är möjligt samordnar vi även fältinsatser för miljöövervakning och uppföljning av 

skyddad natur genom att till exempel använda samma inventerare, gemensamma handdatorer 

med mera. 

Ambitionen att samordna miljöövervakningen med uppföljningen enligt art- och habitatdirektivet 

har inte uppnåtts fullt ut då det saknas nationella riktlinjer och strategier. Arbetet med att ta fram 

uppföljningsprogram för skyddade områden pågår fortfarande i länet och så långt det är möjligt 

och relevant kommer uppföljningen och miljöövervakningen att samordnas.   
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Inventering av stora rovdjur 

Från och med säsongen 2002/2003 har respektive länsstyrelse ansvaret för inventering av alla 

fyra stora rovdjursarterna (björn, järv, varg och lodjur) samt kungsörn. Inventeringens mål är att 

fastställa de reproduktiva stammarnas storlek, det vill säga antalet föryngringar per år samt 

arternas utbredningsområden inom länet. Inventeringarna kommer att utgöra en grund för 

förvaltningsmässiga beslut både inom länet och nationellt. Inventeringarna utförs enligt de 

föreskrifter som upprättats av Naturvårdsverket (NFS 2007:10). 

En heltäckande ytinventering är helt beroende av bra snöförhållanden. I hela södra Sverige är bra 

snöförhållanden sällsynta och svåra att förutse. Därför kommer även riktade insatser att göras 

mot områden där observationer av djur eller spår har skett. I Kronobergs län inventeras årligen 

kungsörn och lodjur. 

UTVECKLINGSBEHOV 
Vid revidering av det regionala miljöövervakningsprogrammet har programområdena setts över 

och ingående delprogram har noga övervägts. Nya regionala miljömål beslutades i januari 2013 

och regional miljöövervakning har tagits fram för att svara mot uppföljningens behov. Några nya 

program har därför tillkommit och i några fall har mindre förändringar i utformningen av 

programmen genomförts.  

För att kunna bidra med information för miljömålsuppföljning och relevant lagstiftning i en 

tillfredsställande omfattning, gäller för samtliga programområden att budgeten för den regionala 

miljöövervakningen skulle behöva vara betydligt större. Rapporter tas fram och tillgängliggörs på 

hemsidan, men därutöver skulle det behöva avsättas tid för att sprida resultaten till allmänheten, 

kommuner, organisationer. Detta är tyvärr den del av verksamheten som är den första att 

prioriteras ned. Att beskriva och presentera resultaten för dem som inte redan är insatta genom ta 

fram populärversioner av rapporter, samt även skriva enklare beskrivningar av övervakningen på 

hemsidan finns det inte resurser till men skulle behöva prioriteras mycket högre.  

Det finns ett stort utvecklingsbehov för datahanteringen. Inom många områden finns datavärdar 

utsedda, men att verkligen få in regionala data i datavärdarnas databaser går inte alltid som på räls, 

även om Naturvårdsverket har avtal med datavärden. Inom flera områden lagras data fortfarande 

i excelfiler hos Länsstyrelsen.  

Referenser 

Åtgärdsprogram för miljömålen i Kronobergs län 2014-2020.Hälsa i miljöarbetet, Det hållbara 

landskapet, Klimat och energi. Länsstyrelsen i Kronobergs län. Meddelande 2014:04.  
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PROGRAMOMRÅDE LUFT  
Miljökvalitetsmålet ser inte ut att nås till år 2020, främst på grund av halterna av marknära ozon 

och partiklar. Förutom för marknära ozon är problemen störst i intensiv trafikmiljö. 

Långdistanstransporterande ämnen och att länet är ett glesbygdslän påverkar länets luftkvalitet. 

Generellt kan man säga att halterna av PM2,5 i större utsträckning beror på långväga transport, 

medan PM10 är mer lokalt alstrade (vedeldning och trafik).  

Trafiken, dubbdäcksanvändning och vedeldning är viktiga för den lokala luftkvaliteten. En god 

samhällsplanering med hänsyn till gaturummets utformning, boendemiljöer och trafiksituationen 

påverkar luftkvaliteten. Trånga gaturum med hög trafikintensitet bör inte tillåtas där människor 

kommer att vistas. 

 

BAKGRUND OCH ÖVERVAKNINGSSTRATEGI 

Syftet med luftmiljöövervakningen i Kronobergs län är att dels beskriva halter och regional 

deposition av luftföroreningar samt effekterna av detta i miljön, dels samordna kommunernas 

övervakning av tätortsluften, för att bistå kommunerna i deras skyldighet att ha kunskap om hur 

aktuell luftkvalitet förhåller sig till gällande miljökvalitetsnormer. Samtidigt erhålls underlag till 

regional uppföljning av nationella miljökvalitetsmål och regionala mål. Programmet genererar 

indikatorer för uppföljning av miljökvalitetsmålens preciseringar samt de Regionala målen inom 

miljökvalitetsmålen Frisk luft och Bara naturlig försurning. Det rör halter i luft av följande ämnen: 

• Kvävedioxid 

• Marknära ozon 

• Större och mindre partiklar (PM10 och PM2,5) 

Nedfallsmätningar har bedrivits i länet i Kronobergs Luftvårdsförbunds regi sedan 1987, och 

tillkom när oron för skogsdöd till följd av luftföroreningar, och därmed försurningen, alltmer 

framstod som en ödesfråga för regionen. Programmet har därför från början fokuserats på 

nedfallsmätningar och i synnerhet krondropp (det torra nedfall som samlas i trädkronorna och 

sedan sköljs ut vid nederbörd).  

Regionala lufthaltsmätningar tillkom som stödparametrar till nedfallsmätningarna, men upphörde 

2007. I Länet finns Kronobergs samverkansområde för tätortsluft, som drivs genom Kronobergs 

luftvårdsförbund. Det innebär ett samordnat program för mätning och beräkning av halten av 

Delprogram Genomförandeår

Medel från RMÖ 

2015

medel från 

andra för 

övervakning i 

länet

Total årlig 

kostnad för 

mät-

programmet medfinansiär

Nedfall av luftföroreningar och markvattenkvalitet i skog (Krondroppsmätningar)2009-2014, 2015-2020 18 000 351 000 369 000 Luftvårdsförbundet

Luftföroreningar i tätorter 2009-2014, avtal tom 2016 17 562 477 480 493 380 Luftvårdsförbundet

Bidrag till Kronobergs luftvårdsförbund 2012-2016 20 000 60 000

55 962 828 480 922 380
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luftföroreningar i tätorterna. Nuvarande program gäller till och med år 2016 och bekostas till 

största delen av kommunerna. 

Sedan mitten av 1990-talet har problemen med marknära ozon för jordbruket lyfts fram, och 

Luftvårdsförbundet bedrev mätningar 1999-2003 för att få fram regionala data. Mellan 2007 och 

2012 genomförde Kronobergs luftvårdsförbund, tillsammans med Jönköpings läns 

luftvårdsförbund och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, kontinuerliga mätningar av marknära 

ozon i Asa, 4 mil norr om Växjö. Sedan 2013 fortsätter dessa mätningar inom ramen för 

Naturvårdsverkets nationella övervakning. Länet deltar, tillsammans med övriga sydlän i det 

gemensamma delprogrammet Samordnat ozonprogram mellan 2009 och 2013 genom 

Kronobergs luftvårdsförbund, men sedan 2013 är det Länsstyrelsen som deltar i det 

gemensamma delprogrammet. 

PRIORITERINGAR INOM PROGRAMOMRÅDET 

Det nationella miljökvalitetsmålet för Frisk luft omfattar preciseringar för bl.a. bensen, partiklar 

PM10 och PM2,5, kvävedioxid och marknära ozon som följs upp med data från den regionala 

miljöövervakningen genom Kronobergs Luftvårdsförbunds mätningar. Dessa mätningar har hög 

prioritet.  

Nationell miljöövervakning delfinansierar tio krondroppsytor i landet samt fyra IM-ytor (se 

”Övrig uppföljning”). En av IM-ytorna finns i Aneboda i norra delen av Växjö kommun. De 

regionala mätningarna avseende nedfall och effekter av försurande luftföroreningar kan ses som 

en förtätning av nationell miljöövervakning. Mätningarna kan kombineras med annan 

miljöövervakning och miljömålsuppföljning för att möjliggöra generella bedömningar av 

miljötillståndet i regionen avseende försurning och övergödning.  

Tidigare års mätningar av kvävedioxid, svaveldioxid och ammoniak i bakgrundsmiljö har visat så 

låga värden att de har avslutats. För partiklar, PM10 och PM2,5, har regionala data saknats och 

mätningar genomförs i Asa sedan 2012.  

Ozonhalterna i marknivå låg år 2013 över miljökvalitetsmålets preciseringar. Nu gällande 

miljökvalitetsnorm på 18 000 μg/m3 timmar maj-juli för 2011-2013 överskreds inte vid någon 

mätstation i länet, och inte heller i någon subzon i den centrala zonen i Kronobergs län. Dock 

överskreds den miljökvalitetsnorm som skall gälla från 2020 (AOT40, 6 000 μg/m3 timmar maj-

juli) vid samtliga subzoner i den centrala zonen under 2013 (utdrag ur IVL rapport B2160, sid 44 

om resultat för Kronobergs län). Det finns därmed fortsatt anledning att följa utvecklingen med 

regional upplösning. 
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ÖVRIG UPPFÖLJNING 

Inom den nationella miljöövervakningen bedrivs Integrerad övervakning, vilken innebär 

omfattande mätningar av miljötillstånd och omsättning av olika ämnen inom fyra små 

avrinningsområden. Ett ligger på Västkusten, ett mitt på sydsvenska höglandet, ett i Bergslagen 

och ett i mellersta Norrlands inland. Sedan 1994 omfattar programmet hydrologi, deposition, 

träd, epifyter, övrig vegetation, markbiologi och –kemi, mark-, grund- och avrinningsvattenkemi. 

Inom den nationella övervakningen ligger verksamheten under programområde Skog men 

tonvikten ligger på effekter av långtransporterade luftföroreningar. Övervakningen ingår i 

europeiska Integrated Monitoring-programmet, IM. Den integrerade miljöövervakningen i 

Sverige bedrivs av SLU, IVL och SGU. Integrerad miljöövervakning i naturekosystem (IM) är 

inriktat på att skapa tillförlitliga tidsserier som ganska detaljerat visar på processer i ett begränsat 

antal områden, snarare än att göra geografiskt täckande översikter över Europa. 

IM: strategi är att: 

 övervaka trender i både biogeokemiska förlopp och biologisk respons i små (10-1000 ha) 

områden som i de flesta fallen är tydligt avgränsade avrinningsområden  

 söka skilja signalen som luftföroreningar orsakar från bruset hos den naturliga variationen, 

inklusive successioner, genom att övervaka naturliga eller nästan naturliga ekosystem  

 utveckla och tillämpa verktyg, t.ex. modeller, för kartläggning och prediktion av 

långtidseffekter.   

IM-programmet finansieras sedan början av Naturvårdsverket. I övervakningen deltar, förutom 

Institutionen för vatten och miljö vid SLU, också Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) och 

IVL Svenska Miljöinstitutet AB. Var och en av dessa institutioner ansvarar för sina data, men 

Institutionen för vatten och miljö har ett övergripande ansvar för samordning och rapportering 

till den internationella databasen.  

  

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Miljoovervakning/Miljoovervakning/Programomrade-Skog/Integrerad-overvakning/
http://info1.ma.slu.se/IM/
http://info1.ma.slu.se/IM/
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* NEDFALL AV LUFTFÖRORENINGAR OCH MARKVATTENKVALITET I 

SKOG  

Syfte 

Nedfallsmätningar genomförs i öppet fält (våtdeposition) samt under krontaken (våt- och 

torrdeposition). Syftet med Nedfall av luftföroreningar och markvattenkvalitet i skog, det så 

kallade ”Krondroppsnätet” är att beskriva tillstånd, regionala skillnader, utveckling i tiden samt 

effekter med avseende bland annat på försurning, övergödning och marknära ozon. 

Nedfallsmätningar genomförs över öppet fält (våt- och torrdeposition) samt under krontaken i 

brukade skogsytor (Krondropp). Utöver nedfallsmätningarna utförs även markvattenkemiska 

provtagningar och analyser av lufthalter på lokalerna. 

Förväntade resultat 

En aktuell bild av situationen med avseende på bland annat försurning och övergödning i svenska 

brukade skogsmarker som kan tjäna som underlag för uppföljning av miljömål och modellering. 

Bakgrund och strategi  

Krondroppsnätet startade under mitten av 80-talet för att studera nedfall och effekter av 

försurande luftföroreningar såsom svavel och kväve. Kväve kan vara både gödande och 

försurande. Mätstationerna är spridda över Sverige och ofta samordnade med Skogsstyrelsens 

observationsytor (skogsskador) för att även kunna ge god information om skogstillväxt och 

markkemi. Mätningarna vid flera platser i det gemensamma delprogrammet har pågått i snart 

trettio år.  

Från 2014 har Skogsstyrelsen avslutat mätprogrammet och utvärderar istället både sitt och länens 

arbete inom krondroppsnätet. Utvärderingen förväntas precisera behovet av fortsatta mätningar 

för framtiden, och ska vara klar i december 2014. Naturvårdverket och Skogsstyrelsen finansierar 

utvärderingen, Skogsstyrelsen med 400 000 kr och naturvårdsverket med 100 000 kr. Ett 

seminarium anordnas den 29 oktober 2014.  

Objekturval 

Karta över provtagningsplatser inom det gemensamma delprogrammet finns att hämta på 

Krondroppsnätets hemsida. I Kronobergs län sker mätningarna på tre platser i länet, Angelstad, 

Tagel och Attsjö. Från början fanns det tio mätstationer för nedfall i länet. IVL Svenska 

miljöinstitutet AB har föreslagit komplettering med en yta i bokskog. Skogsstyrelsen utvärdering 

inväntas innan beslut fattas av Kronobergs Luftvårdsförbund.  

Kvalitetssäkring 

Data kvalitetssäkras enligt befintlig undersökningstyp. 

http://www.krondroppsnatet.ivl.se/
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Undersökning och undersökningstyper 

 Deposition till skog (2013-03-01) 

 Nederbördskemi, månadsmedelvärden (2012-01-25) 

 Svavel- och kväveföreningar samt marknära ozon i luft, diffusionsprovtagningar (2012-01-25) 

 Torrdeposition med strängprovtagare, månadsmedelvärden (2013-01-30) 

 Manual för det Europeiska ICP-Forest programmet används även. 
För provtagning av markvatten finns ingen undersökningstyp som är beslutad av 

Naturvårdsverket som beskriver mätningarna. Det tillkommer olika metoder som används i 

modelleringen inom projektet. 

Datahantering/datalagring 

Regionala data levereras till uppdragsgivaren enligt överenskommelse. IVL fungerar som datavärd 

för data som tas fram inom Krondroppsnätet och samtliga data finns tillgängliga på 

Krondroppsnätets hemsida för alla som vill ta del av dem. Internationellt redovisas data till ICP-

Forest inom LRTAP.  

Utvärdering och rapportering 

Mätningarna ingår i krondroppsnätet vilket genererar årliga länsrapporter där data i viss mån 

jämförs med resultat från övriga Sverige. I samband med Kronobergs Luftvårdsförbunds årsmöte 

brukar IVL presentera resultaten från årets mätningar. Länsvisa årsrapporter finns i dagsläget på 

Kronobergs luftvårdsförbunds hemsida samt på Krondroppsnätets hemsida: 

Ett flertal utvärderingar har skett i samband med att programmet reviderats. Den senaste, som 

även är styrdokument heter ”Program 2011-2014”. 

Tidplan 

Kontinuerliga fortsatta mätningar.  

Kostnader 

Naturvårdsverket bidrar under 2014 med 452 000 kr inom ramen för Programområde luft för 

den nationella övervakningen inom krondroppsnätet. I övrigt inkommer medel från respektive 

deltagare inom Krondroppsnätet. Kronobergs läns mätprogram kostar cirka 275 000 kr (år 2014), 

vilket fördelas på IVL (för analys och utvärdering) samt SLU (för provtagning). Från Kronobergs 

län betalar Kronobergs Luftvårdsförbund kostnaden till IVL och SLU. Länsstyrelsen bistår med 

18 000 kr årligen till Kronobergs luftförbund från det regionala miljöövervakningsanslaget. 

Samordning och Samarbetspartners/Finansiärer 

Mätningarna är samordnade med Naturvårdsverkets nationella miljöövervakning. En 

referensgrupp finns inte längre men alla representanter för medlemmar i Luftvårdsförbund och 

Länsstyrelser, IVL, Naturvårdsverket samt Skogsstyrelsen har möjlighet att delta i processen när 

nya program ska utformas. 

http://www.kronobergsluft.se/
http://www.krondroppsnatet.ivl.se/
http://krondroppsnatet.ivl.se/download/18.488d9cec137bbdebf94800056797/1341470358222/Program+Krondroppsn%C3%A4tet+2011-2014.pdf
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Finansierande/Deltagande organisationer och myndigheter är följande luftvårdsförbund: 

Blekinge Luftvårdsförbund, Jönköpings läns Luftvårdsförbund, Kalmar läns Luftvårdsförbund, 

Kronobergs läns Luftvårdsförbund, Skånes Luftvårdsförbund, Värmlands läns Luftvårdsförbund, 

Västmanlands läns Luftvårdsförbund, Östergötlands Luftvårdsförbund samt Länsstyrelserna i 

Dalarnas, Hallands, Jämtlands, Norrbottens, Stockholms, Södermanlands, Västerbottens, 

Västernorrlands, Västra Götalands och Örebro län. 

Övriga: Naturvårdsverket, samt ett antal företag, kommuner, myndigheter etc. som är kunder 

med mätningar som rapporteras inom Krondroppsnätet. I dessa ingår även delvis andra 

mätningar såsom metaller etc.   
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* LUFTFÖRORENINGAR I TÄTORTER 

Syfte 

Samordnad kontroll av miljökvalitetsnormer för luft och uppföljning av del- och generationsmål 

för halter i luft av vissa ämnen inom miljökvalitetsmålet Frisk luft med tonvikt på samordning av 

mindre kommuners behov av underlag för att bedöma tätortsluftens kvalitet i förhållande till 

kvalitetsnormerna för luft. Detta avser partikulärt material (PM10 och PM2,5), kvävedioxid och 

bensen. Dessa föroreningar bedöms vara sådana som kan vara av betydelse i inte bara i storstäder 

utan även i mindre orter. Små kommuner har ofta inte ekonomiska eller personella resurser att 

bevaka dessa frågor, varför regional samordning av luftövervakning av tätortsmiljö behövs. 

Data används även för att följa upp miljökvalitetsmålet Frisk luft och dess preciseringar.  

Förväntade resultat 

Programmet förväntas ge en mer detaljerad bild över partikelhalterna, samt halterna av 

kvävedioxid och VOC i gatumiljö, i urban bakgrund (ej trafikbelastad miljö i tätort) samt i 

regional bakgrund (landsbygd) och hur de utvecklas över tid. 

Bakgrund och strategi  

Luftkvaliteten är viktig för vårt generella hälsotillstånd. Även i ett land som Sverige, där vi 

generellt anses ha ren och fin luft, beräknas mer än tio gånger så många människor dö av 

luftföroreningar än av trafikolyckor. EU-kommissionen föreslog i december 2013 ett nytt 

åtgärdspaket för att minska problemen. Förslaget, som nu är ute på remiss, innehåller bland annat 

ett reviderat direktiv om nationella utsläppstak för fler ämnen och med strängare krav än vad som 

gäller idag. Beslut kan förväntas under 2015 för att sedan träda i kraft 2020. Partiklar är en av de 

föroreningar som orsakar störst hälsoproblem.  

Växjö kommun har tidigare mätt optiskt med DOAS-teknik i cirka ett decennium och Älmhult 

har ingått i IVL:s URBAN-nät sedan 1986. Mätningarna har främst avsett svavel- och 

kväveoxider, sot och ozon, men även vissa flyktiga organiska föreningar. Växjö upphörde med 

DOAS i avvaktan på samordnade mätningar. Älmhults mätningar ingår numera i det samordnade 

programmet och har utökats till åretruntmätning. Nuvarande kommungemensamma program har 

löpt sedan april 2007, med uppdatering år 2012. 
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Objekturval 

Mätning för regional bakgrundsluft görs i Asa. Fyra fasta provtagningsstationer finns i Växjö, 

Ljungby och Älmhult, utifrån att det är de platser som har haft högst beräknade halter i länet, och 

där mätning har kunnat ske av praktiska skäl. Dessa ligger på följande platser:  

Ort/läge  Typ  

Växjö, Storgatan (Växjöbagarn)  Gaturum  

Växjö, kommunhusets tak Urban bakgrund 

Ljungby, Föreningsgatan  Gaturum  

Älmhult, Stora torget, Södra Torggatan Urban bakgrund  

Därutöver mäts samma ämnen på följande platser:  

Plats  första mätår andra mätår 

Lessebo (gaturum)  2012  2014 

Markaryd (gaturum)  2012  2015 

Tingsryd (gaturum)  2013  2015 

Alvesta (gaturum)  2013  2016 

Uppvidinge (gaturum)  2014 2016 

Kvalitetssäkring 

Provtagning sker av kommunal personal efter instruktioner från IVL. IVL genomför analys, 

validering, datalagring och sammanställningar. Årligen genomför Kronobergs luftvårdsförbund 

en ”luftdag” för erfarenhetsutbyte, problemlösning med mera för den personal hos respektive 

kommun som byter filter och skickar prov till IVL. Kronobergs luftvårdsförbund beräknar halter 

av luftföroreningar i 17 tätorter i länet samt vid planändringar.  

Undersökning och undersökningstyper 

Programmet innebär dels mätningar, dels modellberäkningar med programmet/emissions 

databasen Simairväg. 

 PM10 mäts kontinuerligt på dygnsbasis enligt metod som anges av IVL i Urbannätet/via 

Naturvårdsverkets Luftguiden 

 PM10 och PM2,5 mäts med intermittent provtagning (månadsbasis) enligt metod som anges 

av IVL i Urbannätet/via Naturvårdsverkets Luftguiden. 

 NO2 mäts med diffusionsprovtagare 

 VOC i tätortsluft mäts med diffusionsprovtagare. 
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Mätningar görs enligt följande tablå:  

Tabell 1. Mätprogram sedan start 2007.  

2007-2011  
 

2012-2016  
 
Ljungby, gr/ub 1 
PM10 dygnsvis, NO2 veckovis, VOC 20 
veckor/år  

 
Ljungby, gr/ub  
PM10 dygnsvis, NO2 veckovis  

 
Älmhult, ub  
PM10 dygnsvis, NO2 veckovis, VOC 20 
veckor/år  

 
Älmhult, ub  
PM10 och PM2,5 månadsvis, NO2 veckovis, 
VOC 20 veckor/år  

 
Växjö, gr  
PM10 och NO2 dygnsvis, VOC 20 veckor/år  

 
Växjö, gr  
PM10 dygnsvis, NO2 veckovis  
Växjö, ub  
PM10, PM2,5 och NO2 månadsvis  

  
PM10, PM2,5 och NO2 månadsvis  
Lessebo, gr. 2012 och 2014  
Markaryd, gr. 2012 och 2015  
Tingsryd, gr. 2013 och 2015  
Alvesta, gr. 2013 och 2016  
Uppvidinge, gr. 2014 och 2016 

  
Asa, regional bakgrund, landsbygd  
PM10 och PM2,5 månadsvis 

Datahantering/datalagring 

Data lagras av IVL Svenska Miljöinstitutet, som är datavärd för luftmätningar.  

Utvärdering och rapportering 

Luftvårdsförbundet redovisar länets resultat i en årlig rapport på Luftvårdsförbundets hemsida. 

Muntlig redovisning brukar också ske i samband med luftvårdsförbundets årsmöte. 

www.kronobergsluft.se.  

Nationella mätningar utvärderas en gång per år av IVL och rapporteras årligen i en rapport. 

Validerade mätresultat läggs ut efter 15 mars året efter mätningarna på IVL:s hemsida. 

  

                                                 
1 Begreppen ”gr” står för gaturum och innebär trafikbelastad miljö, ”ub” står för urban bakgrund och innebär ej 
specifikt trafikbelastad miljö inom tätort (ska representera ett större område inom tätort). 

http://www.kronobergsluft.se/
http://www.ivl.se/tjanster/datavardskap.4.4a08c3cb1291c3aa80e80007082.html
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Tidplan 

Haltmätningarna sker tills vidare till och med 2016. Fortsättningen beslutas i samråd mellan 

samverkansområdet, det vill säga länets kommuner, och Kronobergs Luftvårdsförbund. 

Kostnader 

Programmets nuvarande omfattning (år 2013) är 493 380 kr per år, varav 430 200 kr avser IVL:s 

kostnader och resterande 63 360 kr är kostnad för SIMAIR (SMHI). De fördelas mellan länets 

kommuner med varierande summor samt Länsstyrelsen med 15 300 kr (bekostas via RMÖ-

anslaget). Kostnaden räknas upp med Faktorprisindex för konsulttjänster,”konsultprisindex”, 

K84. För 2013 innebar det en uppräkning med 2,01 %.  

Månadsmedelvärden av partikelhalter (PM10 och PM2,5) i regional bakgrund i Asa samordnas med 

mätningarna inom samverkansområdet för kontroll av luftkvalitet i Jönköpings län och ingår i 

samma utvärdering. Samverkansområdet i Jönköpings län och Kronobergs luftvårdsförbund 

finansierar gemensamt provtagning (10 000 kr) och analyser (15 000 kr) med sammanlagt cirka 

25 000 kr årligen. 

Länsstyrelsen avsätter därutöver 60 000 kr årligen från anslaget för miljöövervakning under åren 

2015-2016 enligt ett särskilt beslut 2011-12-28, ärendenummer 502-314-2011. 

Samordning och Samarbetspartners/Finansiärer 

I Kronobergs län är Kronobergs Luftvårdsförbund huvudman för luftövervakningsprogrammet. 

Mätningarna i bakgrundmiljö finansieras av luftvårdsförbundet medan mätningarna i tätorterna 

finansieras av kommunerna med bidrag från Länsstyrelsen. I Luftvårdsförbundet samverkar 27 

organisationer, kommuner och företag som medlemmar.  

Databasen Simairväg är i sig ett samordningsprojekt som bland annat Naturvårdsverket står 

bakom. Eftersom de regionala mätningarna är samordnade med Urbannätverket, räknas 

delprogramet som ett gemensamt delprogram. 
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PROGRAMOMRÅDE SKOG 
Skogsbruket bedrivs intensivt och konkurrensen om skogens olika värden ökar. Anläggning av ny 

skog och skötsel av denna sker med fortsatt inriktning mot granproduktion. Andelen 

självföryngrad skog har ökat påtagligt efter stormarna, särskilt sedan år 2005. Det moderna 

skogsbruket påverkar i hög grad våtmarker, inklusive sumpskogar, samt sjöar och vattendrag. Ett 

sällan beaktat problem är den fortgående podsoliseringen av tidigare stabila och instabila 

brunjordar som förmodligen i hög grad bidrar till brunifiering av vattendrag och sjöar. Denna 

fortskridande försurning av tidigare buffrande jordar bör även öka mobiliteten av markbundna 

miljögifter.  

Det finns ett stort behov att återskapa viktiga livsmiljöer, till exempel lövträdsrika skogar. Stor 

nederbördsmängd och milda vintrar ger blöta marker med sämre bärighet för skogsmaskiner och 

riskerna att skada mark och vatten ökar.  

Skogsstyrelsens bedömning från år 2013 är att målet inte kommer nås till år 2020. För den 

biologiska mångfalden är länets skogar alltför ensartade samtidigt som det finns brister i 

skogbrukets miljöhänsyn och bevarandeinsatserna är otillräckliga. Även om vissa parametrar 

utvecklas positivt är den samlade bedömningen av utvecklingen i miljön negativ. Befintliga 

styrmedel och/eller resurser är inte tillräckligt effektiva för att vända utvecklingen som helhet.  

Den regionala miljöövervakningen av skogsmarken inriktar sig särskilt på att följa den förändrade 

markanvändningens effekter på skogens biologiska mångfald. 

 

BAKGRUND OCH ÖVERVAKNINGSSTRATEGI 

Länets skogsmark är sedan lång tid tillbaka starkt präglad av kulturpåverkan. Under årtusenden 

utnyttjades skogen främst som fodermark. Men under de senaste hundra åren har det skett en 

stark omvandling till ett skogsbrukslandskap. I detta avseende är Kronoberg ett av de mest 

produktiva länen i Sverige.  

Det finns mer skog än någonsin tidigare under historisk tid. Den brukade skogen är tätare än förr 

och förekomsten av gamla och grova träd är sällsynta, liksom multnande ved i olika former och 

nedbrytningsstadier.  

Lång kulturpåverkan, liksom modernt skogsbruk, är således de mest avgörande faktorerna för 

den biologiska mångfalden. En stor del av mångfalden, i synnerhet den del som omfattar sällsynta 

(s.k. rödlistade) arter, behöver det som blivit en relativ brist i det brukade skogslandskapet: gamla 

Delprogram Genomförandeår

Medel från 

RMÖ 2015

medel från 

andra för 

övervakning i 

länet

Total årlig 

kostnad för 

mät-

programmet medfinansiär

Kryptogamer i ädellövskog 2010-2012, 2021-2023 0 0 0

Miljötillståndet i Skog, med data från RIS 2018 18 570 0 210 000 övriga länsstyrelser

18 570 0 210 000
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och grova träd, multnande ved samt lövträd, i synnerhet ädellövträd. Skogsbrukets styrning mot 

likåldriga skogsbestånd med bara ett trädslag, har också stor betydelse för den biologiska 

mångfalden. 

Naturliga störningar i form av brand, storm eller insektsangrepp har sedan lång tid tillbaka 

påverkat våra skogar. Störningar från mänsklig påverkan såsom virkesuttag, kolning och 

tjärproduktion, har haft en tradition i Småland åtminstone sedan medeltid. Störningarna spelar en 

viktig roll i skapandet av ett heterogent skogslandskap rikt på biologisk mångfald.  

