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Länsstyrelsernas nya regionala miljöövervak-
ningsprogram startar 2015 och det mesta är sig 
likt sedan tidigare år. Syftet med dessa program 
är att beskriva och följa trender i miljötill-
ståndet, med fokus på de miljöproblem som är 
typiska för regionen. Andra syften är att bedöma 
hotbilder, följa upp miljöförbättrande åtgärder 
och bidra med underlag för bedömningar enligt 
olika direktiv och miljömål. 

P   De nya regionala miljöövervakningsprogrammen gäl-
ler för de kommande sex åren. Den samlade budgeten för 
havsmiljöövervakning i våra tre län är drygt 1 miljon kro-
nor om året. 

Prioritering och samordning nödvändigt
Samordning och samfinansiering är en förutsättning för 
att kunna bedriva en effektiv miljöövervakning där resur-

serna utnyttjas optimalt. Flera av länens program bygger 
på en utökning av den nationella miljöövervakningen med 
fler mätningar av exempelvis mjukbottenfauna och kust-
fisk. Även Svealands kustvattenvårdsförbunds övervakning 
av den fria vattenmassan utökas av länen genom fler mät-
stationer och extra växtplanktonanalyser. Länsstyrelsernas 
miljöövervakning samordnas även med andra organisatio-
ner, som exempelvis Stockholm Vatten och Skärgårdsstif-
telsen, liksom inom olika projekt.

Mycket som saknas
Trots samordning och effektivisering uppfyller miljööver-
vakningen inte alla de behov och krav som ställs. 

För att kunna följa upp miljömål med avseende på ma-
rina näringsvävar och främmande arter, krävs en utökad 
övervakning av olika trofiska nivåer.

I den fria vattenmassan saknas intensivstationer med 
tät provtagningsfrekvens under hela året. För att samla in 
grundläggande data för trendanalys och modellberäkning-
ar är det önskvärt att återuppta högfrekvent provtagning i 
Ålands hav och vid en kustnära station i södra Bottenhavet. 

För att kunna förstå vad som påverkar förändringar i 
havets ekosystem behöver vi bättre kunskap om växt- och 
djurplanktonsamhällena. Provtagning av växtplankton behö-
ver därför utökas. Djurplankton provtas idag bara vid ett 
par stationer i den södra delen av Svealandskusten inom 
den nationella miljöövervakningen.

Vegetationsklädda bottnar utgör särskilt viktiga livsmiljöer 
och växtligheten är i sig en god indikator för vattenkvali-
teten. Ett nationellt övervakningsområde finns vid Askö, 
men länsstyrelsernas tidigare övervakning av vegetations-
klädda bottnar och fiskrekrytering i grunda havsvikar kom-
mer inte att fortsätta. Undersökningarna är dyra, och bris-
tande finansiering är den största orsaken. Andra skäl är att 
det saknas bedömningsgrunder.

Vi behöver ökade kunskaper om förekomst och effek-
ter av miljöföroreningar i havet. Det gäller särskilt nya el-
ler tidigare förbisedda främmande ämnen, som exempelvis 
läkemedelsrester och perfluorerade ämnen. Välkända mil-
jögifter behöver också kartläggas ytterligare, bland annat 
organiska tennföreningar från båtbottenfärger och diffust 
spridda ämnen som dioxiner.

Regional övervakning 
– beskriver och bevakar havsmiljön
✒ Ingrid Wänstrand, Christina Berglind & Birgitta Andersson, Länsstyrelsen i Uppsala, 
Stockholm respektive Södermanlands län

Y Övervakningen bedrivs främst i kustnära, men relativt 
opåverkade områden, som ska kunna fungera som referenser 
till andra områden med större lokal påverkan från exempelvis 
tätorter, industrier eller jordbruk.
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Miljöföroreningar är ett miljö- och hälsoproblem
Östersjön är relativt hårt belastad av olika miljöföroreningar. 
länsstyrelserna kompletterar den nationella miljöövervakningen 
och följer belastningen i Svealands kustområden på olika sätt. 

Under de senaste åren har bottensedimenten undersökts 
efter metaller och polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i en 
gradient från Slussen och ut i skärgården. dessutom har skad
liga halter av miljögifter från båtbottenfärger hittats i botten
sedimenten i flera områden. 

Under den kommande programperioden kommer länen att 
samla in fisk från provfiskena vid Askö och lagnö samt från 
något område i Uppsala län. Proverna ska lagras i miljöprovban
ken vid Naturhistoriska riksmuseet för att kunna användas vid 
senare analyser av exempelvis metaller och miljögifter.

Screening av särskilt utvalda miljögifter är mätkampanjer 
som samordnas av Naturvårdsverket för att kartlägga förekom
sten av ämnen som kan medföra hälso och miljöproblem, oftast 
i vatten eller bottensediment. länen deltar i allmänhet genom 
utökad provtagning inom den regionala miljöövervakningen. 

Fisk i kustmynnande vattendrag
Flera havslevande fiskarter simmar på våren upp till lämpliga 
lekmiljöer i kustmynnade bäckar, åar och kustnära sjöar. Elfiske 
sker i nio kustmynnande vattendrag för att följa upp fiskbestån
den, och i vissa vattendrag även för att utvärdera effekter av 
restaurering av skadade habitat.

Mjukbottenfauna – en bra miljöindikator
genom att undersöka bottenlevande djur kan vi upptäcka 
miljöförändringar som beror bland annat på övergödning, syrgas
brist, miljögifter och påverkan av främmande arter. tre nationella 
provtagningsområden i Svealands ytterskärgård kompletteras av 
de tre länen med totalt sex områden i mellan och innerskärgård. 
En revision av programmet pågår.

179 stationer i den fria vattenmassan (se karta sidan 36)
de tre länsstyrelserna förtätar den kartering Svealands kustvat
tenvårdsförbund utför med fler mätstationer och extra växtplank
tonanalyser. Övervakning av näringsförhållanden står i fokus och 
växtnäringsämnen, siktdjup och syrgasförhållanden är viktiga 
parametrar tillsammans med klorofyll och växtplanktonsamman
sättning. Resultaten ger tillsammans en god beskrivning av den 
fria vattenmassan i hela kustområdet under sommaren.

Strandexploatering följs upp med ny metod
kustens stränder är viktiga miljöer för många växter och djur lik
som för friluftsliv och rekreation. Strandmiljöerna är även utsatta 
för exploatering, som kan påverka dem negativt. Sveriges kustlän 
startar nu ett gemensamt program för övervakning av strandnära 
byggande i kust och skärgård. Antalet byggnader och vägar inom 
300 meter från stranden ska karteras vart femte år. 

nytt program för kustfågel
kustfågelsamhället påverkas av många faktorer, men indikerar 
även tillståndet i havsmiljön. tidigare kustfågelinventeringar 
läng s Svealandskusten har genomförts med varierande metoder 
och ofta med många års mellanrum, vilket är ogynnsamt för 
analyser av utvecklingen. länsstyrelserna kommer nu att delta i 
ett nytt nationellt övervakningsprogram för kustfågel med  
gemensam metodik som påbörjas i år. 

Fisksamhället speglar olika påverkanstryck
det kustnära fisksamhället övervakas för att fånga upp förän
dringar som kan kopplas till miljöpåverkan som övergödning, 
fiske och klimatförändringar. länsstyrelserna och andra aktörer 
provfiskar regelbundet på flera platser längs kusten.

 

 

 

 

 

 

Personal från Umeå marina forskningscentrum provtar 
mjukbottenfauna från R/V lotty, på uppdrag av länsstyrelsen 
i Uppsala.
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