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Sammanfattning
IVL Svenska Miljöinstitutet AB har på uppdrag av Havsmiljöutredningen (M 2006:05) genomfört
denna studie som syftar till att kartlägga svensk miljöövervakning och annan
undersökningsverksamhet med bäring på havsmiljön. Kartläggningen fokuserar i första hand på att
beskriva aktörer, aktiviteter och dess kostnader på nationell och regional nivå. I möjligaste mån
härrör informationen från år 2005.
Projektet uppskattar den totala årliga kostnaden för den marina miljöövervakningen till någonstans
mellan 40-50 miljoner kr. Av dessa kostnader går ca 90 % till att beskriva miljötillstånd och 10 % till
att övervaka belastningen på havet (ej inkluderande kostnader för tillsynskontroll av punktkällor
med direktutsläpp till havet).
Kostnaden för Naturvårdsverkets nationella miljöövervakningsprogram utgör den största delen av
dessa kostnader, drygt 20 miljoner kr. I dessa kostnader ingår följande delprogram:
-

Embryonalutveckling hos vitmärla, trend- och områdesövervakning
Flodmynningar
Fria vattenmassan
Kustfisk hälsa, trend- och områdesövervakning
Kustfiskbestånd, trend- och områdesövervakning
Makrofauna mjukbotten, trend- och områdesövervakning
Metaller och organiska miljögifter i marin biota, trend- och områdesövervakning
Miljöprovbanken
Toppkonsumenter, trend- och områdesövervakning
Screening
Spridningsberäkningar med Sverigemodellen
Vegetationsklädda bottnar, trend- och områdesövervakning

En översiktlig bedömning ger att kustkontrollprogrammens kostnader uppgår till ca 9 miljoner kr
per år och att länsstyrelserna årligen avsätter ca 7 miljoner inom området Kust och Hav.
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1 Inledning
Miljöövervakning är, enligt Naturvårdsverket, ”en integrerad del av miljöarbetet som ger besked om det
generella tillståndet i miljön” (Naturvårdsverket 2006). Miljöövervakningen är föremål för regelbunden
omprövning och i takt med att hotbilderna förändras tillkommer nya mätningar, medan andra dras
ned i omfattning eller helt upphör (Naturvårdsverket 2003). Behovet av långsiktighet ställer
samtidigt höga anspråk på kvalitetssäkring. Miljöövervakningens arbetsmetoder måste därför vara
noggrant fastställda och dokumenterade (Naturvårdsverket 2005). Ett annat grundläggande krav
inom miljöövervakningens kontroll- eller övervakningsprogram är att resultaten är testbara
(Naturvårdsverket 2004).
Sverige är anslutet till konventionen för skydd av Östersjöns miljö och har därigenom förbundit sig
att bedriva övervakning på ett antal provtagningsstationer i Östersjön. Många andra svenska
mätserier ingår dessutom i internationellt fastställda övervakningsprogram (Naturvårdsverket 2003).
I och med de nationella miljömålens tillkomst har uppföljningen av miljöeffekter i naturen fått
större betydelse. Därför måste det gå att avgöra om och när målen uppnåtts eller hur långt det är
kvar till målet (Naturvårdsverket 2003).
Havsmiljöutredningen har tillsatts för att göra en översyn av hur forskning, miljöövervakning och
andra undersökningar bättre kan användas för att skapa en god havsmiljö. IVL Svenska
Miljöinstitutet AB har på uppdrag av Havsmiljöutredningen (M 2006:05) genomfört denna studie
som syftar till att kartlägga svensk miljöövervakning och annan undersökningsverksamhet med
bäring på havsmiljön. Kartläggningen fokuserar i första hand på aktiviteter på nationell och regional
nivå. Kostnader som anges i denna studie gäller år 2005.

2 Metod
2.1 Frågeformulär
Metoden som användes i denna studie var insamling av information med hjälp av ett frågeformulär.
Frågeformuläret definierades tidigt i processen. Syftet med formuläret var att konkretisera de frågor
som sedermera skulle besvaras via internetsökningar samt i mån av tid även via telefonintervjuer.
Frågeformuläret remitterades till experter vid olika instanser innan datainsamlingen påbörjades.
Syftet med remissen var att kommentarer på upplägget skulle samlas in så tidigt som möjligt
eftersom erfarenheten visat att sådan planeringstid snabbt tjänas in genom att mindre arbete
behöver läggas på datainsamling och sammanställningar. Frågeformuläret återfinns i bilaga 1.

2.2 Databasuppbyggnad
Projektet hanterar stora mängder data som skall vara sökbara i olika skärningar och därför har en
relationsdatabas skapats. Mot databasen har formulär för inmatning och utsökning av information
byggts upp (Figur 1). Databasen har skapats i Microsoft Access och används som ett verktyg för att
strukturera insamlad information.
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Figur 1. Databasformulär

2.3 Datainsamling
En stor del av projektet har handlat om datainsamling. Insamlingen har till stor del skett genom
internetsökningar samt personliga kontakter, via telefon och e-post. Till en början låg fokus på den
nationella miljöövervakningen för att senare övergå till regional miljöövervakning. Den regionala
miljöövervakningen undersöktes genom djupare studier av några regioner. Kontakt har bland annat
tagits med Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län samt Blekinge län, ett antal
kustvattenvårdsförbund/kommittéer, Umeå Marina Centrum, Göteborgs Marina centrum,
Länsstyrelser och datavärdar.

3 Nationell miljöövervakning
Den statligt finansierade miljöövervakningen är indelad i tio olika programområden (se nedan).
Miljötillståndet behandlas inom flera programområden och varje programområde är uppbyggt av
flera delprogram. Varje delprogram kan i sin tur innefatta flera olika typer av undersökningar. En
undersökningstyp kan dessutom innehålla mätningar av ett antal variabler.
Den nationella miljöövervakningen är indelad i följande programområden:
-

Luft
Kust och hav
Sötvatten
Fjäll
Skog
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-

Jordbruksmark
Hälsorelaterad miljöövervakning
Landskap
Våtmark
Miljögiftssamordning

De program som berör denna studie är främst ”Kust och hav” och ”Sötvatten” (Tabell 1). I
Programmet Sötvatten ingår delprogrammet ”Flodmynningar”. Att endast ”Flodmynningar” valts
har att göra med att prover som tas i flodmynningarna antas inkludera allt som kommer med
vattendragen. En detaljerad beskrivning av de olika delprogrammen, vad gäller syfte, innehåll o.d.
kommer senare i detta kapitel, se avsnitt 3.1 – 3.12.
Tabell 1.

Tabellen visar aktuella, nationella, övervakningsprogram som rör den marina miljön.
Kursiverade delprogram ingår inte i studien.

Programområde
Kust och hav

Delprogram
Makrofauna mjukbotten, trend- och områdesövervakning
Embryonalutveckling hos vitmärla, trend- och områdesövervakning
Vegetationsklädda bottnar, trend- och områdesövervakning
Fria vattenmassan
Kustfiskbestånd, trend- och områdesövervakning
Kustfisk hälsa, trend- och områdesövervakning
Toppkonsumenter, trend- och områdesövervakning
Metaller och organiska miljögifter i marin biota, trend- och områdesövervakning
Badvatten

Sötvatten

Flodmynningar
Referensstationer – grundvatten
Referensstationer – vattendrag
Referensstationer – sjöar
Stora Sjöarna
Miljögifter – provbankning
Miljögifter – analyser
Övrigt

Miljögiftssamordning

Miljöprovbank
Retrospektiva studier
Screening
Miljögifter i urban miljö

Luft

Spridningsberäkningar med Sverigemodellen

Naturvårdsverket är ansvarigt för planering och drift av den nationella miljöövervakningen och
ansvariga för övervakningen sitter på miljöövervakningsenheten vid Naturvårdsverkets
miljöanalysavdelning. Regeringens krav på en effektiv miljöövervakning är att den ska beskriva
tillståndet i miljön, bedöma hotbilder, lämna underlag för åtgärder, följa upp beslutade åtgärder
samt ge underlag för analys av olika utsläppskällors nationella och internationella miljöpåverkan.
Miljömålsrådet, vid Naturvårdsverket, fattar beslut om fördelning av medel till nationell och
regional miljöövervakning. Uppdraget att utföra den nationella miljöövervakningen läggs på olika
utförare, t.ex. Göteborgs universitets Marina Forskningscentrum, Stockholms Marina
Forskningscentrum, Umeå Marina Forskningscentrum, Naturhistoriska Riksmuseet och Sveriges
lantbruksuniversitet. Utförarna av den marina övervakningen presenteras närmare i Tabell 3, samt i
avsnitt 4.1.
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Vissa utförare fungerar även som datavärdar, vilka har till uppgift att samla, arkivhålla, granska,
sammanställa och tillhandahålla såväl egna som andras miljöövervakningsdata. Mer information om
datavärdarna finns i avsnitt 4.7.
Kostnader för delprogrammen i den nationella marina miljöövervakningen presenteras i Tabell 2.
Kostnaden gäller år 2005 och finansiering sker genom Naturvårdverkets miljöövervakningsanslag.
Tabell 2.

Kostnad per nationellt delprogram år 2005. Finansiering genom Naturvårdsverket.
(* uppskattning enligt Odsjö 2007)

Delprogram
Embryonalutveckling hos vitmärla, trend- och områdesövervakning
Flodmynningar
Fria vattenmassan
Kustfisk hälsa, trend- och områdesövervakning
Kustfiskbestånd, trend- och områdesövervakning
Makrofauna mjukbotten, trend- och områdesövervakning
Metaller och organiska miljögifter i marin biota, trend- och
områdesövervakning
Miljöprovbanken*
Toppkonsumenter, trend- och områdesövervakning
Screening
Spridningsberäkningar med Sverigemodellen
Vegetationsklädda bottnar, trend- och områdesövervakning
Summa

Total budget
476 000
1 424 000
7 173 000
630 000
1 640 000
2 292 000
2 846 500
650 000
2 730 000
4 473 000
500 000
1 424 000
26 258 500

3.1 Makrofauna mjukbotten, trend- och
områdesövervakning
Information om delprogrammet kommer från Kvalitetsdeklaration för delprogrammet
Makrofauna mjukbotten, trend- och områdesövervakning, Naturvårdsverket,
www.naturvardsverket.se, 2006-12-01
Syftet med delprogrammet är att påvisa långtidsförändringar orsakade av övergödning och syrebrist.
Delprogrammet är indelat i tre undersökningsområden; Bottniska viken, egentliga Östersjön samt
Västerhavet. Genom att följa tillståndet hos den stationära mjukbottenfaunan är det möjligt att göra
kopplingar till förändringar av lokala förhållanden.
Kvantitativa prover av mjukbottenfauna, sediment och bottenvatten insamlas varje år, dock inte vid
alla stationer.
Beställare av programmet är Naturvårdsverkets miljöövervakningsenhet och utförare är Umeå
Marina Forskningscentrum, Stockholms universitet, Göteborgs universitet.
Delprogrammet skall ge underlag för uppföljning av miljömålen ”Ingen övergödning” samt ”Hav i
balans”. Delprogrammet skall även utgöra en integrerad del av de internationella
övervakningsprogrammen inom ramen för HELCOM (Helsingsforskommissionen) och OSPAR
(Oslo- och Pariskonventionen, vilken täcker Nordostatlanten inklusive Kattegatt och Skagerrak).
Programutformningen utförs i samverkan mellan ansvarig vid Naturvårdsverket och projektledare
hos utföraren. Projektledaren är ansvarig för detaljplaneringen och genomförande av
undersökningarna samt för kvalitetssäkring, utvärdering och rapportering. För kvalitetskontroll,
statistisk analys och utvärdering samt dataleverans till datavärd ansvarar respektive projektansvarig.
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Lagring av data sker dels hos utföraren, samt hos kontrakterad nationell datavärd (BIOMAD,
Stockholms universitet)
De marina forskningscentra UMF, SMF och GMF använder resultaten från programmet som en
del i en årlig tillståndsbeskrivning av havsmiljön. Resultaten rapporteras huvudsakligen via årliga
tillståndsbeskrivningar samt på GMF:s hemsida (gäller undersökningar gjorda i Västerhavet).
Resultaten kompletteras med vetenskapliga artiklar där resultat och trender bedöms ha ett
vetenskapligt värde.

