
Kopplingen mellan 
miljöövervakning och 
miljömålsuppföljning 
EN GAPANALYS AV MILJÖKVALITETSMÅLEN              
STORSLAGEN FJÄLLMILJÖ OCH FRISK LUFT 

 

 

Marie Olsson 

Mittuniversitetet  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITTUNIVERSITETET  

Ekoteknik och Hållbart byggande 

 

Författare: Marie Olsson, maol1409@student.miun.se, marieolsson0183@gmail.com 

Examinator: Morgan Fröling, morgan.froling@miun.se 

Handledare: Erik Grönlund, erik.gronlund@miun.se 

Utbildningsprogram: Ekoentreprenör för hållbar utveckling, 180 hp 

Huvudområde: Miljövetenskap 

Termin, år: VT, 2017  

 



i 

 

FÖRORD 

Jag presenterar här mitt examensarbete som sätter punkt för mina tre år på kandidatprogrammet 

Ekoentreprenör för hållbar utveckling, vid Mittuniversitetet i Östersund.  

 

Jag vill rikta ett stort tack till samtliga som varit inblandade i arbetet, som låtit sig intervjuas 

och svarat på ytterligare frågor, och till Annika Lundmark på Länsstyrelsen i Jämtland, som 

hjälpt mig komma fram till ämnet. Ett särskilt tack till min handledare Erik Grönlund, för stöd 

och vägledning under arbetets gång, oavsett kort varsel och obekväma tider, och till 

studiekamraten Sandra Wärn, för att du öppnade mina ögon. 

 

Slutligen vill jag tacka studiekamrater, familj och vänner för allt stöd under min studietid.  

Till Ingela och Maria – mina systrar - ett evigt tack. 

 

Marie Olsson 

Östersund, juli 2017  

 

 

  



ii 

 

 

BEGREPP OCH BETECKNINGAR 

 

DPSIR-MODELLEN 

Miljökvalitetsmålens indikatorer klassificeras enligt den så kallade DPSIR-modellen, utvecklad 

av Europeiska miljöbyrån (EEA), i vilken de kategoriseras beroende på olika perspektiv 

(Naturvårdsverket, 2017 a). Kategorierna är följande: 

 

Driving force, som är drivkrafterna bakom miljöproblemet;  

Pressure är de påtryckningar som orsakar ett problem; 

State beskriver det tillstånd som är resultatet av påtryckningarna; 

Impact är konsekvenserna av ett problem; 

Response beskriver hur vi bäst ska bemöta konsekvenserna. 

 

REGIONAL UPPLÖSNING  

”Med regional upplösning så avses att indikatorn ska kunna visa på tillståndet i respektive län. 

Många indikatorer visar på tillstånd i landet eller ett område exvis fjällen. En del indikatorer 

kan även visa på länsvisa förhållanden och det är önskvärt för den regionala uppföljningen 

(Bergström, 2017).” 

 

”… indikatorer som är lika i hela landet men där data finns på länsnivå. Exempelvis hur mycket 

som släpps ut av ett specifikt ämne i varje län (Bomark, 2017).” 
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ABSTRACT 

Sweden's environmental objective system describes the state of our environment, as it should 

be. Within the system are 16 environmental quality objectives, 24 milestone targets, a few 

specifications per objective and 107 indicators, and as a frame is the generation goal. There are 

annual follow-ups of the work with the objectives. In March 2017, the Swedish Environmental 

Protection Agency published a report containing revised indicators, reduced to 87, to be used 

in the 2018 follow-up. Environmental monitoring, which involves continuous and systematic 

documentation and monitoring of the environmental state and its development, plays an 

essential role. The connection and correlation between the follow-up of the objectives and the 

environmental monitoring, needs to be clear and effective, for the work with the environmental 

quality objectives to be efficient and with good results. 

 

Is this the case? This has been the focus of this report. Focusing on the environmental quality 

objectives A magnificent mountain landscape and Clean air, a gap analysis has been conducted, 

to investigate what needs and challenges, as well as opportunities, there are for a solid follow-

up of the environmental quality objectives. A gap analysis identifies the gap between current 

state and optimal state, and the data collection for this was mainly interviews. Four regions, 

Norrbotten, Västerbotten, Dalarna and Jämtland, was included in the study, as they are covered 

by both environmental quality objectives. Key personnel for both objectives on each county 

administrative board have been interviewed. The most prominent findings in the gap analysis 

were that national indicators are important, however with a regional overview as well; different 

conditions pose challenges for the regions; both indicators and monitoring methods are missing 

and many indicators are bad. The connection between the indicators and the specifications has 

shortcomings, as the correspondence between them is sometimes non-existent. The new 

indicator proposals from the Swedish Environmental Protection Agency have potential to 

improve the situation, regarding the connection between the indicators and the specifications, 

as well as between the indicators and identified needs, but this require the new indicators to be 

clearly elaborated. 
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SAMMANFATTNING 

Sveriges miljömålssystem finns för att beskriva tillståndet som vår miljö ska ha. I systemet 

finns 16 miljökvalitetsmål, 24 etappmål, ett antal preciseringar per miljökvalitetsmål samt 107 

indikatorer, och som en inramning har vi generationsmålet. Arbetet med miljökvalitetsmålen 

följs upp årligen. I mars 2017 publicerade Naturvårdsverket en rapport med förslag på 

reviderade indikatorer som reducerats till 87 stycken, vilka ska användas vid 2018 års 

uppföljning. I uppföljningen av miljökvalitetsmålen spelar miljöövervakningen, som innebär 

kontinuerlig och systematisk dokumentation och uppföljning av miljötillståndet och dess 

utveckling, en väsentlig roll. För att uppföljningen av miljökvalitetsmålen ska ske effektivt och 

med goda resultat, krävs att kopplingen med miljöövervakningen är tydlig och effektiv. 

 

Frågan är om så är fallet, och det är vad som undersökts i denna rapport. Med fokus på 

miljökvalitetsmålen Storslagen fjällmiljö och Frisk luft, har en gapanalys genomförts, för att 

undersöka vilka behov och utmaningar, liksom möjligheter, som finns för att ha en solid 

uppföljning av miljökvalitetsmålen. En gapanalys identifierar gapet mellan aktuellt läge och 

optimalt läge, och datainsamlingen för denna var i huvudsak intervjuer. Fyra län, Norrbotten, 

Västerbotten, Dalarna och Jämtland, har inkluderats i undersökningen, då de omfattas av de 

bägge miljökvalitetsmålen. Nyckelpersoner för respektive miljökvalitetsmål på respektive 

länsstyrelse har intervjuats. De mest framträdande fynden i gapanalysen var att nationella 

indikatorer är viktiga, dock önskas de med en regional upplösning; olika förutsättningar utgör 

utmaningar för länen; det saknas både indikatorer och övervakningsmetoder för att få en 

effektiv uppföljning och många indikatorer är dåliga. Koppling mellan indikatorerna och 

preciseringarna har brister, då korrespondensen mellan dem ibland är obefintlig. De nya 

indikatorförslagen från Naturvårdsverket har potential att förbättra situationen, vad gäller 

kopplingen mellan såväl indikatorerna och preciseringarna, som mellan indikatorerna och 

identifierade behov, men då måste indikatorerna formuleras tydligt. 
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 INTRODUKTION 

Sveriges miljömålssystem ska vägleda oss i miljöarbetet. Dessa mål förklarar tillståndet vi 

behöver, och bör, ha i vår miljö för att ha ett hållbart Sverige, för oss och för framtida 

generationer. I systemet så är det preciseringarnas och indikatorernas roll att förtydliga 

målformuleringarna.  

 

I arbetet med och uppföljningen av miljökvalitetsmålen, finns en väsentlig aktör – 

miljöövervakningen, och för att miljökvalitetsmålen ska uppnås och vi få ett hållbart samhälle, 

krävs att kopplingen mellan miljömålsuppföljningen och miljöövervakningen är tydlig och 

fungerar effektivt.  

 

Är det så? Det är en fråga som har lyfts i dialog med Länsstyrelsen i Jämtland, då man i länet 

har identifierat att det kan uppstå utmaningar med dagens system, när man på regional nivå, 

följer upp nationella miljömålsindikatorer. 

  

I denna rapport kommer dagens läge och potentiellt läge, med hjälp av en gapanalys, att studeras 

i Norrbottens-, Västerbottens-, Dalarnas- och Jämtlands län, utifrån miljökvalitetsmålen 

Storslagen fjällmiljö och Frisk luft. 

 

  



2 

 

 

 SYFTE 

Syftet med studien är att, med fokus på miljökvalitetsmålen Storslagen fjällmiljö och Frisk luft, 

undersöka vad som saknas och vilka behov som finns, samt utforska eventuella möjligheter, för 

att på regional basis få en mer solid uppföljning av de nationella miljökvalitetsmålen.  

 FRÅGESTÄLLNINGAR 

1. Vilka utmaningar och behov kan identifieras i regionerna kring miljökvalitetsmålen 

Storslagen fjällmiljö och Frisk luft och dess indikatorer? 

2. Vilka är de nya indikatorförslag som är under utredning? 

3. Hur korresponderar indikatorerna med miljökvalitetsmålens preciseringar och med 

identifierade behov? 

 AVGRÄNSNINGAR 

Två miljökvalitetsmål har undersökts, Storslagen fjällmiljö och Frisk luft, och fyra län med dess 

länsstyrelser har inkluderats i undersökningen: Norrbotten, Västerbotten, Dalarna och 

Jämtland. För att göra en så representativ undersökning som möjligt, valdes de län som omfattas 

av bägge miljökvalitetsmål. Eftersom Frisk luft inkluderar hela landet, valdes därför de fyra län 

som omfattas av Storslagen fjällmiljö.  
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 BAKGRUND 

 MILJÖMÅLSSYSTEMET 

I Sverige har vi ett miljömålssystem (Figur 1) som riksdagen beslutat om. Systemet omfattar 

16 nationella miljökvalitetsmål (miljömål) samt 24 etappmål, vilka beskriver hur tillståndet i 

vår miljö ska vara. För att tydliggöra målen, finns preciseringarna. Inom varje miljökvalitetsmål 

finns indikatorer som förtydligar respektive mål och följer upp dem. Som en inramning av 

systemet, har vi generationsmålet (Miljömål.se, 2017 a). Miljömålssystemet fastställdes av 

riksdagen 1999 (Miljömål.se, 2016 a).  

