
   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
20

10
 2

01
1 

20
12

 2
01

3 
20

14
 2

015 2016 2017 2018 2019 2020
    

Rapport 2020:15

Hur är (miljö)läget?

Miljömål och miljöövervakning  
i Södermanlands län

1991
 1

99
2 

19
93

 1
99

4 
19

95 1996 1997 1998 1999 2000



Titel: Hur är (miljö)läget 2020? – Miljömål och miljöövervakning i Södermanlands län

Utgiven av: Länsstyrelsen i Södermanlands län 

Utgivningsår: 2020 

Författare: Länsstyrelsen i Södermanlands län  

Foto: Sid 12, 16, 17, 31, 32, 52 Lukas Scholz

Sid 13 Helena Herngren

Sid 14 Helena Herngren och Mikael Svensson

Sid 18, 20, 27, 29, 48 Hilde Nystad

Sid 19 Johanna Öhr

Sid 21 Per Flodin

Sid 23, 38 Hans Sandberg

Sid 33 Karl Ingvarson

Sid 36, 37 iStock

Sid 45 Camilla Zilo

Sid 53 Johanna Bergman

Diarenr: 502-4988-2020

Rapportnr: 2020:15 

ISSN-nr: 1400–0792 

Layout: You Are Here

Rapporten finns på: www.lansstyrelsen.se/sodermanland/tjanster/publikationer 

Eller kan beställas hos 

Länsstyrelsen i Södermanlands län 

611 86 Nyköping 

Tel: 010-223 40 00

Om rapporten

Vi samlar länet kring en av våra största 
miljöfrågor – för att vatten är mer än vatten

Med start 2016 genomförs årligen en vattenvecka i länet med syfte att erhålla ett 
kunskapslyft kring vatten. Vattenveckan genomförs som ett samarbete mellan flera 
organisationer som alla vill synliggöra vatten som resurs. Under veckan har aktiviteter som 
vattenprovning, groddjursexkursion, tipspromenad, våtmarksdag och visning av kryp och 
växter i vatten anordnats. Det är viktigt att samverka och samarbeta inom länet för att kunna 
nå miljömålen. Vattenveckan är en åtgärd inom Åtgärdsprogrammet för Södermanlands 
miljö och ett sätt att nå ut och sätta fokus på frågorna!

Läs mer om vattenveckan på Länsstyrelsens webbplats eller scanna koden:

F Ö R  A T T  V A T T E N  Ä R  M E R  Ä N  V A T T E N !

Läs mer på www.lansstyrelsen.se/sodermanland/vattenveckan

Årets naturfotograf, Johan  
Hammar, visar upp sin  fantastiska 

utomhus utställning Värdefulla 
vatten
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Och mycket, mycket mer...

Vattenveckan genomförs som ett samarbete mellan 
flera organisationer i länet. Läs mer om oss och hitta 
årets program genom att scanna QR-koden.
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NÄR JAG SKRIVER DET HÄR FÖRORDET är vi mitt i en 
pågående pandemi. Södermanland har många sjukdoms
fall och många människor och familjer är drabbade. 
Pandemin har även slagit hårt på länets ekonomi och flera 
företag kämpar för att det få det att gå runt. 
 Samtidigt har det aldrig varit viktigare än nu att 
övervaka miljön och att aktivt och målmedvetet arbeta 
för att nå miljömålen. COVID19 kan ha spridits från en 
matmarknad i staden Wuhan i Kina. På matmarknaden 
trängs ofta hotade arter som har plockats ur sitt 
sammanhang och sina naturliga livsmiljöer. Även flera 
andra allvarliga sjukdomsutbrott i världen kan härledas 
till miljöförstöring. Det verkar som när vi går in och 
rotar och förstör naturen stör vi en naturlig balans där 
mikroorganismer som annars hålls tillbaka kan blomma ut 
och bli ett allvarligt hot mot mänskligheten. 
 COVID19 utbrottet har samtidigt lett till ett ökat 
intresse av att vistas i naturen. Naturen är inte bara viktig 
för att hindra sjukdomsutbrott, den ger också andrum och 
möjlighet till återhämtning i tider av oro och stress. Under 
pandemin har vårt sätt att leva förändrats på många sätt. 
En minskning av resor och konsumtion har bidragit till 
minskade utsläpp av koldioxid och även lokalt förbättrad 
luftkvalité. 

Länsstyrelsen är en samordnade kraft för miljöarbetet. 
Arbete med bland annat miljömål, miljöövervakning, grön 
infrastruktur, klimat och energistrategi, friluftsliv och 
livsmedelsstrategi är alla sammankopplade och syftar till 
att säkra en hållbar utveckling av Södermanland. 
 Rapporten som du håller i din hand är unik och viktig. 
Den ger en betydelsefull pusselbit till hur miljön i vårt 
län mår och vilka åtgärder vi behöver fokusera på för att 
säkerställa att vi når miljömålen. Med regelbunden och 
långsiktig övervakning kan vi få svar på viktiga frågor. 
Utbredningen och förekomsten av till exempel små 
vackra kiselalger ger oss information om vattenkvalitén, 
förekomsten av miljögifter och klimatförändringar. En 
djupare kunskap om naturen, biologiska processer och 
vad som hotar biologisk mångfald är en viktig nyckel för 
att bygga ett hållbart samhälle och att förutse framtida 
pandemier. 

Anna Forslund 
Chef Enheten för vatten, miljö och klimat

Att följa tillståndet i miljön och att nå 
miljömålen har aldrig varit viktigare 

Förord
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Begränsad  
klimat påverkan

Giftfri miljö Ingen  
övergödning

Frisk luft Skyddande 
ozonskikt

Levande sjöar 
och vattendrag

Bara naturlig 
försurning

Säker strålmiljö

Grundvatten av 
god kvalitet

Levande skogar God bebyggd 
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kust och 
skärgård

Ett rikt odlings-
landskap

Ett rikt växt- 
och djurliv

Myllrande  
våtmarker

Storslagen 
fjällmiljö

För att förtydliga kopplingen mellan miljöövervakning och 
miljökvalitetsmålen bestämde vi oss 2018 för att ta fram 
rapporten ”Hur är (miljö)läget?”, detta är den uppdaterade 
andra upplagan. Rapportens huvudsyfte är att på ett enkelt och 
informativt sätt lyfta hur Sörmlands miljö mår samt visa vilken 
miljöövervakning som bedrivs i länet.  

De 16 nationella miljökvalitetsmålen

Inledning

GENERATIONSMÅLET: 

Det övergripande målet för miljö-
politiken är att till nästa generation 
lämna över ett samhälle där de 
stora miljöproblemen är lösta, utan 
att orsaka ökade miljö- och hälso-
problem utanför Sveriges gränser.

MÅNGA INSATSER GENOMFÖRS för att förbättra miljöläget, 
både av Länsstyrelsen men också av andra aktörer i länet. 
Tyvärr finns det fortfarande utmaningar i vår miljö. De 
största utmaningarna som vi ser kopplar till utsläpp av 
växthusgaser, övergödningsproblematik och förlust av 
biologisk mångfald. Även invasiva främmande arter är ett 
växande problem där sjögull och kotula är två exempel på 
arter som sprider sig i länet. 
 Huvudsyftet med allt arbete som görs är att nå de 16 
miljökvalitetsmål som Sveriges riksdag beslutade 1999. 
När miljömålen infördes sattes målåret till 2020. Tyvärr 
är det långt kvar till att nå de flesta av målen. Sedan 
miljömålen togs fram har hållbarhetsmålen, eller Agenda 
2030, införts på global nivå. Miljömålen är en viktig 

Läs mer om miljömålen och alla olika indikatorer som nämns i denna rapport. sverigesmiljomal.se

Vill du fördjupa dig mer kan du, förutom att kolla i referenslistan, besöka vår webbplats. Där finns mer djupgående information som uppdateras 
regelbundet, samt ett stort antal publikationer som rör Södermanlands miljö.  

http://sverigesmiljomal.se
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Den regionala miljöövervakningen – 10 programområden

Fjäll

Luft

Hälsorelaterad miljöövervakning

Miljögiftssamordning

Jordbruksmark

Landskap

Kust och hav

Sötvatten VåtmarkSkog

del i att nå hållbarhetsmålen då miljömålen kan ses som 
Sveriges konkretisering av den ekologiska dimensionen 
i Agenda 2030. Det nya siktet för att nå miljömålen har 
därför satts till år 2030.
 Ekonomiska styrmedel är ett sätt att förbättra miljön. 
Länsstyrelsen förfogar i olika grad över projektmedel 
inom fler områden, exempelvis LONA (lokala naturvårds
satsningen), LOVA (lokala vattenvårdsprojekt) och 
Klimatklivet (investeringsstöd för att minska klimat
påverkan). Flera LIFEprojekt pågår eller har genomförts 
i länet. Detta är projekt som delfinansieras genom EU:s 
fond för åtgärder inom klimat, miljö och natur. En annan 
viktig pusselbit i miljöarbetet är Länsstyrelsen uppdrag 
inom grön infrastruktur, vilket syftar till att bevara och 
gynna den biologiska mångfalden samt skapa långsiktigt 
hållbara landskap. 