3.2 Embryonalutveckling hos vitmärla, trend- och
områdesövervakning
Information om delprogrammet kommer från Kvalitetsdeklaration för delprogrammet
Embryonalutveckling hos vitmärla, trend- och områdesövervakning, Naturvårdsverket,
www.naturvardsverket.se, Versionsnummer 2005:1
Delprogrammet omfattar ett skärgårdsområde i egentliga Östersjön samt en nord-sydlig transekt i
Bottenhavet. Om möjligt sammanfaller stationsvalet med bottenfaunaprogrammet via Stockholms
Marina Forskningscentrum och Umeå Marina Forskningscentrum.
Syftet är att påvisa långsiktigt förändringar av främst metaller och organiska miljögifter genom
dokumentation av vitmärlans embryonalutveckling.
Beställare av programmet är Naturvårdsverkets miljöövervakningsenhet och utförare, år 2005, var
Institutionen för tillämpad miljöanalys (Stockholms universitet).
Programutformningen utförs i samverkan mellan ansvarig vid Naturvårdsverket och projektledare
hos utföraren. Projektledaren är ansvarig för detaljplaneringen och genomförande av
undersökningarna samt för kvalitetssäkring, utvärdering och rapportering. För kvalitetskontroll,
statistisk analys och utvärdering samt dataleverans till datavärd ansvarar Ph. Dr., Ann-Kristin
Eriksson, vars lön delvis täcks genom medel för programmet.
Delprogrammet finansieras till stor del inom ramen för Naturvårdsverkets miljöövervakningsanslag.
Verksamheten finansieras dock till viss del från utförande institution i form av dyrbar utrustning
som stereomikroskop och bildanalysutrustning. Vidare är fartygstiden kraftigt subventionerad
genom fartygsanslag från SMF och UMF.
Resultaten används av de marina forskningscentra SMF och UMF för att skapa en årlig
tillståndsbeskrivning av havsmiljön.
Resultaten inom programmet används för att producera en årlig tillståndsbeskrivning över
vitmärlornas hälsotillstånd och över de sedimentrelaterade klimatvariabler som kan inverka. En
översyn av programmets utformning och ingående variabler görs vart 5:e år på Naturvårdsverkets
initiativ.
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3.3 Vegetationsklädda bottnar, trend- och
områdesövervakning
Syftet med delprogrammet är att belägga långsiktiga förändringar i våra kustområden, främst med
avseende på övergödning. Syftet är vidare att följa de vegetationsklädda växtsamhällenas och
blåmusslans förändringar med tiden. Provtagning av vegetationsklädda bottnar sker en gång per år
inom 3 områden vid Askö (Södermanland) och inom ett område vid Gotland samt vid
Gullmarsfjorden (Bohuslän). Gotlandsområdet är ett område relativt opåverkat av kustutflöden,
vilket motsvarar det fria vattnets utsjölokaler. Resultaten från övervakningen ska fungera som
referens för regionala och lokala miljöövervaknings- och recipientkontrollprogram. Utförare är
Stockholms universitet och Göteborgs universitet. (www.naturvardsverket.se, www.smf.su.se)
Naturvårdsverkets anslag för delprogrammet år 2005 var 1 424 000 kr varav 949 000 gick till
Stockholms universitet och 475 000 till Göteborgs universitet. Stockholms universitets summa
inkluderade 19 000 i fartygskostnader.

3.4 Fria vattenmassan
Information om delprogrammet kommer från Kvalitetsdeklaration för delprogrammet Fria
Vattenmassa, trendövervakning, Naturvårdsverket, www.naturvardsverket.se,
Versionsnummer 2000:1
Delprogrammet omfattar havsmiljön i Bottniska viken, egentliga Östersjön och Västerhavet.
Den pelagiala övervakningen ska följa förändringar i miljötillståndet med avseende på biologisk
mångfald och eutrofiering.
Beställare av programmet är Naturvårdsverkets miljöövervakningsenhet och utförare är Umeå
marina forskningscentrum, Institutionen för systemekologi (Stockholms universitet) samt SMHI.
Syftet är att skapa förutsättningar för ett hållbart nyttjande av havsresurserna, ett hav i balans, samt
en levande kust och skärgård.
Den lågfrekventa pelagialövervakningen genomförs inom SMHI:s egenfinansierade verksamhet.
Vid SMF och UMF finansieras de nationella pelagialprogrammen via Naturvårdsverkets
miljöövervakningsanslag. Ämneskompetens finansieras ej inom projekten utan baseras på
respektive universitets eller instituts basanslag. Fartygstiden är subventionerad genom speciella
fartygsanslag vid respektive organisation.
Data från programmet används vid de internationella tillståndsbeskrivningarna av Östersjön och
Västerhavet, som sammanställs inom HELCOM (Helsingforskommissionen) respektive OSPAR
(Oslo- och Pariskonventionen).
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3.5 Kustfiskbestånd, trend- och områdesövervakning
Information om delprogrammet kommer från Kvalitetsdeklaration för delprogrammet
Kustfiskbestånd, trend- och områdesövervakning, Naturvårdsverket,
www.naturvardsverket.se, Versionsnummer 2001:1
Delprogrammet omfattar kustfiskbestånd i Bottniska viken, egentliga Östersjön och Västerhavet.
Delprogrammets syfte är att påvisa långsiktiga belastningsförändringar av övergödning, metaller
och organiska miljögifter i den marina miljön genom att dokumentera beståndsutveckling, tillväxt
och fortplantning hos stationär kustfisk i referensområden samt att till viss del följa den biologiska
mångfalden.
Beställare av programmet är Naturvårdsverkets miljöövervakningsenhet och utförare är
Fiskeriverket. Resultaten lagras hos datavärden Fiskeriverket och redovisas till de marina
forskningscentrumen för årliga tillståndsbeskrivningar i den marina miljön.
Syftet är att påvisa långsiktiga förändringar belastningsförändringar av övergödning, metaller och
organiska miljögifter i den marina miljön.
Delprogrammet finansieras i sin helhet av Naturvårdsverket. Naturvårdsverkets anslag för
delprogrammet år 2005 var 700 000 kr.

3.6 Kustfisk hälsa, trend- och områdesövervakning
Information om delprogrammet kommer från Kvalitetsdeklaration för delprogrammet
Kustfisk hälsa, trend- och områdesövervakning, Naturvårdsverket,
www.naturvardsverket.se, Versionsnummer 2001:1
Delprogrammet omfattar undersökningar av hälsotillstånd hos kustfisk i Bottniska viken (abborre),
egentliga Östersjön (abborre, tånglake) och Västerhavet (tånglake).
Syftet är främst att påvisa långsiktiga förändringar av miljötillståndet i kustområden genom att med
hjälp av biokemiska, fysiologiska, histologiska och patologiska metoder dokumentera
hälsotillståndet hos stationär kustfisk i referensområden.
Beställare av programmet är Naturvårdsverkets miljöövervakningsenhet och utförare är
Institutionen för tillämpad miljövetenskap (Göteborgs universitet) samt Zoologiska Institutionen
(Göteborgs universitet). Datavärd är Fiskeriverket.
Delprogrammet finansieras i sin helhet av Naturvårdsverket. Naturvårdsverkets anslag för
delprogrammet år 2005 var 960 000 kr.

3.7 Toppkonsumenter, trend- och områdesövervakning
Information om delprogrammet kommer från Kvalitetsdeklaration för delprogrammet
Marina toppkonsumenter, Naturvårdsverket, www.naturvardsverket.se, 2006-12-01
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Beställare av programmet är Naturvårdsverkets miljöövervakningsenhet och utförare är
Naturhistoriska riksmuseet.
Syftet är att studera långsiktiga effekter av miljögifter i den marina miljön genom att dokumentera
populationsutveckling för gråsäl, vikarsäl och knubbsäl i Östersjön i kombination med studier av
sälarnas hälsotillstånd.
Resultaten från programmet används av de marina forskningscentra UMF, SMF och GMF som en
del i en årlig tillståndsbeskrivning av havsmiljön i Bottniska viken, egentliga Östersjön och
Västerhavet. Information från delprogrammet är också av intresse för länsstyrelserna och
kommuner som referensmaterial. Informationen från gråsälsinventeringarna används också av
finska, estniska och ryska myndigheter för att beräkna hela Östersjöbeståndet av gråsäl. Material
från miljöprovbanken (se avsnitt 3.10) används också av oberoende forskare både från Sverige och
övriga världen.
Data från delprogrammet rapporteras till nationell datavärd. Biologiska data rapporteras till
BIOMAD, Stockholms universitet.
Delprogrammet finansieras primärt inom ramen för Naturvårdsverkets miljöövervakningsanslag.
Naturvårdsverkets anslag för delprogrammet (exklusive havsörn) år 2005 var 2 730 000 kr.