 

Figur 1. De nationella miljömålen. Illustratör: Tobias Flygar (Miljömål.se, 2012) 

 

2.1.1 Generationsmålet 

Generationsmålet är ett inriktningsmål och syftar till den omställning i samhället som krävs för 

att uppnå önskat miljötillstånd samt att förutsättningarna för att klara upp de miljöproblem vi 

har, ska vara åtkomliga inom en generation. Målet fastställdes 1999 och förväntades vara infriat 

till 2020 (Miljömål.se, 2016 a). 
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2.1.2 Miljökvalitetsmålen 

De 16 nationella miljökvalitetsmålen beskriver hur tillståndet i vår miljö bör vara. Då 

beskrivningen av dem är övergripande, finns för varje mål ett antal preciseringar. Dessa 

tydliggör miljökvalitetsmålen och används i uppföljningen av dem (Miljömål.se, 2017 a). När 

beslutet om miljömålssystemet togs i riksdagen 1999, antogs 15 miljömål, som 2005 blev 16, i 

och med tillägget om biologisk mångfald (Naturvårdsverket, 2016 a). 

 

Miljökvalitetsmålen ligger som grund för den svenska miljöpolitiken och för att nå det tillstånd 

vi vill ha i vår miljö, krävs att hela samhället bidrar. Syftet med målen är därför att verka som 

vägledning i arbetet, på nationell-, liksom regional och lokal nivå. (Naturvårdsverket, 2016 a).  

 

Varje år följs miljökvalitetsmålen upp i en rapport, som summerar samarbetet mellan landets 

länsstyrelser, Naturvårdsverket, Boverket, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, 

Kemikalieinspektionen, Skogsstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten och Sveriges geologiska 

undersökning (målansvariga myndigheter). Resultaten rapporteras till regeringen och det är 

Naturvårdsverket som sammanställer rapporten. Det övergripande ansvaret för 

miljökvalitetsmålen har regeringen, som har bestämt vilka nationella myndigheter som ska ha 

ansvar för vilka mål. Naturvårdsverket ansvarar för hela uppföljningen av miljökvalitetsmålen 

och landets länsstyrelser och Skogsstyrelsen har ansvaret för samordning och uppföljning på 

regional nivå (Naturvårdsverket, 2016 a). 

2.1.3 Etappmålen 

Regeringen har fastställt 24 etappmål, vilka är mål som visar vilka steg på vägen vi behöver ta, 

för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Det finns etappmål för miljökvalitetsmålet 

begränsad klimatpåverkan och för områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen och 

luftföroreningar. För respektive område finns ett antal etappmål som förklarar vad som kan och 

behöver göras i landet, och de förklarar var insatserna krävs. Etappmålen har ersatt vad som 

tidigare var delmål (Naturvårdsverket, 2016 b). 

2.1.4 Preciseringarna 

Preciseringarna ska precisera vad som avses med de övergripande målformuleringarna 

(Eriksson, 2017). Preciseringarna används i uppföljningen av miljökvalitetsmålen 

(Miljömål.se, 2017 a) och deras syfte är att fungera som vägledning i miljöarbetet, liksom att 
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vara kriterier då man bedömer om förutsättningarna för miljökvalitetsmålen att uppnås 

(Miljödepartementet, 2012, s. 14). 

2.1.5 Indikatorerna 

Inom varje miljökvalitetsmål finns indikatorer som förtydligar respektive mål samt utvärderar 

och följer upp dem. De finns för att redogöra för läget i miljön och om hur utvecklingen ser ut. 

De miljömålsansvariga myndigheterna har fastställt indikatorerna (Miljömål.se, 2017 b). För 

utveckling av nya indikatorer på regional basis, ansvarar RUS (Regional Utveckling & 

Samverkan i miljömålssystemet) (Miljömål.se, 2017 c). 

 

Det finns 107 indikatorer totalt och i uppföljningen av många av dessa, använder man nationell 

och regional miljöövervakning (Miljömål.se, 2017 b). 

2.1.5.1 Nya indikatorförslag från Naturvårdsverket 

I ett regeringsuppdrag har Naturvårdsverket i dialog med Statistiska Centralbyrån, under 2016 

och 2017 utvärderat indikatorsystemet (Naturvårdsverket, 2017 a). Uppdraget genomfördes 

tillsammans med övriga målansvariga myndigheter. Bland annat ingick att gå igenom 

indikatorerna och bedöma deras relevans, träffsäkerhet samt tänkbara brister. I mars 2017 

publicerades en rapport med ett förslag på det reviderade systemet, där indikatorer omarbetats, 

tagits bort eller bytts ut (Naturvårdsverket, 2017 a, ss. 6-8). Det nya förslaget inkluderar 87 

indikatorer (ss. 15-18), där majoriteten korresponderar med hållbarhetsmålen i Agenda 2030 

(ss. 11-13). De är uppdelade till mellan fyra och fem indikatorer per miljökvalitetsmål och 11 

av dem har kopplats till generationsmålet (s. 6). De nya indikatorförslagen kommer att användas 

2018 i den årliga miljömålsuppföljningen (Eriksson, 2017). 

 

Utöver indikatorförslag, har man identifierat fem utvecklingsområden, vilka man planerar att 

arbeta vidare med: matsvinn, köttkonsumtion, indikator för påverkan av fragmentering, grön 

tillväxt och klimat, samt lokala indikatorer (ss. 21-22). En lista över de nya indikatorförslagen 

finns i Bilaga 2. 
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2.1.6 Två miljökvalitetsmål 

2.1.6.1 Storslagen fjällmiljö 

Miljökvalitetsmålet finns för att fjällandskapet, med sin unika biologiska mångfald, kulturella 

tillgångar och rekreationsvärde, ska bevaras och stora delar är idag skyddade. Likväl behövs 

mer skydd mot exploateringar som kan komma att påverka fjällen i framtiden. Utmaningar är 

bland annat mineralbrytning, terrängkörning och bullret det medför samt vindkraft 

(Miljömål.se, 2016 b). Ett givet hot är också klimatförändringarna, vars effekter i vissa regioner 

tros komma att synas först och tydligast i fjällen (Lundmark, et al., 2014, s. 10).  

 

Rennäringen behövs för att bibehålla det betespräglade och öppna fjällandskapet och är därför 

en väsentlig del för att miljökvalitetsmålet ska kunna uppnås. Det ska emellertid finnas en god 

balans mellan renskötseln och andra intressen, såsom turism och resursnyttjande (Miljömål.se, 

2016 b).  

 

Miljökvalitetsmålet har åtta preciseringar som är följande: Fjällens miljötillstånd innebär att 

värdena för rennäringen bevaras och fjällkaraktären bibehålls vad gäller betespräglad, 

storslagen och vidsträckt natur. Preciseringen Ekosystemtjänster innebär att de viktiga 

ekosystemtjänsterna i fjällmiljön ska bevaras och gynnsam bevarandestatus och genetisk 

variation ser till att den biologiska mångfalden som är naturligt kopplad till fjällandskapet 

bevaras. I värdefulla fjällmiljöer är ekosystemen återställda och hotade arter återhämtade 

(Hotade arter och återställda livsmiljöer), medan främmande arter och genotyper samt 

genetiskt modifierade organismer inte hotar den biologiska mångfalden. Bevarade natur- 

och kulturmiljövärden finns för att fjällområden med dessa värden ska bevaras och 

förutsättningar finnas för fortsatt bevarande och utveckling av dem. Slutligen ska fjällens 

värde vad gäller friluftsliv skyddas, och buller minimeras i preciseringen Friluftsliv och 

buller (Naturvårdsverket, 2017 b). 

 

Miljökvalitetsmålets rådande indikatorer presenteras i Tabell 1 (Miljömål.se, 2016 b). 
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Tabell 1. Indikatorer för Storslagen fjällmiljö 

Antal renar i fjällen Häckande fåglar i fjällen 

Antal järvar i fjällen Nedfall av kväve 

Buller i fjällen Nedfall av svavel 

Exploatering i fjällen Skyddande fjällmiljöer 

Fjällrävsföryngringar Terrängskotrar som uppfyller bullerkrav 

 

2.1.6.2 Frisk luft 

I riksdagens definition av miljökvalitetsmålet uttrycks att människor, djur och växter samt 

kulturvärden inte ska komma till skada på grund av luftkvaliteten (Miljömål.se, 2016 c). Att 

utsättas för luftföroreningar kan leda till allvarliga sjukdomar såsom cancer och hjärt- och 

kärlsjukdomar, och även om utsläppen avsevärt har minskat på senare år, är halterna fortsatt för 

höga. Luftföroreningar är dessutom gränsöverskridande och därför en internationell utmaning. 

Källor till luftföroreningar är framförallt förbränning av fossila bränslen, bland annat från 

biltrafik och industrier (EEA, 2017).  

 

Man har bestämt tio preciseringar som avser högsta halt av följande ämnen (Naturvårdsverket, 

2016 c): Bensen är ett cancerframkallande ämne som släpps ut vid bland annat bilkörning 

(bensin) och cigarrettrökning (Miljömål.se, 2017 d). Bens(a)pyren (Naturvårdsverket, 2016 

d) och butadien (Persson, 2014) är också cancerframkallande och uppstår på grund av bland 

annat avgaser. Formaldehyd återfinns i hygienprodukter såsom schampo och kan orsaka 

allergier (Vetenskap & Hälsa, 2013). Partiklar (PM2,5) uppstår vid all förbränning och 

partiklar (PM10) bildas främst vid vägslitage där dubbdäcksanvändning är en betydande 

källa. Bägge försämrar lungfunktionen (Miljömål.se, 2016). Tillsammans med partiklar, 

bedöms marknära ozon och kvävedioxid utgöra den största faran mot folkhälsan (EEA, 

2017). Ozonindex är ”summan timmar av växtskadligt ozon över 80 mikrogram/m3 under 

växtsäsongen” och korrosion kan bryta ner olika material såsom kalk och metall genom 

försurning och oxidering (Naturvårdsverket, 2015). 