Skogsbruket ger också andra potentiella miljöeffekter, till exempel påverkan på hydrologi och 

vattenkvalitet i avrinningsområden. En sentida ekologisk förändring som både påverkar skogens 

hälsa och den biologiska mångfalden är kväverika nedfall samt ett, under lång tid framöver, 

försurat markskikt, särskilt i länets sydvästra delar. Under senare år har det också 

uppmärksammats att skogsbruket är en indirekt källa till försurning av skogsekosystemet då man 

vid skogsavverkning tar bort positiva baskatjoner som buffrar mot försurande ämnen.  

PRIORITERINGAR INOM PROGRAMOMRÅDET 

Vid prioriteringen av den regionala miljöövervakningen har stort fokus lagts på att gällande 

delprogram skall vara kvalitetssäkrade och ha tillförlitliga utvärderingsmöjligheter.  

I det kommande programmet prioriteras ett gemensamt delprogram där riksskogstaxeringens 

statistik om miljötillståndet används för att ta fram regionala uppgifter om utvecklingen i skogen. 

Även riksskogstaxeringen är en stickprovsinventering. 

Den nyckelbiotopsövervakning som utförs av Skogsstyrelsen berör endast sju nyckelbiotoper i 

länet och i den tilltänkta uppföljningen av EU:s habitatdirektiv kommer möjligen ambitionsnivån 

att variera mellan berörda objekt efter varje berörd länsstyrelses budget och prioriteringar. Detta 

innebär att det finns behov av att övervaka skogstyper som är alltför ovanliga för att fångas upp 

av RIS, och/eller aggregerade i rummet (vilket gör att en slumpad stickprovsmetod blir 

missvisande). Genom valet av Kryptogam i ädellövskog prioriterades i det förra länsprogrammet 

länets värdefulla ädellövskogar och dess biologiska mångfald, eftersom länets värdefulla 

ädellövskogar är en skogstyp som kräver kompletterande riktad övervakning. Innan den kom 

igång genomfördes övervakning av bokskogar under hösten 2001 i tre områden. Två ytterligare 

områden var planerade, men de rymdes inte inom ramen för projektets budget. 

Övervakningsmetoden, som ansågs alltför kostnadskrävande, ersattes av ”Kryptogamer i 

ädellövskog”, vilket genomfördes under föregående programperiod. Den vilar dock till nästa 

programperiod då omdrev planeras först under nästa programperiod för regional 

miljöövervakning (2021-2026). 
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ÖVRIG UPPFÖLJNING 

Inom den nationella övervakningen lämnar Delprogrammet Markinventeringen (MI) underlag till 

indikatorbaserad uppföljning av miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning. Det utgör också 

underlag för rapportering av skogsmarkens kolförråd till Klimatkonventionen och för 

beräkningar av kritisk belastning av svensk skogsmark, vilka efterfrågas av Luftkonventionen 

(LRTAP). Även data från delprogrammet Integrerad övervakning rapporteras till LRTAP. 

Omfattande miljöövervakning av skog bedrivs också av SLU (Riksskogstaxeringen) samt av 

Skogsstyrelsen (bland annat uppföljning av biologisk mångfald, älgbetningsinventeringen ÄBIN 

och Polytax som ger svar på hur produktions- och miljömålen i skogen uppfylls).  

Länsstyrelsen avser att år 2014 eller år 2015 närvarande på att ta fram en policy för uppföljningen 

av skyddade områden. Viss uppföljning har gjorts i samband med naturvårdsbränningar. 
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* MILJÖTILLSTÅNDET I SKOG – MED DATA FRÅN RIS  

Syfte 

Att följa förändringar i skogslandskapet med fokus på skogens naturvärden på regional nivå 

genom att använda resultaten från Riksskogstaxeringen. 

Förväntade resultat 

Återkommande sammanställningar av data från Riksskogstaxeringen som beskriver 

skogslandskapets förändringar över tiden. 

Några exempel på frågeställningar som besvaras är: 

• Hur mycket skog finns det? 
• Hur ser skogarnas åldersfördelning ut? 
• Hur mycket lövrik skog finns det? 
• Hur mycket finns det av olika skogstyper? 
• Hur mycket grova träd finns det? 
• Hur mycket död ved finns det i våra skogar? 
• Hur mycket hackspettspår finns det? 
• Hur ser det ut på marken i våra skogar? 
• Hur långt är det till närmsta väg i skogarna? 
• Hur mycket rekreationsvänlig skog finns det? 

Bakgrund och strategi  

Riksskogstaxeringens beskriver tillstånd och förändringar i Sveriges skogar, genom att stickprov 

inventeras. Ett slumpvis urval av provytor inventeras som utgör underlag för olika skattningar. 

Insamlat data är kvalitetssäkrat med ett vetenskapligt statistiskt upplägg. En stor mängd variabler 

mäts i långa tidsserier.  

Uppgifterna används exempelvis för uppföljning och utvärdering av aktuell skogs-, miljö- och 

energipolitik. Riksskogstaxeringen är en del av Sveriges officiella statistik. Resultaten används idag 

främst på nationell nivå men många parametrar har god upplösning även på läns eller regional 

nivå. Riksskogstaxeringens resultat används sedan länge i miljömålsuppföljningen genom 

indikatorerna gammal skog, äldre lövrik skog och hård död ved. Inom delprogrammet har nya 

parametrar identifierats för att följa utvecklingen i skogen. 

Statistiken hämtas från Riksskogstaxeringens data, huvudsakligen från perioden 1983–2008. För 

vissa variabler redovisas också äldre data och för några nya variabler är den studerade perioden 

kortare. Datauttag görs vart femte år, med start 2015, för att kompletta statistiken.  

Objekturval 

Omfattar hela landet från och med år 2015. 



 

32 

 

Länsprogram RMÖ år 2015-2020 – Länsstyrelsen i Kronobergs län 2014-10-14 

Kvalitetssäkring 

Enligt Riksskogstaxeringens metodik. 

Undersökning och undersökningstyper 

Enligt Riksskogstaxeringens metodik. http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-

projekt/riksskogstaxeringen/om-inventeringen/inventeringens-design/ 

Datahantering/datalagring 

Ej klart. I nuläget lagrar utföraren vid SLU + Länsstyrelsen i Norrbottens projektledare 

arbetsdata. Rådatat lagras hos Riksskogstaxeringen. 

Utvärdering och rapportering 

Utvärderas/rapporteras vart 5:e år med start år 2015. 

Tidplan och kostnader 

Delprogrammet finansieras av länets RMÖ-anslag. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Första omdrevet. Alla län 
medverkar. 
Kostnad: 10 000 kr/län  
Totalkostnad:  
210 000 (analys) +  
50 000 (projektledning) 

    Andra omdrevet. Alla 
län medverkar. 
Kostnad: 10 000 kr/län  
Totalkostnad:  
210 000 (analys) + 
50 000 (projektledning) 

Samordning och Samarbetspartners/Finansiärer 

Alla länsstyrelser, SLU/Riksskogstaxeringen samt Skogstyrelsen deltar i projektet. 

Referenser 

Uppföljning av miljötillståndet i skog baserat på Riksskogstaxeringen.  Länsstyrelsen i 

Norrbotten, Rapport 2011:3. 

Arbetsrapport om miljötillståndet i skogslandskapet - hur kan Riksskogstaxeringens data 

användas för att beskriva det sydsvenska skogslandskapet? Länsstyrelsen i Norrbotten, Rapport 

2014:1. 

http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/riksskogstaxeringen/om-inventeringen/inventeringens-design/
http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/riksskogstaxeringen/om-inventeringen/inventeringens-design/
http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/publikationer/2011/Pages/uppfoljning-av-miljotillstandet-i-skog-baserat-pa-riksskogstaxeringen.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/publikationer/2014/Pages/arbetsrapport-om-miljotillstandet-i-skogslandskapet.aspx
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* KRYPTOGAMER I ÄDELLÖVSKOG 

Syfte 

-Att genom artövervakning av kryptogamer följa utvecklingen av den biologiska mångfalden i 

ädellövskog.  

-Att utgöra underlag för en utvärdering av miljötillståndet i våra ädellövskogar, både på objekts- 

och länsnivå samt på en mer biogeografisk skala dvs. där alla deltagande län ingår.  

-Att bidra till att följa upp de regionala miljömålen inom främst miljökvalitetsmålen Levande skogar 

och Ett rikt växt- och djurliv. 

Förväntade resultat 

Att övervaka och upptäcka frekvensförändringar av indikatorarter i ädellövskog. Utvärderingen 

skall kunna tjäna som ett underlag i arbetet med att förbättra bevarandestatusen för 

ädellövskogarna såväl på regional som på nationell nivå. 

Bakgrund och strategi  

Ädellövskogen i Sverige är en av våra artrikaste miljöer med en mycket hög andel rödlistade arter. 

Ädellövskogarna är utsatta för en mängd hot. De ursprungliga ädellövskogarna är numera hårt 

fragmenterade och de fragment som finns kvar är ofta små. Många arter har därför svårt att hitta 

spridningsvägar. Andra hotfaktorer förutom rena avverkningar är bl.a. utförsel av död ved, brist 

på gamla grova träd, invandring av självföryngrad gran, igenväxning p.g.a. upphörd hävd samt 

kanthuggningar som för många arter ger ett ogynnsamt lokalklimat. 

Det finns ett stort behov av miljöövervakning i ädellövskog då denna skogsmiljö endast utgör 

liten del av den totala skogsmarken och därför är svår att fånga upp med hjälp av andra 

övervakningsmetoder som t.ex. NILS och RIS. Ett gemensamt delprogram för sydlänen lägger 

grunden för ett analysunderlag som sträcker sig över stora delar av ädellövskogens huvudsakliga 

utbredningsområde. 

Inventering av kryptogamer har visats sig vara ett effektivt sätt att övervaka ädellövskogens 

miljötillstånd och flera arter är goda indikatorer på en lång skoglig kontinuitet. Övervakning med 

arter har i jämförelse med rena strukturinventeringar också visat sig mer tillförlitliga då de på ett 

bättre sätt förklarar ett områdes lokalklimat, luftföroreningar eller markhistorik. 

Objekturval 

30 objekt har slumpats ut i varje län. Slumpningen har föregåtts av en stratifiering både vad gäller 

storlek och region för att få ett representativt urval mellan länen. Alla objekt som är större än 0,5 

ha är aktuella för övervakningen. Objekten har slumpats från en sammanställd databas 

innehållande nyckelbiotoper, värdekärnor från skyddade områden. I urvalet har det också ingått 

en mindre mängd naturvärdesobjekt (4 st./län) för att spegla utvecklingen för framtidens 

ädellövskogar. 
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Kvalitetssäkring 

Genom att hålla en hög kompetens på inventerare (konsulter med spetskompetens) garanteras 

pålitliga data. Kalibreringsträffar hålls och godkänd undersökningstyp används. 

Handdatorapplikation har tagits fram för bättre insamling av data. Ett löpande arbete med 

kvalitetssäkring av artportalen pågår. 

Undersökning och undersökningstyper 

Övervakningens inventering genomförs genom helytesinventering. Helytesinventering har i 

Halland använts tidigare för kryptogaminventering. Hallandsmetoden var dock anpassad för 

toppobjekt. Inom utvecklingsarbetet för undersökningstypen har datasimuleringstester 

genomförts där man har jämfört helytesinventering med olika stickprovsinventeringar det vill 

säga transekter, cirkelprovytor och slumpade träd. Datasimulering utfördes av Anders Bignert år 

2010. Testerna visar att en stor andel av träden (50–80 %) behöver inventeras i ett bestånd för att 

hitta en majoritet (>80 %) av noterade arter i 80 % av de simulerade fallen i hela objektet. Det 

hela sammantaget gör att inventeringen utförs enligt helytesinventering.  

För en övervakning av objekt med ett större kvalitetsomfång har metoden behövt modifieras. I 

utvecklingsarbetet har att man granskat urvalskriterier för objekt, objektsstorlek, stickprov, 

avgränsning av lokaler, översyn av variabler, arturval m.m. Framtagen undersökningstyp är 

tillämpbar såväl på stora som små objekt och är statistiskt säkerställd. 

Den modifierade metodiken heter ”Epifytiska lavar och mossor i bokskog” och godkändes av 

Naturvårdsverket 2011-11-28.  

Datahantering/datalagring 

Data lagras hos Länsstyrelsen i väntan på att Artdatabanken med artportalen kan ta emot data.  

Utvärdering och rapportering 

Statistisk utvärdering sker av hela datasetet d.v.s. för alla deltagande län. Dessutom finns 

möjligheter till utvärdering av regionala skillnader av artförekomster och parametrar. Utvärdering 

sker efter varje inventeringsintervall med första gången år 2014. Inom utvecklingsprojektet har 

möjliga analysmetoder tagits fram, se Ranneby, B. 2011. 

Tidplan 

Inventering har skett i alla deltagande län under programperioden 2009-2014, i Kronobergs län 

2011, 2012 och 2013, med gemensam utvärdering av data 2014 genom det gemensamma 

delprogrammet. Nästa inventeringsdrev i Kronobergs län planeras till år 2021, 2022 och 2023. 

Omdrevstiden bör åtminstone vara något mer än 6 år men inte längre än 12 år. Planer finns på att 

samordna nästa inventeringstillfälle med Sveriges rapportering till EU när det gäller artikel 17 

enligt art- och habitatdirektivet. I så fall bör inventering ske mellan 2021-2023 med utvärdering 

2024. Då kan resultatet av inventeringen användas till rapporteringen 2025. 
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Kostnader 

Inga kostnader under programperioden 2015-2020.  

Samordning och Samarbetspartners/Finansiärer 

Samordning mellan länen har skett inom det gemensamma delprogrammet. Samordning med 

Skogsstyrelsen har säkerställt att inventeringen kompletterar deras inventering av nyckelbiotoper 

utan att överlappa. Eventuell samordning kan eventuellt ske med uppföljning inom skyddade 

områden för de län som inom ”Uppföljning inom skyddade områden” väljer att övervaka av lavar 

och mossor inom bokskogar eller till exempel ekskogar. 
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PROGRAMOMRÅDE JORDBRUKSMARK 
Trenden för länets åkermark, betesmarker och slåtterängar är vikande. Den mest omvälvande 

förändringen i det småländska landskapet är att tidigare hävdade öppenmarker som ängar, 

betesmarker och åkrar har omvandlats till gran- alternativt tallplanteringar. Det är den främsta 

orsaken till minskningen i artmångfalden som inte går att reparera under överskådlig tid. Till 

öppenmarker räknas inägor som t.ex. lövängar med ädellövträd och åkrar med randskog vid 

gärden och träd på åkerholmar, gårdsmiljöer med vårdträd och trädgårdar, alléer etc. Denna 

process fortgår då mindre fastigheter där både jordbruk och skogsbruk bedrivs upphör att vara 

lönsamma, markerna styckas upp och öppenmarkerna omvandlas till skogsplanteringar.  

Trenden för antalet betesdjur i stort och antalet lantbruksföretag är vikande vilket starkt påverkar 

hur stora arealer som sköts och därmed den biologiska mångfalden. Länsstyrelsen bedömning för 

år 2013 innebär att målet inte kommer nås till 2020. 

Miljöövervakningen inom programområde Jordbruksmark är en viktig del i uppföljningen av 

miljömålet Ett rikt odlingslandskap, och bidrar med data för uppföljningen av miljökvalitetsmålet 

Ett rikt växt- och djurliv. Inom Ett rikt odlingslandskap finns bl.a. preciseringar om ekosystemtjänster, 

variationsrikt odlingslandskap och bevarade natur- och kulturmiljövärden. För dem ger 

delprogrammet för gräsmarker värdefulla data.  

Övervakningen förväntas resultera i kunskap om förändringar i den biologiska mångfalden, men 

även om förändringar av landskapets strukturer och innehåll. De biologiska värdena i 

odlingslandskapet är starkt knutna till ängs- och betesmarker, alléer med gamla lövträd samt alla 

småbiotoper som finns i det öppna landskapet (till exempel bryn, småvatten, stenmurar och 

åkerholmar).  

 

BAKGRUND OCH ÖVERVAKNINGSSTRATEGI 

Kronobergs län utgörs till cirka nio procent av jordbruksmark, vilket historiskt sett är en låg 

siffra. Arealen minskar till följd av färre jordbruksföretag, färre djurantal och att jordbruksmark 

omfördelas till skog. Många marker växer igen.  

Inom jordbruket pågår en strukturomvandling där hävden av det småbrutna odlingslandskapet i 

skogsbygd minskar och fördelas om till ett mer rationellt jordbruk i mellanbygd. Det innebär att 

betesdjuren omfördelas från skogsbygd till mellanbygd.  

  

Genomsnitt/år 

från RMÖ    2015-

2020

medel från 

andra för 

övervakning i 

länet

Total årlig 

kostnad för 

mät-

programmet medfinansiär

Gräsmarker i jordbrukslandskapet, LillNILS 2009-2014, 2015-2020 82 423 0 465 000 övriga deltagande län

82 423 0
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PRIORITERINGAR INOM PROGRAMOMRÅDET 

Parallellt med förändringarna inom jordbruket påverkas de ekologiska förutsättningarna av 

depositionen av luftföroreningar. Den kommande programperioden prioriteras det gemensamma 

delprogrammet som innebär en förtätning av NILS, det delprogram som tidigare kallades Lill-

NILS, som är ger ett mått på de strukturella förändringarna av jordbrukslandskapet. 

Miljöövervakning av gräsmarker i jordbrukslandskapet påbörjades samordnat av Örebro län år 

2009. Genom förtätningen av NILS gräsmarker erhålls en möjlighet att följa upp de strukturella 

förändringarna i jordbrukslandskapet, till exempel förändringar i hävdstatus, artsammansättning 

av kärlväxter i olika gräsmarkstyper. Med tanke på den pågående strukturomvandlingen bedöms 

gräsmarkernas gröna infrastruktur kunna följa och beskriva de förändringar som 

jordbrukslandskapet står inför. Att data dessutom går att samanalysera med data från svensk 

häckfågeltaxering är ytterligare ett starkt motiv.   

ÖVRIG UPPFÖLJNING 

Inom Naturvårdsverkets nationella miljöövervakning övervakas jordbrukslandskapets biologiska 

mångfald inom NILS-programmet, som i sin helhet berör flera programområden.  

I den nationella miljöövervakningen ingår inventering av mark och gröda (omfattar tusentals 

provplatser över landet; tillståndet i jordbruksmark följs liksom grödans kvalitet i relation till 

markens tillstånd, odlingsåtgärder och driftsformer), markpackning (följs på 30 platser över 

landet) och observationsfält (bland annat observationer av grundvatten, dräneringsvatten och 

ytvatten från 13 försöksfält (åkrar) över landet). Vidare ingår: miljögifter i biota (insamling av 

starar från 5 områden) och mätningar av bekämpningsmedel i yt- och grundvatten samt sediment 

från 6 områden i södra Sverige. Den nationella miljöövervakningen bedriver även övervakning av 

intensivtypområden inom det gemensamma delprogrammet Utlakning från jordbruksmark. 

På nationell nivå har vidare Jordbruksverket (2002-2004) genomfört en omfattande inventering 

av ängar och betesmarker, och numera bedrivs uppföljning av ett urval av de värdefulla objekt 

som då identifierades. Länsstyrelsen uppdaterade under sommaren 2008 och 2009 ängs- och 

betesmarksinventeringen från 2002-2004. Även ett antal nya, värdefulla marker som inte tidigare 

inventerats besöktes. Denna uppföljning är knuten till den nationella övervakningen inom NILS. 

Därutöver samlar Jordbruksverket statistik om jordbrukets omfattning, t.ex. arealer med 

jordbruksmark, vilka grödor som odlas, djurhållningens omfattning etc. För områden med 

miljöstöd görs kontroller av tillståndet. SLU har vidare Jordbruksverkets uppdrag att ta fram ett 

förslag på hur åkermarkens biologiska mångfald kan följas. 

Länsstyrelsen avser att år 2014 eller år 2015 att ta fram en policy för uppföljningen av skyddade 

områden. Arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter innefattar viss artinriktad uppföljning. 
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* GRÄSMARKERNAS GRÖNA INFRASTRUKTUR, TIDIGARE LILL-NILS 

GRÄSMARKER 

Syfte 

Syftet med övervakningen är att följa utvecklingen för gräsmarker regionalt med ett 

landskapsperspektiv. Genom samarbete med fler intressenter som har behov av uppföljning av 

t.ex. infrastrukturens biotoper, finns ytterligare möjlighet att följa utvecklingen för 

”gräsmarkernas gröna infrastruktur”. 

Förväntade resultat 

Flygbildskartering av gräsmarker ger information om arealer och rumslig fördelning av olika 

gräsmarkstyper samt översiktligt att följa konnektiviteten emellan dem. Från flygbildstolkningen 

erhålls även information om träd- och busktäckning.  

Provyteinventering i fält följer förändringar i hävdstatus och artsammansättning för kärlväxter i 

olika gräsmarkstyper, vilket även möjliggör mer noggranna konnektivitetsanalyser och mer 

detaljerad information om träd- och buskskiktet. 

Utvecklingen för många olika typer av gräsmarker följs. Det innebär att jämförelse kan göras med 

marker som omfattas av Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering (TUVA) samt dem 

som inte är med, vilket innebär att det går att jämföra marker med miljöersättning med dem som 

inte har det. 

Eftersom inventeringarna av gräsmarker ligger samlokaliserade med Svensk fågeltaxerings 

standardrutter finns också möjligheter att samanalysera resultat från gräsmarksövervakningen 

med fågeldata. 

Resultaten behöver normalt presenteras för en större region än vad ett enskilt län utgör för att 

vara statistiskt hållbara. Delprogrammet bygger därför på att flera län inom en lämplig region 

samarbetar om övervakningen och analyserna av resultaten. Det är en svag punkt för Kronobergs 

län då våra omgivande län har valt att inte delta i detta program. Bedömningen är dock att 

övervakningen sannolikt kan bidra med användbara resultat ändå.  

Bakgrund och strategi  

Den regionala miljöövervakningen kompletterar den övervakning av gräsmarker som görs 

nationellt inom NILS (Nationell Inventering av Landskapet i Sverige) och inom Jordbruksverkets 

uppföljning av ängs- och betesmarker. Resultaten från övervakningen kan bidra till att följa upp 

de regionala miljömålen för Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. Resultaten bidrar 

med data till uppföljning preciseringarna om:  

• ekosystemtjänster,  

• variationsrikt odlingslandskap med livsmiljöer och spridningsvägar för växt- och djurarter,  
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• grön infrastruktur, 

• gynnsam bevarandestatus, 

• hotade naturmiljöer,  

• främmande arter, 

• natur- och kulturmiljövärden och  

• friluftsliv.  

Resultaten från gräsmarksövervakningen kan även användas för att utvärdera effekter av 

miljöstöd till lantbruket. 

Den regionala gräsmarksövervakningen skulle också kunna ge underlag till följande 

miljömålsindikatorer:  

• Betes- och slåttermarker med aktiv hävd (med respektive utan miljöersättning) 

• Gräsmarkernas konnektivitet – area och avstånd mellan gräsmarker i ett landskapsavsnitt 

• Kärlväxter i gräsmarker – artindex för kärlväxtarter knutna till gräsmarker 

Objekturval 

Inventeringarna görs inom det rikstäckande stickprovet av så kallade landskapsrutor, som även 

används av den nationella miljöövervakningen inom NILS. 

Kvalitetssäkring 

Kvalitetssäkringen är samordnad med SLU:s (Sveriges lantbruksuniversitet) organisation för 

NILS samt med SLU:s gemensamma organisation för miljödatastöd för fortlöpande miljöanalys. 

Detta innebär bland annat att personalen som utför flygbilds- och fältinventering är utbildad och 

kalibrerad, att insamlade data kvalitetssäkras och att det finns tillgång till personer med 

statistikkompetens för både planering och analyser. 

Undersökning och undersökningstyper 

I landskapsrutorna, se ovan under ”Objekturval”, genomförs flygbildsinventering av gräsmarker 

inom en 3x3 km (södra Sverige) eller 5x5 km (norra Sverige) stor ruta. Rutorna som inventeras är 

samlokaliserade med Svensk fågeltaxerings standardrutter. 

Fältinventeringen i provytor är samordnad med NILS metodik samt med metodik för 

Jordbruksverkets uppföljning av ängs- och betesmarker. I provytorna inventeras uppgifter om 

markslag, markanvändning, påverkan, djurslag (betesdjur), buskar och träd, stora arter 

(örnbräken, brännässla, vissa främmande arter mm), markfuktighet, vegetationshöjd, 

blomrikedom, arter i fält- och bottenskikt som örter, gräs, ris, mossor mm.  

Metoderna är inte beskrivna som undersökningstyper inom miljöövervakningen men väl 

dokumenterade på annat sätt. För beskrivning av fältprovytemetodiken under perioden 2009-

2013, se fältinstruktion för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige, NILS 2013 (Sjödin, 
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2013).  Se även rapporter från utvecklingsprojekt om gräsmarksövervakning 2011 (Glimskär 

m.fl., 2012) och 2012 (Glimskär & Åkerholm, 2013).  

En utförlig beskrivning av metodik för flygbilds- och fältprovyteinventering för perioden 2015-

2020 kommer att presenteras i en rapport från utvecklingsprojekt om ”Övervakning av 

gräsmarkernas gröna infrastruktur” från 2013. Rapporten kommer inom kort att finnas tillgänglig 

under ”publikationer” på www.lillnils.se. 

Datahantering/datalagring 

Data lagras för närvarande i en databas på SLU och samordnas med övrig dataförvaltning inom 

SLU:s verksamhetsområde Fortlöpande miljöanalys. 

Utvärdering och rapportering 

Under 2014 görs omfattande utvärdering och analyser av de data som samlats in under hela det 

första regionala omdrevet, år 2009-2013. 

Under perioden 2015-2020, planeras samma upplägg, Vilket innebär inventering med 

datainsamling under 2015-2019 med enklare årliga rapporter med resultatsammanställning 

inklusive löpande utvärdering av SLU där delar av insamlade data sammanställts och redovisats. 

Därefter görs en omfattande rapportering med utvärdering och analyser av insamlade 

inventeringsdata år 2020. Vid utvärderingen efter nästa period blir det också möjligt att göra 

jämförelser med resultaten från den första inventeringsperioden 2009-2013. 

Tidplan 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Flygbildsinv. 
Fältinv. 
Årsrapport 

Flygbildsinv. 
Fältinv. 
Årsrapport 

Flygbildsinv. 
Fältinv. 
Årsrapport 

Flygbildsinv. 
Fältinv. 
Årsrapport 

Flygbildsinv. 
Fältinv. 
Årsrapport 

Analyser/utvärdering 
Ev. kompletterande 
inventering 
Omfattande femårsrapport 

Kostnader 

I Kronobergs län innebär övervakningen flygbildsinventering i samtliga gräsmarkstyper samt 

inventering av fältprovytor. Antal fältprovytor: ca 170 st/län på en femårsperiod. 

Kostnad: 20 000 kr per år för flygbildsinventering samt 60 000 kr per år för fältinventering. Totalt 

80 000 kr per år. 

Samordning och Samarbetspartners/Finansiärer 

Kronobergs, Östergötlands, Stockholms, Uppsala, Västmanlands och Örebro län deltog i 

delprogrammet 2009-2014, med Länsstyrelsen i Örebro län som projektledarlän och fungerar 

som kontaktlänk mellan deltagande län och utföraren SLU. Finansieringen för den löpande 

övervakningen samt utvärdering/analyser sista året kommer från det regionala 

miljöövervakningsanslaget hos de länsstyrelser som deltar. Annan finansiering för särskilda 



 

41 

 

Länsprogram RMÖ år 2015-2020 – Länsstyrelsen i Kronobergs län 2014-10-14 

utvärderings- och utvecklingsprojekt kan tillkomma från i huvudsak Naturvårdsverket och 

Sveriges lantbruksuniversitet.  

Under 2013 har ett samarbete inletts med Trafikverket och Svenska kraftnät om övervakning av 

infrastrukturens biotoper. För deras del diskuteras särskild flygbildstolkning och fältprovytor 

längs väg- respektive kraftledningssträckor. Även Jordbruksverket är intresserade av nationell 

uppföljning av fler gräsmarker än enbart ängs- och betesmarksobjekt. 

Referenser 

Glimskär, A., Kindström, M. och Skånes, H. 2012. PM: Gräsmarkernas gröna infrastruktur i 

jordbrukslandskapet. 

Glimskär, A., Åkerholm, M. 2013. Utveckling av inventeringsmetodik för övervakning av 

gräsmarker i norra Sverige – rapport 2012. SLU 

Sjödin, M. (red). Fältinstruktion för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige, NILS 2013  

Årsrapporter med resultat från gräsmarksövervakningen som genomförts under 2009-2013 finns 

att hämta under fliken ”publikationer” på www.lillnils.se, där även resultat från mer omfattande 

analyser att publiceras efterhand.  

http://www.slu.se/Documents/externwebben/s-fak/skoglig-resurshallning/Landskapsanalys_publikationer/2013/F%c3%a4ltinstruktion_Sm%c3%a5biotoper_2013_webb.pdf
http://www.lillnils.se/
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PROGRAMOMRÅDE VÅTMARKER 
Många av länets våtmarker har dikats och sjöar har sänkts vilket påverkat dagens våtmarkers 

tillstånd negativt. Takten för skyddsarbetet av de mest värdefulla myrarna måste öka och fler 

våtmarker måste anläggas eller restaureras för att uppnå målet. Länets våtmarkstyper och arter 

har generellt dålig bevarandestatus på grund av befintlig markavvattning, förändrat klimat och 

utebliven hävd. Det moderna skogsbruket påverkar i hög grad våtmarker, inklusive sumpskogar, 

samt sjöar och vattendrag. 

Länsstyrelsen bedömer även år 2013 att miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker inte kommer 

nås till år 2020. Länets våtmarker fortsätter att påverkas negativt. Tillräckliga styrmedel och 

resurser saknas för att vända utvecklingen. Analyserna av våtmarkernas bevarandestatus och 

vegetationsförändringar är centrala för bedömningen. 

Övervakningen inom programområde våtmark är nära kopplad till miljömålet Myllrande 

våtmarker, till exempel preciseringarna om våtmarkstypernas utbredning, gynnsam 

bevarandestatus för naturtyper och arter samt bevarande av natur- och kulturmiljövärden i ett 

landskapsperspektiv. Även uppföljningen av miljömålet Ett rikt växt- och djurliv stöds av 

miljöövervakningen av våtmarker. 