3.8 Metaller och organiska miljögifter i marin biota,
trend- och områdesövervakning
Information om delprogrammet kommer från Kvalitetsdeklaration för delprogrammet
Metaller och organiska miljögifter i marin biota, trend- och områdesövervakning,
Naturvårdsverket, www.naturvardsverket.se, Versionsnummer 2001:1
Syftet är att belägga långsiktiga trender med avseende på innehållet av metaller och organiska
miljögifter i marina organismer (fisk, blåmussla, sillgrissleägg).
Provtagning sker en gång per år i 3 områden i Bottniska viken, 4 områden i egentliga Östersjön
samt 2 områden i Kattegatt-Skagerrak. Biologiskt material lagras i Miljöprovbanken vid NRM.
Utförare är Naturhistoriska Riksmuseet (insamling, provberedning, utvärdering), Institutet för
Tillämpad Miljöforskning vid Stockholms Universitet (analys av organiska miljögifter), Institutionen
för Miljöanalys vid Sveriges Lantbruksuniversitet (analys av metaller), Institutionen för Miljökemi,
Umeå Universitet (analys av organiska miljögifter).
Beställare är Naturvårdsverkets miljöövervakningsenhet och delprogrammet finansieras av
Naturvårdsverkets miljöövervakningsanslag.
Resultaten från programmet används bland annat av de marina forskningscentrumen för årliga
tillståndsbeskrivningar av havsmiljön. De används även av centrala myndigheter (Naturvårdsverket,
SCB och Livsmedelsverket) för olika sammanställningar. Resultaten rapporteras till nationell
datavärd samt till ICES (International Council for the Exploration of the Sea) och HELCOM
(Helsingsforskommissionen).
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Nationell datavärd är IVL Svenska Miljöinstitutet och de ansvarar för tillgängligheten av data. Data
rapporteras även i bearbetad eller obearbetad form direkt från NRM till användare. Data
kontrolleras bland annat med hjälp av statistiska metoder. Data kontrolleras ytterligare en gång vid
rapportering till ICES med hjälp av ICES screeningprogram för datakontroll. Kvalitetskontroller
sker fortlöpande och extra kontroller genomförs vid byte av utrustning eller standardlösningar. Vid
byte av analysmetod eller laboratorium sker omfattande parallellanalyser.

3.9 Flodmynningar
Information om delprogrammet kommer från Kvalitetsdeklaration för delprogrammet
Flodmynningar, Naturvårdsverket, www.naturvardsverket.se, Versionsnummer 2001:1
Programmet omfattar endast vattenkemi, med provtagningar 12 gånger per år. Syftet med
delprogrammet är att följa stora vattendrag under lång tid för att detektera eventuella kemiska
förändringar som beror av storskaliga förändringar i miljön som t.ex. klimatförändringar eller
ändrad deposition av luftföroreningar. Utförare är Institutionen för Miljöanalys vid Sveriges
Lantbruksuniversitet.
Resultat från programmet rapporteras till HELCOM och OSPAR (Oslo- och Pariskonventionen,
vilken täcker Nordostatlanten inklusive Kattegatt och Skagerrak) som en del av rapporteringen av
tillförseln av ämnen till omgivande hav.
Utformningen av programmet sker av Naturvårdsverket i samråd med övriga delprogram inom den
nationella miljöövervakningen. Lagring av data sker hos datavärd som är Institutionen för
miljöanalys. Utvärderingar och analyser utförs vanligen av flera personer och granskas alltid av
erfaren akademiskt utbildad personal före publicering.
Kvalitetssäkringsarbetet utvecklas fortlöpande i samtliga led, från provtagning till analys av resultat.
För provtagning gäller att provtagarna skall ha kunskap enligt Naturvårdsverkets föreskrift.
Anvisningar för provtagningar skickas årligen ut till provtagarna. De vattenkemiska analyserna
utförs vid ackrediterade laboratorium (SWEDAC) och därmed har omfattande rutiner för
kvalitetssäkring utarbetats. Laboratoriet kontrolleras årligen av SWEDAC. Vidare deltar laboratoriet
i relevanta interkalibreringar, såväl nationella som internationella.
Mätprogrammet bidrar till att belysa följande fyra av Sveriges miljömål; Endast naturlig försurning,
Giftfri miljö, Ingen övergödning samt Hav i balans.
Naturvårdsverkets anslag för delprogrammet år 2005 var 1 424 000 kr.

3.10 Miljöprovbank
En miljöprovbank är en vetenskaplig institution som har resurser för insamling, tillvaratagande och
bevarande av prover från miljön, vilka är avsedda för miljöforskning och miljöövervakning
(www.naturvardsverket.se).
Miljöprovbanken, vid Naturhistoriska riksmuseet, har en av landets största och äldsta samlingar av
miljöprover från den yttre miljön. De äldsta materialen är från mitten av 1960-talet.
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Miljöprovbanken är en central organisation för insamling, transport, preparering och förvaring av
miljöprover med nationell täckningsgrad (www.nrm.se).
Miljöprovbanken har internationella kontakter. Samordning av miljöprovbanksverksamhet i de
Nordiska länderna har pågått inom ramen för verksamheten i Nordiska Ministerrådet
(www.nrm.se).
Miljöprovbanken har idag prover från mer än 260 000 organismer, huvudsakligen djur- men även
växtprover. Majoriteten av proverna förvaras nedfrysta vid -30°C och -80°C. Vissa material lagras
torrt vid rumstemperatur (www.nrm.se).
Miljöprovbankens material är tillgängligt för vetenskapligt bruk inom biodiversitets- och
miljöforskningen efter skriftlig förfrågan. Kostnader för provtagning debiteras beställaren
(www.nrm.se).
Naturvårdsverkets anslag för drift av miljöprovbanken år 2005 var 1 500 000 kr. I den summan
ingår prover från bestämda lokaler inom terrestra, limniska och marina program. Ungefär 8 000 –
10 000 prover samlas in under ett år och merparten av dem kommer från marina program. En
uppskattning från Tjelvar Odsjö (Naturhistoriska riksmuseet 2007) är att 600 000 – 700 000 kr av
Naturvårdsverkets anslag går till den marina miljön.

3.11 Screening
Screeningundersökningar är ett första led i identifieringen av kemiska ämnen som kan medföra
hälso- och miljöproblem. Undersökningarna används för att ge ett beslutsunderlag innan ämnen
inkluderas i löpande tidsserieövervakning. Resultaten från screeningsundersökningar bidrar därmed
till underlaget för eventuella beslut om åtgärder rörande kemikalieanvändningen, inkorporering i
reguljära miljöövervakningsprogram eller annan form av uppföljning (www.naturvardsverket.se,
www.ivl.se).
Screeningprogram kan vara uppbyggda på olika sätt. Ett sätt är att genomföra breda undersökningar
av organiska miljögifter i representativa områden. Ett annat sätt är att bredare studera något ämne i
taget. En screening innebär, enligt IVL Svenska Miljöinstitutet, att man samlar in prover på många
lokaler och i många matriser, men endast få prover per lokal och matris.
Beställare är Naturvårdsverket, utförare av screening 2005 var IVL Svenska Miljöinstitutet
(2 700 000 kr av Naturvårdsverkets totala budget), WSP Environmental (445 000 kr av den totala
budgeten) samt Umeå universitet (429 000 kr av den totala budgeten). Naturvårdsverkets anslag för
delprogrammet år 2005 var 4 473 000 kr. I den summan ingår, förutom screening 2005, ett antal
mindre studier som till exempel litteraturstudie av vissa utvalda ämnesgrupper inför beslut om
screening 2006 (150 000 kr). Datavärd är IVL Svenska Miljöinstitutet.
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3.12 Sverigemodellen – Spridningsberäkningar med
MATCH-Sverige modellen
Information om delprogrammet kommer från Kvalitetsdeklaration för delprogrammet
Spridningsberäkningar med MATCH-Sverige modellen, Naturvårdsverket,
www.naturvardsverket.se, Version 1, 2005-08-08.
MATCH-Sverige modellen är en atmosfärskemisk spridningsmodell som skall kartlägga de aktuella
förhållanden och följa förändringar i tiden av såväl luftkoncentrationer som deposition av kväve.
Årliga beräkningar med MATCH-Sverige modellen skall geografiskt kartlägga aktuella förhållanden
och följa förändringar i tiden av deposition av svavel, kväve och baskatjoner över Sverige samt
närliggande delar av Östersjön och Västerhavet. Delprogrammet berör de nationella miljömålen
försurning, övergödning och luftkvalitet i urban miljö.
Resultaten används bland annat för miljömålsuppföljning och som indata i form av
bakgrundsvärden till mera högupplösta studier. MATCH-Sverige modellen utnyttjas även för
kvalitetskontroll av mätdata från de svenska internationella, nationella och regionala
nederbördskemiska stationsnäten.
Beställare är Naturvårdsverkets miljöövervakningsenhet. Utförare av delprogrammet är SMHI och
Naturvårdverkets anslag år 2005 var 500 000 kr.

4 Aktörerna
Miljöövervakningsdata tas fram av många olika aktörer. En grundläggande strategi hos
Naturvårdsverket är att data ska lagras nära dem som genererat dem, d.v.s. hos utförarna. Där finns
i regel detaljkunskap om hur värdena är framtagna och vad de står för.
Ur tillgänglighetssynpunkt är det däremot en fördel om data samlas på ett begränsat antal ställen
och att datastrukturen i största möjliga utsträckning är gemensam. Miljöövervakningens datastrategi
måste balansera dessa två motsatta krav (www.naturvardsverket.se).
För att ge bra tillgänglighet av data använder Naturvårdsverket s.k. datavärdar för lagring och
distribution av grunddata. Miljöövervakningens datavärdar har tillgång till alla resultat inom ett visst
ämnesområde. Det ger möjlighet till god överblick och sammanställningar av olika typer av resultat.
Naturvårdsverket (eller en länsstyrelse) har upphovsrätten till grunddata från miljöövervakningen
genom avtal med utförare och datavärdar. Grunddata som är resultat av miljöövervakningen är
offentliga och utdrag ur databasen kan beställas från respektive datavärd. Kostnaden för utdragen
varierar beroende på vem som behöver data och i vilken form intressenten vill ha resultaten.
De huvudsakliga aktörerna inom den svenska marina miljöövervakningen och deras roll presenteras
i Tabell 3.
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Tabell 3.

Huvudsakliga aktörer i den svenska marina miljöövervakningen år 2005

Beställare

Huvudsakliga aktörer
Naturvårdsverket
Kustvattenvårdsförbund

Finansiärer

Naturvårdsverket
Kustvattenvårdsförbund

Utförare

GMF - Göteborgs universitets Marina Forskningscentrum
SMF - Stockholms Marina Forskningscentrum
UMF - Umeå Marina Forskningscentrum
NRM – Naturhistoriska Riksmuseet
SLU - Sveriges lantbruksuniversitet
ITM - Institutionen för tillämpad miljövetenskap
Fiskeriverket
SMHI - Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Umeå universitet, Miljökemi
SMED – Svenska MiljöEmissionsData

Datavärdar

SMHI - Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Stockholms universitet, SMF - Stockholms Marina
Forskningscentrum
Fiskeriverket
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
SGU – Sveriges geologiska undersökning
SMED – Svenska MiljöEmissionsData

4.1 Utförare
4.1.1 Göteborgs universitets Marina Forskningscentrum,
Stockholms Marina Forskningscentrum, Umeå Marina
Forskningscentrum
”Sveriges tre marina forskningscentra inrättades av regeringen år 1989 vid universiteten i Göteborg, Stockholm och
Umeå för att samordna, stödja och informera om den marina miljöövervakningen, forskningen och utbildningen.”
(http://www.gmf.gu.se/ 2007-01-22)
Målet med de marina forskningscentra är att öka intresset, förståelsen och kunskapen om havet,
dess betydelse och funktion samt även den mänskliga påverkan på den marina miljön.
Verksamheten styrs av förordningen om marina centra och leds av en styrelse där ordföranden
utses av regeringen. De marina centra är nationella resurser och fungerar som paraplyorganisationer
för all marin forskning i Sverige
GMF:s geografiska ansvarsområde omfattar Öresund, Kattegatt och Skagerak. SMF:s huvudsakliga
ansvarsområde är Egentliga Östersjön och UMF ansvarar för Bottniska viken.