 

Miljökvalitetsmålets rådande indikatorer presenteras i Tabell 2 (Miljömål.se, 2016 c). 
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Tabell 2. Indikatorer för Frisk luft 

Allergiker/astmatiker och luftföroreningar Kväveoxidutsläpp 

Bensen i luft Körsträcka med bil 

Besvär av bilavgaser Marknära ozon 

Besvär av vedeldningsrök Partiklar i luft 

Energianvändning Partiklar PM2,5 

Flyktiga organiska ämnen Resor med kollektivtrafik 

Kollektivtrafik - omfattning Svaveldioxid i luft 

Kvävedioxid i luft Svaveldioxidutsläpp 

 MILJÖÖVERVAKNINGSSYSTEMET 

Miljöövervakning innebär kontinuerlig dokumentation och uppföljning av miljötillståndet och 

dess utveckling, genom systematisk insamling av ekologiska data. Syftet är att ge kunskap om 

läget i miljön samt kunna följa upp förändringar och trender. Tack vare sammanhängande 

kontroller och rapportering samt jämförelser med tidigare mätningar, fungerar 

miljöövervakningen som en tidig varningsklocka och kan i tid ge varsel om eventuella hot. 

Miljöövervakning är långsiktigt och kräver som regel omfattande tidsperioder för att kunna se 

förändringar och trender i naturen (Naturvårdsverket, 2016 e).  

 

Miljöövervakning har en mycket stor roll i det svenska miljöarbetet och är viktig i 

uppföljningen av miljökvalitetsmålen, mot vilka det ska inriktas (Naturvårdsverket, 2013). 

Insamlade övervakningsdata rapporteras in årligen i och med miljömålsuppföljningen och 

redovisas även internationellt (Naturvårdsverket, 2016 e).  

 

I Sverige är miljöövervakningen indelad i 10 programområden, inom vilka ett antal delprogram 

finns, som beskriver hur övervakningen går till. Programområdena är följande 

(Naturvårdsverket, 2016 e): 

 

Fjäll;  

Hälsorelaterad miljöövervakning 

Jordbruksmark; 

http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=4&pl=1
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=91&pl=1
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=25&pl=1
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=87&pl=1
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=28&pl=1
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=104&pl=1
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=29&pl=1
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=105&pl=1
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=46&pl=1
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=222&pl=1
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=82&pl=1
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=251&l=5&t=Lan&pl=2
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=257&l=6&t=Lan&pl=2
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=125&pl=1
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=90&pl=1
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=126&pl=1
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Kust och hav 

Landskap; 

Luft; 

Miljögiftsamordning; 

Skog; 

Sötvatten; 

Våtmarker. 

 

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar nationellt för programområdena Kust och hav samt 

Sötvatten, medan Naturvårdsverket ansvarar för de övriga åtta områdena (Naturvårdsverket, 

2016 e).  

 

Den nationella miljöövervakningen samordnas av Naturvårdsverket, vars dokumentering har 

pågått sedan 1978 (Naturvårdsverket, 2016 e). På regional nivå har landets länsstyrelser den 

rollen (Lundmark, et al., 2014, s. 8).  

2.2.1 Regional miljöövervakning 

På regional nivå samordnas och genomförs övervakningen av landets länsstyrelser, som delar 

upp arbetet i programområden samt delprogram. I tillägg till att ge kunskap om miljötillståndet, 

uppföljning och varsling om eventuella hot, ska den regionala miljöövervakningen även 

samordna och följa upp övervakning som andra aktörer i länet, såsom kommuner och 

universitet, genomför (Lundmark, et al., 2014, ss. 8, 22).  

 

Arbetet med miljöövervakningen sammanställs av länsstyrelserna i regionala 

miljöövervakningsprogram, vilka revideras vart sjätte år (Naturvårdsverket, 2013). I dem 

beskrivs planerad miljöövervakning, vilket inkluderar själva övervakningen samt samordning 

och områden som behöver utvecklas (Lundmark, et al., 2014, s. 19). Programmen revideras för 

att följa upp på förändringar och trender och för att säkerställa att informationen fortfarande är 

aktuell vad gäller lagstiftning och miljömålssystemet, samt för att anpassas efter förändringar i 

miljötillståndet (Naturvårdsverket, 2013). 
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Med hjälp av den regionala miljöövervakningen identifieras mer omfattande regionala 

påtryckningar och effekter. Det är information som kommer kunna vara underlag för 

uppföljningen av miljökvalitetsmålen och inkluderas i såväl regional som kommunal planering 

(Naturvårdsverket, 2013).  

 

I femte paragrafen i Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion uttrycks 

länsstyrelsernas instruktion beträffande miljömålsuppföljning och miljöövervakning. Texten 

återfinns i Bilaga 3. 

 FYRA LÄN 

Norrbotten är det största och nordligaste länet i Sverige med en areal på drygt 97 000 

kvadratkilometer, som utgör en fjärdedel av landets yta. Länet har 14 kommuner och 

invånarantalet är cirka 250 500 (Regionfakta, 2017 a). En stor del av landarealen är skyddad 

och utgör 23 procent av Norrbottens yta, med bland annat åtta nationalparker och 381 

naturreservat (Regionfakta, 2017 b). Norrbottens län består av en femtedel fjäll, och av landets 

totala areal fjällområden, ligger här drygt hälften (Länsstyrelsen Norrbotten, 2010). 

 

Västerbotten är det näst största länet med en yta på drygt 54 600 

kvadratkilometer och här bor knappt 266 000 invånare i totalt 15 

kommuner. Av landarealen upptar Västerbotten lite mer än en 

åttondel (Regionfakta, 2017 c). Här finns en nationalpark och 

nästan 300 naturreservat (Regionfakta, 2017 d) och den skyddade 

naturen utgör cirka 13 procent av länets yta (Regionfakta, 2017 e).  

 

Dalarnas landareal är drygt 28 000 kvadratkilometer och det finns 

cirka 277 000 invånare i de totalt 15 kommunerna, där Borlänge 

och Falun i söder är de största (Länsstyrelsen Dalarnas län, u.d.). 

2014 hade Dalarna tre nationalparker och knappt 300 naturreservat 

(Länsstyrelsen Dalarnas län, 2014). Länet är ett övergångsområde 

mellan norr och syd och naturen varierar mellan blandskog och 

slätter typiska för de sydliga delarna, och nordliga barrskogs- och 

Figur 2. Sveriges län 
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myrområden. Här finns alla naturtyper utom kustlandskap (Länsstyrelsen Dalarnas län, u.d. a). 

 

Jämtlands län, som inkluderar de bägge landskapen Jämtland och Härjedalen (Regionfakta, 

2017 f), har en yta på knappt 50 000 kvadratkilometer och inhyser drygt 128 000 invånare i åtta 

kommuner (Regionfakta, 2017 g). Här finns en nationalpark och 149 naturreservat och knappt 

10 procent av naturen är skyddad (Regionfakta, 2017 h). I Jämtland är miljöövervakning i fjäll 

prioriterad och cirka hälften av delprogrammen har en koppling till miljöpåverkan i fjäll 

(Lundmark, et al., 2014, s. 6). 

 GAPANALYS 

En gapanalys jämför rådande läge med optimalt eller potentiellt läge och identifierar därmed 

gapet däremellan (Langford & Franck, 2009). Gapanalysen grundar sig i frågeställningarna 

”Var är vi?” och ”Vart vill vi?” och dess ändamål är att ta reda på om arbetet utförs tillräckligt 

effektivt för att nå önskade resultat och man kan därigenom genomföra åtgärder för att fylla 

gapet. Metoden används typiskt inom bland annat ekonomi och miljömålsarbete (Dickinson & 

Hvitlock, 2012).   
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 METOD 

För att besvara frågeställningarna, har en gapanalys genomförts. Datainsamlingen för analysen 

har utförts i två moment: dels har information hämtats från intervjuer med relevanta aktörer, 

dels har databas- och webbsidesökningar genomförts.  

 

Frågeställning 1 besvaras med hjälp av intervjuundersökningen. Svaret på frågeställning 2 

återfinns i Bilaga 2 och i resultatet samt diskussionen behandlas den tredje frågeställningen. 

 

En stor del i syftet är att undersöka vad som saknas, varpå en gapanalys blir lämplig utifrån 

dess tydlighet mellan aktuellt läge och önskat läge, vilket ger en klar översikt av situationen 

samt ansatsen att jämföra de bägge lägena. Storslagen fjällmiljö och Frisk luft valdes på grund 

av deras centrala roll i Jämtland. 

 

Aktörerna valdes utifrån ansvars- och expertområde och geografi:  

• Miljömålsansvariga och miljöövervakare för Storslagen fjällmiljö och Frisk luft, 

miljömålssamordnare och enhetschefer, på; 

• Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Dalarna och Jämtland. 

 

Kontakt med aktörer togs via email, varpå mottagaren fick välja telefon- eller email-

konversation. De intervjuer som genomfördes med telefonsamtal spelades in och 

transkriberades. I resultatet har alla svar sammanfattats enligt de tydligaste fynden. De 

kompletta intervjusvaren finns i Bilaga 1. Samtliga aktörer på de fyra kontaktade 

länsstyrelserna tillfrågades sex frågor om de bägge miljökvalitetsmålen, varpå svar gavs om det 

egna ansvarsområdet. Frågorna formulerades för att kunna ställa rådande läge mot 

önskvärt/potentiellt läge. Aktörernas svar refereras i resultatet enligt länsstyrelse. I Bilaga 1 

tydliggörs vem som givit svaren och redovisning av intervjuade personer återfinns i Tabell 3 i 

bilagan. Frågorna som ställdes, är följande: 

 

Fråga 1: Upplever ni några utmaningar med det faktum att man på regional basis, följer upp på 

nationella miljömålsindikatorer? I så fall vilka? 

Fråga 2: Skulle regionala/länsegna indikatorer underlätta miljömålsuppföljningen?  
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Fråga 3: Upplever ni att miljömålsindikatorer saknas, som skulle kunna göra nytta?  

Har ni förslag på (nya) indikatorer som skulle fungera? 

Fråga 4: Vilka indikatorer bedömer ni som bra respektive dåliga? 

Fråga 5: Finns det något som saknas i form av övervakning, för att kunna avgöra om miljömålet 

uppnås eller ej? 

Fråga 6: Har det tagits fram indikatorer, baserat på miljöövervakningsdata, som inte använts 

vid miljömålsuppföljningen och i så fall varför? 

 

I databas- och webbsidesökningarna hämtades informationen främst från myndigheters 

hemsidor, i huvudsak webbsidor hanterade av svenska Naturvårdsverket. 

