
�0 havet 2007

att FÖrvalta havSMIljÖN

Naturvårdsverkets nationella miljööver-
vakningsprogram för kust och hav har 
reviderats. Under 2007 införs successivt 
ett antal förändringar av programmet. I 
flera fall har vi kunnat införa välbehövliga 
utökningar, eftersom medelstilldelningen 
samtidigt har ökat. Förändringarna har 
gjorts med utgångspunkt från miljömå-
len och från internationella krav på infor-
mation om förhållandena i de svenska 
havsområdena.Stor vikt har lagts vid att 
få en effektiv samordning mellan den 
nationella och regionala övervakningen.

■ Naturvårdsverkets nationella marina 
miljöövervakningsprogram är en produkt 
av de beslut om miljömål och priorite-
ringar som fattas på nationell nivå och av 
internationella åtaganden i havsområden 
som gränsar mot Sverige. Genom miljöö-
vervakningen tar vi fram data som behövs 
för att följa upp om våra svenska miljömål 
har nåtts. Den är samtidigt en viktig infor-
mationskälla som ger underlag både för 
översyner av målen och för prioriteringar 
av miljöskyddsåtgärder.

långsiktig inriktning
Östersjön är ett innanhav där numera 
åtta av totalt nio kuststater är medlem-
mar i EU, vilket påverkar miljöpolitiken i 
hela vårt närområde. Det svenska marina 
övervakningsprogrammet utgör ett viktigt 
bidrag till kuststaternas koordinerade 
övervakningssystem och miljöanalysar-
bete i Östersjön och Nordostatlanten via 
de marina konventionerna Helcom och 
OSPAR. Genom sin långsiktiga inriktning 
utgör också övervakningen ett viktigt stöd 
för den marina forskningen för att identi-
fiera de storskaliga processerna i havet och 

orsakssambanden mellan mänskliga verk-
samheter på land och deras påverkan på 
kustvattnen och på det öppna havet.

Utformningen av Naturvårdsverkets 
marina miljöövervakningsprogram utgår 
från dagens kunskap om miljöproblem i de 
svenska havsområdena. Förändringarna 
av programområdets innehåll och struk-
tur är en anpassning till nya hotbilder och 
omvärldskrav. 

Samordning en förutsättning
En samordning av den nationella och regio-
nala övervakningen är en förutsättning för 
att kunna följa förändringar i miljötillstån-
det. Ett litet antal trendstationer vid kusten 
har hittills drivits på nationell nivå för att 
ge jämförelsemått mellan kust och öppet 
hav samt möjligheter att bedöma påverkan 
från svenskt territorium. Inom den regio-
nala övervakningen utförs mätningar i ett 
större antal områden men de är fortfaran-
de få, särskilt för de biologiska variablerna. 
Naturvårdsverkets satsning på att utöka 
trendövervakningen i kustområdena avses 
även att kunna bidra till regionala bedöm-
ningar av miljötillståndet. En översyn och 
revision av de regionala övervakningspro-
grammen genomförs 2007 – 2008.

Flera miljömål
De nationella mål som särskilt berör havs-
miljön är ”Hav i balans samt levande kust 
och skärgård”, ”Giftfri miljö”, ”Ingen över-
gödning” och ”Ett rikt växt- och djurliv”. 
När det gäller påverkan från land i våra 
kust- och skärgårdsområden finns kopp-
lingar till målen ”Levande sjöar och vatten-
drag”, ”Myllrande våtmarker”, ”Levande 
skogar”, ”Ett rikt odlingslandskap” och 
”God bebyggd miljö”.
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programmets mål
Programområde Kust och hav ska ge 
underlag för att redovisa fysiska, kemis-
ka och biologiska miljöförhållanden och 
deras förändringstakt i svenska havsom-
råden. Dessutom ska effekterna av mil-
jöförbättrande åtgärder kunna påvisas. 
Programmet är av övergripande karaktär 
och ska spegla tillståndet i stort.

• Programmet är behovsstyrt och ska 
fokusera på uppföljning av nationella 
miljömål, de regionala marina konven-
tionernas prioriterade verksamheter 
och förordningen om kvaliteten på 
vattenmiljön.

• Programmet är främst inriktat mot 
uppföljning av kända hot. 