4.1.2 NRM – Naturhistoriska Riksmuseet
Enheten för miljögiftsforskning ansvarar för den nationella miljögiftsövervakningen på uppdrag av
Miljömålsrådet vid Naturvårdsverket. Detta innebär att material årligen insamlas från olika områden
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i landet för kemisk analys av miljögifter. Material från insamlingen bevaras i Miljöprovbanken (se
avsnitt 3.10) vid Naturhistoriska riksmuseet.
Målet med den nationella övervakningen av miljögifter är att beskriva tillståndet, bedöma hotbilden
såväl i ett lokalt, regionalt som globalt perspektiv, samt att för framtida forskning och bedömningar
dokumentera det nuvarande tillståndet i förhållande till tidigare situation. Övervakningen skall
resultera i underlag för åtgärder, d.v.s. för målformuleringar, prioriteringar och faktiska beslut om
åtgärder. Övervakningen skall även användas för att följa upp och redovisa resultat av genomförda
åtgärder.
Resultaten från de biologiska och kemiska analyserna, som görs för områden som ej är direkt
påverkade av någon speciell föroreningskälla (s.k. referenslokaler), ligger till grund för trendstudier
av olika kemiska ämnen. Genom verksamheten ges myndigheter, institutioner och allmänhet
information om det aktuella läget i ett långsiktigt perspektiv beträffande miljögiftssituationen i
landets natur.

4.1.3 SLU - Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet har uppdraget från regeringen att bedriva fortlöpande miljöanalys och
SLU:s styrelse har fastställt följande (www.slu.se):
"Fortlöpande miljöanalys syftar till att följa växlingar i miljöns tillstånd, värdera problem och lämna underlag för ett
hållbart nyttjande av naturresurserna."
År 2005 fungerade SLU som utförare för metallanalyser i blåmussla, fisk och sillgrissleägg.

4.1.4 ITM - Institutionen för tillämpad miljövetenskap
(Stockholms universitet)
ITM startade, som ett forskningsinstitut, år 1992 och 2005 integrerades ITM fullständigt med
Stockholms universitet. (http://www.itm.su.se/itm/history.php)
År 2005 fungerade Institutionen för tillämpad miljövetenskap som utförare för analys av organiska
miljögifter i blåmussla, fisk och sillgrissleägg.

4.1.5 Fiskeriverket
Fiskeriverket har ansvar för de delar som berör fisk i sötvatten och vid Sveriges kust. Fiskeriverket
har även provtagning i egen regi som berör alla vattenområden, inklusive öppet hav. Provtagningen
bidrar till en fortlöpande kunskapsuppbyggnad om tillståndet för fiskbestånd i svenska vatten.
(www.fiskeriverket.se)
År 2005 var Fiskeriverkets Kustlaboratorium utförare av delprogrammet ”Kustfisk bestånd” i
Bottenviken, egentliga Östersjön samt Västerhavet.
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4.1.6 SMHI
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut utför bland annat kemiska och fysiska mätningar
i Sveriges havsområden. Deras mätprogram är en del av Sveriges nationella miljöövervakning och
samlar in data med känd kvalitet och med syfte att skapa långsiktiga tidsserier. Övervakningen
omfattar den aktuella miljösituationen i Västerhavet och Östersjön.
År 2005 var SMHI utförare av delprogrammen ”Fria Vattenmassan” samt ”spridningsberäkningar
med Sverigemodellen”.

4.1.7 IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Utsläpp av metaller till luft och vatten är ett känt miljöhot. IVL Svenska Miljöinstitutet tar prover
och analyserar metallers spridning och farlighet i naturen. I Naturvårdsverkets screening 2005
ingick såväl nationella som regionala mätningar av ett antal kemikalier och läkemedel. IVL Svenska
Miljöinstitutet har bland annat utfört screeningprojekt som omfattat flamskyddsmedel och
miljögifter i fisk. De har även utvecklat metodik för att kunna genomföra screeningprojekt.
År 2005 var IVL Svenska Miljöinstitutet AB utförare av screeningundersökningar.

4.1.8 Umeå universitet, Miljökemi
Miljökemiavdelningen har följande huvuduppgifter: forskning, undervisning och information inom
det miljökemiska området. År 2005 var Umeå universitet utförare av screeningundersökningar.

4.2 Regional miljöövervakning
Miljöövervakningen i Sverige består av det nationella programmet samt av regionala program på
länsnivå som länsstyrelserna samordnar. Miljöövervakningsverksamhet bedrivs ofta också på lokal
nivå, t.ex. av kommuner. Länsstyrelsens miljöövervakning är ett komplement till nationella och
lokala program och skall inriktas mot de stora miljöproblemen i länet. Miljösituationen ska till
exempel kunna följas i luft, mark och vatten. Miljöövervakningen ska vidare generera underlag för
åtgärder och följa upp beslutade åtgärder. Den regionala miljöövervakningen som år 2005
finansierades av Naturvårdsverket framgår av Tabell 4.
Den regionala miljöövervakningen ska dokumentera tillståndet i miljön med avseende på, för länet,
relevanta miljöproblem. Det innebär en långsiktig övervakning av tillståndet i luft, mark och vatten
genom att beskriva tillstånd, trender, effekter och processer i miljön. Syftet är bland annat att
identifiera hotbilder, bedöma effekter av olika åtgärder på miljön och att informera allmänheten och
övriga intressenter. Miljöövervakningen är en viktig del i det samlade systemet för
miljömålsuppföljningen.
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Tabell 4.

Regional miljöövervakning 2005 som finansierades av Naturvårdsverket.
(i.u. = ingen uppgift)

Utförare
Stockholm
Uppsala
Södermanland
Östergötland
Kalmar
Gotland
Blekinge
Skåne
Halland
Västra G
Gävleborg
Västernorrland
Västerbotten
Norrbotten
Summa

Totalt beviljat
1 483 000
666 000
640 000
799 000
741 000
514 000
552 000
1 083 000
632 000
1 627 000
839 000
830 000
1 335 000
1 824 000
13 565 000

Varav marin miljöövervakning
i.u.
i.u.
i.u.
i.u.
i.u.
i.u.
i.u.
i.u.
i.u.
Ca 500 000
i.u.
i.u.
i.u.
i.u.

Tabell 5 innehåller information om de undersökningar som finansierades av Naturvårdsverket år
2005.
Tabell 5.

Undersökningar som finansierades av Naturvårdsverket år 2005.

Projekt

Utförare

Förenklad fiskhälsoundersökning
Indikatororganism för Bottenvikskusten
Design av samordnat miljöövervakningsprogram i
kustvatten i Bottenviksdistriktet
Underlag för uppföljning/övervakning av
undervattensvegetation i grunda havsvikar
Bidrag till reg.förtätning av screeningen 2005
Bidrag till reg.förtätning av screeningen 2005
Bidrag till reg.förtätning av screeningen 2005
Bidrag till reg.förtätning av screeningen 2005
Bidrag till reg.förtätning av screeningen 2005
Bidrag till reg.förtätning av screeningen 2005
Bidrag till reg.förtätning av screeningen 2005
Bidrag till reg.förtätning av screeningen 2005
Bidrag till reg.förtätning av screeningen 2005
Bidrag till reg.förtätning av screeningen 2005
Bidrag till reg.förtätning av screeningen 2005
Extra överv.insatser m a a "trutdöden" - AB-län samt
Mälaren
Extra överv.insatser m a a "trutdöden" - AC-län
Extra överv.insatser m a a "trutdöden" - BD-län
Extra överv.insatser m a a "trutdöden" - C-län
Extra överv.insatser m a a "trutdöden" - D-län
Extra överv.insatser m a a "trutdöden" - E-län
Extra överv.insatser m a a "trutdöden" - H-län
Extra överv.insatser m a a "trutdöden" - K-län
Extra överv.insatser m a a "trutdöden" - M-län
Extra överv.insatser m a a "trutdöden" - N-län
Extra överv.insatser m a a "trutdöden" - O-län
Summa

Norrbotten
Norrbotten
Västerbotten

Totalt
beviljat
50 000
50 000
400 000

Uppsala

300 000
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Blekinge
Södermanland
Västra Götaland
Kalmar
Skåne
Västernorrland
Västerbotten
Norrbotten
Östergötland
Gävleborg
Stockholm
Stockholm

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
32

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

Västerbotten
Norrbotten
Uppsala
Södermanland
Östergötland
Kalmar
Blekinge
Skåne
Halland
Västra Götaland

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
1 542

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

4.3 Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen ansöker årligen om medel för regional miljöövervakning hos Naturvårdsverket. År
2005 fick Länsstyrelsen i Stockholms län 1 483 000, vilket inkluderar medel för
Informationscentralen för egentliga Östersjön.
Inom programområdet Kust och Hav sker bl.a. övervakning av kustfisk. Länsstyrelsen har även
lämnat bidrag till den kustfågelinventering som Ornitologiska föreningen genomfört. Genom den
recipientkontroll som genomförs av t.ex. reningsverk erhålls vattenkemisk och även biologisk
information om länets kustvatten. Länsstyrelsen är medlem i Svealands Kustvattenvårdsförbund
som bl.a. bygger upp ett övervakningsprogram för kustvattnet. Länsstyrelsen är också ansvarig för
Informationscentralen för egentliga Östersjön. Skärgårdsstiftelsen genomför årligen räkningar av ett
antal kustfågelarter
För att Stockholms läns miljöövervakningsprogram ska ge pålitlig information är det av stor vikt att
insamlade data uppfyller givna krav på kvalitet. Länsstyrelsen följer därför så långt som möjligt de
metoder och undersökningstyper som rekommenderas i Naturvårdsverkets ”Handbok för
miljöövervakning”. Laboratorier som analyserar prover ska vara ackrediterade för de analysmetoder
som ska användas. De data som samlas in kvalitetskontrolleras innan de lagras i databaser för
senare bearbetning. Data som samlas in från den regionala miljöövervakningen lagras hos nationella
datavärdar, men finns även tillgängliga hos Länsstyrelsen.
Under 2005 genomfördes följande projekt, inom programområdet Kust och Hav vid Länsstyrelsen
i Stockholms län:
-