REGIONALT MILJÖMÅLSARBETE

Miljökvalitetsmålen, även kallade miljömålen, beskriver 
det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet 
ska leda till. Det finns 16 miljökvalitetsmål och ett 
generations mål som är vägledande för miljöarbetet på alla 
nivåer i samhället. 
 I miljömålsarbetet har Länsstyrelsen en övergripande 
och samordnande roll som regional miljömyndighet. 
Miljö målsarbetet handlar dels om att följa läget i länet, 
dels om att samarbeta med andra aktörer om åtgärder 
för att nå målen. En gång om året gör Länsstyrelsen en 
uppföljning av möjligheten att nå de nationella miljö
kvalitetsmålen i länet. I uppföljningen sammanställs 
 kunskap om både tillståndet i miljön och om vilka 
åtgärder som görs i länet. Den regionala miljö
övervakningen är en viktig källa för kunskap om 
 tillståndet i Södermanlands miljön. 
   Länsstyrelsen arbetar också med att fler åtgärder för att 
nå miljömålen i länet genomförs. Detta görs inom ramen 
för Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö. Det är ett 
länsomfattande program där olika aktörer gemensamt drar 
sitt strå till stacken. Programmet innehåller åtgärder som 

genomförs av länets kommuner, organisationer, näringsliv 
och myndigheter. Inom arbetet med åtgärdsprogrammet 
har ett Miljö och klimatråd för Södermanlands län 
bildats. I rådet ingår länets kommuner och flera regionala 
organisationer och myndigheter. Under 2020 påbörjas 
arbetet med att ta fram ett nytt åtgärdsprogram.

REGIONAL MILJÖÖVERVAKNING

Den svenska miljöövervakningen är en struktur för 
återkommande och systematiska undersökningar för att 
övervaka miljötillståndet, upptäcka förändringar och 
bedöma framtida hot mot miljön. Regeringens krav på 
en effektiv miljöövervakning beskrivs i de miljöpolitiska 
propositionerna 1990/91:90 och 1997/98:145. För att 
kunna bedöma om förändringar orsakas av mänsklig 
aktivitet eller om det är en naturlig variation behöver 
undersökningar ske över långa tidsperioder. Data som 
miljöövervakningen samlar in används bland annat som 
besluts underlag och för att följa upp miljömålen. Arbetet 
med att utforma och prioritera miljöpolitiken baseras på 
miljöövervakningens resultat.
 Den statligt finansierade miljöövervakningen i Sverige 
är uppdelat i en nationell och en regional del och den är 
indelad i tio programområden som naturligt kan kopplas 
ihop med olika miljömål.
  Den regionala miljöövervakningen har en program
period som sträcker sig över 6 år där nuvarande period 
är mellan åren 2015–2020. Under 2019–2020 arbetar 
Länsstyrelsen med att revidera den regionala miljö
övervakningen inför nästa period (år 20212026). I detta 
arbetet ser man till att miljöövervakningen svarar till 
omvärldens krav, samt att övervakningen fortfarande är 
relevant.  
 I Södermanlands län har vi 30 olika delprogram 
fördelade över nio programområden (fjäll exkluderat). 
Syftet med delprogrammen är att få en mer heltäckande 
bild av tillståndet i svensk miljö. Det är också ett sätt att 
täcka in alla olika miljöer som finns i just Södermanland.
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Vatten är livsviktigt i alla dess former; som dricksvatten, habitat 
för djur och växter och för rekreation. Länets vattenmiljöer är 
fantastiska, sårbara och påverkade. De hyser också värdefulla 
kulturminnen som behöver bevaras och förvaltas för framtida 
generationer. Vi lever nu i en tid där torka och bränder förekommer 
oftare, vilket riktar ytterligare fokus på vattnets värde.

KAPITEL 1 

Södermanlands 
vattenmiljöer

Miljöövervakning 
14 DELPROGRAM

SJÖAR OCH VATTENDRAG

t Mal
t Stormusslor
t Kiselalger i vattendrag
t Växtplankton i sjöar
t Vattenkemi i sjöar
t Vattenväxter i sjöar
t Vattenkvalitet i sjöar
t Insjöfåglar

KUST OCH HAV

t Hydrografi, kemi och plankton i havet 
t Kustfisk
t Mjukbottenfauna i kust och hav
t Kustfågel

GRUNDVATTEN

t Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk
t Grundvattennivåer i områden med risk för överuttag

Miljömål

Grund vatten av 
god kvalitet

Levande sjöar 
och vattendrag

Ett rikt växt- 
och djurliv

Bara naturlig 
försurning

Hav i balans  
samt levande  
kust och  
skärgård

Ingen  
över gödning
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S Ö D E R M A N L A N D S  VAT T E N M I L J Ö E R  |  1

RAMDIREKTIVET FÖR VATTEN antogs år 2000 och syftar till 
att skydda och förbättra EU:s alla vatten. I Sverige arbetar 
myndigheter, kommuner och organisationer på olika sätt 
med vattenförvaltning för att nå direktivet. Målet är att 
det ska vara god status i landets vattenförekomster 2021 
eller senast 2027. Till vattenförekomster räknas sjöar, 
vattendrag, grundvatten och kustvatten. Länsstyrelsen 
ansvarar bland annat för att bedöma vattnets status, och 
föreslå åtgärder där det behövs i länet. Vatten förvaltningen 
drivs i sexåriga cykler. Efter sex år utvärderas hur statusen 
i våra vatten är och det nya kunskapsläget ligger till grund 
för hur våra vatten ska förvaltas under nästa sexårsperiod. 
Mer om statusklassning finns att läsa på nästa uppslag. 
 Vattenkraft är en av våra viktigaste energikällor men 
anläggningarna har samtidigt en stor påverkan på miljön 
eftersom många djur är helt beroende av vatten som 
flödar fritt. En ny lagstiftning kring vattenkraft och de 
dämmen de medför trädde i kraft 2019 för att ytterligare 

förbättra status i våra vatten. Förhoppningen är att den 
nya lagstiftningen ska leda till fler vandringsvägar för fisk 
och andra djur. 
 Under 2019 till 2021 driver Länsstyrelsen ett projekt 
för att ta fram en regional vattenförsörjningsplan för 
 Södermanlands län. Planen ska belysa regionalt betydelse
fulla yt och grundvattenresurser för vattenförsörjning.  
I planen ingår tillgängliga vattentillgångar, vattenanvänd
ning inom olika områden, samt vilken påverkan och risker 
som vattenförsörjningen står inför, inklusive klimat
förändringar. 
 Många viktiga vattentillgångar står idag utan skydd 
vilket gör dem sårbara för förändringar med betydande 
påverkan. Vi är beroende av att vi har tillgång till vatten
resurser av god kvalitet och tillräckliga mängder till 
samhällets alla delar. Därför är det viktigt med långsiktig 
planering för att säkra vattentillgången för nutida och 
framtida bruk.
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VAD ÄR STATUSKLASSNING?

I detta kapitel kommer du läsa mycket om status och 
statusklassning, men vad betyder det? 
 Statusklassning är en del av arbetet med vatten
förvaltningen. Här används olika typer övervakningsdata 
för att bedöma vattnens ekologiska, kemiska eller 
kvantitativa status. 
 Statusklassning av Sveriges vatten görs för att ha en 
kunskap om hur våra vatten mår och vilka åtgärder som 
behövs för att få dem att nå god status. Varje Länsstyrelse 
har ett beredningssekretariat som har i uppgift att hjälpa 
vattenmyndighetens arbete med vattenförvaltning. Den 
officiella statusklassningen genomförs av Länsstyrelsernas 
beredningssekretariat. 

Det finns fyra olika typer av vattenförekomster som 
statusklassas, sjöar, vattendrag, grundvatten och 
kustvatten.
   Ekologisk status bedöms på en femgradig skala från 
hög till dålig status. Kemisk och kvantitativ status för 
grundvattenförekomster bedöms i klasserna god eller 
otillfredsställande (figur 1A och 1 B). 

VAD GÄLLER FÖR MITT VATTEN?

I databasen VISS (Vatteninformationssystem Sverige) 
hittar du information om klassning, övervakning, 
påverkan, miljökvalitetsnormer med mera för sjöar, 
vattendrag, grundvattenförekomster och kustvatten. 
www.viss.lansstyrelsen.se

EKOLOGISK STATUS

Status beräknas genom att 
jämföra ett referensvärde med 
det uppmätta värdet. 
God status = Inga påtagliga 
miljöproblem och endast 
obetydlig avvikelse från 
opåverkade naturliga så 
kallade referensförhållanden. 

BERÄKNING AV EKOLOGISK KVOT

Hur det är 
(uppmätt värde)

Hur det borde vara
(referensvärde)

Åtgärder krävs

Hög God Måttlig Otillfredsställande Dålig

STATUS VATTEN- 
FÖREKOMSTER SJÖAR

• Ekologisk status  
• Kemisk status  

GRUNDVATTEN

• Kemisk status 
• Kvantitativ status 

KUSTVATTEN

• Ekologisk status  
• Kemisk status 

VATTENDRAG

• Ekologisk status  
• Kemisk status  

Figur 1A
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  Sjöar och vattendrag

Länets sjöar och vattendrag har länge varit påverkade av 
mänskliga aktiviteter. Flera av de aktiviteterna påverkar 
våra sjöar och vattendrag negativt. Näringsläckage från 
bland annat jordbruk och dåligt renade avlopp har bidragit 
till ökad näringsbelastning i flertalet sjöar och vattendrag. 
Jordbruket har också lett till rensningar av diken, vilket 
påverkar naturmiljön och uträtning av vattendrag som har 
förstört biotoper. Anlagda dammar i vattendrag har gjort 
att strömsträckor försvunnit och utgör vandringshinder 
för fisk och smådjur. Även tillförsel av miljöfarliga 
ämnen påverkar våra vattenmiljöer negativt. Få sjöar 
och vattendrag är skyddade som naturreservat för sina 
limniska värden.