• Övervakningen sker i områden som så 
långt som möjligt är opåverkade av lo-
kala källor. Mät- och analysresultaten 
från dessa områden tjänar som under-
lag till bedömningar av ekologisk och 
kemisk status och för uppföljning av 
ekologiska miljömål i lokalt belastade 
vattenförekomster. 

• Programmet ger underlag för tidstren-
der och för att uppskatta storleken av 
förändringar hos nyckelvariabler.

De samlade resultaten från programom-
rådet ska tillsammans med miljöinforma-
tion från övriga sektorsmyndigheter och 
regionala/lokala aktörer bidra till bedöm-
ningar av ekologisk och kemisk status, 
ge underlag för att fastställa gränser för 
haltnivåer och utsläppsmängder, stödja 
de internationella förhandlingarna om 
miljöskyddsåtgärder samt bidra till plane-
ring och styrning av samhällssektorerna.
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Miljökvalitetsmålen är emellertid all-
mänt formulerade, och saknar en formell 
rättslig status. För att få en sådan status 
krävs att målen omvandlas till rättsligt 
bindande regler, som exempelvis krav 
på högsta tillåtna halter av vissa ämnen 
i vattenmiljön, vilka i sin tur leder till 
utsläppsregleringar. I och med genomför-
andet av EU:s ramdirektiv för vatten och 
förordningen om kvaliteten på vatten-
miljön (VFF; 2004:660) har de lagliga 
förutsättningarna skapats för att följa upp 
de nationella mål som berör de svenska 
inlands- och kustvattenmiljöerna. Vatten-
direktivet och VFF har en stor inverkan på 
programmets utformning. 

I arbetet med att genomföra VFF behövs 
underlag för att bedöma ekologisk status 
i samtliga 554 vattenförekomster utmed 
den svenska kusten. Om varje vattenföre-
komst skall bedömas utifrån faktiska data 
skulle detta innebära ett mycket omfat-
tande program, vilket inte är realistiskt att 
genomföra. Alternativet är att samla in data 
från ett antal vattenförekomster och sedan 
extrapolera resultaten till omkringliggan-
de områden eller att interpolera resultaten 

till mellanliggande områden med hjälp av 
exempelvis modeller eller expertbedöm-
ningar. 

Övervakningen inriktas framför allt 
på tre problemområden: övergödning, 
metaller och miljögifter och biologisk 
mångfald (arter och livsmiljöer), vilka 
svarar mot var sitt miljömål. De samlade 
resultaten från programmet ger emellertid 
också underlag för att utvärdera effekter av 
till exempel klimatförändringar eller intro-
duktion av främmande arter.

Ovärderliga tidsserier
Basen i det reviderade programmet är det 
löpande mätprogrammet (trendövervak-
ningen). Det genererar tidsserier av till-
räckligt god kvalitet och är programområ-
dets största del. Sedan åtskilliga decennier 
har svensk miljöövervakning följt tillstån-
det i havet med hjälp av trendövervakning. 
Den syftar till att bedöma tidsutvecklingen 
av miljötillståndet i alla de större havsbas-
sängerna. 

Övervakningen utförs både i öppet 
hav och i kustområden och sker normalt 
genom mätningar en gång per år. I den fria 

vattenmassan görs dock flera provtagning-
ar under året för att fånga upp säsongs-
variationerna hos de fysisk-kemiska och 
biologiska mätvariablerna. Den nationella 
trendövervakningen förläggs i möjligaste 
mån i områden som är opåverkade av 
lokala källor. 

Avvägningar har gjorts mellan möjlig-
heterna för programmet att erhålla god 
tidstäckning (följa förändringar) och god 
geografisk täckning (beskriva tillståndet i 
alla Sveriges havsområden). En utgångs-
punkt har också varit att behålla långa tids-
serier som har visat sig vara ovärderliga för 
att bedöma utvecklingen i våra kust- och 
havsområden över flera decennier. Tidsse-
rierna är också nödvändiga för att kunna 
tolka data som samlas in med glesare 
mellanrum än en gång per år.