Kustlevande fiskbestånd
Skärgårdsstiftelsens kustfågelinventering
Fysisk exploatering - en tillbakablick
Svealands Kustvattenvårdsförbund
Informationscentralen för Egentliga Östersjön
Hemsida om främmande arter i svenska hav och skärgårdsmiljöer: underlag för
Informationscentralerna

En stor del av länets havsbaserade (vattenkemiska) övervakning utförs av
Kustvattenvårdsförbundet, där även länsstyrelsen är aktiv medlem. En betydande del av
övervakningen i kustvattnet bedrivs också i form av verksamhetsutövares egenkontroll enligt
miljöbalken. Det största programmet drivs av Stockholm Vatten. Ett annat stort kontrollprogram
drivs av SYVAB (Himmerfjärdens reningsverk). Det finns dessutom ett antal ytterligare
recipientkontrollprogram. Länsstyrelsens egen övervakning är främst inriktad på övervakning av
fisk. Dessutom finansierar miljöövervakningen ett antal stationer för beräkning av
föroreningstransporter i vattendrag som mynnar i havet. (Ek 2007)
I bilaga 2 finns en karta som visar mängd provtagningspunkter i Stockholms län och illustrerar
komplexiteten kring marin miljöövervakning.
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4.3.1 Kustlevande fiskbestånd
Provfiske utförs i två områden i Stockholms skärgård. Fisket är ett samarbete mellan länsstyrelserna
i Stockholms och Södermanlands län. Data från undersökningarna finns lagrade hos den nationella
datavärden för kustfiskbestånd. (Länsstyrelsen i Stockholms län 2006)

4.3.2 Skärgårdsstiftelsens kustfågelinventering
Skärgårdsstiftelsen genomför årligen, sedan 1985, räkningar av ett antal kustfågelarter i Stockholms
skärgård. Målsättningen är att följa utvecklingen hos vissa arter. Inventeringarna genomförs under
tre perioder från mitten av april till slutet av juni. Inventeringen utförs av Skärgårdsstiftelsens
tillsynsmän och skärgårdsbevakare. Sammanställning utförs årligen av Länsstyrelsen i Stockholms
län, men bekostas inte av regionala miljöövervakningsmedel. (Länsstyrelsen i Stockholms län 2006)

4.3.3 Fysisk exploatering - en tillbakablick
En begränsad studie av den fysiska exploateringen av stränder i Stockholms läns kust- och
skärgårdsområden påbörjades under december 2005 och pågick till och med mars 2006. Studien
avsåg exploateringen inom ett antal utvalda kustområden och baserades på flygbilder från 1960- och
1980-talet. (Länsstyrelsen i Stockholms län 2006)

4.3.4 Svealands Kustvattenvårdsförbund
Länsstyrelsen i Stockholms län deltar aktivt i förbundets arbete genom deltagande i såväl styrelse
som beredningsgrupp. Under 2005 arbetade förbundet med fortsatt uppbyggnad av verksamheten.
Data och annan information från förbundets fält- och modelleringsverksamheter kan i viss
omfattning hämtas via hemsidan www.kustdata.su.se. (Länsstyrelsen i Stockholms län 2006)

4.3.5 Informationscentralen för Egentliga Östersjön
Informationscentralens främsta uppgift är att informera om akuta situationer i kust- och havsmiljön
samt storskaliga händelser i Egentliga Östersjöns havsmiljö (http://www.ab.lst.se).
Informationscentralen drivs av Länsstyrelsen och finansieras genom Naturvårdsverkets anslag.
Under 2005 var algblomningarna kraftiga och därav var Informationscentralens kontakter med
allmänhet och massmedia mycket omfattande (Länsstyrelsen i Stockholms län 2006)

4.3.6 Hemsida om främmande arter i svenska hav och
skärgårdsmiljöer: underlag för Informationscentralerna
Länsstyrelsen i Stockholm beviljades särskilda medel av Naturvårdsverket åren 2003-2005 för att ta
fram en hemsida om främmande arter i svenska hav och skärgårdsmiljön. Hemsidan lanserades den
22 september 2005 och finns tillgänglig på internetadressen www.frammandearter.se.
Projektet har med andra ord inte finansierats med regionala miljöövervakningsmedel. (Länsstyrelsen
i Stockholms län 2006)
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4.4 Länsstyrelsen i Blekinge län
I Blekinge läns miljöövervakningsprogram, gällande år 2003 till 2006, beskrevs de undersökningar
som var avsedda att genomföras i Blekinge under den aktuella perioden. Länsstyrelsens arbete med
miljöövervakningen innefattar bl a samordning av miljöövervakningen inom länet,
programskrivning och publicering av ett länsprogram, genomförande, kvalitetssäkring, uppföljning
och utvärdering samt datahantering.
Den regionala miljöövervakningen i Blekinge drivs av såväl länsstyrelsen som kommunerna,
Skogsvårdsstyrelsen och ideella föreningar. Länsstyrelsen sammankallar representanter från
organisationerna vid två tillfällen per år för att diskutera och utbyta information om den regionala
miljöövervakningen. Förutom detta så deltar länsstyrelsens miljöövervakningsfunktion i det arbete
som länets luft- och vattenvårdsförbund bedriver.
Övervakningen av kust och hav i Blekinge innebär en uppföljning av de nationella och regionala
miljömålen Hav i balans, levande kust och skärgård, Ingen övergödning och Giftfri miljö. Huvuddelen av
övervakningen utförs som ett regionalt program, men Blekinge omfattas även av ett nationellt
program för övervakning av den marina miljön.
Länsstyrelsen ansvarar för kvalitetssäkring och utvärdering av den miljökontroll som sker vid
tillfälliga projekt som muddringar och utfyllnader samt vid fiskodlingar och andra verksamheter
med skyldighet att bedriva miljökontroll
Den regionala övervakningen av de kustnära havsområdena utgörs till större delen av ett
kontrollprogram som samordnas av Blekingekustens vattenvårdsförbund i samarbete med
vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten. Länsstyrelserna i Blekinge och Skåne län samverkar
med vattenvårdsförbunden och konsulterna för att utveckla och kvalitetssäkra kontrollprogrammet,
samt utvärderar och följer upp resultaten.
Den regionala övervakningen syftar till att ge en bild av hur utsläpp av närsalter och gifter påverkar
den marina miljön. Idealt ska övervakningen bidra till att identifiera lokala problemområden,
indikera när belastningen på miljön är så stor att åtgärder måste vidtas samt göra det möjligt att följa
upp effekterna av olika åtgärder. Övervakningen bygger på en kontinuerlig kontroll av kemiska,
fysikaliska och biologiska nyckelparametrar på ett stort antal stationer längs kusten. Bland annat
ingår vattenkemiska kontroller, provtagning av sediment och bottenfauna, samt mätning av tång
och algförekomst.

4.5 Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Delprogrammen inom programområdet Kust och Hav inkluderar bland annat övervakning av
biologin i olika livsmiljöer samt innehållet av miljögifter i organismer och sediment.
Miljöövervakningen vid länsstyrelsen Västra Götaland bygger på nationella program samt
Bohuskustens Vattenvårdsförbunds verksamhet. Programmen är samordnade och rapporteras till
Informationscentralen för Västerhavet. Flera av de regionala miljömålen för Kust och Hav följs
upp inom Naturvårdsverkets nationella program samt av vattenvårdsförbundet.
Den regionala övervakningen i Västra Götalands län, inom programområdet Kust och Hav,
omsätter totalt ungefär 3 500 000 kr per år och Bohuskustens Vattenvårdsförbund står för cirka
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3 000 000 kr. Vidare bedrivs även nationell övervakning som bekostas av Naturvårdsverket
(http://www5.o.lst.se/projekt/miljoovervakning/)

4.6 Kustvattenkontrollprogram
De svenska vattenvårdsförbunden organiserar lokala och regionala intressenter inom ett
kustområde (kommuner, industrier, landsting, företag, jordbruksorganisationer) och ansvarar för
vattenprovtagning (recipientkontroll). Förbunden kan också initiera och organisera genomförandet
av vattenvårdsåtgärder. Kustvattenvårdsförbunden har med verksamhet under lång tid anskaffat en
mycket god kännedom om tillståndet i sitt respektive kustvattenområde (Vattenportalen 2006).
En sammanställning har gjorts över ett antal kustvattenvårdsförbund (Tabell 6). I tabellen framgår
även kostnader, 2005, för ett antal förbunds/kommittéers kustkontrollprogram. I Sverige finns ett
stort antal vattenvårdsförbund, vilket exemplifieras genom bilaga 3 som består av en karta över
Skåne län och visar länets alla vattenvårdsförbund.
Tabell 6.

Kostnader för kustkontrollprogram, år 2005. (i.u. = ingen uppgift)
Kostnad 2005

Svealands kustvattenvårdsförbund

i.u.

Kalmar läns kustvattenkommitté

2 763 821

Blekingekustens vattenvårdsförbund

1 500 000

Vattenvårdsförbundet för Västra Hanöbukten

i.u.

Sydkustens vattenvårdsförbund

500 000

Öresunds vattenvårdsförbund

1 090 000

Nordvästra Skånes kustkontrollprogram

361 000

Bohuskustens vattenvårdsförbund

3 000 000

Hallands Kustkontrollprogram

1 446 964

Summa

9 161 785

4.6.1 Blekingekustens vattenvårdsförbund
I takt med förändringar av miljösituationen i Östersjön växte ett behov av samarbete mellan olika
kustintressenter i Blekingeregionen fram. Provtagningar och utvärderingar av resultat var i behov av
samordning för att ge en överblick av situationen i havet. Blekingekustens vattenvårdsförbund
bildades 1990 och 1991 bildades Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten, med vilka
Blekingekusten samarbetar. Syftet med samarbetet är att klargöra kustlänens tillstånd genom analys
av ett stort material som bl.a. omfattar vattenkemi, biologi, miljögifter och sediment.
Undersökningsprogrammet ska utvärderas med jämna mellanrum och vid behov skall
undersökningsprogrammet omarbetas och revideras. (Blekingekustens Vattenvårdsförbund 2007)
Kostnaden för undersökningsprogrammet i Blekingekustens Vattenvårdsförbund, 2005, var ca
1 500 000 kr (Wachenfeldt 2007).
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4.6.2 Bohuskustens vattenvårdsförbund
Bohuskustens vattenvårdsförbund är en organisation som utför undersökningar i den marina
miljön. Verksamheten påbörjades 1990 och syftet med undersökningarna är att genomföra regional
miljöövervakning. Förbundets medlemmar är företag och kommuner med egna utsläpp i havet,
eller som indirekt påverkar eller påverkas av miljön i havet. (Bohuskustens vattenvårdsförbund,
2006)
Under 1993 genomförde Göteborgs universitets Marina Forskningscentrum, GMF, en utvärdering
av utförda undersökningar och även av programmet. Under 1996 utvärderades programmet igen,
denna gång av NIVA, Norsk Institutt for Vannforskning. Under 2004 utvärderades de
hydrografiska undersökningarna av SMHI. (www.bvvf.com)
Bohuskustens vattenvårdsförbund informerar om sin verksamhet på olika sätt, både via internet,
genom tryckta broschyrer och rapporter. (www.bvvf.com)
Kostnaden för undersökningsprogrammet i Bohuskustens Vattenvårdsförbund, 2005, var ca
3 000 000 och till den summan kan tilläggas att vattenvårdsförbundet avsätter ca 100 000 per år för
miljögifter som analyseras vart femte år (Schelander 2007).