Inom programområde våtmark återfinns de delprogram som helt är inriktade på våtmarker. 

Liksom jordbruksmarken och skogen övervakas våtmarkerna delvis även inom programområde 

landskap. Framförallt delprogrammet Häckande fåglar, men även Dagfjärilar omfattar våtmarker. 

Under programperioden har restaureringsåtgärder genomförts i flera våtmarksområden. Den 

kommande miljöövervakningsperiod, 2015-2020, planeras deltagande i den satellitbaserade 

övervakning av öppna våtmarker.  

 

BAKGRUND OCH ÖVERVAKNINGSSTRATEGI 

Många av länets våtmarker har dikats och sjöar har sänkts. Takten för skyddsarbetet av de mest 

värdefulla myrarna måste öka och fler våtmarker måste anläggas eller restaureras för att uppnå 

miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker.  

Få nydikningar sker i länet, men befintliga diken orsakar återkommande problem med ökad 

igenväxningstakt, vattenkvalitet och översvämningar. Bristande hänsyn inom skogsbruket och vid 

dikesrensningar orsakar problem med körskador och grumligt vatten som följd.  

Delprogram Genomförandeår

Genomsnitt/år 

från RMÖ    2015-

2020

medel från 

andra för 

övervakning i 

länet

Total årlig 

kostnad för 

mät-

programmet

Satellitbaserad övervakning av våtmarker 2016-2017 0

0
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Länets våtmarkstyper och arter har generellt dålig bevarandestatus på grund av befintlig 

markavvattning, förändrat klimat och utebliven hävd. Inget myrskyddsplaneobjekt har skyddats 

under år 2013. 

Under 2009-2014 har arbetet med att återskapa och restaurera våtmarker varit framgångsrikt i 

länet bland annat genom Life-projektet Life to ad(d)mire. Förhållandevis liten areal ingår i dock 

projektet och även om återskapandet av våtmarker är framgångsrikt går det långsamt. Några 

värdefulla våtmarker med igenväxningsproblematik valdes som ”pilotobjekt”. De skulle utgöra 

underlag och ”vägvisare” för fortsatt restaurering och återställning av fler våtmarker. 

Fram till 2009 fokuserade våtmarksövervakningen i länet på våtmarksfåglar, som fungerat som 

indikatorer på våtmarkernas tillstånd. Mellan 1997 och 2002 karterades och följdes 

populationsutvecklingen hos häckande våtmarksfåglar på utvalda högmossar. Resultaten 

sammanställdes i tre rapporter, Övervakning av fåglar på högmossar 1997, 1998-1999 respektive 

2000-2002.  

Ett av de största hoten mot våra våtmarker är den pågående igenväxningen, vilken sannolikt 

orsakas av flera samverkande företeelser. Dels kan det röra sig om ett förändrat klimat, med 

högre temperaturer och ökad nederbörd, vilket troligen belastar våtmarkerna genom ökad 

övergödning. Igenväxning orsakas även av kvävedeposition och –läckage från trafik och 

jordbruk, tillförsel av luftburna näringsämnen, men också av påtagliga mänskliga ingrepp som 

dikning och anläggning av skogsbilvägar. Upphörd hävd kan också påskynda igenväxningen, 

liksom avsaknad av naturliga skogsbränder. 

Genom basinventeringen av länets Natura 2000-områden dokumenterades och bedömdes ett 

flertal myrar utifrån naturlighetskriterier, till exempel förekomst av typiska strukturer och arter, 

och yttre påverkan. Genom inventeringen har igenväxning konstaterats på flera ställen; i flera fall 

orsakade av dikning. 

Inom arbetet med ”Åtgärdsprogram för hotade arter” genomfördes inventeringar av större 

vattensalamander år 2006 och 2007, vilket resulterade i ett stort antal nya fynd. De småvatten där 

arten påvisats restaureras i enlighet med den våtmarksplan för anläggning och restaurering av 

gamla våtmarker i odlingslandskapet, som togs fram år 2007. Arbetet har dock avstannat då 

regelverket för miljöstöd till anläggning av våtmarker har ändrats. 

Arbete med att skydda värdefulla våtmarksområden som naturreservat i enlighet med den 

framtagna myrskyddsplanen, har avstannat, vilket bidrar till att det numera är en negativ 

utvecklingsriktning i att uppfylla miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker. Det saknas 

handläggningsresurser för skydd av värdefull natur då andra naturtyper prioriterats högre.  
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PRIORITERINGAR INOM PROGRAMOMRÅDET 

Behovet av övervakning av våtmarker är större än vad som ryms inom nuvarande övervakning. 

Det visar nuvarande övervaknings täckning av preciseringarna för Myllrande våtmarker. Miljöstöd 

till anläggande av våtmarker i jordbrukslandskapet har bidragit till nyanläggning av våtmarker 

samtidigt som våtmarker växer igen på grund av dålig hävd eller i några fall dikning.  

Under programperiod, 2015 – 2020, planeras deltagande i den nationella övervakningen av öppna 

våtmarker som sker med hjälp av satellit. Det finns höga förhoppningar på att den en 

satellitbaserad övervakning av våtmarker ska ge en god överblick över förhållandena och även 

fungera som underlag för fortsatt arbete. Genom den satellitbaserad övervakning av våtmarker 

kommer långsiktiga förändringar av människans påverkan av våtmarker kunna följas över tid. 

Klimatförändringar, kvävenedfall, förändringar i markanvändning, påverkan på våtmarker 

kommer att kunna följas. 

ÖVRIG UPPFÖLJNING 

Övervakning av våtmarksfåglar utgick inför den förra programperioden, dels på grund av 

svårigheter att få tag på inventerare, men även på grund av att tidigare material och data inte 

räckte för att göra en heltäckande utvärdering då antalet besökta högmossar per år var för få för 

att kunna dra några slutsatser. Dessutom besöktes olika högmossar under olika år, vilket medför 

ytterligare brister avseende utvärdering.  

Länsstyrelsen avser att år 2014 eller år 2015 närvarande på att ta fram en policy för uppföljningen 

av skyddade områden. Viss uppföljning har också gjorts inom ramen för Life+ Nature-projektet 

Life to Ad(d)Mire. 

REFERENSER 

Ahlström, A. Övervakning av fåglar på högmossar i Kronobergs län 1997. En rapport från 
miljöövervakningen. Länsstyrelsen i Kronobergs län. ISSN 1103-8209, meddelande 1999:10.  

Ardö, E. Övervakning av fåglar på högmossar i Kronobergs län 1998-1999. En rapport från 
miljöövervakningen. Länsstyrelsen i Kronobergs län. ISSN 1103-8209, meddelande 2000:23.  

Berntsen, M. Övervakning av fåglar på högmossar i Kronobergs län 2000-2002. En rapport från 
miljöövervakningen. Länsstyrelsen i Kronobergs län. ISSN 1103-8209, meddelande 2005:08.  

Boresjö Bronge, L. Satellitdata för övervakning av våtmarker – slutrapport. Länsstyrelserna i Gävleborgs 
och Dalarnas län. Rapport 2006:36 och 2006:38. 
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Kronobergs län. ISSN 1103-8209 Meddelande nr 2007:08. 
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Länsstyrelsen i Kronobergs län. ISSN 1103-8209 Meddelande nr 2007:30. 

Ulvholt, M. & Lindvall, A. Planeringsunderlag för våtmarksrestaurering och våtmarksanläggning i 
Kronobergs län. Länsstyrelsen i Kronobergs län. ISSN 1103-8209, meddelande 2007:39. 

Myrskyddsplan för Sverige - Objekt i Kronobergs län. Särtryck ur Myrskyddsplan för Sverige, del-rapport: 
Objekt i Götaland. Naturvårdsverket. Rapport 5670 – April 2007 ISBN 91-620-5670-7 ISSN 0282-7298. 
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* SATELLITBASERAD ÖVERVAKNING AV VÅTMARKER 

Syfte 

Målet för delprogrammet Satellitbaserad övervakning av våtmarker är att bidra till arbetet med att 

följa upp de nationella och regionala miljökvalitetsmålen, dvs att följa hur våtmarkernas tillstånd 

förändras, med avseende på förutsättningar för biologisk mångfald och med särskilt fokus på 

påverkan från markanvändning. 

Förväntade resultat 

Underlag till uppföljning av (nationella och regionala) miljömål och EU-direktiv. Det nationellt 

finansierade ”basprogrammet” förväntas klara av att försörja nationella och delvis även regionala 

behov av indikatorer.  

Kartskikt med förändringsytor, råa och bearbetade data. GIS-analys av orsaker till förändringar, 

fördelning på våtmarkernas egenskaper såsom typ, VMI-klass etc. 

Bakgrund och strategi  

Att sammanställa uppdaterad information om tillstånd och förändringar av hydrologi och 

vegetation i öppna myrar i hela Sverige utom fjällen.  

Insamlat data kan användas som underlag till RUS-indikatorn: Tillståndet i våtmarker, hot mot 

våtmarker. Ett färdigt förslag till indikatorsystem har levererats till miljömålsansvarig. 

Indikatordata kan levereras per länsgrupp och nationellt. 

Objekturval 

Förändringsanalysen förutsätter att myren avgränsas med stöd av annat kartmaterial. 

Förändringsanalys görs endast inom öppen myr enligt Vägkartans avgränsning. Pixelklassningen i 

SMD-data över öppen myr används som mask om inget annat avtalas. Grupperade utgör dessa 

klasser öppen myr enligt Vägkartan.  

Indata till förändringsanalysen utgör satellitdata (Landsat TM/ETM) från två tidpunkter samt 

Vägkartans avgränsning av öppen myr. De satellitbilder som används i analysen måste vara 

jämförbara med avseende på fenologi och väderförhållanden.  

Endast myrar i låglandet analyseras. VMI används som stöd tillsammans med visuell tolkning av 

satellitbilderna för att avgränsa karterbart område mot fjällen. 

Moln och molnskuggor kan ej analyseras. Dessa områden maskas bort och levereras som ett 

separat skikt, så att det är möjligt i efterhand att se vilka områden som ej analyserats. 

Resultatet redovisas i två förändringsklasser; ”potentiell förändringsindikation” och ”säker 

förändringsindikation” med en minsta karteringsenhet på 0,5. 
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Kvalitetssäkring 

Sker av utföraren inom arbetsmomenten enligt specifikation samt före slutleverans. 

Undersökning och undersökningstyper 

Metod har utvecklats inom ramen för projekt tillsammans med Rymdstyrelsen, länsstyrelser och 

Vattenfall PC (nu överförd till Brockmann Geomatics Sweden AB). Metod beskrivs i 

rapporterna: 

En utförlig beskrivning av ingående arbetsmoment ges i Boresjö Bronge (2006). Moment 3 har 

tillkommit efter erfarenheterna från genomförda analyser. Förändringsanalysens 

huvudarbetsmoment är följande: 

1. Preparering av indata 

2. Basklassificering 

3. Analys av stratifieringsbehov och åtgärd  

4. Riktad förändringsanalys 

5. Sammanslagning och generalisering av resultat 

6. Kvalitetskontroll 

Efter genomförd förändringsanalys framställs nationella och regionala indikatorer för utvärdering 

av miljömålet Myllrande våtmarker. 

Ett cirka tioårigt omdrev med start 2007. För Kronobergs län sker första drevet år 2016. 

Datahantering/datalagring 

Resultatet redovisas i två förändringsklasser; ”potentiell förändringsindikation” och ”säker 

förändringsindikation” med en minsta karteringsenhet på 0,5. 

Tills vidare ansvarar utföraren för arkiv och leverans. Länsstyrelsen erhåller egen slutleverans i 

form av rådata, förändringsskikt och indikatorer. 

Utvärdering och rapportering 

Samlad utvärdering av resultaten genomförs återkommande under det löpande programarbetet 

och inom ramen för referensgrupp. Resultaten används i nationell och regional 

miljömålsuppföljning. Verksamheten presenteras och redovisas på hemsidan myrar.nu. Kartskikt 

redovisas till länsstyrelserna. 

Tidplan 

Ett första inventeringsvarv 2007-2017 genomförs genom hela landet, varefter en större 

programrevision förutses.  

Plan för första inventeringsvarvet 

* Norrbotten 2007-2009 
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* Västerbotten 2010-2011 

* Jämtland, Västernorrland 2011-2012 

* Dalarna, Gävleborg 2012-2014 

* Värmland, Västra Götaland, Örebro 2014-2015 

* Västmanland, Uppsala, Stockholm, Södermanland, Östergötland, Kalmar, Gotland 2015-2016  

* Jönköping, Halland, Kronoberg, Blekinge, Skåne 2016-2017 

Kostnader 

Kostanden för övervakningen i Kronobergs län bekostas huvudsakligen från den nationellt 

finansierade övervakningen men kommer att behöver kompletteras med medel från regional 

miljöövervakning motsvarande kostnaden för 10 arbetsdagar per år under år 2016 respektive år 

2017 samt 5 dagar för år 2018.  

Samordning och Samarbetspartners/Finansiärer 

Samtliga länsstyrelser inbjuds att medverka vid ett tillfälle inom ramen för ett  

10-årigt omdrev med start 2007. 

Naturvårdsverket, Programområde Våtmark. Ramavtal med utföraren Brockmann Geomatics 

Sweden AB utnyttjas. Projektdeltagare utses av respektive länsstyrelse 

Utföraren ansvarar för att genomföra undersökningen, leverera data till länsstyrelser och 

Naturvårdsverket och framställa indikatorer enligt fastlagd metod samt leverera underlag till 

resultatrapport. Länsstyrelsen ansvarar för att ta fram underlag i form av underlagsdata, delta i 

planering av verksamheten och publicera en resultatrapport. Länsstyrelserna kan utöver det 

nationellt finansierade basprogrammet, genom att satsa på fördjupade analyser, komma längre 

med att beskriva orsaker till förändringar och därmed försörja ännu slagkraftigare regionala 

indikatorer. Projektledaren finns på Naturvårdsverket. 

Referenser 

Boresjö Bronge, L., 2006: Satellitdata för övervakning av våtmarker. Slutrapport. Länsstyrelsen 

Gävleborg, Rapport 2006:36; Länsstyrelsen Dalarnas län, Rapport 2006:38, 91 s. 

Jonsson, M. 2007. Vegetationsförändringar i våtmarker med höga naturvärden – en 

fältuppföljning av förändringsindikationer från satellitbild. Länsstyrelsen Gävleborg, Rapport 

2007:19. 

Länsstyrelsen i Norrbottens län 2013. Markanvändningsbetingade vegetationsförändringar inom 

öppen myr 1987-2000 i Norrbottens län – Satellitbaserad övervakning. Länsstyrelsens 

rapportserie nr 4/2012.  
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PROGRAMOMRÅDE LANDSKAP 
Länsstyrelsen bedömde år 2013 att miljökvalitetsmålet Ett rikt växt och djurliv inte kommer att 

nås till 2020. De hotbilder som finns mot ett rikt växt- och djurliv kvarstår (till exempel ett 

storskaligt jordbruk och bristande hänsyn inom skogbruket). Arbetet med åtgärdsprogram, 

ekveteranisering (att överbrygga glapp i ålderssammansättning hos ekar för att på så sätt 

möjliggöra att biologisk mångfald kopplad till ekar kan ”vandra över” från riktigt gamla ekar till 

betydligt yngre ekar, vilket gynnar många hotade arter) och landskapsstrategier bidrar till att 

förbättra villkoren för den biologiska mångfalden men det räcker inte. Trots omfattande insatser 

har utvecklingen för den biologiska mångfalden inte förbättrats i den omfattning som krävs för 

att nå såväl nationella som internationella mål och åtaganden. 

Programområde Landskap behandlar övervakning av landmiljön på en mer övergripande nivå än 

den som bedrivs inom de enskilda programområdena Skog, Jordbruksmark och Våtmark. 

Miljöövervakningen av landskap i Kronoberg, 2009 – 2014, berör strukturer och arter i 

landskapet.  

 

BAKGRUND OCH ÖVERVAKNINGSSTRATEGI 

Delprogrammen inom programområde Landskap är av varierande karaktär, från inriktning på 

organismgrupper som kan indikera miljöförändringar (fåglar) till inriktning på vissa typer av 

skeenden i naturmiljön (exploatering av strandmiljöer, årstidsväxlingars förskjutningar i tid). 

Genom spännvidden bidrar övervakningen inom detta programområde till uppföljningen av ett 

flertal miljömål. I första hand gäller det Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap 

och Ett rikt växt- och djurliv, men i viss utsträckning även till Begränsad klimatpåverkan och Levande 

sjöar och vattendrag. 

Avsikten med delprogrammen är att få en helhetssyn över förändringar av biologisk mångfald i 

landskapet. De olika programmen kompletterar varandra. Samtliga program levererar data för 

uppföljningen av de regionala miljömålen. 

  

Delprogram Genomförandeår

Genomsnitt/år 

från RMÖ    2015-

2020

medel från 

andra för 

övervakning i 

länet

Total årlig 

kostnad för 

mät-

programmet medfinansiär

Häckfågeltaxering 2009-2014, 2015-2020 24 041 0 3 000 000 övr lst, LU, NV

Övervakning av skyddsvärda träd 2010-2012,2021-2023 1 464 0 övr lst

Naturens kalender - fenologiövervakning 2015-2020 19 254 819 000 övr lst, SLU 

Exploatering av stränder vid sjöar och vattendrag 2018 3 654 0 övr lst, SLU 

48 413 0
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PRIORITERINGAR INOM PROGRAMOMRÅDET 

Delprogrammen inom programområde landskap ska ge en bild över förändringar av biologisk 

mångfald i landskapet. Programmen har valts för att komplettera varandra och för att 

komplettera den övervakning som bedrivs genom NILS. De är naturligtvis inte heltäckande men 

är, enligt Länsstyrelsens bedömning, det som bör prioriteras inom ramen för de medel som finns 

att tillgå. 

Övervakning i gemensamma delprogram har prioriterats. Inom delprogrammen Häckande fåglar 

och Dagflygande storfjärilar är samverkan med ideella föreningar viktig. Det nytillkommande 

delprogrammet Fenologi bygger också på att volontärer gör den övervägande delen av 

datainsamlingen. Utöver detta finns regionala medverkan i delprogrammet om Skyddsvärda träd, 

samt medverkar i delprogrammet om exploatering av stränder vid sjöar och vattendrag. 

Svensk häckfågeltaxering ger ett mått på förändringar av olika fågelarters populationstätheter 

över en större yta. Kronobergs län ingår i svensk häckfågel-taxering sedan 2006. Då programmet 

är rikstäckande, omfattar många år och har en solid analysmetod kan en utsökning gjord på en 

specifik artgrupp t. ex skogsmesar i Småland användas för att besvara frågor om tillståndet för 

biologisk mångfald i skog.  

De grova lövträden finns framförallt i jordbrukslandskapet och fungerar som substrat för 

mossor, lavar och insekter så en förändring av tillgången på grova lövträd speglar också en 

förändring i biologisk mångfald hos de hundratals arter som är knutna till träden. Det finns ett 

bra bakgrundsmaterial framtaget inom ramen för Åtgärdsprogramverksamheten för hotade arter. 

Inom programmet görs ingen aktiv övervakning den kommande programperioden utan 

programmet vilar till nästa period.  

Delprogrammet Exploatering av stränder vid sjöar och vattendrag bedöms vara värdefulla 

tillskott som för en mindre kostnad kan ge användbara data både för handläggning och för 

miljömålsuppföljning.  

ÖVRIG UPPFÖLJNING 

Ingen övrig uppföljning. 
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* HÄCKANDE FÅGLAR 

Syfte 

Att följa utvecklingen av biologisk mångfald i allmänhet och utveckling av fågelpopulationer i 

synnerhet. Uppföljning av miljömål. Bidra till underlag till internationella indikatorer. 

Förväntade resultat 

Visa olika arters antalsförändringar över tiden. 

Bakgrund och strategi  

En landsomfattande taxering börjades 1969 med den så kallade revirtaxeringsmetoden. Denna 

metod, med tio besök årligen på en och samma plats, ger mycket goda data för beståndsstorleken, 

men bara för ett litet område. Varje stickprov är dessutom mycket arbetskrävande. För att få ett 

större stickprov startades sommaren 1975 De fria punktrutterna. Tjugo punkter väljs i terrängen 

och vid varje punkt räknas alla fåglar under fem minuter. Motsvarande program för vintern 

startades påföljande vinter. På detta sätt blev stickprovet betydligt större. Metoden har sina 

svagheter och därför startades Standardrutterna 1996, ett nät om 716 rutter, systematiskt lagda 

över landet.  

Revirtaxeringsprogrammet är i princip avslutat, men punktrutterna (sedan 1975) och 

standardrutterna (sedan 1996) pågår. Programmet benämns även Svensk fågeltaxering. Data utgör 

underlag till flera RUS-indikatorer: Häckade fåglar i våtmarker, Häckande fåglar i fjällen, 

Häckande fåglar i odlingslandskapet, Häckande fåglar i skogen samt indikatorn om Häckande 

fåglar vid vatten. 

Inventeringen utförs av frivilliga mot en arvodesersättning från Länsstyrelsen.  

Objekturval 

Inom det nationella delprogrammet Svensk fågeltaxering (med punkt- respektive standardrutter) 

organiseras övervakning av häckande fåglar. Standardrutterna är samlokaliserade med NILS-

programmets observationsnät (Nationell Inventering av Landskapet i Sverige).  

Standardrutter, totalt 716 rutter (varav ca 500 inventeras årligen) i landet, enligt Karta. För 

Kronobergs län görs årligen 15 rutter.  

Kvalitetssäkring 

Projektledaren tar emot protokoll på papper eller i excelark, och kvalitetssäkrar data inför lagring. 

Undersökning och undersökningstyper 

Inventeringen utförs enligt Svensk fågeltaxerings manual Häckfågeltaxering med fast 

standardrutt, av Sören Svensson version feb 1999, uppdaterad t.o.m.2013, tillgänglig på 

hemsidan. Övervakningen sker i s.k. landskapsrutor inom NILS-programmet. Inventeringen 

http://www.biol.lu.se/zooekologi/birdmonitoring/karta_standardrutter.htm
http://www.zoo.ekol.lu.se/birdmonitoring/metod-standard.htm
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enligt Fast standardrutt, vilken utgörs av en kvadrat om 2 x 2 kilometer, längs vilken man (en 

gång per sommar) dels noterar alla fåglar längs linjen (linjetaxering), dels stannar 5 minuter på 8 

fasta punkter och utför punkttaxeringar. En mer detaljerad beskrivning av hur standardrutterna 

planeras, genomförs och följs upp finns på projektledaren/utförarens webbsida.  

I det nationella delprogrammet Svensk fågeltaxering ingår även häckfågeltaxering med 

punktrutter samt vinterpunktrutter. 

Datahantering/datalagring 

Datavärdskap är under utveckling. Data lagras hos Lunds universitet i en accessdatabas.  

Utvärdering och rapportering 

Standardrutterna ingår sedan 2003 också i ett sameuropeiskt monitoringprogram, där data från ett 

tjugotal länder ställs samman till Europeiska indikatorer för jordbruks- och skogsfåglar. Under 

2008-2011 reviderades fågelövervakningen och en referensgrupp rekryterades av 

Naturvårdsverket för den generella fågelövervakningen. Årlig rapport publiceras på utförarens 

och på Naturvårdsverkets hemsidor. Indikatorpresentationer publiceras på Miljömålsportalen. 

Naturvårdsverket, får genom årsrapporterna tillgång till information att användas som underlag 

för den samlade svenska miljöövervaknings- och naturvårdspolitiken.  

En nära intressent och viktig samarbetspartner, Sveriges Ornitologiska Förening, (SOF), 

använder data som ett led i föreningens arbete att sprida kunskap och intresse för Sveriges fåglar. 

SOF är en viktig organisation inom svensk naturvård och data från programmet används ofta vid 

remissyttrande till myndigheter och andra. Rödlistningen av fåglar i Sverige (Artdatabanken, SLU) 

bygger till stor del på data från programmet.  

Tidplan 

Inventeringarna genomförs årligen, trots att inte alla rutter genomförs varje år. Genom att 

använda så kallat TRIM-index vid beräkning av trender, kan detta kompenseras.  

Kostnader 

Naturvårdsverket bekostar projektledning inom den nationella miljöövervakningen. 

Länsstyrelserna samordnar och betala ut reseersättning till ornitologerna. De flesta inventerare får 

ett arvode eller reseersättning. I Kronobergs län ersätts inventerarna med ett arvode om 1000 kr 

per rutt.  

Samordning och Samarbetspartners/Finansiärer 

Projektledaren vid Lunds universitet samordnar inventeringarna med de län som deltar och tar 

fram metoder och blanketter för alla inventerare. Deltagande län har ordnar ekonomisk 

ersättning till inventerarna. Många inventerare rekryteras genom Sveriges Ornitologiska Förening. 

Alla 21 län medverkar 2014 samt ca 500 frivilliga inventerare.  

http://www.zoo.ekol.lu.se/birdmonitoring/index.html
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* SKYDDSVÄRDA TRÄD  

Syfte 

Syftet är att  

• driva ett program för övervakning av skyddsvärda träd där använd metodik, analys och 

utvärdering är gemensam för flera län.  

• på regional nivå kunna följa utvecklingen av skyddsvärda träd, deras omgivning och 

efterträdare. 

• ta fram data för att kunna följa upp de regionala miljömålen och preciseringarna för Ett 

rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. 

Förväntade resultat 

Större förändringar kommer att upptäckas för vanligare företeelser så som antalet grova ekar på 

länsnivå och förändringar i ovanligare företeelser (t.ex. hålstadie, antalet grova almar) på 

flerlänsnivå. 

Bakgrund och strategi  

Skyddsvärda träd håller en hög andel av den biologiska mångfalden denna är idag till stora delar 

hotad. Metoder för kostnadseffektiv regional övervakning och uppföljning av skyddsvärda träd i 

kulturlandskapet i enlighet med berörda miljömål har tidigare saknats. 

Objekturval 

Urvalsmetoden för de rutor som ska flygbildstolkas bygger på ett stickprovsförfarande i två steg. 

En stratifiering utförs av de tolkade rutorna mot de rutor som bedöms ha många skyddsvärda 

träd. 

Kvalitetssäkring 

Standardiserad metodik används. Flygbildstolkare och inventerare kalibreras. Inrapporteringen till 

datavärden Artportalen II när den är färdigutvecklad efter våra behov innebär också en 

kvalitetssäkring. 

Undersökning och undersökningstyper 

Undersökningstypen Inventering av skyddsvärda träd i kulturlandskapet, version 1.0: 2009-04-06. 

har tagits fram av Länsstyrelsen i Östergötland. Metoden bygger på utslumpning av ett antal 

ekonomiska kartblad i ett län. I kartbladen slumpas därefter ett antal rutor (500x500m). Genom 

flygbildstolkning bedöms vilka som ska besökas. I fält samlas viktiga parameterdata, till exempel 

trädslag, diameter, hålstadie och igenväxningsgrad.  

Datahantering/datalagring 

Inväntar Artportalen II – Artdatabanken, SLU, Uppsala. 

http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/miljoovervakning/Handledning/Metoder/Undersokningstyper/landskap/skyddsvarda_trad.pdf
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Utvärdering och rapportering 

Många län har karterat skyddsvärda träd under de senaste åren. De flesta har startat i så kallade 

Värdetrakter för ädellövträd. Inventeringen är nu klar i de deltagande länen och en fördjupad 

analys är beställd av SLU, Umeå. Denna skall även ses som en utvärdering av metoden. En 

gemensam rapport tas fram under 2014 där länens data presenteras och olika jämförelser görs av 

tillståndet för de olika inventerade parametrarna. 

Tidplan 

Första inventeringen utfördes 2009-2012 i de olika länen. Nästa omdrev planeras ske i början av 

perioden efter nästa dvs 2021-22. Vid omdrev byts 25% av rutorna ut mot nya rutor. Nästa 

omdrev i Kronobergs län planeras under programperioden 2021-2026. 

Kostnader 

Inga kostnader för Kronobergs län under kommande programperiod, men vid omdrev 

uppskattas projektledning uppgå till 50 000kr/år och 200-300 000 kr per län för inventeringarna. 

Analys efter varje drev (vart 10:e år) 150 000kr. Hittills har inventeringen i Kronobergs län utförts 

av Länsstyrelsens egen personal. 

Samordning och Samarbetspartners/Finansiärer 

Delprogrammet är ett gemensamt delprogram som drivs av ett antal länsstyrelser i södra och 

mellersta Sverige. Mätprogrammets huvudsakliga tillämpning är för regional miljöövervakning 

men kan även användas som ett komplement i den nationella övervakningen av förändringar i 

den biologiska mångfalden. Deltagare: Länsstyrelserna i Kalmar, Skåne, Blekinge, Halland, 

Kronoberg, Jönköping, Östergötland och Örebro (Värmland går med 2015-2020). Projektledare 

är Länsstyrelsen i Östergötlands läns. Deltagande län koordinerar själva sina inventeringar.  
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* NATURENS KALENDER - FENOLOGI  

Syfte 

Syftet med programmet är att följa förändringar i växters grundläggande ekosystemegenskaper 

och ekosystemtjänster som lövsprickning, blomning, pollenspridning, fruktmognad och 

höstlövinträde. Programmet mäter olika växttypers respons på rådande klimat i olika delar av 

Sverige. Resultat från övervakningen kan användas för att kommunicera effekter av 

klimatförändringar. Data sammanställs till indikatorn Växternas växtsäsong på miljömålsportalen 

för att följa upp miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och Ett rikt växt- och djurliv. 

Förväntade resultat 

Deltagande län erhåller kunskap om hur träd och kärlväxters växtsäsong förändras på grund av 

klimatpåverkan. Resultaten kan jämföras med resultat från motsvarande undersökningar under 

cirka 50 år kring sekelskiftet 1900. Underlaget för jämförelsen är bäst i Syd- och Mellansverige. 

Miljöövervakningen bidrar till att följa upp miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och Ett 

rikt växt och djurliv och kan tillsammans med luftföroreningsdata även användas för uppföljning av 

miljökvalitetsmålet Frisk luft (hälsoeffekter av pollen-luftföroreningsinteraktion). En 

miljömålsindikator, Växternas växtsäsong, kommer att införas med underlag från programmet. 