 

Gapanalysen är av ett förenklat format och följer inte någon specifik mall eller strategi. I 

rapporten studeras situationen utifrån hur den ser ut idag samt behoven som finns och huruvida 

de tillgodoses eller inte.  
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 RESULTAT 

 INTERVJUUNDERSÖKNING  

Nedan presenteras intervjuundersökningen i sammanfattat format. I Bilaga 1 återfinns 

intervjusvaren i detalj. 

4.1.1 Storslagen fjällmiljö 

Fråga 1: Upplever ni några utmaningar med det faktum att man på regional basis, följer 

upp på nationella miljömålsindikatorer? I så fall vilka? 

Samtliga svar indikerar att nationella indikatorer inte utgör några större problem för 

uppföljningen av miljökvalitetsmålet, även om det påtalas att vissa utmaningar finns för den 

länsvisa uppföljningen. Det påpekas att det skulle kunna kompletteras med länssiffror. 

 

Fråga 2: Skulle regionala/länsegna indikatorer underlätta miljömålsuppföljningen?  

Den nationella upplösningen är viktig för att jämföra länen med varandra. Samtidigt önskas en 

regional eller länsvis upplösning.  

 

Meningarna skiljer sig åt något mellan länen, som märks på svaren på denna samt föregående 

fråga – regionaliserade indikatorer anses underlätta samtidigt som den nationella upplösningen 

upplevs fungera. Dock har vissa behov identifierats: länssiffror, eller regional upplösning på 

indikatorerna, vilket tyder på att medan den nationella strukturen överlag är att föredra, finns 

en önskan om att i någon form bryta ner det även till länsnivå. Regionalisering av indikatorerna 

är då kanske inte lösningen, utan en mer koncentrerad upplösning av dem, vore i så fall ett 

bättre alternativ. 

 

Fråga 3: Upplever ni att miljömålsindikatorer saknas, som skulle kunna göra nytta? Har 

ni förslag på (nya) indikatorer som skulle fungera? 

Samtliga aktörer svarar att indikatorer saknas i någon grad och flera förslag delges. Bland annat 

i Norrbottens och Västerbottens svar, omnämns terrängkörning och körskador därifrån, som 

något man vill undersöka närmare, då det förefaller vara ett växande problem. Dynamiken 

mellan rovdjur och gnagare diskuteras, och önskan om att inkludera existerande övervakning 

av dem i miljömålsuppföljningen. Det finns även indikatorförslag som har nedprioriterats eller 
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aldrig kommit långt nog att implementeras. Det kommenteras att de flesta indikatorer mäter där 

skadan redan skett. I Norrbotten eftersöker man en indikator som svarar mot preciseringen 

Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation och Västerbotten behöver något för 

vattenkvalitet i fjällsjöar. 

 

Svaren vittnar om en uppenbar brist bland indikatorerna, och att fler skulle behövas, för att ge 

en tydligare bild över hur tillståndet för den svenska fjällmiljön är. Många indikatorer tycks 

åtgärdsinriktade snarare än förebyggande, då de mäter där skadan redan är skedd – detta nämns 

åter under Frisk luft; Fråga 3. 

 

Fråga 4: Vilka indikatorer bedömer ni som bra respektive dåliga? 

Häckande fåglar i fjällen är en bra och uppdaterad indikator enligt Norrbotten och Jämtland, 

men meningarna skiljer sig om vad de säger om miljötillståndet. Flera indikatorer är inte 

uppdaterade, somliga inte på 10 år, vilket har identifierats av flera. Metodiken för inventering 

av järv ifrågasätts av Norrbotten och Västerbotten, men det framkommer inte om det är av 

samma anledning.  

 

Att så många indikatorer inte uppdaterats på lång tid behöver ses över. Exempelvis Antal järv 

i fjällen tillhör en av indikatorerna som inte uppdaterats i miljömålssystemet på länge, trots att 

åtminstone Norrbotten och Västerbotten tycks genomföra inventering av järv. 

 

Fråga 5: Finns det något som saknas i form av övervakning, för att kunna avgöra om 

miljömålet uppnås eller ej? 

Samtliga uppger att någon form av övervakning saknas. Både Norrbotten och Dalarna önskar 

en förtätning av NILS-inventeringen, för att förbättra miljömålsuppföljningen. Västerbotten 

saknar, liksom indikatorer, även övervakningsmetoder för vattenkvalitet i fjällen. Från Dalarna 

kommer en kommentar angående finansiering. Jämtland önskar en avgränsning av fjällområdet 

samt ett förtydligande av vilka indikatorer som följer upp på vilka mål eller preciseringar. 
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Fråga 6: Har det tagits fram indikatorer, baserat på miljöövervakningsdata, som inte 

använts vid miljömålsuppföljningen och i så fall varför? 

Norrbotten refererar till Naturvårdsverkets nya indikatorförslag och Dalarna uppger 

finansiering och prioriteringar som troliga orsaker till att indikatorförslag inte tagits i bruk. 

Jämtland kan inte uppge något förslag, men tror att exempel troligtvis finns. Västerbottens 

svar, för bägge miljökvalitetsmålen, återfinns under 4.1.2 Frisk luft; Fråga 6.  

4.1.2 Frisk luft 

Fråga 1: Upplever ni några utmaningar med det faktum att man på regional basis, följer 

upp på nationella miljömålsindikatorer? I så fall vilka? 

Norrbotten svarar att om det finns regional upplösning på indikatorerna, så fungerar nationella 

indikatorer bra. Västerbotten påpekar att datatillgången är en utmaning regionalt jämfört med 

nationellt, och Jämtland har en liknande uppfattning då de upplever svårigheter med att 

indikatorerna inte anpassas till respektive läns förutsättningar. 

 

Fråga 2: Skulle regionala/länsegna indikatorer underlätta miljömålsuppföljningen? 

Det råder skilda meningar mellan de två svarande aktörerna om nyttan med regionaliserade 

indikatorer. Medan Västerbotten anser att det kan vara båda - rörigt samtidigt som det erbjuder 

bättre precision, menar Jämtland att regionala indikatorer svarar mot länets förutsättningar.  

 

Fråga 3: Upplever ni att miljömålsindikatorer saknas, som skulle kunna göra nytta? 

Har ni förslag på (nya) indikatorer som skulle fungera? 

Liksom för Storslagen fjällmiljö, finns på indikatornivå, många förbättringsområden. Det 

refereras till DPSIR-modellen och att inte tillräckligt många indikatorer attackerar källan, det 

vill säga indikatorer av typen Driving force. Åter visas att många indikatorer är åtgärdsinriktade 

och inte förebyggande. Förslaget från Västerbotten är en indikator som följer upp på antal 

vedpannor, för att kunna avgöra vilken utveckling användningen har. Detta kopplar något till 

Jämtlands svar, som också upplever brister rörande vedeldning, dock vad gäller saknade 

luftmätningar för lokala luftföroreningar. Jämtland eftersöker också en indikator för att bemöta 

de långväga transporterade luftföroreningar man hittar i opåverkade fjällområden.  
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Fråga 4: Vilka indikatorer bedömer ni som bra respektive dåliga? 

Den nationella hälsoenkäten som används för uppföljningen av flera indikatorer, är inte lika 

representativ längre, främst regionalt, på grund av allt sämre svarsfrekvens. I Västerbotten 

upplever man brist på data till flera indikatorer. En anledning är privat användning som är svår 

att spåra. Jämtland nämner flera indikatorer för ämnen i luft vars data inte kan användas i 

indikatorberäkningar på grund av förskjuten mätningsperiod. Här tycks vara ett bevis på det 

man syftar till under fråga 1 för Jämtland, att indikatorerna inte lämnar utrymme för respektive 

läns förutsättningar. Det kopplar vidare på svaret i fråga 2, att regionala indikatorer skulle 

underlätta. Mycket värdefull information för miljökvalitetsmålet förfaras med dagens struktur, 

varför en regionalisering i så fall vore aktuell. I Norrbotten ser man positivt på indikatorerna då 

det finns fastställda halter som ska uppnås. 

 

Fråga 5: Finns det något som saknas i form av övervakning, för att kunna avgöra om 

miljömålet uppnås eller ej? 

Samtliga nämner avsaknad av övervakning. Jämtland återkommer till småskalig vedeldning där 

man önskar mer övervakning, eftersom det är själva luftmätningarna som saknas. Man 

återkommer också till problematiken med långväga transporterade ämnen. Även Västerbotten 

upprepar vedeldning, då främst för mätningar i mindre inlandskommuner. Norrbotten har inte 

dataunderlag för alla tätorter. 

 

Fråga 6: Har det tagits fram indikatorer, baserat på miljöövervakningsdata, som inte 

använts vid miljömålsuppföljningen och i så fall varför? 

Västerbotten diskuterar att arbetsfördelningen mellan enheterna hindrar utveckling av 

eventuella indikatorer – önskan är mer samarbete. Man har mycket data som inte används i 

miljömålsuppföljningen, dock ser man det inte som indikatorer, och det tycks heller inte 

upplevas som någon särskild prioriterad funktion att utveckla. Inte heller Jämtland har utvecklat 

några indikatorer.  
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 HUR INDIKATORERNA KORRESPONDERAR MED MILJÖKVALITETSMÅLENS PRECISERINGAR OCH 

MED IDENTIFIERADE BEHOV  

4.2.1 Rådande indikatorer och preciseringarna 

Det finns preciseringar till vilka ingen indikator direkt korresponderar. En av preciseringarna 

för Storslagen fjällmiljö handlar om ekosystemtjänster, men det finns ingen indikator som 

korresponderar till den. Samtliga indikatorer kan indirekt kopplas till ekosystemtjänster, 

exempelvis genom att renar bland annat bidrar till biologisk mångfald och kulturvärden, men 

ingen tydlig koppling finns. Inte heller Genetiskt modifierade organismer verkar ha någon 

koppling till någon indikator. 