4.6.3 Hallandskustens kustkontrollprogram
I Halland finns inget kustvattenvårdsförbund eller motsvarande. Programmet administreras i stället
av Länsstyrelsen och beslut om programutformning och upphandling fattas av en arbetsgrupp med
företrädare för intressenterna. (http://www5.n.lst.se/kustvatten/default.htm)
Undersökningarna längs Hallandskusten påbörjades 1993 och syftet är att ge en uppfattning om
den nuvarande föroreningssituationen i kustvattnet samt spegla förändringar i kustområdet.
(http://www5.n.lst.se/kustvatten/default.htm)
Bottenfaunadelen av programmet kostade 205 944 kr och vattenkemidelen 1 241 020 kr.
Programmet kostade totalt 1 446 964 kr år 2005 (Floderus 2007).

4.6.4 Kalmar läns kustvattenkommité
Kalmar läns kustvattenkommitté ansvarar för den samordnade kustvattenkontrollen i Kalmar län.
Enligt miljöbalken ska företag och kommuner, som gör utsläpp i miljön, själva kontrollera
effekterna av sina utsläpp. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för större utsläpp och ska se till att
kontrollerna görs. I Kalmar län har de sju kustkommunerna och sju av de större företagen utmed
kusten bildat en egen organisation, Kalmar läns kustvattenkommitté, för att samordna kontrollen
och få en helhetsbild av miljösituationen i kustvattnet. Sedan början av 1970-talet har regelbundna
provtagningar gjorts och från mitten av 1980-talet har kustvattenkommittén samordnat arbetet.
Högskolan i Kalmar anlitas som konsult och har i sin tur anlitat SMHI, Fiskeriverket och SGU för
att utföra en del av mätningarna. (http://www.kalmarlanskustvatten.org/)
Kostnaden för kontrollprogrammet var 2 763 821 kr år 2005 (Ervenius 2007).
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4.6.5 Nordvästra Skånes kustkontrollprogram
Vattenkemi och de biologiska förhållandena övervakas i avrinningsområdena och kustvattnen, och i
många fall finns flera decennier långa tidsserier med data. Resultaten används i kommunernas och
länsstyrelsens tillsynsarbete enligt miljöbalken och ibland kan resultaten användas i
miljöövervakning och för uppföljning av miljömål. Länsstyrelsen deltar i vattenvårdsförbundens
arbete och arkiverar mätresultat och publikationer från de konsulter som vattenvårdsförbunden
anlitar. (http://www.m.lst.se)
Kostnaden för kontrollprogrammet var 361 000 kr år 2005 (Persson 2007).

4.6.6 Svealands Kustvattenvårdsförbund
Svealands Kustvattenvårdsförbund är en ideell organisation som består av 22 kommuner, 2
länsstyrelser, 2 landsting, 1 statlig myndighet, 15 privata och kommunala företag samt 6 övriga
organisationer. Verksamhetsområdet omfattar kustvattnet i Uppsala, Stockholms och
Södermanlands län.
Kustvattenvårdsförbundet arbetar med miljöövervakning och miljöinformation och har en budget
på cirka 3 miljoner.

4.6.7 Sydkustens vattenvårdsförbund
Sydkustens vattenvårdsförbund undersöker kustvattnens status och utveckling längs med
sydkusten. Vattenvårdsförbundets medlemmar är både företag och kommuner. Sydkustens
vattenvårdsförbunds målsättning är att genom att kontrollera status och utveckling kartlägga
tillståndet i Östersjöns kustvatten. I förbundets uppgifter ingår också att se hur miljön påverkas av
de förorenande ämnen, som släpps ut i havet. (www.vattenvardsyd.com)
Sydkustens kustkontrollprogram kostade ca 500 000 kr, år 2005 (Johansson 2007)

4.6.8 Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten
Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten är en sammanslutning av sju kommuner, två
industrier, två vattendragsförbund och en hamn. Förbundets syfte är att övervaka miljön i västra
Hanöbukten. Det sker i samarbete med Blekingekustens vattenvårdsförbund. Programmet utförs i
samråd med de myndigheter som utövar tillsyn enligt miljöbalken. Programmet ska ge underlag för
planering, åtgärder och övervakning av miljön i västra Hanöbukten och dess tillrinningsområde.
Själva undersökningarna utförs av SMHI och Kalmar högskola på uppdrag av förbundet.
(http://www.hanobukten.org/program.htm)

4.6.9 Öresunds Vattenvårdsförbund
Öresunds Vattenvårdsförbund bildades 1984 med den primära uppgiften att administrera och
genomföra ett samordnat recipientkontrollprogram för den svenska delen av Öresund.
(http://www.oresunds-vvf.se)
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Kontrollprogrammet omfattande, år 2005, provtagning, analysering, rapportering samt utvärdering
och presentation. Programmet kostade 1 090 000 kr (Leander 2007).

4.7 Datavärdar
Datavärdarnas uppgift är att samla, arkivhålla, granska, sammanställa och tillhandahålla såväl egna
som andras miljöövervakningsdata. Datavärdarna presenteras i Tabell 7 och kostnader förknippade
med de datavärdsskap som berör den marina miljön finns presenterade i Tabell 11.
Tabell 7.

Datavärdar, alla programområden och inte bara de som rör marin miljö, finns redovisade i
tabellen. Information från www.naturvardsverket.se

Huvudsakligt
ämnesområde
Luft

Sötvatten

Typ av data inom datavärdskapet

Datavärd

Atmosfärskemiska data. Ozon och
spridningsberäkningar
Luft-data
Luftföroreningsdata från Sveriges tätorter.

SMHI

Grundvattenkemidata.
Kemiska och biologiska data i sjöar och
vattendrag. (Ej fisk, se nedan)
Fiskdata från Sveriges sjöar och vattendrag
samt kusten.

Kust och hav

IVL Svenska Miljöinstitutet AB
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
SGU, Sveriges Geologiska
Undersökning
SLU, Institutionen för miljöanalys
Fiskeriverket, Sötvattenslaboratoriet

Hydrografiska och kemiska data från
Östersjön och Västerhavet
Marinbiologiska data från Östersjön och
Västerhavet

SMHI

Jordbruksmark

Närsalter i ytvatten och grundvatten i
jordbruksmark. Närsalter, metaller och
miljögifter i mark och gröda.

SLU, Institutionen för markvetenskap

Våtmarker

Våtmarksinventeringen

SLU, Miljödata

Miljögifter

Screeningdatabas. Miljögifter och metaller
Miljögifter och metaller biologiskt material
(ej människa)

IVL Svenska Miljöinstitutet AB
IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Stockholms Universitet.
Systemekologiska institutionen

4.7.1 Institutionen för miljöanalys - SLU
Institutionen för miljöanalys är, på uppdrag av Naturvårdsverket, datavärd för data som insamlats
från sötvatten inom den nationella och regionala miljöövervakningen. Deras uppdrag är att lagra,
kvalitetssäkra och tillgängliggöra data för sjöar och vattendrag, samt att ta fram vissa bearbetningar
av data.
Institutionen är datavärd för:
- Vattenkemi
- Växtplankton
- Djurplankton
- Bottenfauna
- Vissa data rörande vattenkemi och vegetationskarteringar inom integrerad miljöövervakning
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Naturvårdsverket finansierar den nationella miljöövervakningen i Sverige och äger därigenom de
data som samlas in. Dessa data får fritt användas om källan anges.

4.7.2 Fiskeriverket, Sötvattenslaboratoriet
Fiskeriverket är datavärd för svenska miljöövervakningsdata avseende provfisken. Detta innebär att
de lagrar och tillhandahåller data insamlade inom ramen för den av Naturvårdsverket finansierade
miljöövervakningen i landet.
Kustlaboratoriet utför provfisken, provtagning på fångst, bottenundersökningar samt registrerar
vissa avgörande omgivningsfaktorer med avsikten att kunna fullfölja myndighetsuppdragen.
Fiskeriverket har en provfiskedatabas, FiRRe eller Fisk Rapport och Registrering.

4.7.3 SMHI – Sveriges meteorologiska och hydrologiska
institut
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) är datavärd för vissa miljödata som
insamlats inom den svenska miljöövervakningen. Den oceanografiska enheten är nationell datavärd
för fysiska, kemiska och vissa marinbiologiska data från Östersjön och Västerhavet. Alla
kvalitetsgranskade data som insamlas under Naturvårdsverkets nationella program läggs i databasen
SHARK (Svenskt Havsarkiv).
SMHI tar även hand om data från Göteborgs universitets marina forskningscentrum, Stockholms
marina forskningscentrum samt Umeå marina forskningscentrum.
SMHI är även datavärd för regionala data från några av de svenska kustvattenvårdsförbunden, t.ex.
Bohuskustens Vattenvårdsförbund.
Data är fritt tillgängliga för forskare/myndigheter/allmänheten på begäran. (För regionala data kan
särskilda regler gälla.) Den som publicerar miljöövervakningsdata hämtade från någon av
miljöövervakningens datavärdar skall ange vem som samlat in dessa data samt att de tagits fram
inom ramen för samordnad svensk miljöövervakning.
Datavärden skall också utföra en omfattande kvalitetskontroll av inrapporterade data. Nationella
data rapporteras bland annat till HELCOM (Helsingforskommissionen), ICES (International
Council for the Exploration of the Sea) och OSPAR (Oslo- och Pariskonventionen). Vissa
regionala data rapporteras till EEA (Europeiska miljöbyrån).

4.7.4 Stockholms universitet, Systemekologiska institutionen
Institutionen för Systemekologi är värd för svenska marinbiologiska miljöövervakningsdata. De
lagrar och tillhandahåller data insamlade inom ramen för den av Naturvårdsverket finansierade
miljöövervakningen i Sverige.
Insamlad data är fritt tillgängliga för alla. Data som inte återfinns på institutionens hemsida kan
beställas och avgiften inskränker sig till kopie- eller diskettkostnad samt porto eller motsvarande
förmedlingskostnad.
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4.7.5 IVL Svenska Miljöinstitutet AB
IVL Svenska Miljöinstitutet AB är på uppdrag av Naturvårdsverket datavärd för resultat från den
nationella miljöövervakningen inom ”Halter av miljögifter och metaller i biologiskt material (ej
humant)” samt ”screening av miljögifter”. IVL är även datavärd för data som insamlats inom den
regionala miljöövervakningen. Alla data från dessa datavärdskap kan laddas ner gratis från IVL:s
hemsida (www.ivl.se).