Indikatorn baseras på data från variablerna Lövsprickning startar och Höstlöv startar för hägg, 

vårtbjörk, glasbjörk, fjällbjörk och asp. I indikatorns fördjupning presenteras variablerna var för 

sig och resultat för förändring av blomningstiden för tussilago, vitsippa, sälg och hägg. 

Resultaten används även för utveckling av pollenprognoser, prognoser av biomassa, frostrisk, 

sortval och skadeangrepp inom jord- och skogsbruk, klimat- och vädermodeller 

(gasutbytesbalanser mellan vegetation och atmosfär), populationsskattningar inom 

älgförvaltningen (spillningsinventeringen), kvantifiering av skillnader i fenologisk respons mellan 

samspelande organismer och validering av modellerade förutsägelser av klimatförändringseffekter 

på växtsäsongens start, slut och längd. 

Bakgrund och strategi  

Den naturliga variationen i temperatur mellan år och platser på samma breddgrad är stor, liksom 

olika arters respons på denna. Det regionala nätverket är därför betydelsefullt för möjligheten att 

relativt snabbt mäta statistiskt säkerställda skillnader mellan regioner i respons på pågående 

klimatförändringar.  

Det regionala gemensamma delprogrammet kompletterar och bygger ut befintlig nationell 

fenologiövervakning som bedrivs på fältstationer och av frivilliga spridda över hela landet. 

Genom att komplettera och förtäta den nationella övervakningen ges förutsättningar för 

regionala analyser på länsnivå och förbättrad nationell analys. 
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Fenologiövervakningen samordnas av Svenska fenologinätverket (SWE-NPN), med Sveriges 

Lantbruksuniversitet, SLU, som huvudman. Nätverket har varit aktivt sedan 2008. Genom den 

nationella övervakningen rapporteras fenologidata från ett antal professionella rapportörer på 

naturum, fältstationer och botaniska trädgårdar sedan 2008 samt av ett nätverk med registrerade, 

frivilliga, så kallade fenologiväktare. 

Kravet på geografisk täckning/täthet är dock inte absolut utan styrs av på vilken geografisk skala 

den enskilda regionen/länet vill kunna statistiskt säkerställa variation. I det gemensamma 

delprogrammet rekommenderas en minsta täthet om två aktiva observatörer per kommun under 

förutsättning att dessa rapporterar in alla variabler som ingår i indikatordatat och dess 

fördjupningsinformation. Skillnader jämfört med historiska referensvärden kommer att mätas på 

årlig basis medan trender över tid bättre baseras på 10-åriga medelvärden. 

Objekturval 

Svenska fenologinätverket koordinerar ett nationellt nätverk av observatörer, som representeras 

av olika sorters fältstationer med anställd personal. Deltagande län förväntas driva ett regionalt 

rapportörsnät i respektive län. För att kunna analysera skillnader inom en region, behövs ett 

nätverk på mellan två till åtta fenologiväktare per 25 km2 ruta. 

I samverkan med Svenska fenologinätverket startar och driver länsstyrelserna nätverket 

(beskrivning och tidigare erfarenheter är redovisade i Hassel och Bolmgren 2013 (sid 18-24). 

Länsstyrelserna ska också verka för att det finns en professionell fenologistation inom eller i nära 

anslutning till länet. Rapportörer i det regionala rapportörsnätet rapporterar från egenvalda (men 

för varje art fasta) platser.  

Kvalitetssäkring 

Kvalitetsäkring av data genomförs årligen av SWE-NPN och följer i första hand SLU:s 

kvalitetsguide för miljödata. Strategin för kvalitetssäkring av frivilligdata är under utveckling. 

SWE-NPN:s observatörsnätverk omfattar såväl frivilliga observatörer som professionella 

fenologistationer. Så i tillägg till statistiskt baserad felsökning/avvikelseidentifiering och 

självvärdering av rapportörerna, kan frivilligdata kvalitetsgranskas genom att kontrasteras mot 

professionellt insamlade data. Kvalitetssäkring sker också i samband med den årliga 

sammanställningen av indikatordata till miljömålsindikatorn Växternas växtsäsong. I samband 

med datauttag görs då en kontroll av det regionala nätverkets storlek och en rimlighetsbedömning 

av rapporterade data. 

Undersökning och undersökningstyper 

Svenska fenologinätverkets miljöövervakning baseras på en fenologimanual och en lista med 

prioriterade arter och faser. Samtliga rapportörer observerar och rapporterar i enlighet med 

fenologinätverkets fastställda fenologimanual och artspecifika manualer. Observationerna görs 

med en noggrannhet på 3-4 dagar, det vill säga observationer sker två gånger per vecka, och 
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rapporteringen sker i huvudsak kort efter observationen är gjord via webb eller smartmobil-app. 

Arturvalet är gjort utifrån kriterier om ekologisk abundans, landsomfattande förekomst, 

ekonomisk eller hälsomässig betydelse, förekomst i historiska fenologidatabaser samt utifrån 

internationella (=europeiska) överenskommelser.  

Ur denna lista har ytterligare ett snävare urval gjorts som underlag till de föreslagna 

miljömålsindikatorerna. Dessa är: Lövsprickning startar och Höstlöv startar för hägg, vårtbjörk, 

glasbjörk, fjällbjörk och asp. Blomning startar för tussilago, sälg, vitsippa och hägg. All 

rapportering inom delprogrammet ska ske enligt fenologimanualen och de artspecifika manualer 

som har tagits fram och fortlöpande utvecklas av Svenska fenologinätverket för att stödja god 

kvalitet i frivilligrapporteringen. 

Datahantering/datalagring 

Rapporteringen sker via hemsidan naturenskalender.se eller med appen Naturens kalender. Data 

tas emot och lagras av SLU i enlighet med SLU:s Kvalitetsguide för miljödata. Beslut har tagits 

om att överföra fenologidatabasen till Artportalen, men på grund av Artprotalens eget, pågående 

utvecklingsarbete är det inte bestämt när detta sker. 

Utvärdering och rapportering 

Resultat från delar av övervakningen rapporteras årligen som miljömålsindikator på 

miljömålsportalen. År 2020 planeras inom delprogrammet en rapport som utvärderar och 

analyserar resultaten för perioden. Vilka frågeställningar som ska ingå beslutas gemensamt av 

deltagande län och Svenska fenologinätverket. 

Tidplan 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Uppstart  
och drift 

Drift Drift Drift Drift Drift samt rapport som redovisar 
trender inom och mellan län samt 
nationella resultat 

Det är möjligt att ansluta sig till programmet vilket år som helst. Uppstartsåret krävs en större 

insats av länsstyrelsen för att bygga upp det regionala nätverket, se nedan. Driftår underhålls 

nätverket genom insatser som respektive län bedömer behövs för att motivera respektive nätverk. 

Arbetsbehovet är erfarenhetsmässigt 2-5 arbetsdagar (10 000 kr). 

Kostnader 

Planerad budget för driften av övervakningen är 10 000 kr/län och år till aktiviteter för att 

underhålla det regionala nätverket. Det år det regionala nätverket startas behövs en större 

arbetsinsats för att hitta, kontakta och motivera lämpliga fenologiväktare. Tidsåtgången för den 

arbetsinsatsen är erfarenhetsmässigt upp till två veckor, eller ca 20 000 kr/län. Kronobergs län 

avser starta år 2015. 

År 2020 köps en rapport av Svenska fenologinätverket. Kostnaden för denna är maximalt 10 000 

kr per län men beror förstås på rapportens omfattning. Rimlig totalkostnad år 2020 är 10 000-
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20 000 kr per län beroende på rapportens omfattning och vilka insatser för underhåll av länets 

nätverk som genomförs. 

Samordning och Samarbetspartners/Finansiärer 

Svenska fenologinätverket, vid SLU, är ett samarbete mellan universitet, miljöövervakande 

myndigheter och frivilliga. Sveriges lantbruksuniversitet är huvudman och finansierar i denna 

egenskap den nationella samordnaren samt drift av IT för datainsamling och datalagring. 

Länsstyrelsen i Jönköpings län är projektledare för det gemensamma delprogrammet och är 

kontaktlänk mellan deltagande länsstyrelser, Svenska fenologinätverket och RUS (Regional 

Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet). Rollen innebär bland annat att förankra arbetet 

inom programmet hos övriga länsstyrelser, vidareförmedla information och frågor, samordna 

utvecklingsprojekt kopplade till övervakningen och uppdatera miljömålsportalens indikatorer 

som baseras på data från programmet samt malltexter till dessa. 

Deltagande län driver ett regionalt rapportörsnät i respektive län och förväntas bidra med 

synpunkter i eventuellt utvecklingsarbete av nya delar och analyser inom delprogrammet samt 

delta i arbetet med att utforma innehållet i rapport 2020. Länen uppmanas samfinansiera 

övervakningen med länsstyrelsens energi- och klimatarbete inklusive klimatanpassning eftersom 

resultat från övervakningen är användbara i arbetet med att kommunicera effekter av 

klimatförändringar och indikatorn Växternas växtsäsong har sin huvudhemvist under miljömålet 

Begränsad klimatpåverkan. Behovet av samfinansiering är särskilt stort år 2020. 

Referenser 

Hassel och Bolmgren 2013, Naturens kalender, förslag till ny miljöövervakning och nya 

miljömålsindikatorer.  

Fenologimanual, Svenska fenologinätverkets instruktioner för växtfenologiska observationer:  

Artspecifika manualer.  

  

http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2013/2013-13.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2013/2013-13.pdf
https://arbetsplats.slu.se/sites/esf/SWE-NPN/Manualer%20mm/fenologimanual.pdf
https://arbetsplats.slu.se/sites/esf/SWE-NPN/Manualer%20mm/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites/esf/SWE-NPN/Manualer%20mm/Artspecifika%20fenologiinstruktioner&FolderCTID=&View=%7BC38608E1-5702-4DC4-8D9B-636565962FD4%7D


 

59 

 

Länsprogram RMÖ år 2015-2020 – Länsstyrelsen i Kronobergs län 2014-10-14 

* EXPLOATERING AV STRÄNDER VID SJÖAR OCH VATTENDRAG  

Syfte 

Exploateringen av landets inlandsstränder följs över tiden. 

Förväntade resultat 

Delprogrammet ska följa förändringar i exploateringsgraden längs landets sötvattensstränder med 

ett återkommande intervall på ca 5 år för att underlätta regionala och nationella jämförelser av 

exploateringsgraden samt uppföljning av miljömål.  

Programmet levererar:  

1. Ett likvärdigt mått för hela landet på exploateringen av sötvattensstränder. Måttet bygger på 

schabloniserade påverkanszoner vid byggnader och vägar. Exploateringsmåttet tas fram för 

följande tre kategorier av stränder: 

a. stränder vid sjöar i SMHI:s sjöregister (dvs större än ca 1 hektar);  

b. stränder vid vattendrag bredare än ca 6 meter (dvs de som är karterade som vattenytor i 

LM:s Fastighetskarta);  

c. stränder vid viktiga smala vattendrag (nämligen de som är inritade i LM:s 

Översiktskarta).  

2. Kommunvisa tabeller över arealen exploaterad strandzon (30 m, 100 m och 300 m bred) 

uppdelat på de tre olika kategorierna av sötvatten, a-c ovan. 

3. GIS-skikt över strandzoner och exploaterade ytor. GIS-skikten ska kunna användas som stöd 

vid ärendehandläggning, regional planering och miljömålsuppföljning. 

Resultaten från uppföljningen är anpassat till strandskyddslagstiftningen, för att kunna användas 

för att följa exploateringen i strandnära områden i tid och rum. Resultaten skulle kunna användas 

som en indikator i miljömålsuppföljningen för målet Levande sjöar och vattendrag. 

Bakgrund och strategi  

Strandområden är viktiga miljöer för många djur och växter, men de är även attraktiva för 

bebyggelse och friluftsliv. Särskilt gäller detta sjöar och breda vattendrag. De har också en viktig 

funktion för att skydda vattnet från utflöde av partiklar och närsalter, bland annat vid skogsbruk 

och jordbruk. En ökande exploatering kan skada livsmiljöerna för många arter och även de 

ekosystemtjänster som sjöar och vattendrag förser oss människor med. Det finns därför behov av 

att följa trender i exploateringsgrad på kommunal-, läns- och riksnivå. Underlag om 

exploateringsgrad behövs som stöd vid handläggning av t ex strandskyddsärenden, för att kunna 

formulera bra framtida strategier för hur vi ska använda vårt kustområde, för att vi ska kunna 

formulera bra miljömål i framtiden. 

I utvecklingsprojektet under 2009-2013 togs metoder fram för kostnadseffektiv regional 

övervakning av stränder längs sjöar och vattendrag. Under det första steget (2009-2011) gjordes 
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en omfattande förstudie inriktad på övervakning genom flygbildstolkning i stickprovsvisa 

landskapsrutor inom NILS (Nationell inventering av landskapet i Sverige), (Kindström m.fl., 

2011). Parallellt pågick metodutveckling för övervakning av havsstränder. För havsstränder kom 

arbetet att inrikta sig mot heltäckande övervakning med hjälp av befintliga kartdata (Törnqvist 

och Engdahl 2012). Denna metod utreddes då även för sötvattenstränder, med positivt resultat 

(Engdahl 2012).  

Fördelen med en heltäckande metod grundad på befintliga kartdata är att den är billig (grunddata 

finns redan), den är enhetlig över hela landet, den är heltäckande och geografiskt explicit och 

medger därför djupare analyser i ett senare steg och resultatet kan presenteras som illustrativa 

kartor.  

Karteringen är tänkt att upprepas med 5 års intervall för att studera förändringar. Fem år är 

lagom lång tid med tanke på att det då inte bli så stort genomslag för den eftersläpning på några 

månader som kan finnas för de kartdata som används. 

Under 2013 testades metoden skarpt för hela landets inlandsstränder i en pilotkartering. Arbetet 

utfördes av Sweco och WSP i samarbete med deltagande länsstyrelser. Under 2014 redovisas 

metoden och resultatet internt och externt i samarbete med det gemensamma delprogrammet för 

övervakning av kustexploatering, bland annat i form av en hemsida.  

Nästa kartering, som blir den första ”ordinarie”, planeras att genomföras 2018. Då kan 

förändringar studeras under fem år genom att också använda kartdata för exploatering från 

januari 2013, som användes under pilotkarteringen. Vid karteringen 2018 kommer Lantmäteriets 

och SMHI:s pågående projekt ”God hydrografi” att vara avslutat, vilket avhjälper många 

svårigheter i GIS-analysen. 

Objekturval 

Undersökningen omfattar hela landets sötvattensstränder inom tre olika kategorier: 

 stränder vid sjöar i SMHI:s sjöregister (d.v.s. större än ca 1 hektar);  

 stränder vid vattendrag bredare än ca 6 meter (d.v.s. de som är karterade som vattenytor i 

LM:s Fastighetskarta);  

 stränder vid viktiga smala vattendrag (nämligen de som är inritade i LM:s Översiktskarta). 

För varje strandkategori karteras landstrandzonen i 3 olika bredder: 30 meter, 100 meter och 300 

meter zon från strandlinjen enligt fastighetskartan. 

Kvalitetssäkring 

Huvuddelen av indata är offentliga kartdata med känd kvalitet. Kända brister i indata och GIS-

analys redovisas vid varje kartering. De brister som användarna upptäcker mellan 

karteringsomgångarna samlas in av projektledarlänet för att om möjligt åtgärdas vid 



 

61 

 

Länsprogram RMÖ år 2015-2020 – Länsstyrelsen i Kronobergs län 2014-10-14 

nästkommande kartering. Under perioden 2014-2018 blir det extra viktigt eftersom 2013 års 

kartering var en pilotkartering. Eftersom man vid varje kartering har kvar tidigare karteringars 

indata går det att retroaktivt rätta till brister i själva GIS-analysen vid tidigare karteringar. 

Undersökning och undersökningstyper 

Metoden finns beskriven i rapporten ”Pilotkartering av påverkan på sötvattenstränder”. 

Datahantering/datalagring 

Data lagras hos projektledarlänet, men det är önskvärt med en datavärd. Både indata och resultat 

och mellanprodukter som använts vid analysen måste lagras, för att underlätta nästa analys. 

Utvärdering och rapportering 

Programmet genomförs och utvärderas vart 5:e år med start år 2018. Resultaten kommer att 

redovisas på projektets hemsida. 

Tidplan 

Projektets utvecklingsfas avslutades år 2013 med en första beräkning som är heltäckande för 

landets inlandsvatten. År 2014 byggs projektets hemsida upp. Ett första omdrev planeras till år 

2018 förutsatt att SMHI reviderat vattenförekomsterna i Fastighetskartan. En revidering av 

vattenförekomsterna i fastighetskartan ger ett stabilare kartunderlag att utgå från. 

För sötvattenstränder kan ovanstående analyser genomföras nationellt med tillhörande statistik 

på kommunnivå till en uppskattad kostnad av ca 200 000 kr (exklusive moms) per omdrev. Detta 

motsvarar ungefär 10 000 kr per län om alla län deltar. Summan inkluderar rekvirering av data, 

bearbetning och analys.  

För att administrera delprogrammet under åren 2015-2017 beräknas projektledarlänet behöva 5-

10 arbetsdagar per år för att underhålla hemsidan, besvara frågor, samla synpunkter m.m. Under 

nästa analysår (2018) beräknas projektledarlänet behöva ca 30 arbetsdagar för upphandling och 

projektledning. Under 2019 beräknas projektledarlänet behöva ca 20 arbetsdagar för utvärdering 

av delprogrammet. Övriga deltagande län, dvs för Kronobergs län beräknas, behövss ca 1 

arbetsdag under 2017, 2 dagar 2018 och 2 dagar 2019 för deltagande i kravspecifikation och 

utvärdering. 
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Kostnader 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Projektledarlänet 20 000 för 
löpande 
drift 
(arbets-
kostnad) 

20 000 för 
löpande 
drift 

20 000 för 
löpande drift 
+ börja 
kravspec. 

90 000 för 
projektledning 
inklusive 
upphandling. Första 
omdrev 

60 000 kr för 
projekt-
ledning av 
utvärdering 

20 000 för 
löpande 
drift 

Alla deltagande 
län (inklusive 
projektledarlän) 

0 kr 

Rapportera 
brister 

0 kr 

Rapportera 
brister 

0 kr 

Delta i 
kravspec 

10 000 kr per län 
GIS-analyser 
(konsult) 

Total analyskostnad 
ca 200 000 kr. 

Delta i kravspec 

0 kr  

Delta i 
utvärdering 

0 kr 

Rapportera 
brister 

Delprogrammet finansieras av länens RMÖ-anslag. Arbetskostnader för projektledning 

finansieras av särskilt riktade RMÖ-medel (utvärderingsmedel). 

Samordning och Samarbetspartners/Finansiärer 

Programmet samordnas med det gemensamma delprogrammet för uppföljning av exploatering av 

kuststränder. Förhoppningsvis deltar alla län att i delprogrammet. 

Referenser 

Kostenko M. 2013. Teknisk dokumentation, Kartering av sötvattenstränder. Sweco Position AB, 

april 2013. (finns i delprogrambeskrivningsmappen på samarbetsytan på rmo.nu) 

Lundberg C. 2013. Rapport, GIS-arbete sötvattenstränder. WSP, september 2013. (finns i 

delprogrambeskrivningsmappen på samarbetsytan på rmo.nu)  
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PROGRAMOMRÅDE SÖTVATTEN 
Bland länets vattenförekomster bedöms 59 av totalt 134 sjöar ha minst god ekologisk status. I 

vattendragen uppnår endast 34 av 206 vattendragssträckor minst god ekologisk status. Det 

motsvarar 133 km vattendrag av totalt 1 800 km. Det är en försämring mot tidigare klassning. 

Det moderna skogsbruket påverkar i hög grad våtmarker, inklusive sumpskogar, samt sjöar och 

vattendrag. 

Länsstyrelsen bedömer år 2013 att miljökvalitetsmålet i sin helhet inte kan nås till 2020. 

Sammantaget bedöms utvecklingsriktningen vara negativ. God kemisk status uppnås inte i någon 

av de totalt 134 sjöarna eller de 206 vattendragen. Skillnaden från föregående bedömning är att 

kvicksilver numera ingår i bedömningen av kemisk status. Bedömningen av kemisk status avser år 

2013. Ökande humushalter är också problematiskt. Positivt är att försurningen minskar och att 

flera rödlistade arter ökar i länet. 

Programområdet omfattar den miljö, kemisk och biologisk, som sötvattnet utgör. Det omfattar 

såväl grundvatten som ytvatten. Syftet med programmet är att övervaka sötvattenmiljön avseende 

försurning, eutrofiering, miljögifter samt biologisk mångfald. Målet är att ge en regional 

tillståndsbild och att kunna påvisa trender. 

 

BAKGRUND OCH ÖVERVAKNINGSSTRATEGI 

Kronobergs län har drabbats hårt av sur nederbörd. Som en följd av detta får yt- och 

grundvattnet ofta låga pH-värden, vilket leder till utlakning av tungmetaller. Åkerjorden tillförs 

ofta handelsgödsel eller stallgödsel varvid fosfor och kväve läcker ut från åkrarna till grundvattnet 

och angränsande vattendrag. De senaste tio åren har återhämtningen från försurning i skogsmark 

och vattendrag accelererat. Skogsbrukets relativa andel av markförsurningen har ökat i takt med 

att det sura nedfallet minskat. Samtidigt har dessutom uttaget av skogsråvara ökat. För 

Kronobergs län har skogsbrukets andel av den pågående försurningen beräknats till mellan 40 

och 70 procent beroende på trädslag och om enbart stam eller även grenar och toppar (GROT) 

tas ut.  

Delprogram Genomförandeår

Genomsnitt/år 

från RMÖ    2015-

2020

medel från 

andra för 

övervakning i 

länet

Total årlig 

kostnad för 

mät-

programmet

Kalkeffektuppföljning 2009-2014, 2015-2020 0 1 850 000 1 850 000

Referensstationer - sjöar (utom kvicksilver i fisk) 2009-2014, 2015-2020 128 178 0 128 178

Provfisken i referenssjöar 2009, 2012, 2015, 2018 43 932 0 43 932

Samordnad recipientkontroll inga kostnader för Länsstyrelsen 0 1 215 000 1 215 000

Fisken mal 2009-2014, 2015-2020 37 062 0 37 062

Flodkräfta 2017 7 402 0 7 402

Övervakning av utter 2007- 2008, 2013-2014, 2019-2020 20 945 0 20 945

vattenväxter i sjöar (makrofyter i N2000sjöar) 2013-2014, 2019 10 448 0 10 448

Stormusslor, Tjockskalig målarmussla, inventering 2010-2012,2016-2018 12 967 0 12 967

Samordnad regional råvattenkontroll av grundvatten 2015-2020 75 317 28 000 103 317

Källprovtagning; Grundvattnets allmänna vattenkvalitet 2015-2020 58 051 58 051

Grundvattennivåer 2015-2020 3 000 3 000

394 301 3 096 000
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Tillsammans med klimateffekter som ökad nederbörd och ökat pH i mark, har koncentrationen 

av humus ökat i våra sjöar och vattendrag, vilket är ett problem som kan få påtagliga ekologiska 

effekter i våra sjöar. Förbruningen försvårar dessutom möjligheterna till råvattenuttag i 

ytvattentäkterna i länet.  

Tack vare kalkning har försurningen av de större sjöarna kunnat motverkas. Däremot är läget i 

många av de små sjöarna förmodligen sämre.  

PRIORITERINGAR INOM PROGRAMOMRÅDET 

Den samlade miljöövervakningen inom programområdet skall visa 

• Tidstrender för vattenkemiska- och biologiska förändringar i opåverkade sjöar. 
• Populationsutveckling av rödlistade arter som: utter, mal, flodkräfta och tjockskalig 

målarmussla. 
• Yt- och grundvattnens kemiska status och dess trender. 
• Transporten och dess trender för närsalter, organiskt material samt metaller i länets samtliga 

huvudavrinningsområden. 
• Sedimentkemisk status i de mest påverkade och de största sjöarna. 
• Biologisk karaktärisering av sjöar av samhällsekonomiskt eller vetenskapligt intresse. 
• Vattenkemiska och biologiska effekter av kalkning i varje målområde för kalkningsåtgärder. 
• Förekomst av kvicksilver i fisk i typsjöar. 

Sötvattensövervakningen har ett tydligt fokus mot arbetet med vattenförvaltningen och dess 

behov av kunskapsunderlag och uppföljning. Distriktsvis samarbete prioriteras samt program 

som följer upp kvalitetsfaktorer inom miljökvalitetsnormen. 

Delprogram som övervakar effekter av olika former av påverkan dominerar, främst genom de 

regionala programmen för samordnad recipientkontroll och effektuppföljning av sjö- och 

vattendragskalkning. Referenser för bedömning av påverkan erhålls dels från de nationella och 

regionala programmen för referenssjöar och -vattendrag, dels från omdrevsprogrammet för sjöar.  

Data från okalkade referenssjöar i regionen blir extra värdefulla under de närmaste åren då 

kalkningsverksamheten ytterligare ska förändras och anpassas till det minskade 

försurningstrycket. Det är också viktigt att kunna följa utvecklingen av ökande humushalter i våra 

sjöar och vattendrag. 

De ”regionala referenssjöarna” är det delprogram som är dyrast (ca 205 tkr/år). Det är viktigt att 

utvärdera programmet genom en samordnad utvärdering med grannlänen. Resultatet av det 

gemensamma delprojektet om referensvatten har inte pekat ut hur en eventuell rationalisering av 

våra referensvatten ska gå till. Dock vore det drastiskt att föreslå förändringar innan en grundlig 

utvärdering gjorts. Provtagningsfrekvenserna bör inte minska då det skulle skapa onödiga 

skillnader med det nationella programmet. Möjligtvis går det att reducera antalet stationer. Men 
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bakgrunden till etableringen av de regionala stationerna är att de nationella tidsseriesjöarna är 

atypiska för försurningsdrabbade sjöar i länet. Det är av stor betydelse för det operativa arbetet 

att kunna följa försurningsåterhämtningen i representativa sjöar.  

När det gäller vattendragen är förhållandena analoga med sjöarna, det vill säga merparten av de 

stora är välkalkade medan huvuddelen av de små sannolikt är försurade. En förutsättning för att 

kunna följa upp miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning, och för att kunna åtgärda sura småsjöar 

och småvattendrag är att dessa karteras. På grund av resursbrist kan detta tills vidare inte 

genomföras. Det saknas till stor del en kartering av dessa vatten. När det gäller 

kalkeffektuppföljningens nätprovfisken har en stor andel mindre sjöar prioriterats i det 

kommande programmet. 

Frågan om livsmiljöernas (biotopernas) kvalitet och kvantitet är av central betydelse för 

programområdet. En beskrivning och övervakning av länets vattendrag bör därför ske genom 

biotopkartering. Fyra delprogram avser följa utvecklingen av enskilda arter: övervakning av utter, 

fisken mal, tjockskalig målarmussla och flodkräfta.  

Den nationella grundvattenövervakningen är otillräcklig för länets behov. Länsstyrelsen har 

tillsammans med länets kommuner, sedan 2003 en gemensam övervakning av råvattenkvalitet i 

kommunala vattentäkter. Länsstyrelsens förslag är att det nationella programmet för 

grundvattenövervakning förtätas med provtagning av naturliga källor (delprogram Vattenkvalitet i 

källor). Programmet ska framför allt förtäta den nationella grundvattenövervakningen i västra 

delen av länet. Källorna är även valda med utgångspunkt från vattenförvaltningens 

grundvattenförekomster. 

Den regionala grundvattenövervakningen är inte särskilt kostsam, och den skulle lida stor skada 

av minskad provtagningsfrekvens eller minskat antal stationer. Sådana neddragningar skulle 

försämra möjligheterna att påvisa statistiskt säkerställda förändringar och uppfylla 

vattenförvaltningens krav på övervakning. 

Organiska miljögifter i referenssjöar är för dyra att kartera med de medel som står till förfogande. 

Det skulle vidare vara svårt eller omöjligt att utan en kostsam kartering välja särskilt signifikanta 

miljögiftsparametrar. De finns inte heller med i det nationella referenssjöprogrammet. 

I första hand prioriteras redan pågående program, det vill säga grundvattenövervakning, 

förtätning av nationella referenssjöar, kvicksilverprovtagning i fisk. Alla 

miljöövervakningsprogram är väl harmoniserade med undersökningstyper, nationella och 

regionala program i grannlänen samt vattendirektivets krav. Även de ovan nämnda rödlistade 

arterna kommer att övervakas med standardiserade metoder. Tre av programmen är 

gemensamma för flera län utom delprogrammet Flodkräftan. 
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Delprogrammet som följer upp Flodkräftan är inte färdigt. Antingen kommer övervakning ske 

som tidigare genom enkäter till kända förekomster av arten eller genom provfisken. Tanken är 

också att tidigare kända lokaler/lämpliga lokaler i mindre vattendrag ska undersökas med burar 

enl. standardmetodik. Programmet är endast summariskt beskrivet men ska smordnas med 

riktlinjer som anges i åtgärdsprogrammet för flodkräfta..  

Programmet genererar dataunderlag till indikatorer på miljömålsportalen. Utöver de preciseringar 

som ska följas upp årligen levererar programmet data till uppföljningen av de Regionala 

miljömålen för Levande sjöar och vattendrag, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Grundvatten av god 

kvalitet och Giftfri miljö. De regionala målen omfattar bland annat halter av fosfor i sjöar, antalet 

försurade sjöar liksom utbredning och åtgärder för hotade arter i vatten. 

ÖVRIG UPPFÖLJNING 

Recipientkontrollen har använts i arbetet med vattenförvaltningens statusklassning. 

Miljöövervakningen omfattar fler parametrar än de som används inom vattenförvaltningen. De 

enda övervakningsprogram inom sötvatten som inte har koppling till vattenförvaltningen är 

uppföljning av de rödlistade arterna mal, utter, tjocksaklig målarmussla och flodkräfta. 