Mätkampanjer ger heltäckande bild
Ett nytt inslag är återkommande mätkam-
panjer. De omfattar huvudsakligen mät-
program som utförs någon gång under 
en sexårscykel. Syftet med dessa kampan-
jer är främst att bidra till en förtätning 
av stationsnätet för exempelvis närings-

För att kunna fastställa havsmiljöns status 
krävs en mängd olika provtagningar och 

undersökningar. I den nationella miljöövervak-
ningen ingår allt från vattnets kemi till sälar och 

havsörnar. Under de närmaste åren kommer 
en del välbehövliga utökningar att införas.Fo
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ämnen i vattnet, vegetation eller plank-
ton i kustområdena. Stationerna inom 
detta ”omdrevsnät” kommer att kunna 
läggas både i opåverkade och påverkade 
områden för att kunna bidra till en mera 
sammanhållen och heltäckande bild av 
miljötillståndet. Naturvårdsverket, läns-
styrelser och vattenmyndigheter kommer 
att samverka vid planering och genom-
förande av mätkampanjer. Länsstyrelser 
och vattenmyndigheter kommer att ges 
möjlighet att bidra till mätningarna inom 
sina geografiska områden. 

En del av budgeten avsätts också till 
utredningar, analys och infrastruktur. Det 
kan bestå av sammanställningar av till-
stånd och trender, informationsinsatser 
och utvecklingsprojekt som tillsammans 
med mätprogrammen ska ge förutsätt-
ningarna för att uppfylla programområdets 
målsättningar. Utbyggnaden av regionalt 
anpassade kustzonsmodeller är exempel 
på en sådan utvecklingsverksamhet. Ett 
annat exempel är förstärkning av analysen 
av data som samlas in.

andra områden kompletterar
Övriga programområden inom Natur-
vårdsverkets nationella miljöövervakning 
bidrar också med information som har 
betydelse för havsmiljön. ”Sötvatten” och 
”Luft” bidrar med belastningsinformation 
till havet. Programområdet ”Miljögifts-

samordning” genomför screening-studier 
för att undersöka förekomsten av farliga 
ämnen i havsmiljön samt driver en miljö-
provbank. Programområde ”Landskap” 
bidrar med fågelräkning och ringmärkning 
vid Ottenby fågelstation samt en interna-
tionellt samordnad räkning av simfåglar 
på ett hundratal utvalda övervintringsom-
råden. 

Den regionala övervakningen i kustom-
rådena kompletterar också den nationella 
bilden. Annan miljöpåverkan orsakad av 
människan, såsom fiskets effekter, oljespill 
till havs och radioaktiva ämnen, faller på 
andra myndigheter att dokumentera och 
åtgärda.

reviderat program införs 2007
Det reviderade nationella övervaknings-
programmet för kust och hav börjar 
införas under år 2007. Det årliga anslaget 
ökades från 21,5 Mkr år 2006 till 29,8 Mkr 
2007, vilket har möjliggjort en välbehövlig 
förstärkning i form av utökade mätningar 
framför allt i kustområdena. I kustområ-
dena kommer det att etableras flera nya 
undersökningsområden inom program-
men fria vattenmassan, bottenfauna, 
makrovegetation och kustfisk. I öppet hav 
sker en komplettering med djurplankton. 
Flyginventering av gråsäl planeras också 
att införas. Antalet provtagningsstationer 
för insamling av biologiskt material utökas 

med 6-8 stycken, där de flesta är belägna 
vid kusten. Dessutom kommer ett utökat 
antal substanser att analyseras vid några 
utvalda lokaler.

De återkommande mätkampanjerna 
planeras inledas med mätningar av miljö-
gifter i vatten, i enlighet med krav från 
ramdirektivet för vatten. Parallellt sker en 
långsiktig planering av hur kommande 
mätkampanjer ska genomföras. För utred-
ningar, analys och infrastruktur avsätts 
också årligen särskilda pengar för att stär-
ka analyser och utvärderingar av övervak-
ningsdata.

Förbättrad utvärdering
De införda förändringarna bedöms för-
bättra programmets möjligheter att utvär-
dera tillstånd och förändringar i den 
svenska havsmiljön. Det finns dock fort-
farande behov att öka programinsatserna 
nära kusten, för att i samverkan med den 
regionala övervakningen kunna följa upp 
Vattenförvaltningsförordningens krav på 
kvalitetsbedömningar och för att tillgodose 
kraven från havsmiljökonventionerna att 
redovisa resultaten av åtgärder på regional 
nivå. S

lÄStIPS

Kust och hav – revision av nationell miljöövervak-
ning 2006. NV rapport 5718, 2007.

fi Mätning av sedimen-
tation i egentliga Öster-
sjön, en del av den natio-
nella miljöövervakningen. Fo
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