4.7.6 SMED – Svenska MiljöEmissionsData
SMED, Svenska MiljöEmissionsData, är namnet på ett konsortie inom vilket IVL Svenska
Miljöinstitutet, SCB (Statistiska centralbyrån), SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och SMHI
(Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) samarbetar. SMED bildades 2001 och har som
syfte att samla och utveckla kompetensen i Sverige inom emissionsstatistik kopplat till åtgärdsarbete
inom bland annat området vattenföroreningar. SMED Vatten har utvecklats för att etablera ett
datavärdskap för utsläpp till och belastning på vatten. Syftet med datavärdskapet är främst att göra
data om utsläpp och belastning på vatten tillgängliga för internationell rapportering, uppföljning av
miljömålen och kraven inom EU:s vattendirektiv. År 2005 fick SMED i uppdrag av
Naturvårdsverket att under 2006-2014 leverera allt underlag för Sveriges internationella
rapportering inom ovanstående områden, vilket inkluderar utsläpp av föroreningar och
näringsämnen till Östersjön och Västerhavet.
Budget för SMED vatten 2005 var 3,3 miljoner kr. Summan utgör SMED:s arbete med belastning
på havet och främst internationell rapportering till Helcom samt miljömålsuppföljning.

5 Svarsanalys
5.1 Årlig kostnad för miljöövervakning samt per
finansiär
Den årliga kostnaden för den marina miljöövervakningen var 43 644 035 kr år 2005 (Tabell 8). I
den summan ingår följande: Kostnad för Naturvårdsverkets del i de nationella delprogrammen,
d.v.s. Flodmynningar; Fria vattenmassan; Kustfisk hälsa, trend- och områdesövervakning;
Kustfiskbestånd, trend- och områdesövervakning; Makrofauna mjukbotten, trend- och
områdesövervakning; Metaller och organiska miljögifter i marin biota, trend- och
områdesövervakning; Toppkonsumenter, trend- och områdesövervakning; Screening; samt
Spridningsberäkningar med Sverigemodellen. Vidare ingår kostnader för SMED Vatten samt
följande kustkontrollprogram/Kustvattenvårdsförbund: Kalmar läns kustvattenkommitté,
Blekingekustens vattenvårdsförbund, Öresunds vattenvårdsförbund, Nordvästra Skånes
kustkontrollprogram, Hallands Kustkontrollprogram, Bohuskustens vattenvårdsförbund samt
Sydkustens vattenvårdsförbund. Naturvårdsverkets kostnader för datavärdsskapen ingår också.
Länsstyrelserna tilldelas medel från statliga anslag och anslagen innefattar all miljöövervakning, inte
bara övervakning som påverkar den marina miljön. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har
uppgett på sin hemsida (www5.o.lst.se/projekt/miljoovervakning) att deras regionala
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miljöövervakning inom programområdet Kust och Hav omsätter ca 500 000 årligen. Den summan
ingår därför i den totala kostnaden. En mer korrekt totalkostnad borde innehålla alla regionala
kostnader förknippade med den marina miljön. Om vi antar att alla kustnära län (14 stycken i denna
studie) omsätter 500 000 inom programområdet Kust och Hav skulle den totala summan öka med
7 000 000 kr. År 2005 var Naturvårdverkets anslag till de kustnära länsstyrelserna 13 565 000
(Tabell 4) och antagandet kan därför anses vara av rätt storleksordning.
Tabell 8.

Årlig kostnad för marin miljöövervakning, 2005.
Finansiär
Naturvårdsverket
SMED

Delprogram

Kostnad 2005
26 258 500
3 300 000

Kalmar läns kustvattenkommitté
Blekingekustens vattenvårdsförbund
Öresunds vattenvårdsförbund
Nordvästra Skånes kustkontrollprogram
Bohuskustens vattenvårdsförbund
Hallands Kustkontrollprogram
Sydkustens vattenvårdsförbund
Länsstyrelsen Västra Götaland
Regionala marina undersökningar
Datavärdskap

2 763 821
1 500 000
1 090 000
361 000
3 000 000
1 446 964
500 000
500 000
1 542 000
1 381 750
43 644 035

Summa

5.2 Årlig kostnad för miljöövervakning uppdelat på
miljömål samt på geografisk skala
Att dela upp kostnad på miljömål är komplicerat då ett program ofta påverkar flera miljömål (Tabell
9). För att dela upp kostnaderna på en geografisk skala krävs en utförligare genomgång av den
regionala miljöövervakningen än vad som ryms inom ramarna för denna kartläggning.
Tabell 9.

Ett övervakningsprogram kan koppla till flera miljömål. I tabellen redovisas ett antal
exempel och alla miljöövervakningsprogram är således inte redovisade.

Miljömål
Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Skyddande ozonskikt
Ingen övergödning

Levande sjöar och vattendrag
Hav i balans samt levande kust och skärgård

Övervakningsprogram
Spridningsberäkningar
Flodmynningar
Spridningsberäkningar
Flodmynningar
Makrofauna mjukbotten
Embryonalutveckling hos vitmärla
Spridningsberäkningar
Flodmynningar
Makrofauna mjukbotten
Embryonalutveckling hos vitmärla
Fria Vattenmassan
Kustfiskbestånd

Myllrande våtmarker
Storslagen fjällmiljö
Ett rikt växt- och djurliv
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Giftfri miljö

Flodmynningar
Embryonalutveckling hos vitmärla

Säker strålmiljö
Grundvatten av god kvalitet
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
God bebyggd miljö

5.3 Årlig kostnad för miljöövervakning uppdelat på
statistiktyp
Merparten av kostnaderna kring den marina miljöövervakningen som ingår i denna studie går till
program som beskriver tillståndet och inte belastning. Fördelningen framgår av Tabell 10. Denna
rapport börjar med ett citat från Naturvårdsverket som beskriver vad miljöövervakning är ”en
integrerad del av miljöarbetet som ger besked om det generella tillståndet i miljön” (Naturvårdsverket 2006). I
tillståndskostnaden ingår de nationella delprogrammen som ingår i denna kartläggning.
Då det i dagsläget inte finns tillräckligt med insamlad information om kostnader kring den regionala
marina miljövervakningen presenteras endast den nationella övervakningen tillsammans med
kostnaderna för SMED
Tabell 10.

Fördelning per statistiktyp år 2005.

Statistiktyp

Kostnad

Belastning
Miljötillstånd

3 300 000
26 258 500

5.4 Årlig kostnad för miljöövervakning uppdelat på
datavärd
Den totala kostnaden för datavärdsskap som finansieras genom Naturvårdsverket var 1 381 750 kr
år 2005. Uppdelningen framgår av Tabell 11. SMED, Svenska MiljöEmissionsData, är en form av
datavärdsskap utan att klassas som ett och därför ingår kostnaden för SMED 2005 inte i denna
sammanställning. Kostnaden för SMED 2005 ingår dock i den totala kostnaden för den marina
miljöövervakningen (Tabell 8).
Tabell 11.

Kostnader för nationella datavärdskap år 2005. Finansieras av Naturvårdsverket

Datavärdskap

Datavärd

Kostnad 2005

Oceanografi

263 000

Marin biologi

SMHI - Sveriges meteorologiska och hydrologiska
institut
Stockholms universitet

Fisk

Fiskeriverket

200 000

Miljögifter i biota

IVL Svenska Miljöinstitutet

207 000

Marina sediment

SGU – Sveriges geologiska undersökning

Summa

340 250

220 000
1 381 750
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5.5 Samordning & samverkan
Samordning mellan olika program förekommer och t.ex. för delprogrammet screening gäller att
provtagning koordineras om så är möjligt med andra pågående provtagningsprogram inom
nationell- och/eller regional miljöövervakning (IVL Svenska Miljöinstitutet).
För att redovisa data krävs i vissa fall information från andra delprogram. För delprogrammet
spridningsberäkningar med MATCH-modellen krävs indata från tre andra nationella delprogram
under programområdet luft (Kvalitetsdeklaration Spridningsberäkningar), men för delprogrammet
Kustfiskbestånd krävs ingen information från andra delprogram (Kvalitetsdeklaration
Kustfiskbestånd).

5.6 Andra kostnader
Ett exempel på andra kostnader förknippade med den marina miljöövervakningen är kostnader för
miljörapportering. Enligt SMED (PLC5-rapporteringen) fanns, år 1995, 183 svenska anläggningar
(bilaga 4) med direktutsläpp till havet av kväve eller fosfor. Alla dessa anläggningar skriver
miljörapport, vilket innebär att de lägger ner ca 100 timmar per företag (Hjalmarsson & Andersson
2003). Den totala kostnaden för dessa anläggningars tillsynsarbete uppskattas till 9 miljoner kr
(kostnadsantagande 500 kr/timme). Därtill kommer kostnader för tillsynsmyndigheterna.
Årligen utförs också ett antal naturinventeringar i den marina miljön. Det kan röra sig om t ex
Skarvinventeringar i Stockholms skärgård utförda av Skärgårdsstiftelsen. Kostnaden för denna typ
av inventeringar har inte kunnat tas med i rapporten, då de inte sker regelbundet och ofta i
samarbete med ideellt arbetande fågelklubbar eller liknande.