Länsstyrelsen avser att år 2014 eller år 2015 närvarande på att ta fram en policy för uppföljningen 

av skyddade områden. Policyn ska även omfatta viss uppföljning av sjöar och vattendrag. 
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KALKEFFEKTUPPFÖLJNING 

Syfte 

Den regionala kalkeffektuppföljningen syftar till att: 

• Kontrollera kalkningens kemiska och biologiska måluppfyllelse. 

• Ge underlag för planering och optimering av kalkning på kort och lång sikt. 

• Ge underlag för planering och optimering av Biologisk återställning.  

Effektuppföljning är enbart inriktad på att följa upp kalkningen och effekterna av den. Däremot 

kan naturligtvis resultaten i viss mån användas till uppföljning av miljömålen Levande sjöar och 

vattendrag och Bara naturligt försurning, med den begränsning att effektuppföljningen endast avser 

kalkade eller kalkpåverkade vatten. 

Förväntade resultat 

Undersökningarna förväntas generera resultat och bedömningar som kan användas i syfte att 

effektivisera och optimera kalkningen, samt för att bedöma hur verksamheten fungerar i stort. 

Bakgrund och strategi  

Försurningen är sannolikt det största hotet mot länets sjöar och vattendrag. Skadliga effekter på 

livet i vatten kan motverkas genom kalkning. Kronobergs län har sedan början av 1980-talet en 

omfattande kalkningsverksamhet. Denna är till stor del inriktad på kalkning i sjöar eller i sjöars 

tillflöden. För att kontrollera kalkningens effekter görs en mängd undersökningar och 

provtagningar. Dessa brukar med ett gemensamt namn kallas för “kalkningens 

effektuppföljning”.  

Kalkningen och effektuppföljningen planeras i så kallade åtgärdsområden (avrinningsområden). I 

varje åtgärdsområde finns ett eller flera s.k. målområden, målsjöar eller målvattendrag. Lokaler 

som ingår definieras som målpunkter eller styrpunkter. En målpunkt är en provpunkt eller 

provsträcka som är kopplad till ett uppföljningsbart kemiskt eller biologiskt mål. Inom varje 

målområde bör minst en målpunkt finnas. En styrpunkt är en vattenkemisk provpunkt för 

kontroll av kalkningseffekter på strategiskt viktiga platser t ex åtgärdssjöar, kalkade delflöden 

samt upp- och nedströms kalkdoserare. 

Objekturval 

Tanken är att alla målsjöar och målvattendrag skall följas upp med kemiska och biologiska 

undersökningar. Det bör betonas att programmet är flexibelt när det gäller 

provtagningsfrekvenser, men även i fråga om provpunkter och undersökningar. Syftet är ju 

främst att följa upp kalkningens effekter och ge underlag till kort- och långsiktig 

kalkningsplanering. Behov av förändringar kan uppstå när kalkningar avslutas eller 

kalkningsstrategin i ett objekt eller åtgärdsområde ändras.  
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Provpunkterna för vattenkemi i målvattendrag är i möjligaste mån placerade där förutsättningen 

för måluppfyllelse är som sämst. Placeringen har dock anpassats till vad som är ekonomiskt och 

praktiskt genomförbart, t.ex. farbara vägar etc. Provpunkter för biologisk uppföljning har valts 

med hänsyn till lokalens lämplighet avseende metodik och indikatorer. Bottenfaunaprovtagning 

och elfiske görs årligen i alla målvattendrag. 

Kvalitetssäkring 

Provtagning av vatten för kemiska analyser får endast göras av personer som genomgått 

utbildning till certifierad provtagare. Undantag från detta kan dock, under en övergångperiod, 

medges för personer med dokumenterad erfarenhet av provtagning. På sikt bör dock alla som 

arbetar med provtagning utbildas på området. Elfiske och nätprovfiske får endast utföras av 

personer med dokumenterad erfarenhet och kunskap på området. 

Bottenfaunaundersökningar upphandlas av konsult. Analys av vattenkemiska prover lämnas till 

ackrediterat laboratorium. Analysresultaten levereras till Länsstyrelsen efter varje analysomgång i 

en excelfil. Länsstyrelsen rimlighetsbedömer rutinmässigt resultaten i takt med att dessa levereras. 

Undersökning och undersökningstyper 

Programmet följer i princip riktlinjerna i Naturvårdsverkets Handbok för kalkning av sjöar och 

vattendrag (2010:2). 

Vattenkemisk uppföljning görs i alla målområden. Resultaten används för planering av 

omkalkning och medger dessutom en översiktlig utvärdering av kalkningen i termer av 

”lyckad/misslyckad”. Provtagningen koncentreras till högflödesperioder, eftersom det då är 

svårast att upprätthålla god kalkningseffekt. Som underlag för spridningsplanering och kontroll av 

överdosering insamlas prov även vid lågflöde (basflöde). I praktiken innebär detta att minst 6 

prover insamlas varje år i målvattendrag. Vid år med riklig nederbörd och/eller flera flödestoppar 

bör fler prov samlas in. I de målvattendrag som kalkas med doserare tas prov oftare än i övriga, 

vilket innebär minst 10 gånger per år. Provtagning av målsjöar görs om möjligt i sjöns utlopp två 

gånger per år, under mars-april respektive oktober-november. Om sjöns utlopp inte är tillgängligt 

med rimlig arbetsinsats tas prov istället direkt i sjön över djuphålan på 0, 5m djup. Styrpunkter i 

vattendrag provtas under högflöden, samtidigt som provtagningen i målpunkterna.  

De biologiska undersökningarna kompletterar de kemiska, och ger även information om sällsynta 

arter och andra naturvärden. Resultaten förväntas spegla vattenkvaliteten under en period bakåt i 

tiden. Biologiska undersökningar är viktiga, inte minst, i vattendrag och i sjöar med kort 

vattenomsättningstid. Elfisket inriktar sig främst på att följa upp olika öringbestånd, men även 

andra försurningskänsliga arter. Nätprovfiske ger svar på vilka fiskarter som förekommer i 

sjöarna och hur starka bestånden är samt om försurningsskador förekommer. Nätprovfiske görs 

enligt särskilt program för tiden 2014-2023. Sjöarna fiskas en, eller flera gånger, under perioden 

beroende på om provfiskeresultatet visar på skador på fiskbestånden. I sådana fall upprepas 
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provfisket efter 5 år. Fisket utförs med standardiserad metodik enligt Handbok för 

miljöövervakning. Bottenfaunaprovtagning görs för närvarande i sjölitoraler. 

Tabell. Översikt kalkeffektuppföljning i sjöar och vattendrag.  

Undersökningstyp Antal punkter Frekvens/år 

Vattenkemi 50 sjöar + ca 170 sjöutlopp 2 

Vattenkemi Ca 90 vattendrag + sjöar 3 – 10 

Bottenfauna 40 vattendrag + 10 sjöar 1 

Elfiske Ca 40 vattendrag 1 

Nätprovfiske Ca 130 sjöar 1/10 

Datahantering/datalagring 

SLU är datavärd för vattenkemiresultat. Det är i dagsläget högst osäkert hur långt man där 

kommit med sin databas. Länsstyrelsen skickar data till SLU på begäran och lagrar samtidigt dem 

själv på säkert medium. Data från provfiskena lagras i Hav- och vattenmyndighetens databas. 

Bottenfauna har ännu ingen särskild datavärd utan uppgifterna lagras hos Länsstyrelsen. 

Utvärdering och rapportering 

Undersökning av bottenfauna upphandlas av konsult. I uppdraget ingår utvärdering och skriftlig 

rapport. Resultat från el- och nätprovfisken sammanställs och utvärderas av Länsstyrelsen. 

Analysresultat från de kemiska undersökningarna vidarebefordras från laboratoriet till 

huvudmännen för kalkning (länets kommuner) direkt efter varje avslutad analysomgång. 

Länskartor med lägsta pH och alkalinitet under året tas fram årligen och skickas till kommunerna. 

Ovan nämnda rapporter, och kartor, finns på Länsstyrelsens hemsida. 

På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, HaV, sammanställer Länsstyrelsen varje år en 

verksamhetsberättelse över föregående års kalkningsverksamhet. Denna innehåller bl.a. en 

redovisning av utförda kalkningar samt en utvärdering av effektuppföljningen och hur 

kalkningens mål har uppfyllts. Även denna rapport finns på Länsstyrelsens hemsida. 

Slutligen används resultat och bedömningar löpande av Länsstyrelsen i syfte att effektivisera och 

optimera kalkningen. 

Tidplan 

Programmet för kalkeffektuppföljning ingår fr.o.m. 2010 i den så kallade Regionala åtgärdsplanen 

för kalkning, vilken löper till och med 2015. Hur det blir efter år 2015 är för närvarande oklart, 

men sannolikt utformas en regional plan, särskilt om Havs- och vattenmyndigheten kräver det. 

Kostnader 

Effektuppföljningen betalas helt och hållet av ett särskilt anslag från HaV, inom ramen för den 

statliga kalkningsverksamheten. Från och med 2013 är det årliga anslaget till kalkning inte längre 

uppdelat i olika delar. Istället fördelas medel i princip ospecificerat till varje län (1:12 anslaget) för 
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att täcka såväl kalkning och vattenförvaltning som fiskevård, ÅGP och LOVA. Varje län fördelar 

därmed själv resurserna till kalkeffektuppföljning varje enskilt år. För 2014 beräknas 

Länsstyrelsen avsätta ca 1,85 Mkr till effektuppföljning. Förhoppningsvis kan minst lika mycket 

medel avsättas de följande sex åren. 

Samordning och Samarbetspartners/Finansiärer 

Länsstyrelsen samordnar provtagningslokalerna med recipientkontrollen (SRK) och den övriga 

miljöövervakningen. Samordningsvinsterna begränsas dock av att de olika programmen har olika 

syften. Kalkningsverksamheten kräver som nämnts ovan provtagning vid högflöden och snabba 

analyssvar för styrning av kalkdoserare och planering av omkalkning. SRK är inriktad på större 

vattendrag som i regel inte är försurade. RMÖ sker i okalkade referenssjöar och kan användas för 

utvärderingar på längre sikt av bl.a. återhämtning från försurning. Även den nationella 

kalkuppföljningen (IKEU) har ett annat syfte än den regionala. I Kronobergs län genomförs 

IKEU i en sjö. Länsstyrelsen och kommunen, använder resultaten för planering av omkalkning. 

Riksinventering av sjöar och vattendrag genomförs i SLU:s regi vart 5:e år. Provpunkterna är 

slumpvis utvalda och det ingår således både kalkade och okalkade vatten. Någon samordning 

med kalkeffektuppföljningen kan knappast göras då resultaten dröjer alldeles för länge för att 

kunna användas till planering av omkalkning. Däremot kan resultaten, från kalkade vatten, 

användas för att avgöra måluppfyllelse och de övriga som referenser vid försurningsbedömning. 

Även det centrala programmet för undersökning av målsjöar och målvattendrag inklusive 

referenser som HaV driver genom SLU kan användas vid försurningsbedömning. 
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SAMORDNAD RECIPIENTKONTROLL 

Syfte 

Föroreningsbelastningen på sjöar och vattendrag ska kunna relateras till bedömd påverkansgrad. 

Recipientkontrollen ska ge underlag för planering, genomförande och uppföljning av 

miljöskyddande åtgärder.  

Förväntade resultat 

Föroreningsbelastningen på sjöar och vattendrag ska kunna relateras till bedömd påverkansgrad 

och till verksamhet. Recipientkontrollen ska ge underlag för planering, genomförande och 

uppföljning av miljöskyddande åtgärder. 

Bakgrund och strategi  

Länsstyrelsen har bedömt att den fortsättning av de långa serierna med vattenkemi som 

dominerar alla samordnade program är det mest kostnadseffektiva sättet att följa förändringar i 

de flesta belastade vattenområden. För att visa om faunan i vattnet är påverkad har vattenkemin 

de senaste åren kompletterats med fler biologiska parametrar. Man kan också jämföra med 

kalkeffektuppföljningen som syftar till att visa graden av återhämtning från ett försurat tillstånd. 

Där används även biologiska parametrar, då man söker efter försurningskänsliga organismer. 

Kontrollen motsvarade vid starten i slutet av 1960-talet de krav på undersökningar av 

verkningarna i miljön som varje verksamhetsutövare är skyldig att utföra enligt miljöskyddslagen, 

senare miljöbalken. Det gällde då att samordna de undersökningar som utfördes av olika 

verksamhetsutövare i ett vattensystem. 

På 1980-talet tillkom i de flesta program ett frivilligt åtagande om utökade, främst biologiska 

undersökningar, enligt ett särskilt program vart tredje eller femte år. Senare slogs de två 

programdelarna ihop. Det skedde i samband med att Naturvårdsverkets riktlinjer 1986 började 

tillämpas med färre provpunkter och större insats per punkt. Sen dess kan man inte särskilja det 

frivilliga inslaget, och programmen föreskrivs följaktligen inte av Länsstyrelsen utan antas av 

vattenvårdsförbunden. 

Recipientkontrollen innehåller provtagning dels på vatten, dels på välkända biologiska 

indikatorer, främst bottendjur i rinnande vatten men även vattendjur i strandmiljö, plankton i 

sjöar, fisk i vattendrag och sjöar. Resultatet ska enligt NV/HaV:s anvisningar vara uppgifter om 

halter, arealförluster och transporter av viktiga ämnen samt bedömningar av det biologiska 

tillståndet. 

Det kan alltid göras fler biologiska undersökningar för att mer direkt än med vattenkemi kunna 

beskriva tillståndet i vattnet som livsmiljö, men kostnaderna är höga och bedömningarna ger 

sällan mer än vattenkemin när det gäller att komma åt orsaker till en iakttagen miljöeffekt, till 
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exempel synlig massförekomst av blågrönalger, som måste vara gynnad av troligen mätbart 

förhöjda halter av främst fosfor. 

I många av provtagningens nyckelpunkter ingår sedan 1990-talet analyser av tungmetaller i vatten. 

Metallprogrammet har från början betraktats som en kartering av typiska halter och variationer. 

Det finns inget belagt eller misstänkt större tungmetallproblem i länet, förutom kvicksilver i 

matfisk till försäljning. Inte heller kan andra miljögifter antas höra till bestämda utsläpp. 

Kostnaderna för undersökning av organiska miljögifter är så höga att de måste begränsas till 

platser med sannolikhet för lokal påverkan. 

I recipientkontrollen finns därför tillräckliga skäl för giftundersökningar endast i form av 

stickprovsvis kartering nedströms sådana källor som hypotetiskt skulle kunna alstra ett påslag i 

vattenmiljön. 

Objekturval 

Undersökningarna görs i sammanlagt ett flertal punkter i varje avrinningsområde med samordnad 

recipientkontroll inom länet.  

Kontrollstationerna är resultatet av en process. Från början innehöll de anläggningsbundna 

recipientprogrammen främst ett antal punkter nedströms och en eller flera uppströms 

avloppsutsläppen. De flesta samordnade programmen utformades med ledning av 

Naturvårdsverkets Riktlinjer för recipientundersökningar 1972:9. Det blev då i regel stationer 

med samma program vid alla avloppsutsläpp samt i viktigare sjöar och biflöden. Prov togs i regel 

i augusti och mars, i ett fåtal punkter oftare, utifrån Naturvårdsverkets Allmänna råd för 

recipientkontroll. 

1986 inleddes en kraftig koncentrering av provtagningen till dels så kallade nyckelpunkter i 

vattensystemen, större förgreningspunkter och stora sjöars in- och utlopp, dels punkter 

nedströms de största utsläppen samt ibland även extra referenspunkter. Provtagningsfrekvensen i 

rinnande vatten blev därefter 6 eller 12 gånger per år. 

Kvalitetssäkring 

Provtagning sker av ackrediterade konsultföretag. 

Undersökning och undersökningstyper 

Undersökningstyper och variabler har reviderats och koordinerats de senaste åren så att 

jämförbarheten mellan vattensystemen har ökat. I huvudsak används följande 

undersökningstyper enligt Miljöövervakningshandledningen: ”Vattenkemi i vattendrag och sjöar”, 

”Metaller i sediment”, ”Bottenfauna i sjöars litoral och i vattendrag – tidsserier”, ”Växtplankton i 

sjöar” och ”Provfiske i vattendrag och sjöar”. 
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Datahantering/datalagring 

Provtagning sker av ackrediterade konsultföretag. Datavärdskapet för recipientkontroll är SLU, 

Institutionen för Vatten och Miljö (kemi m.m.) samt Institutionen för akvatiska resurser (fisk). 

Vid upphandling av samordnad recipientkontroll finns alltid inskrivet krav på regelbunden 

leverans av vattenkemidata i de mallar som tillhandahålls av datavärden. 

Utvärdering och rapportering 

Recipientkontrollen utvärderas och publiceras årligen av respektive förbund. För flertalet 

kontrollprogram finns det krav på månadsrapport i tabellform. Det är vanligt att programmen 

innehåller krav på större utvärdering vart tredje år. 

Tidplan 

Undersökningen pågår kontinuerligt och uppdateras ungefär vart 3:e år. Vattenkemi provtas 

mellan 3 gånger/år och 12 gånger/år. Biologiska provtagningar genomförs mellan 1 gång/6 år 

och 2 gånger/år.  

Kostnader 

Kostnaden för den samordnade recipientkontrollen varierar beroende på avrinningsområdets 

storlek och hur många verksamheter med påverkan på vattenkvaliteten som finns inom 

respektive avrinningsområde. Kostnaden för den årliga samordnade recipientkontrollen inom 

avrinningsområdena varierar från ca 120 000 kr till ca 820 000 kr. 

Samordning och Samarbetspartners/Finansiärer 

Delprogrammet Samordnad recipientkontroll drivs och utvecklas i samarbete mellan alla län och 

kommuner, företag med tillstånd till miljöstörande utsläpp samt i olika grad organisationer för 

vattenkraft, jordbruk, skogsbruk och fiske inom respektive avrinningsområde. 

Samverkan kanaliseras via vattenvårdsförbund, vattenförbund eller vattenråd, ett för varje 

avrinningsområde som har kontrollprogram. Länsstyrelserna gör oftast huvudarbetet med 

förnyelsen av kontrollprogrammen samt deltar på stämmor och ibland även på styrelsemöten.  

Tabell. Samordnad recipientkontroll i Kronobergs län 

Vattendrag Huvudman 

Alsterån Vattenråd 

Ronnebyån Vattenförbund 

Lyckebyån Vattenvårdsförbund 

Bräkneån Vattenförbund 

Mörrumsån Vattenråd 

Helgeån Kommitté för samordnad 
kontroll 

Lagan Vattenråd 

http://www.slu.se/sv/institutioner/vatten-miljo/datavardskap/srk/
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Sju vattensystem i länet har samordnad kontroll. Kontrollen administreras i två fall av 

vattenförbund (Lyckebyån och Bräkneån) och i övriga fall av en ideell förening som kallas 

vattenvårdsförbund (Ronnebyån), vattenråd (Alsterån, Lagan, Mörrumsån) eller kommitté för 

samordnad kontroll (Helgeån). Recipientundersökningarna utförs av konsulter efter en 

upphandling genom en medlemskommun i regel vart tredje år.  

Vattenvårdssammanslutningarnas medlemmar betalar all verksamhet utom Länsstyrelsernas 

medverkan. Endast medlemmar med villkor i sitt tillstånd enligt miljöskyddslagen eller 

miljöbalken att bedriva recipientkontroll betalar själva kontrollen, med ett noga avvägt andelstal. 

Avvägningen görs ibland av Länsstyrelserna, ibland av styrelserna. Alla medlemmar betalar en 

avgift till administrationen. För vattenförbunden har fördelningen av alla kostnader skett en gång 

för alla genom förrättning.  
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* REFERENSSTATIONER SJÖAR  

Syfte 

Delprogrammet syftar till att långsiktigt undersöka tillstånd och trender för vattenkvaliteten, 

främst surhet, organisk belastning, näringsstatus och metallinnehåll i obetydligt påverkade, små 

och mellanstora sjöar. Resultaten från övervakningen av våra regionala tidsseriesjöar skall 

användas som referensvärden vid tolkning av resultat från nationella omdrevsundersökningar. 

Långa tidsserier har särskilt stort värde för uppföljning av effekter av klimatförändringar, samt för 

att kunna ge prognoser för framtida förändringar. Resultaten ska också kunna användas inom 

miljömålsuppföljningen för att utvärdera miljömålen.  

Förväntade resultat 

Resultaten från provtagningen i de regionala och nationella i trendsjöarna ska kunna användas i 

miljömålsuppföljningen, framförallt för att svara på hur försurning och förbruning i dessa vatten 

utvecklas. Det senaste decenniet har återhämtningen efter försurningsperioden accelererat och 

förbruningen i våra vatten ökat kraftigt. 

Bakgrund och strategi  

Berggrunden är svårvittrad och jordarna i Kronobergs län har överlag låg motståndskraft mot 

försurning och urlakning. De flesta sjöar som inte påverkas av punktvisa eller diffusa utsläpp från 

kommunala reningsverk, jordbruk eller enskilda avlopp visar eller har visat tecken på försurning. 

För att få en fullständig referensbild skulle givetvis sjöar utan sådana tecken ha behövt vara 

representerade, men att finna icke försurade småsjöar, som är något så när opåverkade har visat 

sig mycket svårt.  

Arbete med miljömålen Bara naturlig försurning, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning och 

Grundvatten av god kvalitet fordrar kunskap om sjöars och vattendrags beroende av påverkan såväl 

från verksamheter i omgivningen som från olika slags mark utan speciell användning. Resultaten 

från pågående vattenkontroll i länet, främst den samordnade recipientkontrollen och 

kalkningsverksamhetens effektuppföljning, behöver jämföras med data om vatten som är 

opåverkade av kalkning och utsläpp. I EG: s ramdirektiv för vatten spelar karakterisering av 

referensvatten en avgörande roll.  

Övervakningen av Länsstyrelsens referenssjöar överensstämmer till största delen med det 

nationella programmet för trendsjöar. Tyngdpunkten ligger på de fysikalisk-kemiska 

parametrarnas variation över året och över tiden. Vikten av långa tidsserier i våra referensvatten 

kan inte nog poängteras. I det nationella programmet satsas mycket på plankton- och 

bottenfaunaundersökning, vilket är alltför kostsamt i det regionala programmet. Den biologiska 

provtagningen utgörs av standardiserade provfisken som genomförs vart tredje år. Det enda 

kända tungmetallproblemet är kvicksilver i matfisk. Delprogrammet för Kvicksilver i abborre 

beskrivs utförligare under programområdet Miljögiftssamordning. 
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Det nationella referenssjöprogrammet kom inte igång förrän 1983, trots att fiskdöd på grund av 

försurning av känsliga sjöar då varit känd i 30 år. Kronobergs län ligger inom en zon som tillförs 

stora mängder långväga luftföroreningar. Föroreningsläget har ändrats väsentligt under senare 

decennier. Nedfallet av sura föreningar har minskat med ca 75 % i Kronobergs län. Orsaken står 

att finna i ökad användning av lågsvavlig olja och bättre rening av svavelutsläppen från 

fossilbränsleeldade kraftverk i våra grannländer samt genom minskning av kväveoxider i 

utsläppen från kraftverk, värmeverk och trafik både utomlands och här. 

Det är tydligt att skogsmarken i Sverige nu långsamt återhämtar sig från försurningseffekterna, 

men förloppet är dåligt känt. Sedan sekelskiftet har försurningsåterhämtningen accelererat och 

den genomsnittliga ökningen av ANC i medelstora referenssjöar är ca 0,1 mekv/l. Däremot är 

små sjöar fortfarande sura. 

Det nationella programmet omfattar kemisk och biologisk provtagning i sex sjöar och två 

vattendrag i länet. Det regionala programmet omfattar åtta sjöar men inga vattendrag. 

Vattenkemi, metaller och fiskbiologiska undersökningar prioriteras i de regionala referenssjöarna. 

Provfisken genomförs i fyra nationella objekt (totalt sju i länet). I det nationella programmet 

satsas mer på plankton och bottenfaunaundersökningar vilket är alltför kostsamt att bekosta 

regionalt. I och med att det finns sex nationellt finansierade trendsjöar i länet anser vi att behovet 

av dataunderlag för bottenfauna och plankton är tillgodosett. Länsstyrelsen genomför även all 

provtagning åt SLU i de nationella objekten. 

I samband med provfiskeundersökningarna genomförs samordnat provtagning för analys av 

totalkvicksilver i ettårig abborre. Provtagning sker både i våra regionala sjöar och i fyra nationella 

objekt. Samordning sker med SLU, Sötvattenslaboratoriet. Detta delprogram beskrivs mer under 

programområde ”Miljögiftssamordning”. 

Objekturval 

Antalet sjötyper med hänsyn till geografiskt läge, typ av tillrinningsområde, sjömorfometri, 

storlek, försurningsläge m.m., ska så långt möjligt representera förhållandena i länet. Det finns 

knappt 1 200 sjöar över 1 ha i Kronobergs län, varav 120 sjöar över 100 ha.  

Det nationella referensvattenprogrammet har behållit sex av Naturvårdsverkets ursprungligen nio 

referenssjöar i Kronobergs län, där provtagning påbörjades 1983. Den regionala övervakningen 

provtar alltså tre sjöar med startår 1983. Länsstyrelsen har från 1996 lagt till ytterligare fem 

småsjöar (0,01 – 10 ha) av skilda typer, från måttligt till starkt försurade och med varierande 

humusinnehåll. Två av sjöarna saknar fisk. 

Avrinningsområdenas storlek varierar från 10 ha till ca 1300 ha. Före 1996 var de små sjöarna 

underrepresenterade. De nuvarande kompletterar väl de nationella referenssjöar som provtas i 

länet. Urvalet av regionala sjöar varierar i sjöareal från 0,01 ha till 324 ha. 
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Tabell. Regionala referenssjöar 

Regionala 
referenssjöar 
Stationsnamn 

Program-typ Startår Vatten-kemi 
(ggr/år) 

Kvicksilver  
fisk 

Fisk- 
bestånd 

Provpunkt 
x-koord 

Provpunkt y-
koord 

G2 
Farstusjön G län 

Trendsjö 1983 4/1 1/3 1/3 6268730 1421610 

G6 
Skärlen G län 

Trendsjö 1983 4/1 1/3 1/3 6338880 1442460 

G7 
Vrången G län 

Trendsjö 1983 4/1 1/3 1/3 6344700 1462100 

G11 
Stavsjön G län 

Trendsjö 1996 4/1 Fisktom Fisktom 6280730 1364330 

G12 
Gölasjön G län 

Trendsjö 1996 4/1 1/6 1/6 6305690 1406960 

G13 
Klintsjön G län 

Trendsjö 1996 4/1 1/3 1/3 6334000 1433100 

G14 
Hojagöl G län 

Trendsjö 1996 4/1 1/3 1/3 6340510 1442560 

G15 
Kärngöl G län 

Trendsjö 1996 4/1 Fisktom Fisktom 6317610 1478860 

Tabell. Nationella referenssjöar.  

Nationella 
referenssjöar 
Stationsnamn 

Programtyp Startår 
 

Vatten-
kemi 
(ggr/år) 

Kvicksilver  
fisk 

Fisk-bestånd 
 

Botten- 
fauna 

Provpunkt x-
koord 
 

Provpunkt 
y-koord 

G4  
Fiolen 

Nationell 
trendsjö 

1983 8/1 1/1 1/1 1/1 6328880 1422870 

G5 
St. Skärsjön 

Nationell  
trendsjö 

1983 4/1 1/3 1/3 1/1 6338720 1421610 

G1  
Rammsjön 

Nationell 
trendsjö 

1983 4/1 1/3 1/3 1/1 6295850 1354620 

G8  
Hjärtsjön 

Nationell 
trendsjö 

1983 4/1 1/3 1/3 1/1 6325140 1466050 

G9  
Storasjö 

Nationell 
trendsjö 

1983 4/1 1/3 1/3 1/1 6313110 1467570 

G 10 Hinnasjön Nationell 
trendsjö 

1983 4/1 1/3 1/3 1/1 6306860 1446200 

Tabell. Nationella referensbäckar 

Nationella 
referens-bäckar 
Stationsnamn 

Programtyp Startår 
 

Vatten-kemi 
(ggr/år) 

Fisk- 
bestånd 

Botten- 
fauna 

Provpunkt 
x-koord 
 

Provpunkt y-
koord 

216 
Dammån 

Nationellt 
trendvattendrag 

1996 12  1/1 6321370 1471600 

203 
Norrhultsbäcken 

Nationellt 
trendvattendrag 

1996 12 1/1 1/1 6333156 1461976 

Kvalitetssäkring 

Provtagning av vatten för kemiska analyser får endast göras av certifierade provtagare. 

Nätprovfiske får endast utföras av personer med dokumenterad erfarenhet och kunskap på 

området. Samtliga fiskbiologiska undersökningar genomför med tillstånd från Djuretiska 

nämnden. 
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Vattenkemianalyserna utförs av Institutionen för vatten och miljö, SLU i Uppsala och ITM i 

Stockholm. Samtliga vattenkemiska resultat kvalitetssäkras hos SLU och lagras i publik databas. 

Samtliga resultat från provfiskeundersökningar kvalitetssäkras av Institutionen för akvatiska 

resurser, SLU.  

Undersökning och undersökningstyper 

De regionala referenssjöarnas vattenkemi undersöks på samma sätt som de nationella, med tillägg 

av metallanalys i vatten och kvicksilver i fiskmuskel. Även fiskbeståndens utveckling undersöks i 

referenssjöarna. Undersökningstyperna följande: Vattenkemi i sjöar, Kvicksilver i ettårig abborre, 

Provfiske i sjöar - standardiserat provfiske för tidsserier. 

Provtagningen sker i nära samverkan med SLU som årligen skickar instruktioner. De objekt som 

ingår i det nationella programmet provtas vid samma tillfällen som de regionala. 

Datahantering/datalagring 

Resultat från vattenkemiska analyser lagras hos analyslaboratoriet på SLU. Resultat från 

provfisken lagras av utföraren (Länsstyrelsen) direkt i datavärdens mallar. Inskickad data 

kvalitetssäkras av SLU. Resultaten sparas och är tillgängliga för allmänheten i databasen ”NORS”.  

Utvärdering och rapportering 

Resultaten från den vattenkemiska provtagningen utvärderas löpande och vid behov, senast år 

2004. En motsvarande större genomgång publiceras tidigast 2015. Provfiskeresultat publiceras 

vart tredje år. Där sker samordning med uppföljning av fiskbestånd i kalkade sjöar. 