ÖVERGÖDNING

Övergödning är den främsta vattenrelaterade utmaningen 
i länet. Den orsakas av för höga halter av kväve och 
fosfor. Övergödningen är starkt kopplad till frågor kring 
jordbruk och avloppsrening. Utsläpp av kväveoxider 
till luft från biltrafik, sjöfart och kraftverk bidrar också. 
Övergödning leder till att arter som är anpassade till 
näringsfattiga miljöer trängs undan. Näringsämnen 
tenderar att transporteras och ansamlas naturligt i 
Södermanland då stora delar av länet återfinns långt ner 
i de avrinningsområden länet ingår i. Detta innebär ett 
relativt högt utgångsläge.
 Utsläppen har minskat de senaste decennierna och 
många åtgärder görs i länet för att minska övergödningen. 
Bland annat deltar Länsstyrelsen i projektet LIFE IP Rich 
Waters. Projektet startade år 2017 och innehåller del
projekt som rör övergödning från såväl externa källor som 
internbelastning av lagrade näringsämnen. Inom projektet 
har Länsstyrelsen och Nyköpingsåarnas vattenvårds
förbund bland annat undersökt syre och näringshalten 

KEMISK STATUS

Kemisk status bestäms genom att mäta  
halterna av bestämda ”prioriterade” 
förorenande ämnen och jämföra dem  
mot gränsvärden i bedömningsgrunder.

KVANTITATIV STATUS

Den kvantitativa statusen handlar om 
hur mycket grundvatten som används i 
förhållande till nybildning. Det syns enklast 
genom att mäta grundvattennivån. För 
god status krävs att uttaget inte är större 
än nybildningen eller åtminstone så pass 
litet att föroreningar inte kan tränga in i 
grundvattenmagasinet.

Statusklassning av Sveriges vatten görs för att ha en kunskap om hur våra 
vatten mår och vilka åtgärder som behövs för att få dem att nå god status. 

Figur 1B

God

God

Uppnår ej god

Uppnår ej god

KLASSIFICERINGSSKALA 

KLASSIFICERINGSSKALA 

Levande sjöar 
och vattendrag

Miljömålet Levande sjöar och vattendrag bedöms 
inte kunna nås till 2020 i Södermanlands län.

N E J

INDIKATORER

God ekologisk, kemisk och 
kvantitativ status för sjöar, 
vattendrag och grundvatten enligt 
Vatten förvaltningsförordningen

Exploatering av stränder vid sjöar 
och vattendrag i Södermanlands län

Skydd av limniska områden

A

A

A

http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-sjoar-och-vattendrag/god-status-for-vatten/
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-sjoar-och-vattendrag/god-status-for-vatten/
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-sjoar-och-vattendrag/god-status-for-vatten/
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-sjoar-och-vattendrag/god-status-for-vatten/
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-sjoar-och-vattendrag/strandnara-byggande/sodermanlands-lan/
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-sjoar-och-vattendrag/strandnara-byggande/sodermanlands-lan/
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-sjoar-och-vattendrag/skydd-av-limniska-omraden/
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FÖRSURNING

I Södermanland är mark och vatten inte särskilt 
påverkat av försurning. I takt med att nedfallet av svavel 
minskat och biomassauttaget ur skogen ökat har dock 
skogsbrukets bidrag till försurningen ökat. I länet kalkas 
cirka 15 sjöar årligen för att lindra försurningseffekterna 
och varje år undersöks bottenfauna i kalkade sjöar för att 
följa upp effekten av åtgärden. 
2019 undersöktes bottenfauna i tio kalkade sjöar. Resul
tatet visade på goda miljöförhållanden med avseende på 
surhet vid alla sjöarna då de klassades till att ha god eller 
hög status. Under 2019 års undersökningar påträffades 
den försurningskänsliga märlkräftan (Gammarus pulex) 
i Holmsjön. På alla lokaler förekom försurningskänsliga 

Bara naturlig  
försurning

Miljömålet Bara naturlig försurning bedöms nära 
att nå till 2020 i Södermanlands län.

N Ä R A

A

A

A

INDIKATORER 

Försurande sjöar

Försurning från skogsbruk

Nedfall av svavel i Södermanlands län

Ingen övergödning

Miljömålet Ingen övergödning bedöms inte kunna 
nås till 2020 i Södermanlands län.

N E J

INDIKATORER

Status för näringsämnen enligt 
vattenförvaltningsförordningen

Nedfall av kväve till barrskog

INDIKATOR 

Åtgärdade fysiska hinder 
i Södermanlands län

A

A

A

i fyra sjöar med övergödningsproblematik (Långhalsen, 
Runnviken, Storsjön och Sörfjärden). Återställning av 
meandrande (slingrande) vattendrag och våtmarker som 
kan fungera som buffertar vid höga flöden är åtgärder som 
bör prioriteras. Återhämtningstiden i naturen är lång och 
riktningen för miljöns utveckling är otydlig. För att stärka 
arbetet är det regionala samarbetet av största vikt.

FYSISKA HINDER 

Skapande av fria vandringsvägar är betydelsefulla för 
den gröna infrastrukturen i vatten, men arbetet med att 
restaurera påverkade vatten går långsamt.
 Länsstyrelsen arbetar i sin tillsyn av vatten
verksamheter med att dammar utan tillstånd ska 
tillstånds  prövas eller rivas ut. I förlängningen innebär 

En gråhäger spanar efter fisk i Nyköpingsån. Fria vandringsvägar för fisk 
har även en positiv påverkan på fåglar som gråhägern. 

det att vandringshinder för fisk och andra vattenlevande 
djur åtgärdas. Flera kommuner har i samarbete med 
Länsstyrelsen påbörjat ett aktivt arbete för att skapa 
fria vandringsvägar för fisk och andra vattenlevande 
djur. Fokus har hittills legat på Trosaån, Eskilstunaån, 
Nyköpingsån och Näveån. Processerna är tidskrävande 
och det kommer ta många år innan fria vandringsvägar 
finns. Biotopkartering av vattendrag för fysiska hinder 
fortsätter och under 2018 har fem nya vattendrag 
inventerats. För att nå målet att bevara värdefulla kultur
historiska lämningar sker restaureringar i samverkan med 
företrädare för kulturmiljö.

http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/bara-naturlig-forsurning/forsurade-sjoar/
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/bara-naturlig-forsurning/forsurning-fran-skogsbruk/
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/bara-naturlig-forsurning/nedfall-av-svavel/sodermanlands-lan/
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ingen-overgodning/status-for-naringsamnen-enligt-vattenforvaltningsforordningen/ 
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ingen-overgodning/status-for-naringsamnen-enligt-vattenforvaltningsforordningen/ 
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ingen-overgodning/nedfall-av-kvave-till-barrskog/
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-sjoar-och-vattendrag/atgardade-fysiska-hinder/sodermanlands-lan/
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-sjoar-och-vattendrag/atgardade-fysiska-hinder/sodermanlands-lan/
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Mal fångad i Båven. I bakgrunden ses ryssjor som används vid provfiske av mal.

arter, så som iglar, snäckor och musslor. 2018 undersök
tes bottenfauna i sju kalkade sjöar och ett vattendrag. 
Samtliga sjöar hade en god eller hög status med avseende 
på surhet. Märlkräftan påträffades i tre sjöar (Långsjön, 
Sticksjön och Stortrön). Även på lokalen i Ramundsbäck
en (vattendrag) fanns märlkräfta. 
 Sjöarnas tillfrisknande när det gäller vattenkemi går 
relativt snabbt men det tar längre tid för det biologiska 
livet att återhämta sig och det är därför viktigt att fortsätta 
med övervakningen även i de sjöar som inte kalkas längre. 
Försurningsskadorna i Södermanland har minskat tack 
vare kalkning och minskat nedfall av försurande ämnen. 

  Hur övervakar vi 
Södermanlands sjöar och 
vattendrag?

DELPROGRAM MAL

Fram till mitten av 1800talet var malen spridd i fler 
sjöar och åar i Sverige. Sedan dess har sjösänkningar och 
dammbyggen lett till att många av malens livsmiljöer 
begränsats och försämrats. Idag finns malen i några få 
sjösystem i södra Sverige: sjön Båven i Södermanland, 

Emån och Möckeln i Småland och Helge å i Småland och 
Skåne. Syftet med övervakningen är att under en längre 
tid övervaka malens reproduktionsframgång samt de 
miljöer som är viktiga för arten. 
 Den senaste inventeringen ägde rum 2019. Provfisket 
gjordes med sammanlänkade ryssjor. Provfiske med 
denna metoden har dessförinnan genomförts vartannat år 
sedan 2007. 
 Vid provfiske 2019 gjordes malfångst vid 11 av 
14 stationer. Man fångade totalt 36 malar, varav 5 av 
dessa var återfångster. Alla återfångster var individer 
som märkts under 2019 i samband med andra projekt. 
Storleken för de fångade malarna varierade mellan 
17–103,5 cm, men fångsten dominerades av unga malar 
(under 50 cm). Fångsten av malar var under 2019 något 
högre än tidigare års provfisken. Storleksfördelningen kan 
indikera att reproduktion har ägt rum de senaste åren. 
 Utöver mal fångades gädda, abborre, mört, sarv, ruda, 
signalkräfta, sutare, gös, björkna och braxen. 
 Genom att göra en längdanalys för ryssjeprovfisken 
under perioden 2007–2019 skapas en relativt bra bild av 
storleksfördelningen inom populationen i Båven. Den 
minsta fångade malen är 17 cm och den största över 
160 cm. Detta indikerar att malen återkommande har 
reproducerat sig de senaste 10 åren, utan att man kan säga 
något om omfattningen. 
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DELPROGRAM STORMUSSLOR

Övervakning av stormusslor görs för att följa förändring 
av populationsstorlek och täthet, samt ålders och 
storleksstruktur. Den regionala miljöövervakningen i 
Södermanland fokuserar på tjockskalig målarmussla 
(Unio crassus). Tjockskalig målarmussla är en av våra 
mest hotade arter, fridlyst sedan 2001 och klassad som 
starkt hotad (EN) enligt rödlistan 2020. 
 Det största hotet mot tjockskalig målarmussla är 
försämrade habitat till följd av mänskliga aktiviteter så 
som grävning i vattendrag. Dämmen förändrar miljön från 
strömmande vatten till lugnflytande miljöer, samt hindrar 
musslornas värdfiskar från att vandra och därmed artens 
möjlighet till spridning.
 Vattendragen i länet är ofta breda och lugnflytande, 
vilket inte är optimalt för traditionella inventerings
metoder. Länsstyrelsen i Södermanlands län fick i 
uppdrag av Havs och vattenmyndigheten (HaV) att 
utveckla och utvärdera en kompletterande metodik för 
övervakning av stormusslor. Metodiken som togs fram 
beskrivs utförligt i rapporten: Utvärdering av provruta vid 
inventering av stormusslor, rapport 2017:8.
 Rapporten visar att artfördelning och storleksklasser 
uppskattas bättre med provrutor än med nuvarande 
övervakningsmetodik. Vidare föreslår den att 
provrutsinventering blir en del av undersökningstypen för 
övervakning av stormusslor i djupa och grumliga vatten, 
samt när flera stormusselarter förekommer i samma 
vattendrag. 