6 Diskussion
Det kan konstateras att projektets ambitioner i vissa delar inte kunnat uppnås. Tiden har inte räckt
till för att mer än översiktligt studera miljöövervakningen på regional och lokal nivå, då det är
mycket tidskrävande att via telefon få tag i rätt personer. Detta problem har förstärkts av att
projektet löpt över jul- och nyårshelgen.
Ett annat problem som inte beror på tidsbrist är att den statistiska analysen av materialet
(svarsanalysen) som i projektbeskrivningen innefattar ett flertal skärningar blev besvärligare än
planerat, se bilaga 1. Det visade sig i många fall vara omöjligt att fördela kostnader uppdelat på t.ex.
miljömål, då de flesta delprogram spänner över flera miljömål. Detsamma gäller fördelningen av
kostnader mellan olika aktiviteter hos datavärden t.ex. mätning, analys och databasadministration.
Rapporten uppnår dock förhoppningsvis ändå grundkravet på projektet; att ge en översiktlig bild
över svensk miljöövervakning med bäring på havsmiljön samt de aktörer och kostnader som är
förknippade med deras verksamhet.
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Bilaga 1. Frågeformulär

Frågor



















Namn på miljöövervakningsprogrammet (eller motsvarande)
Finansiär
Ansvarig datavärd
Utförare (eventuell konsult eller myndighet eller forskningsinstitution)
Översiktlig beskrivning (vad det är som övervakas och undersöks och hur går det till)
Detaljerad beskrivning av:
o Mätningar
o Databasförvaltning
o Databearbetning och analys
o Kvalitetssäkring
o Rapportskrivning och informationsspridning
o Samordning och samverkan
o Personella resurser (budgetkoppling?)
o Koppling till forskning
Budget för 2005 om möjligt annars närliggande år uppdelat på:
o Mätning (inkl. inventering och eventuell labanalys)
o Databaskostnader (inkl. drifts- och utvecklingskostnader för applikationer)
o Databearbetning och analys (inkl. kvalitetssäkringsarbete)
o Rapportskrivning och informationsspridning, inkl webbaserad spridning? (t.ex.
särskilda portaler)
Startår
Slutår (om avslutat)
Geografiskskala (Nationell, regional, lokal)
Geografiskt område (Ange vattendistrikt för regional och lokal miljöövervakning)
Datatillgänglighet (prissättning – separat fråga?)
o Datalagring (sökväg till hemsida eller annan datalagring)
o Rapport (sökväg till årsrapporter)
Till vilket miljömål kopplar mätprogrammet (bra komplement eftersom nog alla mätprogram
inte kopplar till någon specifik indikator, se kommentar nedan)
Till vilken miljömålsindikator kopplar mätprogrammet:
o Begränsat näringsläckage - fånggrödor
o Begränsat näringsläckage - skyddszoner
o Fiskefartyg
o Fosfor i havet
o Kväve i havet
o Lekbiomassa för torsk
o Oljeutsläpp till havet
o Strandnära byggande vid havet
o Tillförsel av fosfor till kusten
o Tillförsel av kväve till kusten
o Yrkesfiske
o Ingen specifik / ej relevant (jag misstänker att alla mätningar/undersökningar inte
kopplar mot någon specifik indikator, t.ex. saknas indikatorer för biologisk
mångfald)
Statistiktyp (miljötillståndsövervakning, tillsyn / recipientkontroll, belastning,
naturinventeringar) (Ev. får denna indelning justeras efterhand, risk för överlapp….
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Bilaga 1. Frågeformulär

Svarsanalys
Avser databasutsökningar. Övriga analyser enligt avtal.
• Redovisa årlig kostnad för miljöövervakning
 Redovisa årlig kostnad för miljöövervakning uppdelat på miljömålsindikatorer/miljömål
 Redovisa årlig kostnad för miljöövervakning uppdelat på geografisk skala
 Redovisa årlig kostnad för miljöövervakning uppdelat på statistiktyp
 Redovisa årlig kostnad för miljöövervakning uppdelat på finansiär
 Redovisa årlig kostnad för miljöövervakning uppdelat på datavärd
 Lista program per finansiär
 Lista program per utförare
 Lista program per datavärd
 Program och kostnader per geografiskt område (regionala undersökningar)
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Bilaga 2.Miljöövervakning i Stockholms län 2006
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Bilaga 3.Vattenvårdsförbund i Skåne län
http://www.m.lst.se

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten
Sydkustens vattenvårdsförbund
Öresunds vattenvårdsförbund
Nordvästra Skånes kustkontrollprogram
Skräbeåns vattenvårdskommitté
Kommittén för samordnad kontroll av Helge å
Österlens vattenvårdsförbund
Ystadåar
Nybroåkommittén
Skivarpsåns och Dybäcksåns vattenvårdsförbund
Trelleborgs åar
Vellingebäckarna
Segeåns vattendragsförbund
Höjeå vattendragförbund
Kävlingeåns vattenvårdsförbund
Saxån-Braåns vattenvårdskommitté
Rååns vattendragsförbund
Vegeåns vattendragsförbund
Ringsjökommittén
Rönneåkommittén
Stensån, regionalt referensvattendrag, Inst. för Miljöanalys, SLU
Lagans vattenvårdsförening
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Bilaga 4. Anläggningar med direktutsläpp till havet av kväve eller fosfor år 2005 enligt SMED
Anläggningarna är sorterade i bokstavsordning
Hudiksvalls avloppsreningsverk
Hunnebostrands avloppsreningsverk
Husums reningsverk
Hydro Polymers
Höganäs avloppsreningsverk
HÖRNEFORS AVLOPPSRENINGSVERK
Höviksnäs avr-verk
Iggesunds Bruk
Kalix avr
KALMAR ARV, Tegelviken
Kappa Kraftliner AB
Karlhomsbruk Avloppsreningsverk
Karlit AB
Kattastrands avloppsreningsverk
KEMIRA KEMI AB
Kiviks avloppsreningsverk
Klagshamns avloppsreningsverk
Klintehamns avloppsreningsverk
Knorthems reningsverk
Koholmens avloppsreningsverk
Korsnäsverken
Kullaviks ARV
Kungshamn-Smögens avloppsreningsverk, Omholm
KÅGE AVLOPPSREN VERK
Källskär avloppsreningsverk
KÄPPALAVERKET
Köpmanholmens reningsverk
Laholms ARV (Ängstorp)
LINDHOLMEN;AVLOPPSANLÄGGN.
Ljungskile avloppsreningsverk
Ljusne avloppsreningsverk
Lundåkraverket
Lysekils avloppsreningsverk, Långevik
Malmbergskajens reningsverk
MARGRETELUND; AVLOPPSANLÄGGNING
Marstrands avr-verk
Mondi Packaging Dynäs AB
M-real Sverige AB, Husums fabrik
MÖNSTERÅS ARV, NYNÄS
MÖRBYLÅNGA ARV
Mörrums AVR
Nogersunds avloppsreningsverk
NORDMALINGS AVLOPPSRENINGSVERK
Norrfjärden avr
Norrstigs avloppsreningsverk
Norrsundets avloppsreningsverk
Norrsundets Bruk
Nyboholms Bruk
Nyköpings Avloppsreningsverk
Nylands avloppsreningsverk
NYNÄS OLJERAFFINADERIET
Nynäs Refining AB
NYNÄSHAMN; AVLOPPSANLÄGGNING
Näs reningsverk
Ortvikens pappersbruk
Oskarshamns ARV, Ernemar

Aarhus Karlshamn AB
ABB Figeholm
Akzo Nobel Surface Chemistry
Akzo Nobel Surface Chemistry AB,Surfactants
Akzo Nobel Surface Chemistry, SBU Expancel
Arctic Paper Munkedal
ARV SANDVIK
ARV SLOTTSHAGEN
ARV SÖDERKÖPING
BERGKVARA ARV
Billerud Karlsborgs AB
BLYNÄS; AVLOPPSANLÄGGNING
Bodums reningsverk
Bohus-Malmöns avloppsreningsverk
Borealis Krackeranl.
Borealis Polyetenfabriken
Borgeby avloppsreningsverk
BORGHOLMS ARV
Brastads avloppsreningsverk, Loddebo
Bravikens Pappersbruk
BROMMA RENINGSVERK
Bromölla avloppsreningsverk
Bua ARV
BUREÅ AVLOPPSREN VERK
Busörs (Särdal) ARV
BYSKE AVLOPPSREN VERK
BÖDA ARV
Cascades Djupafors AB
Dingle avloppsreningsverk
DJURHAMN; AVLOPPSANLÄGGNING
Domsjö Fabriker AB
Donsö avr-verk
Ellös avloppsreningsverk
Essviksverket
FIGEHOLM ARV
Fillanverket
Fiskeby bruk
Fiskebäckskils avloppsreningsverk, Stockevik
Fjällbacka avloppsreningsverk
FORS;AVLOPPSANLÄGGNING
Freudenberg Household Products AB
FÄRJESTADENS ARV
GAMLEBY ARV
Granskärs avloppsreningsverk
Grebbestads avloppsreningsverk
Gryaab AB Ryaverket
Gävle avloppsreningsverk Duvbacken
HALLSTA PAPPERSBRUK
HALLSTAVIK; AVLOPPSANLÄGGNING
Hammargårds arv (Kungsbacka)
Haparanda/Torneå gem avr Sundholmen
Hasslö avloppsreningsverk
Hedhusets ARV
HEMMESTA; AVLOPPSANLÄGGNING
HENRIKSDALS RENINGSVERK
HIMMERFJÄRDSVERKET
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Bilaga 4. Anläggningar med direktutsläpp till havet av kväve eller fosfor år 2005 enligt SMED
Anläggningarna är sorterade i bokstavsordning
VÄSTERVIK ARV, Lucerna
Västra Strandens arv (Halmstad)
YARA AB
Ystads avloppsreningsverk
ÄLMSTA; AVLOPPSANLÄGGNING
Ängelholms avloppsreningsverk
Öckerö avloppsreningsverk, Pinan
Öds avloppsreningsverk
Ölmanäs arv
ÖNS AVLOPPSREN VERK
ÖREGRUNDS AVLOPPSRENINGSVERK
Öresundsverket, AVR
ÖSTHAMMARS AVLOPPSRENINGSVERK
Östrands massafabrik
ÖVERUMS ARV

Oxelösunds Avloppsreningsanläggningar
Perstorp Oxo AB, Stenungsund
Preem Raffinaderi
Preemraff, Lysekil
Prästbordets reningsverk
Ramdala avloppsreningsverk
Rosvik avr
RUNDVIKS AVLOPPSRENINGSVERK
Rustorp avloppsreningsverk
Råneå avr
Rönnängs ARV (Ängholmen)
Sandarnas reningsverk
Sandholmen avr
SCA Munksund
SCA Packaging Obbola AB
SCANDUST AB
Shell Raffinaderi AB
Simrishamns avloppsreningsverk
Sjölunda Avloppsreningsverk
Skutskärs Avloppsreningsverk
Skutskärs Bruk
SKÄRGÅRDSSTAD RENINGSVERK
Skärhamns avloppreningsverk
Skärplinge Avloppsreningsverk
Slite avloppsreningsverk
Smedjeholms arv (Falkenberg)
Smygehamns avloppsreningsverk
SSAB Oxelösund AB
SSAB Tunnplåt AB
Stenungsunds avloppsreningsverk, Strävliden
Sternö AVR
STORA ENSO NYMÖLLA AB
Strömsbruk avl.ren.verk
Strömstads avloppsreningsverk, Österröd
Svanesunds avloppsreningsverk
Södra Cell Mönsterås
Södra Cell Mörrum
Södra Cell Värö
Sölvesborgs avloppsreningsverk
Söremåla avloppsreningsverk
Söråkers reningsverk
Tanumshede avloppsreningsverk
TIMMERNABBENS ARV
Tivoliverket
TJUSTVIK RENINGSVERK
Torekovs avloppsreningsverk
Trelleborgs avloppsreningsverk
Trosa Avloppsreningsverk
TUVAN S AVLOPPSREN VERK
Tvååkers ARV
Uddebo avr
Uddevalla avloppsreningsverk, Skansverket
UTANSJÖ BRUK AB
Vallviks Bruk
Varbergs ARV
Visby avloppsreningsverk
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