4.2.2 Nya indikatorförslag från Naturvårdsverket och preciseringarna 

Flera av de nya indikatorerna kan indirekt kopplas till ett antal preciseringar, särskilt för 

Storslagen fjällmiljö. Till exempel kan indikatorn Restaurerade leder kopplas till 

preciseringarna Fjällens miljötillstånd och Friluftsliv och buller. För Storslagen fjällmiljö 

har tidigare indikatorer för antal renar respektive järvar tagits bort och endast indikatorn 

Häckande fåglar i fjällen tycks uttryckligt övervaka djur. För Frisk luft är exempelvis 

indikatorn Resvanor uppdelade på färdsätt och kön en mycket övergripande indikator som kan 

kopplas till flera av preciseringarna, såsom bensen och partiklar. Det tycks inte finnas någon 

indikator som korresponderar med preciseringen Formaldehyd. Det finns direkta kopplingar, 

såsom mellan preciseringen Partiklar (PM2,5) och indikatorerna Partiklar (PM2,5) halter i 

luft i urban bakgrund (årsmedelvärden) och Utsläpp av partiklar (PM2,5) till luft. 

 

De nya indikatorförslagen saknar ännu formuleringar, varför kopplingar mellan flera 

indikatorer och preciseringar enbart kan bedömas som indirekta när denna rapport skrivs.  

 

I skrivelsen med de nya indikatorförslagen omnämns inte preciseringar. 
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4.2.3 Nya indikatorförslag från Naturvårdsverket och identifierade behov 

Vad gäller regional upplösning/länssiffror av indikatorerna, kan det framöver komma att 

behandlas, då lokala indikatorer hör till de fem identifierade utvecklingsområdena som man ska 

arbeta vidare med.  

 

Då de nya indikatorförslagen ännu saknar formuleringar, och kopplingar främst kan bedömas 

som indirekta, är det oklart huruvida förslagen bemöter behoven. Få av indikatorförslagen 

förefaller dock i dagsläget bemöta med de mest framträdande behov och utmaningar som 

identifierats. De kopplingar som kan göras, gör sig gällande terrängkörning för Storslagen 

fjällmiljö och olika utsläpp för Frisk luft.  
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 DISKUSSION 

 HUR INDIKATORERNA KORRESPONDERAR MED MILJÖKVALITETSMÅLENS PRECISERINGAR OCH 

MED IDENTIFIERADE BEHOV  

5.1.1 Rådande indikatorer och preciseringarna 

Preciseringarna ska beskriva miljökvalitetsmålen mer utförligt och indikatorerna ska ytterligare 

förtydliga målet, utvärdera det samt följa upp på det - indikatorerna kan således uppfattas vara 

verktyg för att följa upp på preciseringarna och därmed målet.  

 

I granskningen har det identifierats tydliga brister i kopplingen och det finns preciseringar som 

ingen indikator direkt korresponderar med. Var förklaras förhållandet mellan målen, 

etappmålen, preciseringarna och indikatorerna? Det framgår tydligt deras roll i 

miljömålssystemet, dock inte relationen till varandra. Hur långt når indikatorerna? Följer de 

upp direkt mot själva miljökvalitetsmålet, eller ska det korrespondera mot preciseringen? Det 

förefaller tydligt att indikatorerna bör kopplas mot preciseringarna. Det kanske de gör, då det 

går att koppla de flesta med varandra indirekt. Men ska det vara så komplicerat? Om det nu är 

så att de kopplas till varandra på något vis, bör det uttryckas tydligare - det borde preciseras.  

 

Min teori bekräftas av Norrbotten under 4.1.1 Storslagen fjällmiljö; Fråga 3, som önskar en 

indikator som svarar mot preciseringen Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation, 

samt av Jämtland (samma avsnitt, Fråga 5), där man efterfrågar ett tydliggörande av vilket mål 

eller vilken precisering som en indikator följer upp på.  

5.1.2 Nya indikatorförslag från Naturvårdsverket och preciseringarna 

Det är svårt att föra en fullständig diskussion kring de nya indikatorerna, då de ännu inte 

förtydligats i detalj, utan det man har är dessa 4–5 indikatorer utan någon motivering. 

 

Om man tittar på vad indikatorförslagen avser, kan man se att här finns möjligheter för att 

utveckla formuleringarna av indikatorerna för att bättre koppla till preciseringarna, på ett sätt 

man misslyckats med i formuleringarna av de rådande indikatorerna. För exempelvis Storslagen 

fjällmiljö korresponderar samtliga preciseringar med en eller flera indikatorer, vilket kommer 
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att behöva uttryckas i kommande formuleringar. Förslagsvis torde det, för Storslagen fjällmiljö, 

vara en enkel lösning att exempelvis samtliga indikatorförslag kopplas till preciseringen 

Ekosystemtjänster och att det tydligt formuleras för varje indikator. 

 

Att indikatorerna komprimerats så, kan både vara positivt och negativt, och det är beroende på 

hur man till slut formulerar beskrivningarna av indikatorerna så att de tydligt korresponderar 

med preciseringarna.  

 

Under 2.1.4 Preciseringarna uttrycks att deras syfte är att vara ”kriterier då man bedömer om 

förutsättningarna för miljökvalitetsmålen att uppnås”. Sedan kan man läsa under 4.2.2 Nya 

indikatorförslag från Naturvårdsverket att preciseringarna inte ens omnämns i skrivelsen om 

indikatorförslagen. Hur ska man kunna använda preciseringarna som kriterier när de inte tycks 

prioriteras? Och eftersom det även för indikatorförslagen saknas kopplingar (exempelvis Frisk 

luft-preciseringen Formaldehyd), förefaller det desto mer komplicerat att använda 

preciseringarna som kriterier. På grund av detta kan man bedöma att även om förslagen har 

potential att avsevärt förbättra uppföljningsarbetet, är det ännu inte optimalt. 

5.1.3 Nya indikatorförslag från Naturvårdsverket och identifierade behov 

Utifrån behoven som identifierats, kan man se att många av dem inte tycks tillgodoses av de 

nya indikatorförslagen. Likaså bemöts några, men det är oklart till vilken utsträckning – detta 

på grund av att indikatorförslagen ännu är övergripande förklarade. Även för detta avsnitt, kan 

man göra bedömningar enbart baserat på indirekta kopplingar, och återigen är det mycket 

beroende på framtida indikatorformuleringar. Frågan hänger dock kvar: Hur ska indikatorerna 

kunna bemöta behoven och utmaningarna, när de inte korresponderar med preciseringarna? 
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 METODDISKUSSION 

Datainsamlingen för miljökvalitetsmålet Frisk luft blev inte fullständig. Emellertid anses de 

svar som redovisas, tillföra tillräckligt värdefull och intressant information, för att kunna 

inkluderas i undersökningen. 

 

Att genomföra en gapanalys baserad på intervjuer har både för- och nackdelar. Den främsta 

fördelen är den tillförlitliga och detaljerade informationen som erhålls, genom att ha en dialog 

med personer som är direkt involverade och insatta i arbetet med miljöövervakning och 

uppföljning av respektive miljökvalitetsmål. Samtidigt är inget svar det andra likt. Kontakt har 

upprättats med åtskilliga personer som gett sin bild av systemet. Det har resulterat i många 

individuella svar, som kan utgöra en utmaning i ansatsen att finna enhetlighet och sammanhang 

i dem. Att erbjuda valet mellan telefonsamtal och email-konversation kan också ha påverkat 

resultatet, då emailkontakt inte lämnar öppet för följdfrågor, för bägge parter, på samma sätt 

som vid en muntlig dialog. Dock elimineras risken för felcitering.  

 

Med tanke på att enbart fyra utav landets totalt 21 länsstyrelser har undersökts, finns anledning 

att finna undersökningen inkomplett. Det gäller dock enbart miljökvalitetsmålet Frisk luft, då 

landets samtliga fjällän har inkluderats. Undersökningen skulle med fördel kunna återupptas, 

med fokus på Frisk luft. 
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 SLUTSATSER  

De tydligaste utmaningarna och behoven i länen har identifierats som: 

Nationella indikatorer förefaller vara viktigast, samtidigt som en regional upplösning av dem 

vore önskvärt. Det är olika förutsättningar länen emellan, vilket utgör flera utmaningar. Det 

råder avsaknad på indikatorer och allra främst övervakningsmetoder för att kunna säga om 

miljömålen kan uppnås, och flera rådande indikatorer är dåliga eller dåligt uppföljda. Många 

indikatorer fokuserar på åtgärd snarare än påverkan. Det finns indikatorer vars metoder behöver 

ses över på grund av sämre representativitet. Bättre samarbete och samverkan efterfrågas. 

 

Naturvårdsverket har presenterat 87 förslag på nya indikatorer, av vilka 11 kopplas till 

generationsmålet. 

 

Det är tydliga brister i kopplingen mellan preciseringarna och indikatorerna, då det finns 

preciseringar till vilka ingen indikator direkt korresponderar. Det finns goda förutsättningar att 

förbättra situationen i och med förslagen på nya indikatorer från Naturvårdsverket, men de 

behöver få tydliga formuleringar då de i dagsläget endast kan tolkas utifrån indirekta kopplingar 

– detta gäller både kopplingen med preciseringarna och med identifierade behov.  
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BILAGA 1: INTERVJUUNDERSÖKNING 

I denna bilaga presenteras resultatet av intervjuundersökningen för gapanalysen. Aktörer som 

intervjuats redovisas i tabell 3. 

 

Tabell 3. Intervjuade personer för gapanalysen 

 

Förkortning 

 

Namn, titel: Länsstyrelse  

Datum för 

intervju 

(BL) Bengt Landström, miljömålsansvarig Storslagen fjällmiljö: 

Länsstyrelsen Norrbotten 

2017-05-02 

2017-05-15 

(EB) Ellinor Bomark, miljömålsansvarig Frisk luft:  

Länsstyrelsen Norrbotten 

2017-05-09 

(EM) Eva Mikaelsson, enhetschef Miljöanalysenheten:  

Länsstyrelsen Västerbotten 

2017-05-03 

(LS) Lotta Ström, miljömålssamordnare:  

Länsstyrelsen Västerbotten 

2017-05-08 

(FS) Fredrik Sjunnesson, miljömålsansvarig Frisk luft:  

Länsstyrelsen Västerbotten 

2017-05-08 

(UG) Urban Gunnarsson, miljömålsansvarig Storslagen fjällmiljö: 

Länsstyrelsen Dalarna 

2017-05-09 

(JN) Jimmy Nilsson, miljömålssamordnare:  

Länsstyrelsen Jämtland 

2017-05-03 

 

(AL) Annika Lundmark, miljömålsansvarig Frisk luft:  

Länsstyrelsen Jämtland 

2017-05-16 

(TB) Tomas Bergström, miljöövervakare:  

Länsstyrelsen Jämtland 

2017-05-17 

2017-05-18 
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STORSLAGEN FJÄLLMILJÖ 

Nedan följer redovisningen av intervjuundersökningen för miljökvalitetsmålet Storslagen 

fjällmiljö. För förkortningar av namn, se tabell 3. 