Inventering med denna metodik (provrutor) gjordes 
vid sju olika lokaler i fyra olika vattendrag under 2016 
i Södermanlands och Kalmars län. De vattendrag 
som ingick var dels de tre vattendrag som ingår i det 
nationella miljöövervakningsprogrammet för tjockskalig 
målarmussla i Södermanlands län; Vedaån, Nyköpingsån 
(Sibro) och Kilaån (Ålbergaån). Utöver dessa valdes 
ytterligare några lokaler ut i Kilaån i Södermanlands län 
och Gårdvedaån i Kalmar län. Tjockskalig målarmussla 
hittades på alla lokaler i de inventerade vattendragen. 
Förekomst och täthet av tjockskalig målarmussla på 
lokalerna i Södermanland var låga i jämförelse med 
Gårdvedaån, men jämförbara med andra vattendrag där 
inventering skett med provruta.

DELPROGRAM KISELALGER I VATTENDRAG 

Kiselalger är speciellt användbara inom miljö
övervakningen då de kan visa snabba förändringar samt 
återspegla förhållandena under en längre tid. Artsamman
sättningen kan visa om det finns problem med övergöd
ning, försurning eller om det finns en påverkan från 
miljögifter i vattendraget. Resultaten används för att 
kunna följa utvecklingen i miljön, samt för att bedöma 
vattenkvalitet. Sedan 2009 har Länsstyrelsen regelbundet 
tagit prover i 1016 vattendrag i länet. Mindre vattendrag 
provtas vartannat år och de större vattendragen varje år. 
Ytterligare 1020 vattendrag undersöks årligen vid behov 
och vid mån av resurser. 

Inventering av stormusslor i Ålbergaån 2011. Traditionell inventering av stormusslor görs med vattenkikare (till vänster). I djupa och grumliga vatten är 
dykinventering en bättre metod (till höger).

Tjockskalig målarmussla är en av våra mest hotade arter, fridlyst 
sedan 2001 och klassad som starkt hotad (EN) enligt rödlistan 2020.
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2019 undersöktes 16 vattendragslokaler. Sex vattendrag 
har god status, åtta har måttlig status, två har otillfreds
ställande status. Under 2018 undersökte man 28 
vattendragslokaler. Tre vattendrag har hög status, fem 
vattendrag har god status, 13 vattendrag har måttlig 
status och sju har otillfredsställande status. Mindre än 
1 procent missbildade kiselalgsskal konstaterades på de 
flesta lokalerna 2018 och 2019, vilket innebär ingen eller 
obetydlig påverkan av bekämpningsmedel, metaller eller 
liknande. Vattennivån var extremt låg på många lokaler i 
Södermanlands län 2018 och även under 2019. 

DELPROGRAM VÄXTPLANKTON I SJÖAR

Delprogrammet är samordnat med delprogrammet 
Vattenkemi i sjöar. Växtplankton är viktiga inom 
miljöövervakningen eftersom mängd och sammansättning 
av ett växtplanktonsamhälle avspeglar näringstillståndet 
i den aktuella sjön. De algblomningar man kan se 

på somrarna i näringsrika sjöar består av kolonier 
av växtplankton som ofta innehåller olika arter av 
cyanobakterier. Resultat från provtagningen används för 
statusklassning av sjöarna. Statusklassningen görs baserad 
på olika faktorer så som biomassa av växtplankton, 
förekomst av cyanobakterier och indikatorarter.
 Antalet sjöar som provtas varierar mellan åren i 
Södermanlands län. Under sommaren 2018 provtogs  
33 sjöar och under 2019 provtogs 17 sjöar. 
 Analyserna av växtplankton för 2018 visade att fem 
sjöar klassas som god status, 12 som måttlig status, 12 
som otillfredsställande status och fyra sjöar hade dålig 
status (tabell 1).
 Analyserna av växtplankton för 2019 visar att två sjöar 
klassas som hög status, en sjö har god status, fyra har 
måttlig status, sju har otillfredsställande status och tre 
sjöar hade dålig status (tabell 2).

GOD

Bårsten
Båven, Rockelstafjärden
Båven, utloppsbassäng
Mellan-Marviken
Båven, Hornafjärden

HÖG

Södra Kärrlången
Likstammen

GOD

Enaren

MÅTTLIG

Näsnaren
Veckeln
Bålsjön
Forssjön

OTILLFREDSSTÄLLANDE

Eknaren
Långhalsen
Trobbofjärden
Nyckelsjön
Nedingen
Visnaren
Kolsnaren

DÅLIG

Storsjön
Runnviken
Sibbofjärden

MÅTTLIG

Hålvette 
Harpundsjön
Dunkern
Långsjön
Lillsjön, Katrineholm
Båven
Valdemaren
Högsjön
Rundbosjön
Mellösasjön
Östersjön

Skundern 
Bålsjön
Eklången
Ången
Åbysjön
Uren
Sillen
Närsjöfjärden
Långhalsen
Hallbosjön
Lillsjön, Vrena
Skillötsjön

DÅLIG

Avlasjön
Runnviken
Lännasjön
Ludgosjön

TABELL 1 STATUS I PROVTAGNA SJÖAR 2018 (ENLIGT EXPERTBEDÖMNING). 

TABELL 2 STATUS I PROVTAGNA SJÖAR 2019 (ENLIGT EXPERTBEDÖMNING). 

OTILLFREDSSTÄLLANDE
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Undersökningen 2019 var den första i tidsserien som 
utfördes enligt de nya bedömningsgrunderna från Havs 
och vattenmyndigheten. Tio av sjöarna klassificerades 
till samma status både enligt de nya och de gamla 
bedömningsgrunderna. Två sjöar tillskrevs högre status 
och fem sjöar fick lägre status med de nya bedömnings
grunderna jämfört med de gamla. 
 Översikt över status för sjöar som har provtagits under 
åren 2013 – 2019 visas i figur 2.

DELPROGRAM VATTENKEMI I SJÖAR 

Delprogrammet är samordnat med delprogrammet 
Växtplankton i sjöar. Sammanlagt provtas 30 sjöar 
inom det regionala miljöövervakningsprogrammet. 
Provtagningarna sker näst intill samtidigt i flera län 
runt Mälaren och provtas därför med sjöflygplan 
eller helikopter. Resultaten används i första hand vid 
statusklassning av ekologisk status.
 
DELPROGRAM VATTENVÄXTER I SJÖAR

Vattenväxter i sjöar kan användas för att illustrera sjöns 
miljö tillstånd. Under pågående programperiod så har 
grunda sjöar som har övergödningsproblem prioriterats, 
eftersom dessa är extra svåra att statusklassa utifrån 
vattenkemimätningar, exempel på dessa sjöar är Avlasjön, 
Ludgosjön, Skundern och Lillsjö. Sjön Bårsten prioriteras 
då den årligen provtogs under förra programperioden 
(2009–2014).  Följande sjöar har inventerats i den 
nationella miljöövervakningen i länet under denna 
programperiod (2015–2020): Djupa Holmsjön, Lillsjön, 
Björken och Rundbosjön.
 Ingen inventering av vattenväxter utfördes under 2018 
eller 2019 inom den regionala miljöövervakningen. 

DELPROGRAM VATTENKVALITET I SJÖAR

Syftet med delprogrammet är att förtäta den nationella 
provtagningen som utförs årligen genom programmet 
Omdrevssjöar. Övervakningen inleddes 2007 och omfattar 
provtagning av vattenkemi i 800 nya sjöar per år. Efter 
sex år har 4 800 sjöar provtagits, varvid omdrevet 
börjar om med de 800 första sjöarna igen. Sjöarna är 
utvalda genom slumpning ur SMHI:s sjöregister för 
att ge möjlighet till en beräkning av tillståndet i alla 
Sveriges sjöar. Resultatet möjliggör en bra uppföljning 
av de nationella miljömålen samt utgör underlag till 
kontrollerande övervakning enligt vattenförvaltningen.