Vattenkemiresultaten och Provfiskeresultat presenteras hos SLU:  

Tidplan 
Undersökning/ 
undersökningstyp 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Vattenkemi i sjöar x x x x x x 

Provfiske i sjöar x   x   

Kvicksilver i 1+ abborre x   x   

Kostnader 

Den sammanlagda kostnaden uppgår år 2015 till 306 000 kr varav provfiske i referenssjöar kostar 

ca 93 000 kr och kvicksilveranalyser från fisk i referenssjöar kostar ca 16 000 kr. I budgeten har 

kostnaden räknats upp med ca 2,5 % årligen. Kostnaderna för de regionala provtagningarna 

bekostas i sin helhet av anslaget från Havs- och vattenmyndigheten. 

Samordning och Samarbetspartners/Finansiärer 

Samordning sker sedan länge med Institutionen för vatten och miljö vid SLU. Länsstyrelsen 

genomför provtagning av vattenkemi, bottenfauna och plankton på uppdrag av SLU i de 

nationella objekten. Provtagningen i de regionala objekten sker samordnat i tid och rum.  

http://www.slu.se/vatten-miljo
http://www.slu.se/sv/institutioner/akvatiska-resurser/
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FISKEN MAL 

Syfte 

Syftet är att undersöka malbeståndets utveckling i Möckelnområdet. Malen är sällsynt och 

förekommer bara inom tre områden i Skandinavien, Helgeån, Emån och Båven. Möckelnområdet 

är kärnområdet inom Helgeåns vattensystem. 

Förväntade resultat 

Programmet kommer att ge bra årliga mått på malens reproduktion. Detta kan korreleras till 

sommartemperatur, fysiska ingrepp i de rinnande vattnen som är reproduktionsområden och 

förmodligen humushalt. Förutom att följa upp det regionala målet för mal inom Levande sjöar och 

vattendrag skulle resultatet skulle kunna bli en indikator till miljökvalitetsmålet Begränsad 

klimatpåverkan. 

Bakgrund och strategi  

Malen är värmekrävande och lever här på norra gränsen av sitt utbredningsområde. Den är 

fridlyst, klassad som akut hotad och rödlistad, varför det är viktigt att beståndet kontinuerligt 

övervakas för att i god tid kunna vidta motåtgärder för att skydda det om det hotas.  

De faktorer som främst bedöms kunna påverka beståndet är klimatförändringar, utdikningar eller 

förändring av de rinnande vattnen som är reproduktionsområden, förändrad humushalt i vattnen 

och försurning. 

Det största hotet mot malen bedöms vara fysiska ingrepp eller förändringar i de rinnande vattnen 

som utgör reproduktionsområdena. En pågående klimatförändring med högre temperatur bör 

positivt påverka malens möjligheter till överlevnad och ökad numerär. Med den 

undersökningsmetodik som Länsstyrelsen har utvecklat kan reproduktionen följas olika år och 

korreleras till temperatur under vår och sommar. 

År 2014 har utvärdering av tio års övervakning och provfisken efter mal gjorts. Det har visats att 

medeltemperaturen i juli är avgörande för hur stor reproduktionen av mal ska bli. Vid 15 grader 

och lägre medeltemperatur i juli sker ingen reproduktion, vilken sedan ökar rätlinjigt med 

temperaturen. Vid 20 graders medeltemperatur i juli var reproduktionen som störst. Högre 

medeltemperatur har aldrig uppmätts under undersökningsperioden men vid högre temperatur 

skulle säkert reproduktionen fortsätta att öka rätlinjigt. 

Inom Möckelnområdet har det under senare år skett en kraftig ökning av humushalten i vattnet 

vilket ses som ett stort problem, med stora biologiska konsekvensser. Humushalten påverkar 

sannolikt malen. Malen är nattaktiv och söker sin föda i mörker och till stor del med hjälp av 

luktsinnet. Ökad humushalt och sämre ljusförhållanden bör därför påverka malen positivt. 

Gösen, som gynnas av dåliga ljusförhållanden har redan konstaterats öka kraftigt i Möckeln och 

många andra sjöar. 
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Försurning är ett latent hot i området och vattnen kalkas. Försurning bedöms ha negativ effekt på 

mal liksom de flesta andra arter. 

Malen har förutsättningar att användas som en biologisk indikator på klimatförändring. En 

pågående klimatförändring med högre sommartemperatur kommer att positivt påverka malens 

möjligheter till överlevnad och ökad numerär. 

Objekturval 

Agunnarydsån och Helgeån nedströms Möckeln är de viktigaste reproduktions-områdena. 

Rapporter från tidigare provfisken finns att ladda ner från Länsstyrelsens hemsida.  

Kvalitetssäkring 

Övervakningen utförs enligt metodik som har tagits fram inom det gemensamma delprogrammet 

”Fisken mal” och har godkänts av Naturvårdsverket. 

Undersökning och undersökningstyper 

Fiske sker med ryssjor under två veckor i månadsskiftet augusti- september, på de viktigaste 

reproduktionsområdena Agunnarydsån, Lilla Helgeån och Helgeån nedströms Möckeln på fem 

lokaler: två i Agunnarydsån, en i Lilla Helgeån och två i Helgeån. Provtagning bör ske varje år för 

att årsvariationerna ska kunna följas. 

Fiske med ålryssjor ska ske på reproduktionsområdena. 25 ryssjor knyts ihop i en rad och är lätta 

att sätta ut och vittja. Registrering sker av totalt antal malar och storlek, samt antal av andra 

fiskarter. 

Datahantering/datalagring 

Datalagringen har utretts inom ramen för metodutvecklingsprojektet. Artdatabanken ska vara 

datavärd men har ännu inte lyckats ta fram något inmatningsformulär för de uppgifter som bör 

lagras. Till dess lagras data hos Länsstyrelsen i Kronobergs län. 

Utvärdering och rapportering 

Årlig utvärdering av resultaten har skett. En fördjupad utvärdering av tio års övervakning har 

gjorts 2014 och redovisats i rapporter som finns tillgängliga på Länsstyrelsens hemsida. Dessa 

redogör för hur snabbt malen växer, vid vilken ålder den blir könsmogen och julitemperaturens 

avgörande betydelse för hur stor reproduktionen blir. 

Tidplan 

Övervakning sker årligen. 

Kostnader 

Kostnaden utgörs huvudsakligen av lönekostnader (arbetstid). Tidsåtgången är två veckors 

fältarbete för två personer. Två personer krävs för provtagning och registrering av fångst. 

http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/Sv/publikationer/Pages/fiske.aspx
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Samordning och Samarbetspartners/Finansiärer 

Under programperioden 2009-2014 utvecklades ett gemensamt delprogram med gemensam 

metodik som godkändes av naturvårdsverket den 29 april 2011. Numera är Havs- och 

vattenmyndigheten ansvarig för att metodiken uppdateras. Metodiken utarbetades inom det 

gemensamma utvecklingsprojektet tillsammans med Kalmar, Södermanland och Skåne län 

planeras där Olof Lessmark från Länsstyrelsen i Kronobergs län var projektledare. 

Gemensamma medel för utvecklingsprojekt får vi troligen inte medel från Hav för under 

programperioden, men det bör ske någon form av erfarenhets- och resultatutbyte även under 

kommande programperiod. 

Referenser 

Malövervakning. Handledning för miljöövervakning. Naturvårdsverket. 

Lessmark Olof, 2003, Malundersökningar i Möckeln 2003, Länsstyrelsen i Kronobergs län, 
Meddelanden 2003: 11. 

Lessmark Olof, 2005, Beståndsbestämning av mal på reproduktionsområden i Möckelns 
tillflöden, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Meddelande nr 2005:23 

Lessmark Olof, 2007. Malprovfiske i Möckeln 2007. Länsstyrelsen i Kronobergs län, Meddelande 
nr 2008:03. 

Lessmark Olof, 2008. Malprovfiske i Möckeln 2008. Länsstyrelsen i Kronobergs län, Meddelande 
nr 2008:18. 

Lessmark Olof, 2010. Malprovfiske i Möckeln 2009. Länsstyrelsen i Kronobergs län, Meddelande 
nr 2010:01. 

Lessmark Olof, 2011. Malprovfiske i Möckeln 2010. Länsstyrelsen i Kronobergs län, Meddelande 
nr 2011:01. 

Lessmark Olof, 2011. Malprovfiske i Möckeln 2011. Länsstyrelsen i Kronobergs län, Meddelande 
nr 2011:18. 

Lessmark Olof, 2013. Malövervakning i Möckelnområdet 2012.  Länsstyrelsen i Kronobergs län, 
Meddelande nr 2013:xx. 

Lessmark Olof, 2014. Malövervakning i Möckelnområdet 2013. Länsstyrelsen i Kronobergs län, 
Meddelande nr 2014:xx. 

Denward, Måns, 2007. Malprovfiske i Möckeln 2006, Länsstyrelsen i Kronobergs län, 
Meddelande 2007:05. 

Lessmark Olof, 2014. Malens (Siluris glanis L.) tillväxt och ålder vid könsmognad i 
Möckelnområdet, Helgeåns vattensystem, Kronobergs län. Länsstyrelsen i Kronobergs län, 
Meddelande nr 2014:07. 

Lessmark, Olof, 2014. Sommartemperaturens betydelse för malens reproduktion och 
årsklassernas storlek i Möckelnområdet, Kronobergs län. Länsstyrelsen i Kronobergs län, 
Meddelande nr 2014:06.  
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FLODKRÄFTA 

Syfte 

Underlag till miljömålsuppföljning samt att få kunskap om en hotad art.  

Förväntade resultat 

Resultaten av uppföljning av flodkräftbestånd i länet ska ge ett underlag för skydd av dessa 

bestånd. Uppföljningen ska också kunna användas för åtgärder som återintroduktion, 

restaureringar av vattendrag samt skyddsområden för flodkräfta.  

Bakgrund och strategi  

Övervakningen syftar till att samla data för att följa upp länets Regionala mål inom 

miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag om Utbredning och introduktion av flodkräftan: 

Flodkräftan ska finnas i de vatten som 2005 hade kända bestånd. Återintroduktion ska ske i de 

vatten där detta är möjligt.  

Objekturval 

Vattenförekomster med sedan tidigare kända populationer av flodkräfta återbesöks.  

Kvalitetssäkring 

Godkänd metodik används. 

Undersökning och undersökningstyper 

Ambitionen är att göra en insats för flodkräftan vid ett tillfälle under programperioden. 

1) Enkätundersökning när det gäller kända förekomster, uppföljning av 2013 års enkät. Kan 

eventuellt finansieras med ÅGP-pengar. 

2) Provfiske med burar på gamla vattendragssträckor som elfiskade under 1990-talet. Ca 3 

veckor, med två pers. i fält en vecka (exkl. LKP). 

Metoden som kommer att användas är: Provfiske efter kräfta i sjöar och vattendrag. Version 1:1 

2005-02-07.  

Datahantering/datalagring 

Data lagras hos Länsstyrelsen i Kronobergs län och/eller Artportalen. 

Utvärdering och rapportering 

Utvärdering och rapportering måste utredas vidare. 

Tidplan 

Enkätundersökning och provfiske sker vid ett tillfälle under programperioden.  

https://www.havochvatten.se/download/18.64f5b3211343cffddb280004861/1348912813413/Provfiske+efter+kr%C3%A4fta+i+sj%C3%B6ar+och+vattendrag.pdf
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Kostnader 

Enkätkostnaderna utgörs främst av arbetstid, som finansieras via miljöövervakningsbidraget eller 

ÅGP.  

Provfisket beräknas ta sammanlagt cirka 3 veckor, fördelat på två personer (1 fältvecka samt tid 

för sammanställning och rapportering, samt resor och materiel). Total kostnad cirka 35 000 kr år 

under år 2017. 

Samordning och Samarbetspartners/Finansiärer 

Enkätundersökningen och eventuellt även provfisket bör kunna finansieras med medel från 

ÅGP.  

Referenser 

Åtgärdsprogram för flodkräfta (Astacus astacus) år 2008-2013, Rapport 5955. Fiskeriverket och 

Naturvårdsverket.  
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* UTTER 

Syfte 

Syftet med miljöövervakning av utter i södra Sverige är att följa förändringar i populationens 

utbredning och även indirekt relativa förändringar i populationsstorleken. Inventeringar och 

observationer av utter ligger till grund för analys av hotbild och åtgärdsbehov. 

Förväntade resultat 

Förändringar i utbredningsområdet kommer att vara den parameter som tydligast följs, medan 

förändringar av populationsstorlek kommer att bedömas i samband med utvärderingar. 

Utvärderingarna utgår geografiskt från vattenavrinningsområden. Övervakningen ligger också till 

grund för uppföljning av det Regionala målet om Utbredning av utter inom miljömålet Levande 

sjöar och vattendrag. 

Bakgrund och strategi  

Efter en tids snabb populationsnedgång, på grund av bland annat miljögifter och jakt, fredades 

uttern i delar av Sverige under 50- och 60-talet för att sedan fredas i hela Sverige från 1968. Utter 

räknas idag av Artdatabanken som sårbar (VU) då populationen beräknas till mindre än 1 000 

könsmogna individer. 

Idag kommer hoten mot uttern framförallt från miljögifter, trafik och felaktigt konstruerade 

fällor. Miljögifter, som PCB under 50-, 60- och 70-talet och senare PFOS (Perfluoroktansulfonat) 

och bromerade flamskyddsmedel, har drabbat uttern. I takt med att nya ämnen sprids i naturen 

uppkommer potentiella hot mot uttern. Trafiken dödar många uttrar varje år. Allmänt 

biotopförsämrande effekter på grund av dåligt hänsynstagande vid jord- och skogsbruk, 

framförallt intill vattendrag, kan även det utgöra hinder för återhämtning av utter. 

Övervakningen av utter, som samtliga sydlän medverkar i, besvarar frågor om hur den biologiska 

mångfalden förändras avseende förekomst av spridningsbarriärer över ett brett 

landskapsperspektiv (avrinningsområden) samt vattnets bärförmåga avseende fisktillgång. 

Samtliga sydlän utom Östergötland har inventerat utter 2007 eller 2008 inom ramen för 

Åtgärdsprogramverksamheten för hotade arter. 

Objekturval 

Val av objekt finns specificerat i den utterinventering som gjordes i Kronobergs län 2008. 

Kvalitetssäkring 

Inventeringen följer Naturvårdsverkets undersökningstyp Metodmanual för barmarksinventering 

av utter (Lutra lutra), Bisther och Norrgrann (2002). 
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Undersökning och undersökningstyper 

Artövervakningen av utter sker genom förekomstsinventeringar inom avrinnings-områdena. 

Inventeringsarbetet fokuseras på barmarksinventering då denna metod är internationellt använd 

och dessutom mindre väderberoende än vinterinventering på snö. Metoden begränsas endast av 

eventuellt höga flöden i vattendragen. 

I mån av resurser och prioriteringar kan barmarksinventeringen kompletteras med 

vinterinventering då även föryngringar kan bekräftas och populationsuppskattningar göras. På 

sikt kan DNA-provtagning komplettera barmarksinventeringen för att få bättre uppfattning om 

populationsstorleken. Barmarksinventeringar kompletteras också med data från allmänhetens 

observationer (främst Artportalen) samt med data från fallvilt (via Naturhistoriska Riksmuseet). 

Datahantering/datalagring 

Data lagras i en accessdatabas hos Länsstyrelsen i Jönköpings län. Inom projektet arbetar man för 

att Artdatabanken ska bli datavärd, och det kan bli så om ett inmatningsformulär tas fram. 

Utvärdering och rapportering 

Resultatet av miljöövervakningen bör vara en fil med koordinater för de platser som besökts samt 

den information i övrigt som efterfrågas i inventeringsprotokollet för barmarksinventering av 

utter. En sammanfattande fältrapport bör också skrivas av inventeraren. Utvärdering görs av 

projektledaren vid Länsstyrelsen i Jönköping vart 5:e år. 

Data från inventeringarna kan användas som underlag till RUS-indikatorer, och skulle kunna 

formuleras “Andel delavrinningsområden med förekomst av utter”. 

Tidplan 

Utter inventerades i Kronobergs län år 2007-2008 och år 2013 (länets västra del). Nuvarande 

omdrev avslutas 2014 (länets östra del). Nästa övervakning/omdrev planeras till år 2019 och 

2020. Jönköpings län miljöövervakas parallellt med Kronoberg där motsvarande del av länet 

övervakas samma år som Kronoberg. 

Kostnader 

55 000 kr har avsatts för övervakningen för vardera åren 2013 och 2014. Kostnaden för en 

konsult att genomföra inventeringen år 2019 och 2020 borde uppgå till cirka 60 000 kr. 

Samordning och Samarbetspartners/Finansiärer 

Undersökningen genomförs som ett gemensamt delprogram. Länsstyrelsen i Jönköping är 

projektledare. Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Skåne, Halland Östergötland och Blekinge län 

avsåg att övervaka utter inom ramen för 2009 – 2014 års program. Samarbete sker, förutom inom 

det gemensamma delprogrammet, även med Smålandslänen inom ramen för ÅGP-verksamheten 

och med föreningen ”Rädda uttern i Småland”. Föreningen kan bidra med medel för exempelvis 

vinterinventeringar och informationsinsatser. 
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* STORMUSSLOR – TJOCKSKALIG MÅLARMUSSLA 

Syfte 

Syftet är att övervaka utvalda bestånd av tjockskalig målarmussla och notera eventuella 

förändringar över tid. Vid en förskjutning av art- eller storleksfördelning i populationerna noteras 

detta i ett tidigt skede och kan ligga till grund för analys av hotbild och åtgärdsbehov. Det pågår 

ett nationellt program för övervakning av stormusslor med undersökningar vart 6:e år. Den 

regionala miljöövervakningen förtätar övervakningen på utvalda lokaler till vart 3e år. 

Förväntade resultat 

Att följa populationsutvecklingen hos tjockskalig målarmussla på utvalda lokaler över tid. 

Resultatet ger även en bild av övriga stormusslors art- och storleksfördelning. Målet är att alla 

lokaler ska ha undersökts vid två tillfällen under programperioden. 

Bakgrund och strategi  

I Kronobergs län förekommer den tjockskaliga målarmusslan. Den är fridlyst, klassad som starkt 

hotad enligt rödlistan och är en s.k. Natura-2000 art. Hotbilden är komplex då arten är beroende 

av fisk som värddjur för sin fortplantning. Påverkansfaktorer som i sig inte nödvändigtvis är 

farliga för stormusslorna kan indirekt vara förödande, om t.ex. fiskarter slås ut eller decimeras till 

följd av ex. vandringshinder, reglering eller övergödning. I Kronoberg hittar man tjockskalig 

målarmussla enbart i stora vattendrag, vilket sannorlikt beror på tidigare utslagning i de mindre 

vattendragen. Arten förekommer även i mindre åar och bäckar i andra delar av landet.  

Stormusslor i allmänhet och flodpärlmussla i synnerhet (som inte förekommer i Kronobergs län) 

har under de senaste knappt 20 åren kommit att bli en mycket viktigt indikator i Sveriges 

vattendrag.  

Under 1990-talet och fram till början av 2000-talet har stormusselarbetet främst ägnats åt 

inventering och övervakning av flodpärlmussla. Stormusselprojektet under åren 2001-2002 

(Bergengren et al. 2002a, b), samt därefter ett flertal inventeringar under åren 2003-2006, vilka 

bl.a. ligger till grund för framtagandet av ett åtgärdsprogram för tjockskalig målarmussla 

(Lundberg et al. 2006), har därefter fått allt fler län att arbeta vidare även med denna hotade art, 

likväl som övriga stormusselarter i landet. Totalt sett står flodpärlmusslan för två tredjedelar och 

övriga stormusslor (främst tjockskalig målarmussla) för resten av det hittills nedlagda arbetet.  

Då hotarterna flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla förekommer så gott som uteslutande i 

vattendrag har fokus vid inventeringar varit strömvattenmiljöer. Sjöar har hittills inventerats i 

relativt liten skala och ofta har stormusslor påträffats som bifynd i samband med 

makrofytinventeringar m.m. Totalt har 2615 vattendrag (delsträckor av större vattendrag) och 350 

sjöar (företrädesvis sjöutlopp) inventerats i Sverige.  
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Kunskapsläget när det gäller flodpärlmussla är överlag godtagbart men nya fynd görs årligen. 

Arbetet med övriga stormusselarter har förbättrat kunskapsläget avsevärt under 2000-talet, men 

länen anser att det krävs mer inventeringar för att det ska vara godtagbart. 15 av 21 län anser att 

kunskapsläget när det gäller stormusslor i allmänhet är bristfälligt. 

Under de senaste åren har mycket information om den tjockskaliga målarmusslan inhämtats som 

pekar på att arten i högre grad förekommer i de djupare partier av åarna än vad som tidigare varit 

känt. Den kraftig ökning av humushalten i vattnet under senare år skulle kunna påverka den 

tjockskaliga målarmusslan och dess värdfiskar negativt. 

Objekturval 

Två lokaler i Helge å och fyra i Mörrumsån såvitt känt de enda lokaler där tjockskalig 

målarmussla förekommer inom Kronobergs län. Lokalerna ingår även i det nationella 

programmet. De utvalda lokalerna representerar både täta och glesa bestånd och vattenmiljöer av 

olika slag och med skiftande påverkansgrad. 

Kvalitetssäkring 

God artkännedom vad gäller stormusslor är ett krav för minst en av inventerarna, eftersom 

arterna kan vara svåra att skilja åt. Naturvårdsverkets undersökningstyp för stormusslor och 

lokalbeskrivning används. Inom det gemensamma delprogrammet anordnas utbildning och 

kalibrering av inventerare utförs regelbundet.  

Undersökning och undersökningstyper 

Det gemensamma delprogrammet är uppdelat i två underprogram; Program - ’Margaritifera’ och 

Program - ’Unio och Anodonta’. Huvudsyftet är att samla underlag för att få en samlad 

helhetsbild av statusen, hotbilder, åtgärdsbehov och att få länen att arbeta samordnat. 

Samordning med det nationella programmet är en viktig del i arbetet med det gemensamma 

delprogrammet. 

En lokal avgränsas och därefter insamlas, via snorkling, de 200 första stormusslor som hittas. 

Insamlingen sker jämnt fördelat över lokalen. Musslorna artbestäms, mäts och sätts sedan tillbaka 

i vattendraget. Metoden ger en bild av art- och storleksfördelning. Vattenföringen bör vara högst 

normalvatten samt vattentemperaturen över 15 grader. Undersökningarna genomförs någon gång 

under tiden maj-september av två personer. Två lokaler per dag är en rimlig arbetsinsats. 

Naturvårdsverkets undersökningstyp för stormusslor används, med vissa justeringar. 

Vattendragen som undersöks är i regel djupa (>1m) och metoden som används är snorkling, 

vilket kan medföra att noggrannheten i undersökningen blir lägre jämfört med om 

undersökningstypen följts i sin helhet. Anpassade varianter används, och är godkända, redan idag 

inom det nationella programmet. För lokalbeskrivning används Naturvårdsverkets 

undersökningstyp. 
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Datahantering/datalagring 

Data lagras i Artdatabankens/SLU:s databas Musselportalen. 

Utvärdering och rapportering 

Målet är att alla lokaler ska ha undersökts vid två tillfällen under 2015-2020. Tillsammans med 

tidigare undersökningar finns det år 2020 data från sammanlagt tre undersökningar per lokal.    

Under 2015 kommer utvärdering ske hur underlaget som ska matas in i databasen ska kunna 

nyttjas. Artdatabanken arbetar kontinuerligt med rapportfunktionen i musselportalen. 

Utvärderingen ska ge information om de långsiktiga trenderna hos stormusslorna i Sverige, de 

svenska stormusselbestånden med avseende på föryngring – som indikatorer i miljömålsarbetet 

på ett naturligt ekosystem, förändring av populationsstorlek och täthet, samt förändringar i 

ålders- och storleksstruktur samt om hotbilder och möjliga åtgärder 

Under åren 2015-2016 förväntas bedömningsgrunder utvecklas för stormusslor, framförallt i 

arbetet med Vattenförvaltning (eg. Statusklassning) finns ett stort behov av detta. 

Tidplan 
Undersökning/ 
Undersöknings-
typ 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Övervakning 
Tjockskalig 
målarmussla 

Snorkling 
RMÖ 

Snorkling 
NMÖ 

Snorkling 
NMÖ 

Snorkling 
NMÖ 

Snorkling 
RMÖ 

Snorkling 
RMÖ 

Utvärdering 

Vattendrag 
Lokal 

Helgeå  
Elisköp/ 

Gustavsfors 

Mörrumsån 
Trässhults 

kanal 

Mörrumsån 
Helige å  

 

Helgeå  
Elisköp/ 

Gustavsfors 

Mörrumsån 
Trässhults 

kanal 

Mörrumsån 
Helige å  

 

 
Tabell. Sedan år 2010 har följande lokaler inventerats:  
2010  Trässhults kanal ned Brosjön 
 Trässhults kanal ned Trässhultssjön 
2011 Mörrumsån Helige å Öja 
 Mörrumsån Helige å Landsvägsbron 
 Mörrumsån Helige å Bondgården 
2012 Helge å Elisköp 
 Helge å Gustavsfors 
2013 - 
2014 Trässhults kanal ned Brosjön 
(4 lok. inom Rmö)? Trässhults kanal ned Trässhultssjön 
 Mörrumsån Helige å Öja 
 Mörrumsån Heligeå Bondgården 
 (Mörrumsån Helige å Landsvägsbron) 
 
Tabell. Inom ramen för den kommande programperioden planeras följande lokaler inventeras: 
2015 Helge å Elisköp 

 Helge å Gustavsfors 
2016 Trässhults kanal ned Brosjön 

 Trässhults kanal ned Trässhultssjön 
2017 Mörrumsån Helige å Öja 

http://www.musselportalen.se/
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 Mörrumsån Heligeå Bondgården 
 (Mörrumsån Helige å Landsvägsbron) 

2018 Helge å Elisköp 
 Helge å Gustavsfors 

2019 Trässhults kanal ned Brosjön 
 Trässhults kanal ned Trässhultssjön 

2020 Mörrumsån Helige å Öja 
 Mörrumsån Heligeå Bondgården 

 (Mörrumsån Helige å Landsvägsbron) 

Kostnader 

2 pers i fält á 1,25 dag = 2,5 arbetsdagar. Förberedelse och dataläggning: 1 pers á 2 dagar. Total 

personalkostnad: 4,5 arbetsdagar/år (2014 tillkommer 2,5 dagar i fält + 0,5 dagar förberedelser 

och 0,5 dagar dataläggning). Resor: 500 kr per år. Material: 1 000kr per år. Utvärdering år 2020: 

uppskattas kräva 10 dagar.  

Ersättningen för länets insats i den nationella övervakningen uppgår till 10 000 kr per två lokaler, 

d.v.s. totalt 30 000 kr under en sexårsperiod. 

Samordning och Samarbetspartners/Finansiärer 

Samverkan ska ske med:  

• Nationell miljöövervakning (ref-vatten) 

• ÅGP för flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla 

• Arbetet med skyddade områden (även förvaltning) 

• Kalkeffektuppföljning 

• Arbetet med Vattenförvaltning (WFD) 

• (Övrig naturtillsyn och ärendehantering (MKB mm)) 

De båda Naturhistoriska museerna (NRM, GNM) deltar aktivt i arbetet och kommer även 

framöver att vara en viktig del och en resurs som tillför värdefull kompetens. 

Sedan 2010 pågår inom den nationell övervakning av stormusslor följande övervakning: 

Tjockskalig målarmussla övervakas vart 6e år på två lokaler i Trässhults kanal (Mörrumsån), två 

lokaler i Helige å (Mörrumsån) och på två lokaler i Helge å.  

Inom arbetet med hotade arter genomfördes 2012 en inventering av tjockskalig målarmussla med 

tubdykning. Inventeringen skedde på, eller i anslutning till, redan tidigare undersökta lokaler och 

med samma metodik som beskrivits ovan.   

I Helgeå pågår övervakning av fisken mal och i samband med det loggas vattentemperaturen på 

ett antal platser. Dessa uppgifter skulle kunna användas vid utvärdering av resultaten från 

övervakning av tjockskalig målarmussla.  
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Projektledare för det gemensamma delprogrammet är Länsstyrelserna i Västernorrlands och 

Jönköpings län. Deltagande län: Under perioden 2015-2020 kommer samtliga län som har 

stormusslor att beröras. 

Referenser 

Bergengren, J. & Lundberg, S. 2009. Nationell Musselövervakning. Förslag till val av nationella 

musselvatten. Avrapportering enligt avtal 216 0832. Länsstyrelsen i Jönköping. PM 2009:1.  

Bergengren, J., von Proschwitz, T. & Lundberg, S. 2002a. Stormusselprojektet 2001. Utveckling 

av metodik och undersökningstyp. Beskrivning av habitatval. Förekomst i fem län i södra Sverige. 

– Länsstyrelsen i Jönköpings län, Meddelande 2002:19A. 

Bergengren, J., von Proschwitz, T. & Lundberg, S. 2002b. Stormusselprojektet 2001. 

Lokalbeskrivningar. – Länsstyrelsen i Jönköpings län, Meddelande 2002:19B.  

Bergengren, J., von Proschwitz, T. & Lundberg, S. 2004b. Undersökningstyp: Övervakning av 

stormusslor. Naturvårdsverket. Handbok för miljöövervakning: Programområde: Sötvatten.  

Lundberg, S. & Bergengren, J. 2008. Miljöövervakningsstrategi för stormusslor. Utveckling av 

nationell miljöövervakning för sötvattenslevande stormusslor 2008. PM från Naturhistoriska 

riksmuseet. 2008:1. Naturhistoriska riksmuseets småskriftserie. 

Lundberg, S., Bergengren, J. & von Proschwitz, T. 2006. Åtgärdsprogram för bevarande av 

tjockskalig målarmussla (Unio crassus). – Naturvårdsverket. Rapport 5658.  

Söderberg, H. 2005. Enkel status beskrivning av flodpärlmusselbestånd – en metodbeskrivning – 

Länsstyrelsen i Västernorrlands län.  