 

Fråga 1 Upplever ni några utmaningar med det faktum att man på regional basis, följer 

upp på nationella miljömålsindikatorer? I så fall vilka? 

Länsstyrelsen 

Norrbotten 

Indikatorerna är användbara, och det är bra med samma indikatorer i alla län, men 
länssiffror vore önskvärt. Exempelvis antal renar i fjällområdet där landets hela renstam 
inkluderas – mer intressant med Norrbottens antal (BL). 

Länsstyrelsen 

Västerbotten 

Att det är nationella indikatorer inte är ett lika stort problem, som det skulle kunna vara 

med andra miljömål. Det är mycket som är likt över fjällkedjan även om det är saker som 

skiljer. Tror ingen upplevt det som ett stort problem (LS).  

Man tittar inte bara på indikatorerna när man följer upp miljömålet, utan det är mycket 

annan kunskap man har runt omkring, som kan vägas in vid bedömningen – bland annat 

kontakt med fjällkommunerna (LS). 

Länsstyrelsen 

Dalarna 

[Vi har] en del miljömålsindikatorer som är nationella eller på regional skala större än län 
för att följa upp hur det går för miljömålen på länsnivå. Det har vi, och det är på sätt och vis 
ett problem (UG).  
 

Men vid de årliga bedömningarna använder vi flera underlag och då är det ju bättre ju fler 
underlag vi har, även om de kanske är på större skala än län. Så på det stora hela är det 
inget större problem (UG). 

Länsstyrelsen 

Jämtland 

Det behöver det inte vara, det beror på hur indikatorn är utformad. Även om indikatorn 
inte är regionaliserad kan den ge information som även omfattar regionala förutsättningar 
(TB).  

 

Fråga 2 Skulle regionala/länsegna indikatorer underlätta miljömålsuppföljningen?  

Länsstyrelsen 

Norrbotten 

Ett viktigt nationellt miljöövervakningsprogram är NILS, som för några år sedan delade 

upp den svenska fjällkedjan i dels Norrbottens fjällområden (två tredjedelar av alla NILS-

rutor ligger i Norrbotten), dels södra fjällen (Västerbotten, Jämtland och Dalarna). På så 

vis kunde man göra en grov uppskattning av skillnaderna, då man hade en vilja att 

presentera siffror med en regional upplösning (BL). 

 

Ser gärna att man har gemensamma indikatorer för fjällänen, men med en möjlighet att 

få se resultaten per län (BL). 

 

Det finns ett nytt förslag på nya indikatorer från Naturvårdsverket [2.1.5.1 Nya 

indikatorförslag från Naturvårdsverket], dock inte så många, därför strävar man efter att 

många av indikatorerna ska ha en länsvis upplösning (BL). 

Länsstyrelsen 

Västerbotten 

Det är viktigt att man följer lite samma saker i alla län, att det finns indikatorer så att 

länen kan jämföras med varandra, när det gäller fjällen (LS). 
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Lokal och regional hänsyn tas också, till andra saker som inte är indikatorer, men frågan 

är om man skulle göra dem till det, eller om det räcker med att den som gör 

uppföljningen, har kunskap (LS). 

Länsstyrelsen 

Dalarna 

Det skulle vara till viss nytta, men behöver inte alltid göra arbetet så speciellt mycket 
lättare. Ibland finns ju data bara på större geografisk nivå och då får man vara nöjd med 
det. I vissa fall är trenderna tydliga även på större nivå, vilket gör dem giltiga även för vårt 
län (UG). 

Länsstyrelsen 

Jämtland 

Ja, det underlättar (TB). 

 

Fråga 3 Upplever ni att miljömålsindikatorer saknas, som skulle kunna göra nytta?  

Har ni förslag på (nya) indikatorer som skulle fungera? 

Länsstyrelsen 

Norrbotten 

Några problemområden gör fjällmiljömålet svårt att nå. Bland annat att terrängkörning 

verkar öka i omfattning. Det skulle behövas någon indikator som bättre följde upp det. En 

metod kan delvis vara genom NILS, i och med att de går och inventerar linjer, och noterar 

körspår och annat. Det kan dock vara dålig statistisk säkerhet på dessa data (BL).  
 

Önskar en indikator som visar vilka naturtyper som bedöms ha gynnsam-, otillräcklig- 

eller dålig bevarandestatus. Tillika vore det bra med arealerna på naturtyperna, lämpligen 

med regional upplösning (exempelvis alpin region i Norrbotten) (BL).  

Länsstyrelsen 

Västerbotten 

Det finns inte så mycket om vattenkvalitet i fjällsjöar. Kanske något som framförallt 

kopplar mot klimatförändringar. Det pågår troligtvis någon brunifiering (LS).  

 

Vegetationsövervakning är något man gör och skulle vara bra som indikator (LS). 

 

Finns en exploaterings-indikator nu. Men många är intresserade om körskador också. Det 

blir mer och mer från terrängfordon. Man tror åtminstone det, men det finns ingen bra 

data på det. Vet dock inte om det absolut måste finnas som indikator (LS). 

 

Utöver järv, övervakas även björn och andra rovdjur, men endast järv är en indikator (FS). 

Man bevakar smågnagare, som idag inte finns som indikator, och gnagartillgången är 

något som säger något om hela systemet (LS) - det är ett samband mellan antal rovdjur 

och tillgång till gnagare, en dynamik. En indikator som tittade på smågnagare, skulle 

kunna ge en bättre bild (FS). 

Ofta mäter indikatorerna där skadan redan är skedd. På det sättet kommer man aldrig att 

lösa ursprungsproblemen (FS). 

Länsstyrelsen 

Dalarna 

Det finns naturligtvis indikatorer som skulle kunna göra stor nytta om de fanns. Vi har tagit 

fram förslag på en ny indikator för våtmarker (trädförekomst på myrar), men den har inte 

prioriterats av Naturvårdsverket och därför har inte några data tagits fram. Däremot är det 

inte omöjligt att denna indikator kommer att tas fram de närmaste åren. Men det finns fler 

exempel på förslag till indikatorer som inte kommit längre än till förslagsstadiet (UG). 

Länsstyrelsen 

Jämtland 

Ja, indikatorerna har hängt med ett tag och vissa har aldrig varit bra och tyvärr utvecklas 

de inte heller (TB).  

 

En bra indikator något som bygger på kvalitetssäkrad och bra uppföljning och som pågår 
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löpande. Behöver inte vara årligen, men återkommande. Om man tittar på indikatorerna 

för fjäll så finns flera som inte uppdaterats på tio år och det beror i och för sig på vad som 

avses. Exempelvis kan en klimatförändring kan följas med så långa intervall då det är 

ganska tröga system, sen finns andra mer snabba systemförändringar, som tex antal 

skotrar eller annat där årsvisa data är intressanta och visar på trender. Om du tittar på 

indikatorerna så finns flera som inte är uppdaterade på tio år. Den beror troligen på att 

underlag/övervakning av ämnet inte finns. Så, det din uppsats handlar om, det finns ett 

stort gap mellan miljömål och övervakning/uppföljning (TB). 

 

Långväga transporterade luftföroreningar i opåverkade fjällområden [Frisk luft; Fråga 3; 

Länsstyrelsen Jämtland] (AL). 

 

 

Fråga 4 Vilka indikatorer bedömer ni som bra respektive dåliga? 

Länsstyrelsen 

Norrbotten 

Antal järvar i fjällen: den är inte uppdaterad. Det är en slags nationell indikator som inte 

säger hur läget är för järvarna i exempelvis Norrbotten kontra Jämtland, så uppfattningen 

är att den inte är bra. Man har haft problem när det gäller inventering av järvligor, det har 

varit dåliga snöförhållanden, så man diskuterar om man ska göra om metodiken för själva 

inventeringen av järv (BL). 

 

Antal renar i fjällområdet: man har bara tagit hela landets renstammar. Den befintliga 

indikatorn är alldeles för grov (BL). 

 

Buller i fjällen: lite för grov. Tror inte man kan göra någon sådan där jättestor buffertzon 

runt en skoterled, och tror inte att det skulle motsvara de buffertzoner man sätter för 

vägar och järnvägar, för det är helt olika påverkansgrad (BL). 

 

Exploatering i fjällen: lite för grov. Inte heller uppdaterad nyligen. I de nya 

indikatorförslagen [från Naturvårdsverket] kommer man försöka ha en indikator som 

handlar om exploatering i fjällen (BL). 

 

Fjällrävsföryngringar: den nationella indikatorn säger inte så mycket (BL). 

 

Häckande fåglar i fjällen: den är ganska bra. Bristen är att man vet inte säkert om den säger 

något om miljösituationen i fjällen (BL).  

 

Nedfall kväve och svavel: (jobbar inte med luftkvalitet och lämnar dessa utan kommentar) 

 

Skyddade fjällmiljöer: väldigt mycket skyddade områden i fjällen. Norrbottens fjäll har 

generellt högt värde och de skyddas av en speciell bestämmelse i miljöbalken som heter 

obrutna fjällområden, vilken säger att ingen exploatering ska ske (BL). 

 

Terrängskotrar som uppfyller bullerkrav: det verkar inte finnas riktigt bra siffror, och man 

verkar inte ha jobbat med indikatorn sedan 2008, så den kan inte betraktas som användbar 

(BL). 
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Länsstyrelsen 

Västerbotten 

Nedfall av kväve och svavel används inte så mycket i Västerbotten - delvis beror det på att 

man inte vet var den kritiska belastningen ligger i fjällen (LS). Nedfall är svårt att mäta, då 

mycket av det svavel som kommer till fjällområdet, kommer via dimma (FS). 
 

Det finns funderingar kring inventeringsmetoden för järvar. Metoden byttes för ett tag 

sedan, och uppfattningen är att de störs, då de måste fångas in, kameror sättas upp och 

mycket arbete nära lyan. Osäkerhet kring hur bra data det är egentligen (LS). 