DELPROGRAM INSJÖFÅGLAR

Syftet är att följa utvecklingen hos sjöfåglar på fågelskär 
i de större insjöarna, framför allt kolonihäckande arter. 
Delprogrammet är ett gemensamt delprogram som omfat
tar inventering av fågelskären i Mälaren, Vänern, Vättern 
och Hjälmaren. Länsstyrelsen i Södermanlands län är 
med och övervakar insjöfåglar i Mälaren och Hjälmaren, 

tillsammans med andra berörda länsstyrelser och vatten
vårdsförbunden för respektive sjö. I Mälaren började den 
årliga inventeringen 2004. 2015 startade inventering även i 
Hjälmaren och sedan 2015 inventeras sjöarna vartannat år 
(Mälaren jämna år och Hjälmaren udda år). 
 Vid inventeringarna inventeras fågelskär i hela sjöarna 
vilket ger populationstrender för ett stort antal arter som 
häckar på små öar och skär, framför allt måsar och tärnor 
men även andfåglar, vadare med flera. Övervakningen 
kan även användas till att indikera förändringar och hot 
i fåglarnas livsmiljö och för att se om skötselåtgärder på 
skären ger önskad effekt.
 De fem talrikaste arterna från inventeringen 2018 i 
Mälaren var fisktärna (2 324 individer), skrattmås (1 861), 
gråtrut (1 329), fiskmås (913) och vigg (278). Nästa inven
tering är 2020. 
 Hjälmaren inventerades under 2019, men resultaten 
kommer under 2020. Senaste resultat från Hjälmaren 
(2017) visade att de fem talrikaste arterna var skrattmås 
(1 467), fisktärna (697), gråtrut (454), fiskmås (168) och 
havstrut (20). Sommaren 2017 var det mycket lågt vatten
stånd och det visade det sig att vi hade 34 nya fågelskär 
jämfört med 2015. 
 Senaste inventering av storskarv 2017 visade på en 
tydlig ökning i Mälaren (70 procent fler bon än i 2014) 
och en blygsam ökning i Hjälmaren (5 procent fler bon än 
i 2013). I nuläget sker skarvinventering vart tredje år. Då 
det har varit en markant förändring i skarvpopulationen 
kommer skarvinventeringen från och med 2021 ske udda 
år i båda Hjälmaren och Mälaren.
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FIGUR 2 STATUSKLASSNING ENLIGT EXPERTBEDÖMNING

Fördelning av ekologisk status av provtagna sjöar i Södermanland under perioden 2013–2019.
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I nuläget sker skarvinventering vart tredje år. Då det 
har varit en markant förändring i skarvpopulationen 
kommer skarvinventeringen från och med 2021 ske 
udda år i båda Hjälmaren och Mälaren.



1 8

1  |  S Ö D E R M A N L A N D S  VAT T E N M I L J Ö E R

  Kust och hav
Södermanlands kustvatten är påverkade av övergödning. 
Få områden är skyddade för att bevara marina värden och 
resurser för skötsel av marina miljöer och kulturmiljöer i 
skärgården är begränsade. 
 Fisket som bedrivs i Östersjön idag kan inte 
klassas som hållbart. Det fiskas mer än vad forskarna 
rekommenderar i utsjön, men samtidigt är det svårt 
att få ett småskaligt kustnära fiske att bli lönsamt. 
Rekryteringen av länets rovfiskbestånd behöver 
förstärkas, eftersom bristen på rovfisk späder på effekten 
av övergödning, genom att andelen av växtplankton 
ökar. Inom projektet ReFisk har Länsstyrelsen 
identifierat viktiga rekryteringslokaler för rovfiskar 
längs Östersjökusten som kan bli aktuella för fredning 
under en viss del av året. Detta är ett försök till att öka 
rovfiskbestånden. Förslag på viktiga områden lämnades in 
till Havs och vattenmyndigheten i september 2019. 
 Södermanlands har bara tre marina reservat (Askö, 
Kråmö och Tyvudden), men fler är på gång. Även om en 
stor del av skärgården i länet har ett formellt skydd så 
saknas beskrivningar av marint syfte, mål, värden samt 
föreskrifterna för skötsel av reservaten inte är anpassade 
till dessa. 

Hav i balans samt  
levande kust och skärgård

Miljömålet Hav i balans samt levande kust och 
skärgård bedöms inte kunna nås till 2020 i 
Södermanlands län.

N E J

INDIKATORER 

Ekologisk och kemisk status för 
kustvatten i Södermanlands län

Hållbart nyttjade fisk- och 
skaldjursbestånd i kust och hav 

Marint skräp på stränder

Miljögifter i sill och strömming

A

A

A

A

Södermanlands län har bara tre 
marina reservat (Askö, Kråmö och 
Tyvudden), men fler är på gång.

http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/hav-i-balans-samt-levande-kust-och-skargard/ekologisk-och-kemisk-status-for-kustvatten/sodermanlands-lan/
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/hav-i-balans-samt-levande-kust-och-skargard/ekologisk-och-kemisk-status-for-kustvatten/sodermanlands-lan/
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/hav-i-balans-samt-levande-kust-och-skargard/hallbart-nyttjade-fisk--och-skaldjursbestand-i-kust-och-hav/#ChartTabContainer
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/hav-i-balans-samt-levande-kust-och-skargard/hallbart-nyttjade-fisk--och-skaldjursbestand-i-kust-och-hav/#ChartTabContainer
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/hav-i-balans-samt-levande-kust-och-skargard/marint-skrap-pa-strander/#ChartTabContainer
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/hav-i-balans-samt-levande-kust-och-skargard/miljogifter-i-sill-och-stromming/#MapTabContainer 
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ÖVERGÖDNING

Av länets kustvattenförekomster uppnår 88 procent 
måttlig status. Av resterande vattenförekomster uppnår 
nio procent endast otillfredsställande status, samt en 
vattenförekomst Sjösafjärden som sänkts till dålig status 
i senaste förvaltningscykeln. Den vanligaste orsaken 
till att god ekologisk status inte uppnås är övergödning. 
Övergödning beror på för stora mängder av fosfor och 
kväve i vattnen. Den senaste bedömningen från Helcom 
(Helsingforskonventionen) visar att kvävebelastningen 
till Östersjön minskar. För fosfor är trenderna också 
nedåtgående men det finns tecken på att minskningen 
har börjat plana ut. Länets kustvatten påverkas däremot 
av historisk belastning av fosfor från utsjön och 
halterna i länets vattenförekomster är därmed fortsatt 
höga. Åtgärder för att minska utsläpp av övergödande 
ämnen har gett resultat, men utsläppen behöver minska 
ytterligare. Den nya LOVAförordningen från 2018 
innebär en förstärkning av övergödningsarbetet. Nu går 
det att söka, i vissa fall upp till 90 procent, statliga bidrag 
för åtgärder som minskar övergödningen. 
 Projektet ”Vik för Vik – mot en friskare Östersjökust” 
har under 2019 avslutats. Två åtgärdsplaner har tagits 
fram för vikarna Strandstuviken (Nyköpings kommun) 
och Viksfjärden (Trosa kommun), med syfte att förbättra 
den ekologiska statusen. Åtgärdsplanerna innehåller 
förslag på åtgärder som bland annat kan minska 
närings läckaget från omkringliggande jordbruks och 
skogsbruks mark och åtgärder som kan minska den interna 
övergödningen i vikarna.

 Länsstyrelsen i Södermanland deltar i ett länsöver
skridande projekt, LIFE IP Rich Waters sedan 2017. 
Projektet innehåller delprojekt gällande övergödning.  
Ett samarbete mellan Nyköpingsåarnas vattenvårds
förbund och Länsstyrelsen har resulterat i etableringen av 
ett lokalt vattenkansli/projektkontor och en metodtest av 
vattenåtgärdsrådgivning. 
 Länsstyrelsen är också med i ”Greppa näringen”, ett 
kunskapsprojekt där lantbrukare kan få rådgivning om 
bland annat växtnäringsförluster och klimatpåverkan. 
Miljörådgivningen sker ute på lantbruk och leder ofta 
till praktiska åtgärder för att minska övergödning. 2018 
utförde rådgivningsföretag 136 rådgivningsbesök hos 98 
olika lantbrukare inom ”Greppa Näringen” i länet. Under 
2019 skedde ett 70tal sådana besök.

 

INDIKATORER 

Kväve- och fosforbelastning på havet

Miljöstatus för övergödning 
enligt havsmiljöförordningen

Status för näringsämnen enligt 
vattenförvaltningsförordningen

Syrefattiga och syrefria bottnar

A

A

A

A

http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ingen-overgodning/kvave--och-fosforbelastning-pa-havet/#ChartTabContainer
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ingen-overgodning/miljostatus-for-overgodning-enligt-havsmiljoforordningen/
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ingen-overgodning/miljostatus-for-overgodning-enligt-havsmiljoforordningen/
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/hav-i-balans-samt-levande-kust-och-skargard/hallbart-nyttjade-fisk--och-skaldjursbestand-i-kust-och-hav/#ChartTabContainer
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ingen-overgodning/status-for-naringsamnen-enligt-vattenforvaltningsforordningen/
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ingen-overgodning/status-for-naringsamnen-enligt-vattenforvaltningsforordningen/
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ingen-overgodning/syrefattiga-och-syrefria-bottnar/ 
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/hav-i-balans-samt-levande-kust-och-skargard/miljogifter-i-sill-och-stromming/#MapTabContainer
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   Hur övervakar vi 
Södermanlands kust och hav?