Söderberg, H., Karlberg, A. & Norrgrann, O. 2008. Status, trender och skydd för flodpärlmusslan 

i Sverige. Länsstyrelsen i Västernorrland. Rapport 2008:12 
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* VATTENVÄXTER I SJÖAR 

Syfte 

Makrofytinventeringar motiveras av behovet att följa upp bevarandemål för Natura 2000-

områden. Undersökningen syftar också till att integrerat över tiden följa upp regionala delmål om 

sikt-, ljus- och näringsförhållanden i dessa sjöar. Resultatet av inventeringen ska även möjliggöra 

en statusklassning enligt vattendirektivet utifrån fynd av förekommande makrofyter. 

Programmets mål är att samla kvalitetssäkrade inventeringsdata för att uppfylla behov såväl inom 

vattenförvaltningen som i form av planeringsunderlag för fysisk planering, naturvårdsarbete och 

annan ärendehandläggning. 

Förväntade resultat 

Resultaten från programmet bidrar till data för såväl statusklassning som tidsserieövervakning. De 

data som samlas in ger ett underlag som kan användas till att vidareutveckla 

bedömningsgrunderna.  

Programmet bidrar också till ökad kunskap om makrofyter allmänt och dess förekomst som kan 

användas vid både mer naturvårdsinriktade som miljöövervakningsrelaterade frågeställningar. 

Bakgrund och strategi  

Vattenväxter eller makrofyter är en central del i en sjös ekosystem och påverkar på olika sätt sjöns 

organismer och deras livsmiljö genom stabilisering av sediment och att vara 

skafferi/gömställe/barnkammare åt påväxt, plankton, bottenfauna och fisk med mera. 

Vattenväxter är även en av fyra biologiska kvalitetsfaktorer i sjöar vid klassificering av ekologisk 

status. 

Bedömningsgrundernas utformningar är för närvarande främst anpassade till att följa 

övergödningseffekter, bland annat för grunda sjöar där vågresuspension påverkar näringshalterna 

kan makrofyter vara en stabilare parameter att följa upp. Makrofyter har även använts för att följa 

upp vattennivåförändringar i reglerade sjöar.  

Miljömålen som följs upp är i huvudsak Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Ett rikt 

växt- och djurliv. Vissa vattenväxter indikerar höga naturvärden och flera vattenväxter finns med på 

rödlistan för hotade arter. 

Länsstyrelsen har under 2007 och 2013 inventerat areal och djuputbredning för karaktärsarter i 

klarvattensjöar. Inför den senaste undersökningen gjordes ett urval av fem sjöar som ansågs mer 

lämpade att följa upp. Orsaken var även ekonomisk. Återinventering i dessa fem sjöar planeras i 

kommande programperiod till 2019. 
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Objekturval 

Enskilda län beslutar vilka sjöar som provtas men med ledning av den utvärdering som 2013-

2014 har gjorts av SLU, Institutionen för vatten och miljö (Ecke, 2014) bör hänsyn tas till 

följande synpunkter.  

Den nationella miljöövervakningen följer i huvudsak referenssjöar, därför är det motiverat att 

länen provtar sjöar med påtaglig antropogen påverkan, bland annat övergödda sjöar men även 

sjöar med annan påverkan. Regioner med brist på data är norra Sverige, norr om Limes 

Norrlandicus, Öland, Gotland, Skåne, Värmland, Västra Götaland och Kronobergs län. Vidare 

finns få data från Natura2000-typerna 3140 (kransalgsjöar), 3150 (naturligt näringsrika sjöar) och 

3160 (myrsjöar).  

Sjöarna i Kronobergs län har valts ut med hänsyn till att de ska ligga i Natura 2000 områden. De 

ska också ha relativt stort siktdjup för att möjliggöra ett bra inventeringsresultat som går att följa 

upp över tiden.  

Kvalitetssäkring 

Grunden är att följa anvisad metodik, där framgår vissa avgörande kvalitetsaspekter. De 

kärlväxter som inte kan artbestämmas i fält pressas och/eller tas hem för senare bestämning. För 

kransalger sker detta enligt gängse rutiner i Åtgärdsprogramarbetet. Ovanliga och svårbestämda 

arter ska beläggas så att fynd kan kontrolleras av experter och bevaras i våra muséer. Insamlingen 

ska vara ändamålsenlig, dvs. tillräcklig mängd av arten ska om möjligt samlas, artskiljande 

karaktärer ska vara så tydliga som möjligt. 

Resultaten från inventeringar enligt undersökningstyp ska rapporteras till datavärd efter en 

kvalitetskontroll av rapportören. Övriga inventeringar bör rapporteras till Artportalen (se nedan). 

Genom att personal som utför inventeringen deltar i övningar arrangerade av delprogrammet så 

ökar artkännedom och kunskap om kvalitetsaspekter. 

Undersökning och undersökningstyper 

Metodiken följer undersökningstypen Makrofyter i sjöar 2010-04-08 (Naturvårdsverket 2010). I 

enlighet med undersökningstypen inventeras även kransalger samt mossor knutna till 

vattenmiljöer. 

Vid mer naturvårdsinriktade inventeringar kan även andra inventeringsmetoder komma ifråga. 

För N2000-habitat finns manualer som beskriver hur uppföljande inventeringar ska göras där. 

Datahantering/datalagring 

Data enligt undersökningstyp levereras till datavärden (Institutionen för vatten och miljö vid 

SLU) efter grundläggande kvalitetsgranskning av rapportören. Sammanfattande data bör också 

https://www.havochvatten.se/download/18.64f5b3211343cffddb280004851/Makrofyter+i+sj%C3%B6ar.pdf%20.
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levereras till Artdatabanken (Artportalen). För inventeringar som inte följer undersökningstyp bör 

data matas in i Artportalen. 

Utvärdering och rapportering 

Under 2013-2014 görs en utvärdering av delprogrammet av SLU, Institutionen för vatten och 

miljö. Åtskilliga rapporter över enskilda inventeringar har producerats som ofta kan återfinnas på 

respektive länsstyrelses hemsida. I VISS lagras information om inventeringar och beräknade 

trofiindex och klassningsresultat. 

Sjöarna i Kronobergs län har inventerats vid två tillfällen, 2007 & 2013. Resultaten har publicerats 

i Länsstyrelsens rapportserier. 

Tidplan 

Vattenväxtinventeringen ska genomföras under sensommaren-förhösten när alla vattenväxter är 

fullt utvecklade. Tidsåtgången för en inventering av en sjö kring en kvadratkilometer enligt 

undersökningstypen är i storleksordningen en dag för två personer. Tidsåtgången varierar bland 

annat med mängden vegetation i sjön och sjöns storlek. 

Undersökning/ 
undersökningstyp 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Uppföljning av 
makrofyter 

      X  

Kostnader 

Konsultkostnad för inventering av en cirka kvadratkilometer stor sjö är i storleksordningen 

20 000 kronor. Kostnaden i Kronobergs län, inkluderande fältarbete och rapport, beräknas till 

144 000 kr under år 2019. Undersökning och rapportering upphandlas av konsult. 

Samordning och Samarbetspartners/Finansiärer 

Till stor del har det arbetet i det gemensamma delprogrammet fokuserat på kvalitetsaspekter, 

vilket bland annat innefattat artbestämning, inventeringsmetodik och tolkning av 

undersökningsökningstypen. Även dataflödet från inventerare till datavärd har varit i fokus samt 

gemensamma upphandlingar. Genom bland annat tidsserieövervakning har programmet försökt 

bidra till utveckling av bedömningsgrunderna för makrofyter. 

För flera län har makrofytinventeringar inom miljöövervakningen även andra syften. Framför allt 

har naturvårdsinriktade karteringar och samordnade inventeringar med ÅGP och uppföljning av 

skyddade områden skett. 

Programmet har resulterat i ett nätverk för makrofytfrågor där såväl länsstyrelser, konsulter och 

andra experter ingår. Programmet ökar samordningen mellan länen och med nationell 

övervakning så att kvalitetsförbättringar nås, effektiviteten höjs och användbarheten av insamlade 

data förbättras. Delprogrammet utgör en betydelsefull samordning mellan regional och nationell 
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miljöövervakning, HaV och utföraren SLU, Inst för vatten och miljö som också är datavärd, samt 

uppföljning av bevarandemål i N2000 och uppföljning av vattenförvaltningens miljökvalitets-

normer. Regionalt har samverkan förbättrats mellan länsstyrelser som inventerar enligt egna 

program och deltar i möten/träffar/kurser, med vattenförvaltningsarbetet och med ÅGP och 

uppföljning av skyddad natur. 

Genom programmet förbättras samverkan även med konsulter och externa experter, genom 

medverkan i kurser och möten och diskussioner om metoder. Samverkan med kommuner och 

vattenvårdsförbund: I många län finansieras en stor del av dagens vattenväxtinventeringar av 

kommuner eller kommuner i samverkan. Genom samverkan kan stora samordningsvinster och 

kvalitetsförbättringar göras. 

Referenser 

Inventering av vattenväxter i Kronobergs län 2007. Länsstyrelsen i Kronobergs län,  

meddelande nr 2009:05 

Makrofyter i tre sjöar i Kronobergs län 2013, Länsstyrelsen i Kronobergs län,  

meddelande nr 2014:03. 
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SAMORDNAD REGIONAL RÅVATTENKONTROLL 

Syfte 

Delprogrammet syftar till att långsiktigt undersöka tillstånd och trender för vattenkvaliteten i 

grundvatten, främst alkalinitet, kvävehalt, pH-värde, klorid samt olika metallhalter. 

Undersökningen är inriktad på större grundvattenmagasin som är viktiga för samhällets 

vattenförsörjning. I programmet har nio stationer lagts till som kompletterar SGU:s nationella 

övervakning. Dessa stationer är även värdefulla för övervakning av grundvattenförekomster inom 

vattenförvaltningen. 

Förväntade resultat 

Resultaten ska kunna visa trender över tiden för de parametrar som ingår i 

undersökningsprogrammet. Resultaten ska även kunna jämföras med riktvärden för grundvatten 

enligt SGU föreskrifter (SGU-FS 2008:2). 

Bakgrund och strategi  

Hot mot grundvattnet som är mest intressanta i denna undersökning är: Försurning och 

därigenom ökade metallhalter; diffusa luftburna föroreningar samt lokal påverkan, (exempelvis 

från större vägar, jordbruk och enskilda avlopp). Undersökningen med komplettering 

överensstämmer bra med vattenförvaltningens riktlinjer. Provtagningen samordnas med 

delprogrammet ”Vattenkvalitet i källor”.  

Objekturval 

Vid starten för den samordnande råvattenkontrollen år 2004, omfattades 30 grundvattentäkter 

för övervakning av grundvatten, varav 15 var isälvsavlagringar och 15 bergborror. Täkterna är 

utvalda för att de ligger i större grundvattenförekomster som är av betydelse för 

vattenförsörjningen i samhället. Under 2007 utökades antalet täkter med ytterligare 9 

grundvattentäkter i isälvsavlagringar. Sedan dess har några täkter lagts ner eller tagits bort ur 

programmet och 2014 finns det kvar 20 isälvsavlagringar och 12 bergborror. En orsak till detta är 

att den stora vattentäkten Bergaåsen försörjer allt fler samhällen i Alvesta och Växjö kommuner 

med dricksvatten. 

Brunnar i morän (små uttagsmöjligheter) används inte i den kommunala vattenförsörjningen, 

varför denna undersökning är inriktad på större grundvattenförekomster, där årstidsvariationerna 

i vattenkemin i allmänhet är små. 

Ambitionen har varit att de täkter som ingår i övervakningen tillsammans ska täcka in den 

naturliga hydrogeologiska variationen i länet, representera olika markanvändning, samt olika grad 

av urban påverkan. Urvalet av täkter är nu gjort så att det svarar mot dessa ambitioner i 

möjligaste mån. Vissa praktiska avvägningar har gjorts då flera täkter riskerar att läggas ner inom 

kort, och att andra har ett ojämnt vattenuttag. 
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Figur 1. Grundvattentäkter i Kronobergs län som under åren 2004 till 2014 ingått i den samordnande 

kommunala råvattenkontrollen i Kronobergs län. 

Kvalitetssäkring 

Provtagning sker av erfaren och utbildad personal i kommunernas regi. 

Undersökning och undersökningstyper 

Undersökningstyp: ”Brunnsinventering, enligt undersökningstyp Grundvatten-kemi, integrerade 

typområden”, med komplettering av metaller. Provtagning genomförs i april och september. 

Syftet med detta är att proven representerar ytterlighetsförhållanden, under vintern/vår då 

grundvattennivåerna är som högst och på sensommaren/höst när grundvattennivåerna är som 

lägst. 

Datahantering/datalagring 

Kommunerna levererar, i egenskap av beställare, en kopia av analysresultat till Länsstyrelsen i 

digital form. Tillgång till analysresultat ges också via laboratoriet direkt till SGU via särskilt avtal. 

Datavärd för grundvattendata är SGU.  

Utvärdering och rapportering 

Varje år görs en tillståndsbeskrivning av råvattnet i länet. Vart tredje år presenteras trender, och 

vart sjätte år görs en mer djuplodande utvärdering med hjälp av dataunderlag om nederbörd, 

grundvattennivåer och deposition av luftföroreningar. Rapporter finns tillgängliga på 

Länsstyrelsens hemsida.  

Grundvattnets tillstånd och påverkan bedöms enligt SGU:s föreskrifter, SGU-FS 2008:2, med 

riktvärden för grundvatten (SGU 2008). I föreskrifterna finns riktvärden för grundvatten samt 

http://www.sgu.se/grundvatten/miljoovervakning-av-grundvatten/datavardskap-for-grundvatten/
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utgångspunkt för vända trend, vilket är den gräns där åtgärder bör sättas in för att bryta en 

uppåtgående trend. Riktvärden finns för nitrat, klorid, konduktivitet, sulfat, ammonium, arsenik, 

kadmium, bly och kvicksilver samt för bekämpningsmedel och några organiska miljögifter. Det är 

fler ämnen som har analyserats i programmet och för att kunna bedöma dessa används SGU:s 

bedömningsgrunder för grundvatten (SGU 2012 och SGU 2010). SGU reviderar för närvarande 

de bedömningsgrunder som Naturvårdsverket gav ut för grundvatten 1999. 

Tidplan 
Undersökning/ 
undersökningstyp 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Grundvattenkemi Provtagning 
apr, sept  

Provtagning 
apr, sept 

Provtagning 
apr, sept 

Provtagning 
apr, sept 

Provtagning 
apr, sept 

Provtagning 
apr, sept 

Kostnader 

Kostnaderna för analyserna uppgår till ca 70 000 kr/år till och med 2014.  Gemensam kommunal 

upphandling pågår och i dagsläget är inte priset fastställt. Det är dock troligt att priset justeras 

uppåt. Analyskostnaderna har hittills delats mellan kommunerna och Länsstyrelsen. 

Samordning och Samarbetspartners/Finansiärer 

Delprogrammet genomförs tillsammans med kommunerna i länet. Kommunerna utför 

provtagningen i vattentäkterna och kostnaderna för analyserna inom programmet delas mellan 

kommunerna och länsstyrelsen. Länsstyrelsen har tagit fram metodval, samordning mellan 

kommunerna, rapportering till datavärd och rapportskrivning. Samordning är viktig mot 

vattenförvaltningens krav på grundvattenkvalitet och de parametrar som där ingår med 

gränsvärden. 
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* VATTENKVALITET I KÄLLOR 

Syfte 

Genom provtagning och analys övervaka erhålls en översiktlig bild av storskalig antropogen 

påverkan från markanvändningen på grundvattenkvaliteten, samt erhålls verifieringsunderlag till 

statusklassificeringen enligt vattenförvaltningen. Det gemensamma delprogrammet ger också en 

möjlighet att förtäta den nationella övervakningen. Delprogrammet ska komplettera kunskapen 

om grundvattnets kvalitet genom att prover tas i andra områden än där vattentäkt sker.   

Förväntade resultat 

Resultaten kommer också användas till uppföljning av miljömålet Grundvatten av god kvalitet. 

Bakgrund och strategi  

SGU har bedrivit övervakning av grundvattnets kemiska sammansättning sedan 1968 genom det 

så kallade Grundvattennätet. Syftet har varit att få kunskap om grundvattnets variationer i 

förhållande till geologi, topografi och klimat. Mätningarna inom programmen har hela tiden varit 

fokuserade på att genom långa tidsserier ge möjlighet att följa effekterna av försurning, 

övergödning och nedfall av luftburna metaller på grundvattnet. Mätningarna har också gett 

referensunderlag för att följa upp effekterna av åtgärder för att minska luftburen miljöpåverkan 

eftersom mätstationerna ligger i områden som inte påverkas av lokala föroreningskällor och kan 

betraktas som referensstationer. 

Objekturval 

Delprogrammet Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk inriktas på såväl stora som små 

grundvattenmagasin av regionalt intresse i både jord och berg och som i första hand nyttjas för 

dricksvattenförsörjning. Det är främst förekomster som bedöms ligga i riskzonen att inte uppnå 

god kemisk status som kommer att övervakas men även andra grundvattenförekomster och 

grundvatten som inte är avgränsade som förekomster kan ingå i övervakningen. 

Grundvattenförekomster som är lämpliga till förtätning av det befintliga nationella programmet 

kan ingå. 

Det finns sju nationella stationer för grundvattenövervakning i Kronobergs län. Dessa stationer 

ligger alla samlade i den östra delen av Kronobergs län. För att få kunskap om hur 

grundvattenkvaliteten varierar över länet har fokus varit att förlägga övervakning av 

grundvattenkemin i källor i den västra delen av länet. 
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Tabell. Föreslagna källor för provtagning (vid några platser finns alternativa källor): 
Nummer Ort Fastighet Källa Flöde l/s 

103/104 Almundsryd 
Karlstorp/Trestenshult 

Hönshylte 2:1/ 
Trestenshult 1:16 

 <0,5/ <0,5 

147/148 Hinneryd/ Norrtorpa Hinneryd 3:1/Mjäla 
1:21 

Helgekällan/ 
Dyaslättakällan 

3-10/ <0,5 

68 Hamneda-Horn Horn 3:3 Offerkälla <0,5 

40 Lidhult, Bavra Snidestorp 1:2  okänd 

158 Gässhult Gässhult 1:3 Sions källa <0,5 

144/143 Göteryd, Ekenäs/ Fagerhult Ekenäs 1:4/ Liavagnen 
1:2 

St Olofs källa/ 
Offerkälla 

0,5-3/ <0,5 

165 Virestad Virkenhult 1:6 Sole källa <0,5 

Kvalitetssäkring 

En handledning för övervakningen av grundvattennivåer har tagits fram tillsammans med SGU 

och ligger på Länsstyrelsen i Hallands läns hemsida.  

Undersökning och undersökningstyper 

Beskrivning av undersökningen finns i ovan nämnda handledning, ”Regional miljöövervakning av 

grundvatten påverkat av jordbruk och/eller tätort”. 

Datahantering/datalagring 

Analysresultaten kommer att levereras till SGU som är datavärd för grundvattenkemi.  

Utvärdering och rapportering 

En utvärdering av programmet görs i slutet av programperioden. 

Tidplan 

Det gemensamma delprogrammet löper under hela programperioden 2015-2020. 

Kostnader 

Grundvattenprovtagning kommer att genomföras 2 gånger/år under 6 år i 7 källor. Data kommer 

att sammanställas och rapporteras till SGU. Detta arbete bedöms ta 6 dagar/år. Därtill 

tillkommer resekostnader och eventuellt inköp av extra material. 

Samordning och Samarbetspartners/Finansiärer 

Samarsbetspartners är kommuner, Vattenmyndigheterna och SGU. Samordning sker inom 

vattenförvaltningsarbetet och miljömålsarbetet. 

  

http://www.lansstyrelsen.se/halland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/Rapporter/2012/Meddelande-2012-10-regional-miljoovervakning-av-grundvatten.pdf
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* GRUNDVATTENNIVÅER 

Syfte 

Syftet med SGU:s nationella grundvattennät är att främst studera nivåförändringar i förhållande 

till geologi, topografi och klimat och det har inte funnits någon direkt övervakning av 

grundvattennivåer i områden med stor påverkan. 

Förväntade resultat 

Kunskap om hur grundvattensituationen ser ut i olika typer av påverkade miljöer, särskilt 

kunskap om hur grundvattennivåerna varierar över länet från de nederbördsrikare områdena i 

väster till mer nederbördsfattiga områden i öster. 

Bakgrund och strategi  

SGU har bedrivit nationell miljöövervakning av grundvattennivåer sedan många år tillbaka. Det 

gemensamma delprogrammet kommer att komplettera den nationella övervakningen genom att 

fokusera på att följa upp och utvärdera grundvattensituationen i olika typer av påverkade miljöer. 

Det gemensamma delprogrammet ger också en möjlighet att förtäta den nationella 

övervakningen. 

Genom delprogrammet erhållas data för miljömålsuppföljning av Grundvatten av god kvalitet.  

Objekturval 

Delprogrammet inriktas på såväl stora som små grundvattenmagasin av regionalt intresse i både 

jord och berg och som i första hand nyttjas för dricksvattenförsörjning. Det är främst 

förekomster som bedöms ligga i riskzonen att inte uppnå god kvantitativ status som kommer att 

övervakas men även andra grundvattenförekomster och grundvatten som inte är avgränsade som 

förekomster kan ingå i övervakningen. Även grundvattenförekomster som är lämpliga till 

förtätning av det befintliga nationella programmet. 

Det finns en nationell station för grundvattenövervakning i Kronobergs län. Denna station ligger 

i Liatorp i Älmhults kommun. För att få kunskap om hur grundvattennivåerna varierar över länet 

från de nederbördsrikare områdena i väster till mer nederbördsfattiga områden i öster har två 

platser valts i en nordöstlig riktning från Liatorp. Dessa två platser för övervakningsav 

grundvattennivåer ligger i grundvattenförekomsterna ”Alvestaåsen, Lekaryd” och 

”Emmabodaåsen, Åmatorp”.  

Kvalitetssäkring 

En handledning för hur övervakningen av grundvattennivåer har tagits fram tillsammans med 

SGU och ligger på Länsstyrelsen i Skånes hemsida.  

http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2012/MiljoovervakningNivahandledning.pdf


 

101 

 

Länsprogram RMÖ år 2015-2020 – Länsstyrelsen i Kronobergs län 2014-10-14 

Undersökning och undersökningstyper 

Beskrivning av undersökningen finns i ovan nämnda handledning, ”Miljöövervakning 

grundvattennivåer”. 

Datahantering/datalagring 

SGU är datavärd för grundvatten och uppmätta nivåer kommer att skickas in till datavärd. 

Utvärdering och rapportering 

En utvärdering av programmet kommer att göras i slutet av programperioden. 

Tidplan 

Det gemensamma delprogrammet löper under hela programperioden 2015-2020. Nivåloggrar 

kommer att etableras i samtliga län under 2014 och övervakningen kommer att fortsätta 

tillsvidare. Deltagande län: D, E, F, G, H, I, K, M, O. 

Kostnader 

Kostnaderna utgörs främst av arbetstid. Nivåloggranan kommer att tömmas två gånger om året. 

Data kommer att sammanställas och rapporteras till SGU, vilket bedöms ta 5 dagar. Därtill 

tillkommer resekostnader och eventuellt inköp av extra material. 

Samordning och Samarbetspartners/Finansiärer 

Samarbete sker med kommuner, Vattenmyndigheterna och SGU. Samordning sker inom 

vattenförvaltningsarbetet och miljömålsarbetet.  
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PROGRAMOMRÅDE MILJÖGIFTSSAMORDNING 
Det moderna skogsbruket påverkar i hög grad våtmarkerna, inklusive sumpskogar, samt sjöar och 

vattendrag. Den fortgående podsoliseringen av tidigare stabila och instabila brunjordar bidrar 

förmodligen i hög grad till brunifiering av vattendrag och sjöar. Denna fortskridande försurning 

av tidigare buffrande jordar bör öka mobiliteten av de markbundna miljögifterna.  

Den regionala miljöövervakningen av miljögifter i Kronobergs län omfattas av tre delprogram, 

Screening av miljögifter i olika miljöer och matriser, Kvicksilver i ettårig abborre och 

Provbankning och analyser av miljögifter i fisk. 

 

BAKGRUND OCH ÖVERVAKNINGSSTRATEGI 

I miljömålsuppföljning år 2013 konstateras att halterna i miljön av kända miljögifter är fortsatt ett 

problem och med ökad kunskap om kemiska ämnen både löses miljöproblem och samtidigt som 

nya miljögifter tillkommer.  

Delprogrammet Screening av miljögifter syftar till att på en övergripande nivå följa upp 

användning och flöden av kemiska ämnen och utreda om halterna är så höga att de påverkar 

människor eller miljö. Naturvårdsverket anser att screening användas för att ge underlag för 

beslut om ett ämne ska inkluderas i löpande tidsserieövervakning. Screeningen kan också leda till 

beslut om åtgärder för att minska eller förbjuda användningen av en viss kemikalie. 

Det andra delprogrammet, “Kvicksilver i ettårig abborre” genomförs vart tredje år genom analys 

av småabborre från våra referenssjöar. Projektet har genomförts sedan 1997 och har utvärderats 

vid tre tillfällen. Provbankning och analyser av miljögifter i fisk blir ett nytt program den 

kommande perioden.  

PRIORITERINGAR INOM PROGRAMOMRÅDET 

Screening av miljögifter handlar om att bidra med en regional förtätning av de nationella 

screeningprojekten av olika ämnen som Naturvårdsverket årligen erbjuder länsstyrelserna att 

ansluta sig till. Utredning av aktuella ämnen sker av nationell konsult och prioriteringen och urval 

av ämnen beslutas av Naturvårdsverket. Länsstyrelsen väljer ämne/ämnesgrupp och matris ofta i 

samråd med grannlän. I Kronobergs län har strävan varit att ha ett återkommande samarbete med 

länets åtta kommuner men även i vissa projekt tillsammans med Landstinget. Sedan 2005 har nio 

projekt genomförts i länet varav sex tillsammans med länets kommuner. Analyser har framförallt 

Delprogram Genomförandeår

Genomsnitt/år 

från RMÖ    2015-

2020

medel från 

andra för 

övervakning i 

länet

Total årlig 

kostnad för 

mät-

programmet

Screening 2015-2020 89 860 0 Naturvårdsverket

Kvicksilver i abborrar i referenssjöar 2009, 2012, 2015, 2018 5 167 0 5 167

Provbankning och analys av kvicksilver i fisk 

95 026 0
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genomförts på slam från avloppsreningsverk. Programområdet Miljögiftsamordning samlar in 

data för uppföljning av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.  

ÖVRIG UPPFÖLJNING 

I länet genomförs även flera andra provtagningar som berör programområdet. Mätning av 

kvicksilver i fisk i nationella tidsseriesjöar (SLU) samt provbankning av biologiskt material med 

exempelvis abborre från Hjärtsjön i Alsterån. Det senare genomförs av Naturhistoriska 

riksmuseet. Provtagning av Vattendirektivets så kallade PRIO-ämnen har även genomförts 

tillsammans med andra län vid två tillfällen i olika matriser. 
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* SCREENING AV MILJÖGIFTER 

Syfte 

Syftet är att: 

• få en uppfattning om den totala föroreningssituationen i området och vilka ämnen som kan 
behöva studeras ytterligare 

• identifiera kemiska ämnen som kan medföra hälso- och miljöproblem 
• ge underlag för beslut om ämnet ska inkluderas i löpande tidsserie-övervakning  
• få kunskap som kan leda till åtgärder för att begränsa riskerna med ämnet. 

Förväntade resultat 

Resultaten förväntas vara jämförbara med resultaten från de nationella objekten. Syftet med den 

regionala förtätningen är att få ett bättre underlag för att påvisa omfattningen av främmande 

ämnen i miljön och om de bör övervakas regelbundet. 

Bakgrund och strategi  

Länsstyrelsen tar varje år ställning till det förslag om screeningämnen som NV presenterar. 

Länsstyrelsen väljer genom en intern referensgrupp de ämnen/ämnesgrupper som verkar mest 

lämpliga med hänsyn till den belastning, industri, produktanvändning som finns i länet. Det är 

också viktigt att vi driver dessa projekt även i ett regionalt samarbete med kommuner, grannlän 

med flera. 

Ett screeningprogram kan vara uppbyggt enligt olika principer. Breda undersökningar kan göras 

av organiska miljögifter i representativa områden. Då ska så många grupper som möjligt täckas in. 

Syftet är att få en uppfattning om den totala föroreningssituationen i området och vilka ämnen 

som kan behöva studeras ytterligare. En annan möjlighet är att bredare studera något 

ämne/någon grupp av ämnen i taget.  

Länsstyreslen i Kronobergs län har deltagit med regionala provtagningar av läkemedelsrester, 

komplexbildare och doftämnen mm, i slam och avloppsvatten från kommunala 

avloppsreningsverk (2005, 2010, 2011). Screening av prioriterade ämnen enligt EU:s 

vattendirektiv genomfördes i Mörrumsån (2006) samt silver i slam från kommunala ARV (2007). 

Under 2008 har Länsstyrelsen tillsammans med kommunerna tagit prover i slam för analys av 

tennorganiska föreningar och fenolära ämnen. 2009 genomfördes screening av 

bekämpningsmedel i dagvatten. Under 2012 gjordes undersöktes slam och avloppsvatten på 

pyritioner medan 2013 ägnades åt screening av WFD-ämnen i fisk och naturvatten tillsammans 

med länsstyrelsen i Jönköping samt Lagans Vattenråd. 

Objekturval 

Screeningprogrammet drivs nationellt av Naturvårdsverket, som väljer aktuella ämnen för 

screening i samråd med en nationell referens-/expertgrupp. Länsstyrelserna ansluter provpunkter 

som regional förtätning av det nationella programmet. Länsstyrelserna väljer matris och 
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provpunkt för det regionala programmet i samverkan med länets kommuner eller andra 

samarbetspartners. Omfattningen av den årliga screeningen avgörs av budget samt hur stor del 

våra samarbetspartners vill satsa i projektet. 

Kvalitetssäkring 

Provtagning sker av utbildad och erfaren personal. Provtagning sker enligt konsultens 

anvisningar. Analysresultat kvalitetssäkras hos analyslaboratoriet och skickas till datavärd. 