Länsstyrelsen 

Dalarna 

Bra är indikatorer som visar långsiktiga trender i miljön och trender som är relevanta för 

miljön och som visar på påverkan. Indikatorerna ska inte vara kortsiktiga fluktuationer i 

miljön utan helst visa stabila trender över tid. Naturligtvis är det bra om indikatorerna är 

giltiga för hela naturtypen som finns i länet (UG). 

Länsstyrelsen 

Jämtland 

Följande är bra indikatorer: 
Fjällfåglar [häckande fåglar i fjällen] – aktuella och kvalitativa data, fåglar speglar tillståndet 
bra då fåglar generellt svarar snabbt på förändringar i miljön (TB). 
 
Övriga verkar inte uppdateras särskilt ofta, en del inte på tio år. Generellt så har inte 
indikatorerna utvecklats på samma sätt som målen de senaste tio-femton åren (TB).  

 

Fråga 5 Finns det något som saknas i form av övervakning, för att kunna avgöra om 

miljömålet uppnås eller ej? 

Länsstyrelsen 

Norrbotten 

Det som står högst på önskelistan, är att förtäta NILS, så att man får bättre regionala data 

därifrån (BL). 

Länsstyrelsen 

Västerbotten 

Det finns inget för vatten (LS). 

 

Bortsett från Norrbotten, är NILS-rutorna i fjällen för få, och för att kunna få en regional 
upplösning kostar det resurser och tid som inte alltid finns (EM). 

Länsstyrelsen 

Dalarna 

Det finns nog en hel del som saknas för att bygga upp miljömålsindikatorsystemet med 

systematiskt. Vi har ju bara medel att finansiera vissa nedslag inom ramen för 

miljöövervakningens budget. Det nationella inventeringsprogrammet NILS utnyttjas lite 

för lite inom miljömålsuppföljningen, här finns det mycket att utveckla (UG). 

Länsstyrelsen 

Jämtland 

Ja, det saknas en del. Bland annat en avgränsning av fjällområdet, vilket geografiskt 
område talar vi om (TB)?  
 
Tydliggörande av vilken indikator som följer respektive mål eller precisering vore önskvärt 
(TB). 
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Fråga 6 Har det tagits fram indikatorer, baserat på miljöövervakningsdata, som inte 

använts vid miljömålsuppföljningen och i så fall varför? 

Länsstyrelsen 

Norrbotten 

[Refererar till Naturvårdsverkets nya förslag på indikatorer] 

Länsstyrelsen 

Västerbotten 

(Se Frisk luft; Fråga 6; Länsstyrelsen Västerbotten, sista stycket) 

Länsstyrelsen 

Dalarna 

Visst har det tagits fram några (exempelvis trädförekomst på myrar) som inte används. 
Dels är det frågan om att få finansiering till att utveckla indikatorer och dels är det en fråga 
om prioriteringar hos myndigheter när det gäller vad som ska tas fram (UG). 

Länsstyrelsen 

Jämtland 

Inte vad jag känner till men det finns säkert exempel på det (TB). 
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FRISK LUFT 

Nedan följer redovisningen av intervjuundersökningen för miljökvalitetsmålet Frisk luft. För 

förkortningar av namn, se tabell 3. 

 

Fråga 1 Upplever ni några utmaningar med det faktum att man på regional basis, följer 

upp på nationella miljömålsindikatorer? I så fall vilka? 

Länsstyrelsen 

Norrbotten 

Nationella indikatorer kan vara bra om de även finns med regional upplösning (EB). 

Länsstyrelsen 

Västerbotten 

Tillgången till data en utmaning, som hindrar en bra regional uppföljning. Nationellt är det 

lättare att få fram en mängd data som visar någonting. Det kan vara att man har data från 

de största orterna, exempelvis Umeå, men brister på data i mindre kommuner – det blir 

lite skevt fördelat (FS).  

 

Bedömning på nationell- och regional nivå skiljer lite grann – man går mer på kunskap om 

det egna länet. Inte enbart strängt efter data (FS). 

Länsstyrelsen 

Jämtland 

Ja. Förutsättningarna är inte lika över hela vårt avlånga land vilket gör att metoden för att 

beräkna vissa indikatorer inte alltid passar våra förhållanden här uppe i norr (AL).  

 

Fråga 2 Skulle regionala/länsegna indikatorer underlätta miljömålsuppföljningen?  

Länsstyrelsen 

Norrbotten 

- 

Länsstyrelsen 

Västerbotten 

Både och, då det dels kan bli ganska rörigt med extra - man vill ha så få och vältäckande 
indikatorer som möjligt, dels blir bättre precision i uppföljningen (FS).  

 

Fördelen med regionala indikatorer är att man kan styra lite själv över den info man vill 
samla in. I exempelvis ett miljöövervakningsprogram, kan man forma en indikator så att 
det anpassar det programmet, och den information man får in via den miljöövervakningen 
(FS). 

Länsstyrelsen 

Jämtland 

Ja. Då skulle indikatorerna kunna anpassas efter de regionala förhållandena och de 

mätningar som görs, samt även formuleras tydligare utifrån den problembild som finns 

regionalt (vilket bör skilja sig åt mellan olika län). Det skulle ge ett mer användbart system 

för miljömålsuppföljning där det lättare går att säga om vi når målet eller inte (AL). 
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Fråga 3 Upplever ni att miljömålsindikatorer saknas, som skulle kunna göra nytta?  

Har ni förslag på (nya) indikatorer som skulle fungera? 

Länsstyrelsen 

Norrbotten 

- 

Länsstyrelsen 

Västerbotten 

[Refererar till DPSIR-modellen] Man kan mäta i början av processen och orsaken till ett 

problem, exempelvis bilantal, och följa upp på det. En brist bland indikatorerna, är att det är 

dåligt med indikatorer i den änden av processen. Man bör angripa källan till problemet, 

snarare än att mäta en skada som redan skett. Ett exempel är att ha en indikator som följer 

upp antal vedpannor, eventuell ökning av dessa och hur de används (FS). 

 

Styrmedel för att uppnå vissa åtgärder, diskuteras mycket. Det skulle vara intressant att veta 

om det finns indikatorer på styrmedel och hur de skulle fungera (FS) 

Länsstyrelsen 

Jämtland 

Det finns en del långväga transporterade luftföroreningar som deponerar i länet och gör 

att vi hittar miljögifter även i opåverkade områden, t ex uppe i fjällen. (jämför t.ex. med 

Arktis och situationen där). Att även få med dessa ämnen i miljömålsuppföljningen för 

luftmålet och luftövervakningen skulle vara positivt (AL). 

Lokala luftföroreningar kan uppkomma p g a småskalig vedeldning men här saknas 

luftmätningar som kan svara på hur vedeldningen eventuellt påverkar luftkvaliteten. 

Resultaten från barnens miljöhälsoenkät år 2011 visade att andelen barn som har grannar 

som eldar i närheten bostaden är större i Norrland jämfört med övriga Sverige 

(Miljöhälsorapport Norr 2013) så det är en viktig fråga för miljömålsbedömningen här i 

Jämtlands län (AL). 

Det är uppenbart för Frisk luft att det saknas underlag för att göra en vettig bedömning 

[refererar vidare till miljömålsansvarig för frisk luft] (JN). 

 

Fråga 4 Vilka indikatorer bedömer ni som bra respektive dåliga? 

Länsstyrelsen 

Norrbotten 

Flera luftindikatorer är bra i avseendet att det finns halter bestämda som ska uppnås vilket 

gör dem lätta att utvärdera (om mätningar finns) (EB). 

Länsstyrelsen 

Västerbotten 

Ett antal indikatorer bygger på den nationella miljöhälsoenkäten, och för varje gång enkäten 

genomförs, blir svarsfrekvensen allt sämre, vilket påverkar datakvaliteten. Särskilt på 

regional nivå, blir tillförlitligheten osäker (FS). 

 

Brist på data förekommer i flera indikatorer, till exempel Flyktiga organiska ämnen. Källorna 

till utsläppen är svåra att få grepp om, speciellt från den ökande privata användningen, 

vilken är mycket diffus (FS).  

Länsstyrelsen 

Jämtland 

Exempelvis indikatorerna för bensen, kvävedioxid, partiklar och svaveldioxid i luft. De 

tätortsmätningar som görs i Östersund är förskjutna en månad för att bättre passa vår 

vinterperiod, vilket leder till att data inte kan användas för indikatorberäkningarna 

eftersom tidsperioden med mätningar inte stämmer med den tidsperiod som gäller för 

indikatorberäkningarna (AL). 
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Fråga 5 Finns det något som saknas i form av övervakning, för att kunna avgöra om 

miljömålet uppnås eller ej? 

Länsstyrelsen 

Norrbotten 

Vi saknar en del dataunderlag till uppföljningen eftersom det är få av våra tätorter som 

behöver göra kontinuerliga mätningar (EB). 

Länsstyrelsen 

Västerbotten 

Det finns troligen, men budgeten är begränsad. I tillägg bör vissa mätningar av luft ansvaras- 

och genomföras av kommunerna (FS).  

Halter av vissa ämnen behöver man veta- och mäta mer av. Ämnen kopplat till vedeldning 

framförallt. Det berör mestadels mindre kommuner inne i landet (FS). 

Länsstyrelsen 

Jämtland 

Se ovan [fråga 3] kopplat till småskalig vedeldning och miljögifter i lufthalter eller nedfall, 

som då även omfattar fjällområdet (AL). 

För t e x målen Frisk luft och Ingen övergödning så saknas det data för att kunna avgöra om 

vi når målet eller inte (JN). 

 

Fråga 6 Har det tagits fram indikatorer, baserat på miljöövervakningsdata, som inte 

använts vid miljömålsuppföljningen och i så fall varför? 

Länsstyrelsen 

Norrbotten 

- 

Länsstyrelsen 

Västerbotten 

Det finns data, men det är osäkert om de kan kallas för indikatorer (FS).  

Man gör mätningar i bakgrundsmiljö på landsbygden, men det är inget som direkt används 

i miljömålsuppföljningen. Det fungerar mer som kompletterande info, som ger ledtrådar 

om helheten (FS) 

En stor anledning till att man inte uppfinner nya indikatorer, är att man inte hinner gå på 

djupet. Miljömålsansvaret är fördelat på olika enheter, därför blir det svårt att samarbeta - 

man skulle behöva arbeta och diskutera i större grupper och ta del av varandras 

synpunkter (FS) (LS). 