DELPROGRAM HYDROGRAFI,  
KEMI OCH PLANKTON I HAVET 

Delprogrammet syftar till att undersöka miljösituationen 
i kustzonen främst med avseende på övergödning. 
Svealands kustvattenvårdsförbund (SKVVF) har utfört 
karteringar av kustvattnet sedan början på 2000talet och 
mäter bland annat kväve, fosfor, siktdjup och klorofyll. 
Länsstyrelserna i Uppsala, Stockholm och Södermanlands 
län förtätar provtagningen för att bibehålla den goda 
yttäckningen. I Södermanlands län förtätas övervakningen 
med ytterligare 14 stationer. Under 2019 provtogs även 
turbitditet (grumlighet) och CDOM (färg) på 8 stationer 
i Södermanland. Det gjordes för att kunna validera 
satellitdata så att vi kan få en större täckning över tid  
i de större kustvattenförekomsterna.  
 Klorofyll används som ett mått på mängden mikro
skopiska alger inklusive cyanobakterier i vattnet. De 
klart högsta klorofyllhalterna i Svealands kustvatten 
förekommer normalt i de grunda fjärdarna längs kusten. 
I augusti 2019 var det höga klorofyllnivåer i Sörmlands 
skärgård, särskilt i anslutning till Nyköpings fjärdar. 
 En ny klassning av kustvattnens övergripande 
ekologiska status genomfördes under 2019 och omfattar 
perioden 2013 – 2018. Inga av vattenförekomsterna 
längs Svealandskusten har klassats som att ha god eller 
hög ekologisk status. Sörmlandskusten har haft stora 
variationer med uppvällning av klart vatten vissa år 
och algblomning och grumligt vatten andra år. I status
klassningen vägs dock alla mätningar de senaste sex åren 
samman. Det gör att ett enstaka år inte ger så stort utslag.

DELPROGRAM MJUKBOTTENFAUNA I KUST OCH HAV 

Mjukbottenfauna är utsatt för övergödning, syrebrist 
och miljögifter som ansamlas i bottnarna. Bottenfauna 
är bra miljöindikatorer då de är olika känsliga för 
syrebrist och övergödning. De är dessutom ofta stationära 
och långlivade, vilket betyder att de kan visa miljö
förhållandena över en längre tid. I länet finns från och 
med 2016 två områden som undersöks regelbundet och 
inom varje område undersöks fem sedimentprover med 
hjälp av standardiserade metoder. Båda stationerna visar 
på god status.
 Den ökande syrebristen har bland annat påverkat 
vitmärlornas bestånd negativt, då äggen och embryon 
är särskilt känsliga för låga syrehalter. Vitmärlor äter 
plankton som fallit till botten och har en viktig roll i 
Östersjöns näringsväv som nedbrytare, syresättare samt 
som föda för andra djur, exempelvis torsk. På 1970talet 
var bottensamhället i Asköfjärden dominerat av vitmärla, 
men sedan 1990talet så har Östersjömusslan tagit över. 
Östersjömusslan har fått sitt namn tack vare sin förmåga 
att överleva i Östersjöns låga salthalter och den räknas 
som en mer tålig art än vitmärlan.

DELPROGRAM KUSTFISK

Sedan år 2005 har miljöövervakning gällande kust
provfiske bedrivits utanför Askö i länets norra delar. 
Kustfisket är ett pågående samarbete med Länsstyrelsen 
och SLU Aqua. Syftet är att kartlägga tillståndet för 
fiskesamhället, spegla naturliga variationer på bestånds 
och artnivå samt fånga upp förändringar som indikerar 
storskalig miljöpåverkan. Asköfjärden är ett så kallad 
referensområde. Referensområden anses att vara 
obetydligt påverkade av mänsklig aktivitet och gör det 
möjligt att jämföra områden med betydande påverkan. 
Provfisket utförs med nät under en vecka i augusti varje 
år och ger information om fiskarter och beståndsstorlek, 
samt åldersanalys hos abborre.

Nordiska kustöversiktsnät används som standard inom den samordnade 
övervakningen av kustfisk

FIGUR 3A ABBORRARS MEDELLÄNGD  
I ASKÖFJÄRDEN 2011-2019
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Storskarv är den vanligaste kustfågelarten i Södermanlands län mellan 
åren 2016–2019.

 Under perioden 2005–2017 var abborre och mört de 
vanligaste arterna, och stod för 45 respektive 28 procent 
av den totala fångsten. Andelen av dessa två arter i 
fångsterna har dock minskat över tid. Diversiteten av 
fisk i Asköfjärden ökar över tid, även om det är stora 
variationer mellan åren. Under augusti 2018 har för 
första gången två individer av den invasiva främmande 
arten svartmunnad smörbult fångats i provfisket. 2019 
fångades 12. Det var även en stor produktion av årsyngel 
av abborre, troligtvis på grund av den varma våren. I figur 
3A kan du se abborars medellängd i Asköfjärden mellan 
åren 2011 – 2019.

DELPROGRAM KUSTFÅGEL

Syftet med delprogrammet är att övervaka fågelfaunans 
eventuella förändringar över tiden och om möjligt koppla 
till förändringar i miljön vid kusten. Strukturerade och 
mer omfattande fågelinventeringar har genomförts av 
olika initiativtagare i Södermanlands län i fyra omgångar. 
Första gången var i 1949. Nästa inventering gjordes i 
slutet på 60talet och början av 70talet, sedan kom en 
uppföljning i slutet av 80talet. Under 2003 genomfördes 
en kustfågelinventering utmed hela kusten enligt liknande 
modell som Uppsala och Stockholms län hade gjort 
tidigare. Kustfågelinventeringen från 2003 upprepades 
under 2015. 2021 planeras en tredje inventering med 
denna metoden. 

FIGUR 3B DE TIO VANLIGASTE REGISTRERADE KUSTFÅGELARTERNA I SÖDERMANLANDS LÄN
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 Södermanlands län är också med i den nationella 
kustfågelövervakningen som leds av Lunds Universitet på 
uppdrag av Naturvårdsverket och har som syfte att följa 
och analysera kust och skärgårdsfåglars populations
utveckling över flera år. Inventering sker årligen i sju 
inventeringsrutor i länet. För tredje året i rad räknades 
ejderungar under inventeringen. Liksom tidigare år 
noterades det flest ejderungar per inventeringsruta i 
Blekinge län (45 ungar), därefter följde Västra Götalands 
(21) och Södermanlands län (18). Eftersom den nationella 
kustfågelinventeringen endast pågått i fem år, så är det för 
tidligt att dra slutsatser av populationsutvecklingen. De tio 
vanligaste registrerade kustfågelarterna i Södermanland 
mellan 2016 till 2019 visas i figur 3B.
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   Grundvatten
Tillgången på grundvatten i länet bedöms generellt sett 
vara god, men nivåerna har under de senaste somrarna 
varit låga. Liten nederbörd under höst och vinter, samt 
torra och varma somrar är orsaken. Sommaren 2019 
var grundvattennivåerna mycket under de normala i 
små och stora magasin. Låga grundvattennivåer kan 
bland annat leda till saltvatteninträngning vid kusten, 
ansamling av föroreningar och negativ påverkan på 
grundvattenberoende ekosystem. 
 De stora vattentäkterna i länet har god dricksvatten
kvalitet, samtidigt finns förhöjda halter av föroreningar 
inom ett antal grundvattenförekomster. En samman
ställning av vattenanalyser (2007–2016) från enskilda 
brunnar i Södermanland visar att så många som 38 
procent av de enskilda brunnarna är så påverkade av 
bakterier att vattnet bedöms vara tjänligt med anmärkning 
(28 procent) eller är otjänligt (10 procent). För den 
kemiska vattenkvaliteten är det 7 procent som är otjänligt 
och 73 procent som får anmärkning
 Grundvattentillgångarna i länet är i hög grad knutna 
till naturgrusformationer. Naturgrus används ofta för att 
tillverka betong, men naturgrusets viktiga ekosystem

INDIKATORER

Grundvattenkvalitet för 
dricksvatten, enskild vattenförsörjning 
i Södermanlands län

Naturgrusanvändning 
i Södermanlands län

Vattenskyddsområden för 
grundvattentäkter och ytvattentäkter 
i Södermanlands län

A

A

A

tjänster gör att uttag av naturgrus fortsatt ska minska och 
ersättas av återanvänt material, krossberg eller morän. 
År 2017 minskade naturgrus till 495 907 ton, 12 procent 
mindre än 2016. Naturgrus utgjorde då 20 procent av 
ballastproduktionen i länet, vilket är en minskning på 4 
procent från 2016. 
 På många platser i länet ligger grundvattenreservoarer 
och vattentäkter under vägar där det finns föroreningsrisk 
från transporter av farligt gods och från vägsalt. Av de 
37 allmänna vatten täkterna som rapporterats in från 
Södermanland till vattentäktsarkivet saknar 10 vatten
skydds område. De vattentäkter som har ett skydds
område i Södermanlands län står för 80 procent av 
vatten uttaget. Av de befintliga vattenskydden behöver 
flertalet ses över. Från och med 2018 har det tillsatts extra 
resurser till Länsstyrelserna för att skynda på arbetet med 
vattenskyddsområden. Grundvattenperspektivet behöver 
fortsatt lyftas i arbetet med förorenade områden och 
tillsynsärenden.
 Den statliga våtmarkssatsningen som gjordes under 
2018 har inneburit att Länsstyrelsen fått resursförstärkning 
för arbete med våtmarker. Ett av syftena med våtmarkerna 
är att främja grundvattenbildningen. Under 2020 och 
2021 har Länsstyrelsen fått extra medel från Havs och 
vattenmyndigheten för att kartlägga övervakningsbehovet 
av grundvatten och rapportera in befintligt data från länet. 
Syftet är att förbättra miljöövervakningen av grundvatten 
i Södermanlands län. GRUNDVATTENNIVÅER MAJ 2020

Grundvattennivåer 
i små magasin

Grundvattennivåer  
i stora magasin

FIGUR 5. Grundvattennivåer i maj 2020. Källa: SGU 

Grundvatten  
av god kvalitet

Miljömålet Grundvatten av god kvalitet bedöms 
inte kunna nås till 2020 i Södermanlands län.