Undersökning och undersökningstyper 

Ett flertal av undersökningstyperna kan komma ifråga beroende på matris. Den för matrisen 

aktuella metoden hämtas från Naturvårdsverkets hemsida.  

Datahantering/datalagring 

Insamlade data lagras hos den nationella datavärden IVL, Svenska Miljöinstitutet. 

Utvärdering och rapportering 

Årligen av aktuell konsult. Upphandling sker nationellt. Vid behov sammanställs regionala 

redovisningar. 

Tidplan 
Undersökning/ 
undersökningstyp 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Screening av 
miljögifter 

Provtagning 
Analys 
Utvärdering 

Provtagning 
Analys 
Utvärdering  

Provtagning 
Analys 
Utvärdering 

Provtagning 
Analys 
Utvärdering 

Provtagning 
Analys 
Utvärdering 

Provtagning 
Analys 
Utvärdering 

Kostnader 

Länsstyrelsen avsätter 50 000 kr årligen för att delta i Naturvårdsverkets screeningprojekt. 

Beloppet avser analyskostnader för regional förtätning. Lönekostnader och resor tillkommer. 

Samordning och Samarbetspartners/Finansiärer 

Samordning sker med NV och aktuell konsult. Samarbetspartners är framförallt kommuner men 

även landsting, vattenmyndigheterna, vattenråd/SRK  och andra länsstyrelser.  

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljoovervakning/Handledning/Metoder/Undersokningstyper/
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KVICKSILVER I ETTÅRIG ABBORRE 

Syfte 

Delprogrammet syftar till att långsiktigt undersöka trender för kvicksilver i småabborre i små och 

mellanstora sjöar. Resultaten ska också kunna användas inom miljömålsuppföljningen för att 

utvärdera miljömålen: Giftfri miljö och Levande sjöar och vattendrag. 

Förväntade resultat 

Resultaten förväntas visa om en ökad eller minskad belastning av kvicksilver kan spåras i muskel 

hos ettåriga abborrar.  

Bakgrund och strategi  

Kvicksilverhalten i fisk i sjöar i Sverige är hög jämfört med övriga Europa. Inom 

vattenförvaltningen har flertalet vattenförekomster i Kronobergs län inte god status med hänsyn 

tagen till kvicksilver. Det är därför viktigt att vi följer utvecklingen av kvicksilver i biota. I 

samband med provfiskeundersökningarna i våra tidsseriesjöar genomförs samordnat provtagning 

för analys av totalkvicksilver i ettårig abborre. Provtagning sker både i våra regionala sjöar och i 

fyra nationella objekt sedan 1997. 2012 analyserades fisk från totalt 10 sjöar i länet. 

Objekturval 

Insamling av abborre för analys av kvicksilver sker i länets tidsseriesjöar. Se tabell under: 

”Delprogram Referenssjöar”. Insamling sker vart tredje år utom i vissa små försurade sjöar där 

fiskbeståndet är för svagt. Där genomförs undersökningen vart sjätte år.  

Kvalitetssäkring 

Provtagning sker av utbildad och erfaren personal. Analys sker hos ackrediterat laboratorium. De 

senaste åren har samtliga analyser genomfört av IVL. 

Undersökning och undersökningstyper 

För att inte bryta den tidserie vi för närvarande har följer vi den äldre standarden för metaller i 

fisk när det gäller ålder på fisken (1+ abborre). Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar 

och vattendrag, version 1:1: 2009-07-09. Naturvårdverket. Metaller och organiska miljögifter i fisk från 

sjöar och vattendrag 1 Version 1:1 : 2009-07-09 

Datahantering/datalagring 

Resultaten rapportera till datavärd nationell datavärd IVL. Resultaten finns tillgängliga på IVL:s 

hemsida.  

Utvärdering och rapportering 

Resultaten värderas löpande men större utvärderingar har genomförts 2007 och 2012. 
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Tidsplan 

 

Undersökning/ 
undersökningstyp 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Vattenkemi i sjöar x x x x x x 
Provfiske i sjöar x   x   
Kvicksilver i 1+ 
abborre 

x   x   

 

Programmet samordnas helt med provfisken i de regionala tidsseriesjöarna (se under delprogram-

met Referenssjöar inom programområde sötvatten). Provtagning planeras vart tredje år. 

Kostnader 

Den sammanlagda kostnaden uppgår år 2015 till 306 000 kr varav provfiske i referenssjöar 

beräknas kosta cirka 93 000 kr och kvicksilveranalyser från fisk i referenssjöar beräknas kosta ca 

20 000 kr. I budgeten har kostnaden räknats upp med ca 2,5 % årligen. 

Samordning och Samarbetspartners/Finansiärer 

Samordning sker med SLU, Sötvattenslaboratoriet och provtagningen i de nationella 

tidsseriesjöarna. 
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* PROVBANKNING OCH ANALYS AV MILJÖGIFTER I FISK 

Syfte 

Syftet med delprogrammet är att utvärdera hur stor den biotillgängliga miljögiftsbelastningen till 

vattenmiljön är i form av att utvärdera haltnivåer i fisk, både över tid och mellan lokaler samt 

gentemot existerande gränsvärden. Detta görs genom att göra haltmätningar i fisk, företrädelsevis 

abborre.  

Förväntade resultat 

Delprogrammet ska ge en god rumslig beskrivning av hur den del av belastningen av miljögifter 

som är biotillgänglig ser ut inom länets sjöar, kust (inklusive övergångsvatten) och havsvatten.  

Delprogrammet ska ge underlag till klassning av miljöstatus med avseende på miljögifter, 

uppföljning av miljökvalitetsnormer, åtgärdsplanering och åtgärdsuppföljning inom arbetet med 

vattenförvaltning och havsmiljöförordningen. Delprogrammet ska även ge underlag för att 

bedöma konsumtionsbegränsningar av fisk. 

Delprogrammet ska ge underlag för uppföljning av miljökvalitetsmålet Levande sjöar och 

vattendrag, främst preciseringarna God ekologisk och kemisk status och Ytvattentäkters kvalitet, 

miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård, främst preciseringarna God 

ekologisk och kemisk status och god miljöstatus och miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, och främst 

då preciseringen Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämne. 

Bakgrund och strategi  

Miljögiftsmätningar i fisk återspeglar hur stor miljögiftsbelastning till vattenmiljön är, och 

speciellt den biotillgängliga delen. Jämfört haltnivåen i ett fåtal vattenprover ger haltmätningar i 

fisk även ett tidsintegrerat mått på belastningen över tid. Haltnivån motsvarar det område fisken 

rört sig över. Med anledning av detta har miljögiftsövervakning i akvatiska system med fördel ofta 

övervakats i provmatriser som fisk och sediment.  

I och med att flera av de befintliga såväl nya prioriterade ämnena har fått EU-gemensamma 

gränsvärden i biota, och då huvudsakligen fisk, bör dessa ämnen övervakas i denna provmatris. 

Utöver detta undersöker Havs- och vattenmyndigheten möjligheten att ta fram flera gränsvärden 

i biota.  

Det gemensamma delprogrammets strategi är att samla in fisk under kommande år och 

provbanka den hos Naturhistoriska riksmuseet. Avsikten är att samla in fisk från Länsstyrelsernas 

egna fiskebeståndsövervakning, om sådan finns, samt med hjälp av andra aktörer så som 

sportfiske- och, fiskevårdsföreningar med flera.  

Det nya gemensamma delprogrammet ska omfatta dels en del med syfte att ta fram underlag för 

statusklassificering av miljögifter i fisk, med fokus på urbant påverkade områden utan 
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recipientkontroll, och en del med syfte att trendövervaka haltnivåer i fisk. Övervakningen får 

utföras i opåverkade områden och i urbant påverkade områden. Fokus för urbant påverkade 

områdena är de områden som finns utan recipientkontroll. 

Till skillnad mot den nationella miljögiftsövervakningen i fisk, där analysen i regal utförs på 

levervävnad, så ska miljögiftsanalyserna inom det gemensamma delprogrammet företrädelsevis 

utföras på muskelvävnad. Detta motiveras av att gränsvärden för de prioriterade ämnena och är 

framtagen för muskelvävnad och att gränsvärden för human konsumtion av fisk är framtagna 

som halt i muskelvävnad. 

Det gemensamma delprogrammets strategi är att länsstyrelserna gemensamt vid ett eller flera 

tillfällen beställer analys av miljögifter i den provbankade fisken, och då vid ett och samma 

ackrediterat analyslaboratorium.  

Utvecklingen av nationella effektbaserade bedömningsgrunder för att bedöma fler ämnens status 

utifrån fisk behöver intensifieras och slutföras under programperioden. Detta tillsammans med 

brist på regional miljöövervakningsmedel utgör det största hindret för Länsstyrelsen att ta fram 

underlag för bedömning av miljögifters kemiska och ekologisk status. Enligt ett kommande 

vägledningsdokument från kommissionen ska övervakning av prioriterade ämnen utföras i fisk på 

trofinivå 4. Vilken betydelse detta kommer ha för övervakningen i det gemensamma 

delprogrammet kommer behöva utredas. 

Objekturval 

I delprogrammets trendövervakningsdel kommer ingå att övervaka både metaller och organiska 

miljögifter i utvalda sjöar, kustvatten och övergångsvatten. 

I delprogrammets uttalade statusklassificeringsdel, kommer objekturvalet i stor utsträckning bero 

på externa aktörers vilja att insamla fisk. Länsstyrelsen avser, om möjligt, att i samråd med dessa 

aktörer framför allt samla in fisk från urbant påverkade vattenområden utan recipientkontroll. 

Kvalitetssäkring 

Fisk som ska insamlas för provbankning ska så gott det går följa den handledning som finns i 

undersökningstyperna och/eller framtagits av Naturhistoriska museet för provbankning och 

analys av miljögifter i fisk. Provinsamlingslokalen bör koordinatsättas. Detta är speciellt viktigt 

för större sjöar och kustområden då fiskar i dessa kan leva uppdelade i olika populationer och 

därmed representera miljögiftsbelastningen för olika områden.  

Analyserna ska utföras av ackrediterade laboratorier. Vid val av analyslaboratorium kommer 

provjämförelser att efterfrågas. Vid behov bör analyserna utförda vid olika tillfällen åtföljas av 

interkalibreringar för att identifiera eventuella systematiska analysfel mellan analyslaboratorier och 

undersökningstillfällen. 
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Undersökning och undersökningstyper 

Provtagningen följer i alla avseenden de metoder som anges i undersökningstyperna ”Metaller 

och organiska miljögifter i fisk” och ”Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och 

vattendrag” och Naturhistoriska riksmuseets instruktionen för provbankning i rapporten 

”Manual for collection, preparation and storage of fish”. 

De ämnen som analyseras kan komma att variera, men följande ämnen föreslås: Kvicksilver, 

hexaklorbensen, hexaklorbutadien, kloralkaner, di(etylhexyl)ftalat (DEHP), polybromerade 

difenyletrar, dikofol, perflouroktansulfonat (PFOS), dioxiner, hexabromcyklododekan och 

heptaklor. Fler ämnen kan tillkomma. 

Datahantering/datalagring 

Datalagring sker vid nationell datavärd för miljögifter i biota (IVL). 

Utvärdering och rapportering 

Resultaten kommer att redovisas i rapport eller liknande samt på Länsstyrelsens hemsida. Mätdata 

kommer när en statusuppdatering av kemisk status och ekologisk status med avseende på 

miljögifter är möjlig att utföra, läggas in i VISS.  

Utgörande ett gemensamt delprogram för flera län, så kommer delprogrammet utvärderas i en 

gemensam utvärdering i slutet av programperioden. 

Tidplan 

Fisk avses att provbankas från sjöar, övergångsvatten och kustvatten varje år under 

programperioden. Länsstyrelserna gör en gemensam beställning av analyser vid ackrediterade 

laboratorier en eller flera gånger under programperioden. 

Kostnader 

Än så länge oklart. 

Samordning och Samarbetspartners/Finansiärer 

Provbankningen bör utgå från fiskbeståndsuppskattningar om länsstyrelsen utför sådan. 

Delprogrammet kommer även söka samarbete med fiskevårdsområdesföreningar, 

sportfiskeföreningar och vattensamverkansgrupper inom länet för att både samla in fisk för 

provbankning och bekosta miljögiftsanalyserna. 

Samverkan kommer även sökas med Vattenmyndigheterna för finansieringen av mätkampanjer i 

fisk. Delprogrammet är ett gemensamt delprogram som är under utveckling. Länsstyrelsen i 

Stockholms län är projektledare.   
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PROGRAMOMRÅDE HÄLSORELATERAD 

MILJÖÖVERVAKNING 
Den hälsorelaterade miljöövervakningen syftar till att övervaka miljöfaktorer som kan påverka 

människors hälsa och ge underlag för uppföljning av miljökvalitetsmålen. 

Att människor blir besvärade eller sjuka på grund av miljöfaktorer innebär, utöver försämrad 

livskvalitet och personligt lidande, kostnader för samhället. Enligt Miljömålskommitténs 

betänkande Framtidens miljö – allas vårt ansvar (SOU 2000:52) uppskattades den miljörelaterade 

ohälsan kosta samhället ungefär 10 miljarder kronor varje år i form av sjukfrånvaro, 

sjukhusbesök, sjukhusinläggningar och mediciner. 

I Kronobergs län är lungcancer en av de vanligaste dödsorsakerna. Antalet lungcancerfall 

påverkas klart av miljöfaktorerna.  

De yttre miljöfaktorer som har störst betydelse för hälsan är luft- och vattenkvaliteten samt 

förekomst av buller. Sambanden mellan inomhusmiljön och hälsan är komplexa. Fukt och mögel 

kan ge astma, medan kunskapen om kemiska ämnen inomhus är bristfällig både när det gäller 

enstaka ämnen och kombinationer av dessa. Radon i bostäder svarar för hälften av den stråldos 

människor utsätts för av joniserande strålning och innebär att risken för lungcancer ökar kraftigt. 

Problem med miljötobaksrök har minskat sedan förbudet att röka i alla serveringslokaler infördes 

2005. 

Länsstyrelsen samarbetar med landstinget Kronobergs när det gäller att bedöma hälso-

konsekvenserna av sökta tillstånd till miljöfarlig verksamhet. När det gäller samverkan med 

Arbets- och miljömedicinsk klinik har arbetet försvårats efter att Länsstyrelsen i Kalmar län tog 

över länets beslut i Miljöprovningsdelegationen, eftersom Kalmar hör till en annan 

miljömedicinsk klinik (Linköping) och inte har ett naturligt samarbete med Lund, som 

Kronobergs län hör till. Det innebär att den kunskap som finns om förhållandena i länet hos 

Arbets- och miljömedicin i Lund inte tas tillvara.  

Hälsorelaterad miljöövervakning omfattar till största delen sötvattens- och luftmätningar som 

beskrivs under respektive delprogram förutom förtätning av miljöhälsoenkäter som har 

prioriterats. 

 

  

Delprogram Genomförandeår

Genomsnitt/år 

från RMÖ    2015-

2020

medel från 

andra för 

övervakning i 

länet

Total årlig 

kostnad för 

mät-

programmet medfinansiär

NMHE/förtätning av enkät 2011, 2015, 2019 3 889 50 000 53 889 Landstinget Kronoberg

regional rapport, 2013, 2017, 2021 19 781 0 19 781 Sydlänsstyrelserna, Landstinget

seminarium 2014, 2018, 2022 2 274 0 2 274 Landstinget Kronoberg

25 944 50 000
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BAKGRUND OCH ÖVERVAKNINGSSTRATEGI 

Inom ramen för den hälsorelaterade miljöövervakningen finns tidstrender från 1970-talet 

respektive 1980-1990-talen. Dock är det svårt att urskilja regionala skillnader i miljörelaterad 

exponering och ohälsa.  

År 2003 genomfördes projektet biobränsle-hälsa-miljö. Innan projektet startade fanns det en 

förväntan att man skulle kunna påvisa att vedeldning har stor betydelse för luftkvaliteten. 

Resultatet visade dock att de genomsnittliga haltnivåer som uppmättes i Växjö endast var något 

högre än bakgrundsnivåerna, till skillnad från den andra studerade orten Lycksele. Av 

slutrapporten framgår att enkäter (drygt 500 deltagare) och dagboksstudier (111 genomförda) om 

besvär av luftföroreningar har ingått i projektet i Växjö. Avsikten var att anlysera detta mot 

luftföroreningsdata, men detta delprojekt slutfördes inte. Växjö kommun har senare gjort en 

kartläggning av föroreningshalter på hela gatunätet i Växjö med hjälp av emissionsdatabasen 

Simair, avseende 2003. 

En rikstäckande enkätundersökning genomfördes för andra gången under 2007 på uppdrag av 

Socialstyrelsen. Arbets- och miljömedicin vid Stockholms läns landsting (AMM) har ansvarat för 

enkätundersökning och Statistiska Centralbyrån (SCB) anlitats för distribution och 

primärbearbetning av enkätsvaren. Den nationella delen/urvalet av Miljöhälsoenkäten medger 

inte analyser på länsnivå. En regional förtätning genomfördes genom att ytterligare 2 000 enkäter 

skickades ut i Kronobergs län. En ny enkätundersökning kommer att genomföras under 2015, 

NMHE15.  

Miljöhälsoenkäterna som genomförts visar att det regionalt inte upplevs några dramatiska hot i 

länet. Totalt sett är det färre bullerstörningar i länet jämfört med det nationella genomsnittet, det 

är mindre luftföroreningar, men fler grävda brunnar, varav ca 20 % inte uppnår tillfredställande 

vattenkvalitet (Miljöhälsorapport 2009, s 112). De mögelproblem som tidigare var problematiska i 

hus från 1960- och 70-talet minskar i omfattning. Resultaten från miljöhälsoenkäten visar dock 

att problemen med allergier har ökat, framförallt i form av nickel- och kontakteksem. Våra barn 

och ungdomar är alltmer stillasittande, vilket kan bli ett hälsoproblem. Tillvaratagande av 

grönområden där barn kan och tillåts vistas blir allt viktigare.  

PRIORITERINGAR INOM PROGRAMOMRÅDET 

Regelbundna mätningar av miljögifter i t.ex. blod, urin och modersmjölk blir kostsamma. Den 

typen av undersökningar genomförs på nationell nivå. Ett kompletterande alternativ kan vara att 

mäta de faktorer i den omgivande miljön som kan påverka människors hälsa samt att kartlägga 

miljörelaterade besvär och effekter, både inom riskgrupper och på befolkningsnivå. Detta kan 

genomföras exempelvis via enkätstudier, såväl nationella som regionala. 
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Inom den nationella hälsorelaterade miljöövervakningen ingår exempelvis studier av exponering 

via luft, mätningar i kroppsvätskor, exponering via livsmedel i samarbete med livsmedelsverket, 

besvärsstudier och humanbiologisk provbank. 

I länet prioriteras förtätning av nationella miljöhälsoenkäter. 

ÖVRIG UPPFÖLJNING 

De mätningar av luftkvaliteten som görs inom programområde luft ger betydelsefull information. 

Luftföroreningar (utomhus) är företrädesvis problematiska i tätorterna, vilket i länet framförallt 

berör Växjö, Ljungby och Älmhult, enligt genomförda beräkningar med emissionsdatabasen 

Simair. Dessa föroreningar orsakas framförallt av bilavgaser. Miljökvalitetsmålens preciseringar 

för halten av partiklar, är mest i riskzonen att inte klaras. Därför görs samordnade mätningar 

sedan 2007. I det nya programmet kommer en ort per kommun i länet att få data under två år 

under mätprogrammets giltighet.  

Mätningar av partiklar i länet i mindre orter med stor förekomst av enskild vedeldning skulle 

behövas. Besvärsundersökningarna i Växjö 2003 skulle kunna utvärderas med hänsyn till de 

haltberäkningar som har gjorts.  

Inom sötvattensprogrammet följs halterna av kvicksilver i ettårig abborre. Även inom 

grundvattenprogrammet genomförs övervakning av betydelse för hälsan, t.ex. mätning av 

vattenkvaliteten. Hälsoeffekter av klimatförändringarna är inte utredda, men mest 

uppmärksammat är hälsoproblem i vissa befolkningsgrupper efter under flera dagar med mer än 

30 graders värme.  

När det gäller inomhusmiljön saknas överblicken över hur stor problematiken kring radon är. 

Detta skulle behöva sammanställas. Alltförfå har dock fortfarande inte mätt radonnivåerna i sina 

villor.  
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* FÖRTÄTNING AV MILJÖHÄLSOENKÄTER 

Syfte 

Samordna, och presentera regionala data så att de blir tillgängliga för dem som behöver dem och 

jämförbara även mellan länen och mellan landstingens samarbetsområden. 

Förväntade resultat 

Att relevanta data från de utsända enkäterna blir tillgängliga och jämförbara för de som behöver 

dem på ett begripligt sätt samt att få en indikation på vilken miljöhälsa som är viktigast att jobba 

med och var resurser behöver sättas in.  

Bakgrund och strategi  

År 1999 (NMHE99), 2003 BMHE03, 2007 (NMHE07), 2011 (BMHE11) har nationella enkäter 

skickats ut till ett stort antal privatpersoner. Nationella rapporter har tagits fram på uppdrag av 

Socialstyrelsen, den senaste av IMM och Karolinska institutet. Regionala rapporter har tagit fram 

inom de samarbetsområden som finns mellan landstingen, oftast av de Arbets- och 

miljömedicinska institutionerna.  

Problemet är att de regionala rapporterna tas fram var för sig och på olika sätt och belyser olika 

enkätsvar och dessutom på olika sätt, vilket innebär att data mellan samarbetsområden inte går att 

jämföra med varandra. I vissa regioner görs inga regionala rapporter alls. 

Projektet syftar till att samordna och göra resultatredovisningarna jämförbara mellan länen. 

Objekturval 

Data hämtas in vid nationella enkätundersökningar och regionala förtätningar av dessa. 

Kvalitetssäkring 

AMM i respektive samverkansregion (omfattande 3-4 län) sammanställer och presenterar 

regionala data i rapporter som gör att uppgifterna användbara och tillgängliga, till exempel för 

planerare i planeringsprocesser, och kanske även dem som fattar beslut om människors miljöer i 

vardagen men även för andra som fattar beslut som har påverkar människors hälsa. 

Undersökning och undersökningstyper 

Den av Naturvårdsverket publicerade metodiken för Undersökningstypen ”Befolkningsenkäter 

inom miljöövervakningen” har visserligen utgått (enligt websidan som uppdaterades 3 december 

2013), men har förmodligen använts vid de senaste enkäterna. 

Datahantering/datalagring 

Data samlas in och lagras av IMM. 
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Utvärdering och rapportering 

Datat ger underlag till ett antal indikatorer på miljömålsportalen:  

• Allergiker/astmatiker och luftföroreningar 

• Besvär av bilavgaser 

• Besvär av inomhusmiljön 

• Besvär av trafikbuller 

• Besvär av vedeldningsrök 

• Bostäder med fukt och mögel 

• Exponering för miljötobaksrök 

• Nickelallergi 

• Sömnstörda av trafikbuller 

Tidplan 

Miljöhälsoenkäterna görs vart fjärde år; varannan gång riktas de till vuxna och varannan gång till 

barn. Nästa enkät skickas ut år 2015 och riktas till vuxna, om Folkhälsomyndigheten fortsätter 

som gjorts tidigare. Det innebär att det förmodligen kommer en nationell rapport år 2017 och 

samtidigt görs regionala data tillgängliga för regionerna som då kan sammanställa sina regionala 

rapporter. 

I det gemensamma delprogrammet bör ingå (obs ingen fullständig lista) 

• Beräkning av hur många enkäter som behövs för att få ett signifikant dataunderlag till 

regionala indikatorer på miljömålsportalen 

• Projektgrupp bildas med representanter för de arbets- och miljömedicinska klinikerna och 

företrädare för landstingen och länsstyrelserna där ett grundpaket definieras av vilka enkätfrågor 

som ska redovisas i de regionala rapporterna och hur de ska presenteras.  

o man enas om vilka frågor som behöver belysas i de olika regionala rapporterna.  

o en grunduppsättning med figurer och diagram tas fram till alla förtätande län, på ett 

sätt som gör data och figurer jämförbara mellan de olika rapporterna. Detta borde ingå i 

förtätningskostnaden. Respektive AMM-klinik tar sedan fram en regional rapport 

grundad på förutsättningarna i länet.  

o Eventuellt tas en mall fram som innehåller ett antal rubriker som ska finnas med 

som en del av det gemensamma delprogrammet. 

o I tillägg till det kan finnas en text som beskriver 

 Länets struktur, miljö, eventuella problem som är kända 

 Arbetsmarknad 

 Befolkningsstruktur 

 mm beroende på vad man kommer överens om i de olika regionerna. 
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Resultatet ska bli att tillräckligt med data samlas in för att förse indikatorerna på 

miljömålsportalen med data, län som förtätar enkäten garanteras redovisning/ regional rapport 

och att rapporter blir jämförbara mellan samverkansområdena, åtminstone för vissa frågor 

Kostnader 

 

Samordning och Samarbetspartners/Finansiärer 

Projektledare är Länsstyrelsen i Blekinge län.  

Deltagande län: Länsstyrelserna i Blekinge, Jönköping, Kalmar, V. Götaland, Skåne, Gävleborg, 

Värmland, Kronoberg, Stockholm, Örebro, Östergötland, Naturvårdsverket (Britta Hedlund), 

och de arbets- och miljömedicinska klinikerna och IMM (Marika Berglund) inom ramen för 

utvecklingsprojektet (genom att de arbets- och miljömedicinska klinikerna inrättar en gemensam 

referensgrupp) samt Folkhälsomyndigheten (Karin Björklund). I många län sker samverkan även 

med landstingen vid beställning av förtätning av enkäter och rapportskrivning. 

Referenser 

Miljöhälsorapport 2009, Socialstyrelsen och Karolinska Institutet, mars 2009. 

Miljö och hälsa 2009. rapport från Skåne, Blekinge, Halland och Kronobergs län 2009.  
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EKONOMISK ÖVERSIKT ÖVER HELA 

PROGRAMPERIODEN  

 

  

Finansiering från RMÖanslaget Genomförandeår 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Samordning, redovisning, kvalitetssäkring  2015-2020

Samordning, redovisning, kvalitetssäkring 59 990 61 490 63 027 64 603 66 218 67 873

Resor och konferenser 10 000 24 750 25 523 10 000 28 138 15 500

delsumma samordning 69 990 86 240 88 550 74 603 94 356 83 373

Luft

Nedfall av luftföroreningar och markvattenkvalitet i 

skog (Krondroppsmätningar) 2015-2020 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000

Luftföroreningar i tätorter avtal tom 2016, forts. 21 474 16 200 16 500 16 800 17 100 17 300

Bidrag till kronobergs luftvårdsförbund 2012-2016 60 000 60 000 0 0 0 0

medlemskap för att finansiera luftmätningar 1987-ff 400 400 400 400 400 400

delsumma luft 99 874 94 600 34 900 35 200 35 500 35 700

Skog

Kryptogamer i ädellövskog 2021-2023 0 0 0 0 0 0

Miljötillståndet i Skog, med data från RIS 2018 7 142 0 3 001 16 153 0 0

delsumma skog 7 142 0 3 001 16 153 6 306 19 696

Jordbruk

Gräsmarker i jordbrukslandskapet, LillNILS 2015-2020 80 000 82 766 82 835 82 906 82 979 83 053

delsumma jordbruk 80 000 82 766 82 835 82 906 82 979 83 053

Landskap

Häckfågeltaxering 2015-2020 23 857 23 928 24 001 24 076 24 153 24 232

Övervakning av skyddsvärda träd 2021-2023 0 0 0 0 0 18 785

Naturens kalender - fenologiövervakning 2015-2020 28 567 14 640 15 006 15 382 15 766 16 160

Exploatering av stränder vid sjöar och vattendrag 2018 0 0 2 314 14 744 4 863 0

delsumma landskap 52 423 38 569 41 322 54 202 44 782 59 177

Våtmarker

Satellitbaserad övervakning av våtmarker 2016-2017 0 0 0 0 0 0

delsumma våtmarker 0 0 0 0 0 0

Sötvatten

Kalkeffektuppföljning 2015-2020 0 0 0 0 0 0

Referensstationer - sjöar (utom kvicksilver i fisk) 2015-2020 114 739 120 816 128 402 130 143 134 994 139 974

Provfisken i referenssjöar 2015, 2018 125 514 0 0 138 076 0 0

Samordnad recipientkontroll 0 0 0 0 0 0

Flodkräfta 2017 0 0 44 410 0 0 0

Uppföljning av malpopulationen 2015-2020 33 558 75 802 76 872 36 138 0 0

Övervakning av utter 2019-2020 2 393 0 0 0 65 567 57 708

vattenväxter i sjöar (makrofyter i N2000sjöar) 2019 0 0 0 0 62 688 0

Stormusslor, Tjockskalig målarmussla, inventering 2016-2018 12 270 12 539 12 815 13 098 0 27 079

delsumma sötvatten 346 955 267 637 320 979 375 935 321 729 283 241

Grundvatten

Samordnad regional råvattenkontroll av grundvatten 2015-2020 44 354 82 422 93 733 75 076 78 453 77 864

Källprovtagning; Grundvattnets allmänna vattenkvalitet 2015-2020 56 956 57 379 57 814 58 259 58 716 59 184

Grundvattennivåer 2015-2020 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

delsumma grundvatten 104 310 142 801 154 546 136 335 140 168 140 048

Miljögiftssamordning

Screening 2015-2020 54 354 99 926 101 174 74 831 103 765 105 109

Kvicksilver i abborrar i referenssjöar 2015, 2018 15 000 0 0 16 000 0 0

Provbankning och analys av kvicksilver i fisk 2015-2020 0 0 0 0 0 0

delsumma miljögifter 69 354 99 926 101 174 74 831 103 765 105 109

Hälsorelaterad miljöövervakning

NMHE/förtätning av enkät 2015, 2019 22 857 0 0 0 20 000 0
regional rapport, 2017, 2021 0 37 569 25 006 3 076 3 153 32 928
seminarium 2018, 2022 0 2 000 0 0 0 9 696

delsumma hälsa 22 857 39 569 25 006 3 076 23 153 42 624

Summa kostnad RMÖ-programmet 852 905 852 108 852 315 853 241 852 739 852 022
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