Länsstyrelsen 

Jämtland 

Tyvärr ingen koll på indikatorer som tagits fram som inte används (AL). 
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BILAGA 2: NYA INDIKATORFÖRSLAG FRÅN NATURVÅRDSVERKET  

(Naturvårdsverket, 2017 a) 

 

Tabell 4. Nya indikatorförslag  

Miljökvalitetsmål Indikator Typ (DPSIR) Uppföljning 

MYLLRANDE VÅTMARKER Hydrologisk restaurering av torvmarker S, R Årlig 

MYLLRANDE VÅTMARKER 
Anlagd eller hydrologiskt restaurerad 
våtmark S, R Årlig 

MYLLRANDE VÅTMARKER Ny- och omprövning av vattendomar R Årlig 

MYLLRANDE VÅTMARKER Myrskyddsplanens genomförande R Årlig 

MYLLRANDE VÅTMARKER Torvutvinningens omfattning P Årlig 

ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP Betesmarker och slåtterängar R, S Årlig 

ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP Ekologisk produktion i slättbygd P, S Årlig 

ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP Fåglar och fjärilar i odlingslandskapet S Årlig 

ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP Hektarskörd vårkorn och höstvete P, S Årlig 

ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP Jordbrukets utveckling D Vart tredje år 

LEVANDE SKOGAR Häckande fåglar i skogen S Årlig 

LEVANDE SKOGAR Strukturer i skogslandskapet R Årlig 

LEVANDE SKOGAR 

Miljöhänsynstagande vid 
föryngringsavverkning och efterföljande 
föryngringsarbete R & delvis P Årlig 

LEVANDE SKOGAR Gammal skog S & delvis P Årlig 

LEVANDE SKOGAR Skog undantagen skogsbruk R Årlig 

STORSLAGEN FJÄLLMILJÖ Exploatering och störningar i fjällen S & delvis P 
Ska utredas, ev. delvis 
årlig 

STORSLAGEN FJÄLLMILJÖ Kulturmiljöinventering av fjällen R Årlig 

STORSLAGEN FJÄLLMILJÖ Täckning av fjällvegetationen S, I Årlig 

STORSLAGEN FJÄLLMILJÖ Häckande fåglar i fjällen S, I Årlig 

STORSLAGEN FJÄLLMILJÖ Restaurerade fjälleder R Årlig 
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Tabell 5. Nya indikatorförslag 

Miljökvalitetsmål Indikator Typ (DPSIR) Uppföljning 

ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV 
Genomförande av åtgärdsprogram för 
hotade arter R 

Årlig för en del. Vart 
femte år för den andra 
delen. 

ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Skyddade områden R Årlig 

ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Rödlisteindex för olika artgrupper S Vart femte år 

ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Rödlisteindex för arter i olika landskapstyper S Vart femte år 

ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV 
Bevarandestatus för naturtyper i Art- och 
habitatdirektivet S Vart sjätte år 

GOD BEBYGGD MILJÖ Bostäder i stationsnära lägen S Årlig 

GOD BEBYGGD MILJÖ Inomhusmiljö S/I Ej fastslaget ännu 

GOD BEBYGGD MILJÖ Skyddad bebyggelse R Årlig 

GOD BEBYGGD MILJÖ Tillgång till service och grönska S Årlig 

GOD BEBYGGD MILJÖ 
Total miljöpåverkan från bygg- och 
fastighetssektorn P och D Årlig 

HAV I BALANS SAMT LEVANDE 
KUST OCH SKÄRGÅRD Exponering av farliga ämnen P Årlig 

HAV I BALANS SAMT LEVANDE 
KUST OCH SKÄRGÅRD Hållbart nyttjade fiskbestånd i kust och hav S (I) Årlig 

HAV I BALANS SAMT LEVANDE 
KUST OCH SKÄRGÅRD Marint skräp R, P, S, D, I Årlig 

HAV I BALANS SAMT LEVANDE 
KUST OCH SKÄRGÅRD Miljöstatus i kust- och havsvatten S Vart sjätte år 

HAV I BALANS SAMT LEVANDE 
KUST OCH SKÄRGÅRD 

Ekologisk och kemisk status enligt 
vattenförvaltningsförordningen S Vart sjätte år 

INGEN ÖVERGÖDNING Kväve- och fosforbelastning på havet P Årlig 

INGEN ÖVERGÖDNING 
Miljöstatus för övergödning enligt 
havsmiljöförordningen S Vart sjätte år 

INGEN ÖVERGÖDNING Nedfall av kväve till skog P Årlig 

INGEN ÖVERGÖDNING 
Status för näringsämnen enligt 
vattenförvaltningsförordningen S Vart sjätte år 

INGEN ÖVERGÖDNING Syrefattiga och syrefria bottnar I Årlig 
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Tabell 6. Nya indikatorförslag 

Miljökvalitetsmål Indikator Typ (DPSIR) Uppföljning 

LEVANDE SJÖAR OCH 
VATTENDRAG God status för vatten S Vart sjätte år 

LEVANDE SJÖAR OCH 
VATTENDRAG Skydd av limniska områden S/R Årlig 

LEVANDE SJÖAR OCH 
VATTENDRAG Skyddade kulturmiljöer vid vattnet R Årlig 

LEVANDE SJÖAR OCH 
VATTENDRAG Strandnära byggande D/S/P Årlig 

LEVANDE SJÖAR OCH 
VATTENDRAG Åtgärdade fysiska hinder R Årlig 

GIFTFRI MILJÖ Miljöföroreningar i blod och modersmjölk S Vartannat år 

GIFTFRI MILJÖ 
Allergiframkallande konsumenttillgängliga 
kemiska produkter S Årlig 

GIFTFRI MILJÖ Förorenade områden R (och S) Årlig 

GIFTFRI MILJÖ Växtskyddsmedel i ytvatten S 

Ind. uppdateras 
vartannat år men 
analyserna 
sammanställs årligen 

GIFTFRI MILJÖ 
Miljö- och hälsofarliga ämnen i slam från 
avloppsreningsverk S Årlig 

SÄKER STRÅLMILJÖ Stråldos till allmänheten P Årlig 

SÄKER STRÅLMILJÖ Cesium i konsumtionsmjölk S Årlig 

SÄKER STRÅLMILJÖ Hudcancerfall I Årlig 

SÄKER STRÅLMILJÖ 
Exponeringstrender för radiovågor i allmän 
miljö P Årlig 

SKYDDANDE OZONSKIKT Nationella utsläpp av lustgas P (indirekt R) Årlig 

SKYDDANDE OZONSKIKT Nationella utsläpp av CFC P (indirekt R) Årlig 

SKYDDANDE OZONSKIKT UV-strålning S (indirekt P) Årlig 

SKYDDANDE OZONSKIKT Ozonskiktets tjocklek S (indirekt P) Årlig 

BARA NATURLIG FÖRSURNING Utsläpp av försurande ämnen från sjöfart P Årlig 

BARA NATURLIG FÖRSURNING Skogsbrukets försurande påverkan P Årlig 

BARA NATURLIG FÖRSURNING Nedfall av svavel P Årlig 

BARA NATURLIG FÖRSURNING Andel försurade sjöar S Årlig 
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Tabell 7. Nya indikatorförslag 

Mål Indikator Typ (DPSIR) Uppföljning 

BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN Temperatur S Årlig 

BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN Koncentration S Årlig 

BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN Klimatpåverkande utsläpp P Årlig 

BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN 
Klimatpåverkande utsläpp från svensk 
konsumtion P Årlig 

FRISK LUFT Utsläpp av kväveoxider (Nox) till luft P Årlig 

FRISK LUFT 
Partiklar (PM2,5) halter i luft i urban 
bakgrund (årsmedelvärden) S Årlig 

FRISK LUFT 
Kvävedioxidhalter i gaturum timmedelvärde 
98 percentil S Årlig 

FRISK LUFT Resvanor uppdelade på färdsätt och kön R Årlig 

FRISK LUFT Utsläpp av partiklar (PM2,5) till luft P Årligen 

GRUNDVATTEN AV GOD 
KVALITET Vattenskyddsområden R Årlig 

GRUNDVATTEN AV GOD 
KVALITET 

Grundvattenkvalitet för dricksvatten, 
kommunal vattenförsörjning S Vartannat år 

GRUNDVATTEN AV GOD 
KVALITET 

Grundvattenkvalitet för dricksvatten, enskild 
vattenförsörjning S Vart tredje år 

GRUNDVATTEN AV GOD 
KVALITET 

Bevarandestatus grundvattenberoende 
naturtyper S Vart sjätte år 

GRUNDVATTEN AV GOD 
KVALITET Naturgrusanvändning P Årlig 

GENERATIONSMÅLET Miljömotiverade subventioner R Årlig 

GENERATIONSMÅLET Ekologiskt fotavtryck S, R Årlig 

GENERATIONSMÅLET 

Konsumtionsbaserade utsläpp av 
växthusgaser fördelat på transporter, 
livsmedel och boende S Vartannat år 

GENERATIONSMÅLET Konsumtion av Ekologiska livsmedel D Årlig 

GENERATIONSMÅLET Andel förnybar energi R Årlig 

GENERATIONSMÅLET Behandlat avfall R Vartannat år 

GENERATIONSMÅLET Antal flygresor per invånare D Årlig 

GENERATIONSMÅLET 
Utveckling av BNP, materialkonsumtion och 
resursproduktivitet i Sverige D, P Årlig 

GENERATIONSMÅLET Miljö i kommunala översiktsplaner R Vartannat år (troligen) 

GENERATIONSMÅLET Eko-innovationsindex R Årlig 

GENERATIONSMÅLET Kemikalieanvändning D/P Årlig 
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BILAGA 3: FÖRORDNING (2007:825) MED LÄNSSTYRELSEINSTRUKTION 

(Finansdepartementet SFÖ, 2007) 

 

5 a § Länsstyrelsen ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de 

miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för 

miljöarbetets utveckling. 

 

Länsstyrelsen ska särskilt 

1. samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet, 

2. utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet 

för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen, 

3. stödja kommunerna med underlag i deras arbete med generationsmålet och 

miljökvalitetsmålen, och 

4. verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen får genomslag i den lokala och 

regionala samhällsplaneringen samt bidra till att de beaktas i det regionala tillväxtarbetet. 

 

Länsstyrelsen ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och samråda 

med verket om vilken rapportering som behövs. Förordning (2013:815). 

 