N E J

http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/grundvatten-av-god-kvalitet/enskilda-brunnars-vattenkvalitet/sodermanlands-lan/
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/grundvatten-av-god-kvalitet/enskilda-brunnars-vattenkvalitet/sodermanlands-lan/
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/grundvatten-av-god-kvalitet/enskilda-brunnars-vattenkvalitet/sodermanlands-lan/
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/grundvatten-av-god-kvalitet/grusanvandning/sodermanlands-lan/ 
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/grundvatten-av-god-kvalitet/grusanvandning/sodermanlands-lan/ 
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/grundvatten-av-god-kvalitet/vattenskyddsomraden/sodermanlands-lan/
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/grundvatten-av-god-kvalitet/vattenskyddsomraden/sodermanlands-lan/
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/grundvatten-av-god-kvalitet/vattenskyddsomraden/sodermanlands-lan/
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   Hur övervakar vi 
Södermanlands grundvatten?

DELPROGRAM GRUNDVATTEN PÅVERKAT  
AV TÄTORT OCH JORDBRUK 

Syftet med delprogrammet är att övervaka den kemiska 
statusen i grundvattenförekomster som har en hög 
potentiell föroreningsbelastning utifrån industrier, 
förorenade områden, infrastruktur och tät bebyggelse. 
I och med projektet LIFE IP Rich Waters har 
övervakningen av miljögifter i grundvattnet utökats fram 
till 2020 där källor och råvatten från vattenverk provtas. 
Genom extra finansiering från SGU (Sveriges geologiska 
undersökning) har även utökad provtagning av miljögifter 
kunnat genomföras under hösten 2018 i större kommunala 
vattentäkter där dessa data saknas sedan tidigare. 
Resultaten väntas ge bättre kunskap om spridning av 
miljögifter till grundvattnet i Södermanland.

DELPROGRAM GRUNDVATTENNIVÅER  
I OMRÅDEN MED RISK FÖR ÖVERUTTAG 

Även den regionala miljöövervakningen av grundvattnets 
kvantitet är i behov av betydande revideringar. Syftet med 
övervakningen av grundvattnets kvantitet är att upptäcka 
större nivåförändringar i grundvattenförekomster som är 
i riskzonen för överuttag. I och med de senaste somrarnas 
låga grundvattennivåer och den vattenbrist som har 
uppstått i olika delar av länet har frågan väckts om nivå
övervakning även i opåverkade magasin. Ambitionen 
är att identifiera två lämpliga platser för nivåmätning 
som kan fungera som ett regionalt komplement till den 
nationella mätningen. 
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Ekosystemen i Södermanland är under hård press, och trots att 
 många åtgärder görs minskar arealen av flera naturtyper, och 
förutsättningar för arter försämras. I odlingslandskapet växer värde
fulla gräsmarker igen. I skogen är det brist på äldre träd, samt 
bestånd med lång kontinuitet. För två mål – Ett rikt växt och djurliv 
och Ett rikt odlingslandskap – finns tyvärr en negativ trend i länet.

KAPITEL 2 

Södermanlands 
landmiljöer

Miljöövervakning 
8 DELPROGRAM

ODLINGSLANDSKAP

t Kärlväxter i hagmarker 
t Småbiotoper i jordbrukslandskapet (Remiil)
t Gräsmarkernas gröna infrastruktur (Remiil)

SKOG

t Miljötillståndet i skogslandskapet 
t  Nedfall av luftföroreningar och  

markvattenkvalitet i skog

VÅTMARK

t Vegetation och ingrepp i våtmarker (Remiil)

ANDRA DELPROGRAM

t Häckande fåglar
t Floraväkteri

Miljömål

Myllrande  
våtmarker

Bara naturlig 
försurning

Levande 
skogar

Frisk luft

Ett rikt odlings-
landskap

Ett rikt växt- 
och djurliv
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LÄNSSTYRELSENS ARBETE för den biologiska mångfalden 
har dock utvecklats positivt tack vare möjligheten till 
medfinansiering från EU. Främst i olika LIFEprojekt har 
skötsel och restaurering kunnat förstärkas ibland annat 
naturreservat och Natura 2000områden. För att bevara 
mångfalden av arter och naturtyper även i framtiden 
behövs ytterligare åtgärder. Det är främst resursbrist som 
försvårar genomförande av dessa åtgärder.
 Under 2018 har fem nya naturreservat bildats av Läns
styrelsen i Södermanland. Under 2019 bildades ytterligare 
fyra nya naturreservat. Det innebär att ännu fler värdefulla 
skogar och myrar, ängar och hagar och dess mångfald har 
fått skydd för framtiden.
 Jordbruksverket och länsstyrelserna gjorde en 
nationell ängs och betesmarksinventering år 2018–
2019. Resultatet från inventeringen utgör en viktig 
dokumentation om tillståndet i våra naturbetesmarker och 
slåtterängar. Förra inventeringen i Södermanland utfördes 
2002–2004. Resultatet från inventeringen sammanställs i 
Jordbruksverkets databas TUVA.

Det finns ofta en konflikt mellan värdefull natur och 
ökad exploatering. Eftersom vi lever i en storstadsnära 
region tenderar olika typer av exploatering att isolera 
naturområden med höga värden. Den regionala 
handlings planen för grön infrastruktur i Södermanlands 
län fastställdes december 2018 och bedöms kunna 
ge stöd och kunskap för att bevara habitat och arter i 
vardagslandskapet.
 Under 2020–2021 kommer Länsstyrelsen fortsätta att 
ha fokus på åtgärder som främjar miljömålet Ett rikt växt 
och djurliv, exempelvis med kompetensutveckling för att 
tillvarata kulturarv och biologisk mångfald.

Ett rikt växt- 
och djurliv

Miljömålet Ett rikt växt- och djurliv bedöms  
inte kunna nås till 2020 i Södermanlands län.

N E J
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 Odlingslandskap
I Södermanlands län ligger arealen betesmark i stort 
sett konstant medan åkermarksarealen fortsätter att 
minska. Betesmark är ogödslad, oplöjd jordbruksmark 
som används för bete åt främst nötkreatur, hästar och 
får. Åkermark är däremot jordbruksmark som används 
för växtodling. Slåtteräng används på eftersommaren till 
slåtter och kräver årlig slåtter och skörd för att behålla 
sina värden. En annan betesmarkstyp är skogsbete som 
har lång historia i länet. De olika typerna av betesmarker 
samt slåtterängarna hyser en stor del av odlings landskapets 
natur och kulturvärden. Under 1900talet har vallodlingen 
utkonkurrerat slåtterbruket och idag återstår endast en 
bråkdel av slåtterängarna. Vallen är en åker som är besådd 
med olika växter som odlas till foder till betesdjuren. 
 Arbetet med enskild rådgivning samt kursverksamhet 
för att höja kompetensnivån om natur och kultur värden 
kopplat till odlingslandskapet kommer att öka 2019–2021. 
Detta sker främst med medel från Landsbygds programmet. 
Målgruppen är främst lantbrukare och markägare.
 En stor del av våra växt och djurarter är kopplade 
till odlingslandskapet. I gamla och välhävdade marker 
kan en kvadratmeter bestå av upptill 50 olika arter av 
gräs och örter, som i sin tur är viktiga livsmiljö för andra 
arter. Inom Åtgärdsprogrammet för hotade arter har det 
under 2019 utförts insektsinventeringar kopplade till 
odlingslandskapet i länet. Rödtoppebi, trumgräshoppa, 
svartfläckig blåvinge och fältgentiana har inventerats. 
Sistnämnda gick starkt tillbaka under den torra sommaren 
2018, och vi ser effekterna även 2019 med mycket få fynd 
av arten. Detsamma gäller svartfläckig blåvinge där arten 
har gått tillbaka under flera år och 2019 observerades 
inga individer alls. Under 2019 har 200 grövre träd 
frihuggits, främst ekar, inom åtgärdsprogrammet för 
skyddsvärda träd i kulturlandskapet. Det bidrar till en 
bättre levnadsmiljö för ekarna och därmed också för det 
stora antalet arter som är knutna till eken.
 Den biologiska mångfalden och kulturmiljöerna är 
beroende av ett fortsatt jordbruk, men också av vilka 
metoder som används. Betesmarkerna kräver skötsel, i 
första hand med hjälp av betesdjur, för att behålla sina 
värden. Sedan 1975 har antalet företag med nötkreatur i 
länet minskat med cirka 75 procent, medan antalet nöt
kreatur har minskat med 35 procent. Det innebär dels att 
företag med djur baserad produktion blir större, dels att 
de finns på färre platser i länet än tidigare. Mellan 2017 
till 2018 har det totala antalet nötkreatur i Södermanland 
minskat med 2 procent, medan antalet får har minskat med 
18 procent.
 I Södermanland var andelen ekologiskt odlad åkerareal 
20 procent i 2018. Totalt för riket odlades uppemot 19 
procent av åkerarealen ekologiskt under 2018. Detta avser 
odling vid företag som under år 2018 brukade mer än två 
hektar åkermark. 

Den största positiva effekten av omställning till ekologisk 
produktion skapas i de slättlandskap som är homogena. 
I de landskapen är skillnaden mellan konventionella och 
ekologiska brukningsformerna som störst. Det är av den 
anledningen som ekologisk produktion i slättbygd följs 
upp på nationell nivå. 2018 var åker arealen i slättbygd 
som odlas ekologiskt 12,9 procent. Det är en ökning 
på fem procent sedan mätningarna började 2009 men 
utvecklingen går relativt långsamt. 
 Skörd av båda vårkorn och höstvete har varierat 
kraftigt de senaste 20 åren, med en ökning under senare 
år. Den stora variationen har en stark koppling till vädret. 
Hektarskörden fungerar som en indirekt indikator på 
åkermarkens tillstånd och i förlängningen möjligheten 
att förse människor med en trygg livsmedelsförsörjning. 
Sommartorkan och värmen under 2018 drog ner skörde
nivåerna allra mest för de vårsådda grödorna, för länet 
betydde detta till exempel en halvering av ekologiskt 
odlat vårvete om man jämförde med 2017.  
 Under 2019 har Länsstyrelsen tillsammans med Region 
Sörmland och LRF drivit arbetet med att implementera 
den regionala livsmedelsstrategin som antogs i januari 
2019. Strategins övergripande syfte är att den sörmländska 
produktionen ska ha öka betydligt i volym, samtidigt 
som den är hållbar och ger möjlighet till tillväxt och ökad 
lönsamhet. Strategin har fem prioriterade områden, varav 
ett är ökad hållbar produktion. Arbetet inom detta område 
innebär att utveckla produktionsmetoder som tar hänsyn 
till miljö och klimatfrågor samtidigt som företagen inom 
sektorn har en lönsamhet och möjlighet att utvecklas. 
Detta innebär exempelvis att diversifiera produktionen till 
att inkludera nya grödor och produktionssystem.

INDIKATORER

Betesmarker och slåtterängar 

Fåglar och fjärilar i odlingslandskapet

Jordbrukets utveckling  
i Södermanlands län

Ekologisk produktion i slättbygd

Hektarskörd vårkorn och höstvete  
i Södermanlands län 

A

A

A

A

A

Ett rikt odlings-
landskap

Miljömålet Ett rikt odlingslandskap bedöms  
inte kunna nås till 2020 i Södermanlands län.

N E J

http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ett-rikt-odlingslandskap/betesmarker-och-slatterangar/
http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/ett-rikt-odlingslandskap/faglar-och-fjarilar/
http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/ett-rikt-odlingslandskap/jordbrukets-utveckling/sodermanlands-lan/
http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/ett-rikt-odlingslandskap/jordbrukets-utveckling/sodermanlands-lan/
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ett-rikt-odlingslandskap/ekologisk-produktion-i-slattbygd/
http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/ett-rikt-odlingslandskap/hektarskord/sodermanlands-lan/
http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/ett-rikt-odlingslandskap/hektarskord/sodermanlands-lan/
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  Hur övervakar vi Södermanlands 
odlingslandskap?

DELPROGRAM KÄRLVÄXTER I HAGMARKER

Ängs och hagmarker är några av de allra artrikaste 
naturtyperna vi har i Södermanland. Dessa arter är väldigt 
specialiserade och därmed också känsliga för förändringar 
i miljön. Sämre hävd leder till igenväxning, vilket 
utkonkurrerar flora som är knutna till våra naturliga foder
marker. De sörmländska fodermarkerna är dominerade 
av olika gräsarter och de vanligaste arterna i är rödven, 
fårsvingel och rödsvingel.
 Kärlväxterna i 30 sörmländska betesmarker inventeras 
under pågående programperiod år 2016, år 2018, samt 
år 2020. Enligt 2018 års inventering är det endast tre 
av tio områden som har en bra hävd, resterande sju 
områden är i behov av åtgärder. Samma trend ser man i 
2016 år inventering där tre av tio områden bedöms ha en 
bra hävd. År 2018 hittades en ny sörmländsk lokal för 
slåttergubbe och man registrerade det första fyndet av 
sydängsgräshoppa i länet. 

REMIIL 

Regional miljöövervakning i landskapsrutor 
(Remiil) omfattar tre olika delprogram. 
Småbiotoper i jordbrukslandskapet, 
Gräsmarkernas gröna infrastruktur och 
Vegetation och ingrepp i våtmarker. 
 Metodiken bygger på en stickprovsdesign 
som baseras på ett representativt urval 
av landskapsrutor med storleken 3 x 3 km 
(och för småbiotoper även 2 x 2 km). Det 
stickprov som inventeras är anpassat för 
att det ska bli möjligt att göra regionala 
utvärderingar baserat på data från en grupp 
län. Resultaten presenteras därför inte på 
länsnivå utan baserades på landskapstyper 
eller som totalmängd över alla deltagande 
län. Metodiken är en kombination av 
flygbildstolkning och fältinventering. 
 Efter förra programperiod (2009–2014) 
presenterades en omfattande rapport med 
analyser av all insamlade inventeringsdata. 
En liknande rapport kommer att tas fram 
efter pågående period (2015–2020) är över. 
Det publiceras även årliga rapporter på 
www.remiil.se

EN DEL AV REMIIL 
DELPROGRAM SMÅBIOTOPER  
I JORDBRUKSLANDSKAPET 

Syftet med delprogrammet är att följa utvecklingen för 
småbiotoper i åkerlandskapet regionalt, eftersom dessa är 
viktiga livsmiljöer och spridningskorridorer för många arter. 
 Under år 2019 ingick totalt 28 rutor med småbiotoper 
i de 11 deltagande länen, 3 av dessa rutor låg i Söder
manlands län. De vanligaste småbiotoperna i länen under 
2019 var bärande träd och buskar samt stensubstrat. 
Bärande träd och buskar visade sig också vara en av de 
vanligast förekommande småbiotoperna i länet under hela 
förra programperiod (2009–2014). Då var de vanligaste 
förekommande arterna hassel, hallon, rönn, slån, hägg 
samt körsbär.

EN DEL AV REMIIL 
DELPROGRAM GRÄSMARKERNAS  
GRÖNA INFRASTRUKTUR 

Syftet med delprogrammet är att följa utvecklingen av 
gräsmarker regionalt med ett landskapsperspektiv. Genom 
kartering av gräsmarker i flygbilder kan information 
samlas in om arealer och rumslig fördelning av olika 
gräsmarkstyper samt konnektiviteten emellan dem. 
Genom provyteinventering i fält kan förändringar i 
hävdstatus och artsammansättning för kärlväxter i olika 
gräsmarkstyper följas, vilket möjliggör mer noggranna 
konnektivitetsanalyser. Eftersom Södermanlands län inte 
var med i delprogrammet under föregående period, finns 
inga resultat tillgängliga för nuvarande period är slut. 

I gamla och välhävdade marker 
kan en kvadratmeter bestå av 
upptill 50 olika arter av gräs 
och örter, som i sin tur är 
viktiga livsmiljö för andra arter.

http://www.remiil.se
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  Skog 
Skogen är livsmiljö för en betydande del av Söderman
lands arter. Många av de arter som lever i skogen går 
förlorade på grund av att deras levnadsmiljö försvinner. 
Även andra förändringar, till exempel fragmentering, 
är ett hot mot skogslevande arter. Skogen är en av våra 
viktigaste källor till förnyelsebara råvaror, samt oumbärlig 
för rekreation och friluftsliv. 

 Barrskog är den arealmässigt dominerande skogstypen 
i länet. Ädellövmiljöerna, vilket består främst av ek och 
lind, utgör endast 0,7 procent av all skogsmark. Dessa 
träd kan ha stor lokal betydelse för bevarande av olika 
växter och djurarter.

Det är en tydlig brist på gammal skog i länet och endast 
3,8 procent av länets skogsmarksareal har skog äldre 
än 121 år. Arter som är knutna till gamla träd och sena 
successionsstadier är därför ovanliga. 

Framförallt många lavar, mossor och svampar behöver 
gamla träd och skogar med lång kontinuitet för att kunna 
överleva. 

Balansgången mellan att bevara värdefulla skogsarter 
samtidigt som man har ett hållbart skogsbruk kan 
vara svår, då det finns en diskrepans mellan så kallad 
avverkningsmogen skog och biologiskt mogen skog. En 
avverkningsmogen skog är mellan 60 90 år gammal, 
medan en skog blir biologiskt gammal först efter mellan 
120 200 år.

En viktig del i bevarandet av naturmiljövärden 
är formellt skydd av skog. Totalt är 16 200 ha skog 
(13 800 ha produktiv skogsmark) formellt skyddad i 
Södermanlands län till och med 2018

Arealen frivilliga avsättningar är också av stor 
betydelse för landskapets gröna infrastruktur och som ett 
viktigt komplement för att nå en gynnsam bevarandestatus 
för arter. Resurserna för ersättning till markägare för 
att inrätta formellt skydd är begränsade och behöver 
öka för att täcka behovet, särskilt när 65 procent av 
skogarna i Södermanland ägs av enskilda ägare. Frivilliga 
avsättningar uppskattas till och med 2018 till 15 000 ha 
produktiv skogsmark. 

Skogsmiljöer kan behöva restaureras eller skötas på 
ett sätt som utvecklar deras värden, till exempel genom 
att skapa gynnsamma förhållanden där hotade arter kan 
sprida sig och fortleva i livskraftiga bestånd. Andel 
folkmängd i länet med skyddad natur inom 1 km var 
38 procent år 2018, en svag ökning har skett de senaste 
åren. Tätortsnära skogar eller andra skogar där många 
människor vistas kan behöva skötas med anpassade 
metoder för att bli mer attraktiva och tillgängliga.

Skogsstyrelsen fick under 2018 uppdrag från regeringen 
att under 2018 till 2027 genomföra en landsomfattande 
nyckelbiotopsinventering. Riksdagens budgetbeslut i 
december 2018 innebär dock att Skogsstyrelsen inte 
har finansiering för en landsomfattande inventering av 
nyckel biotoper under 2019.

Användning av biobränsle som en förnyelsebar resurs 
har lyfts fram som viktiga delar med att begränsa en 
framtida klimatförändring. Huvuddelen av den bioenergi 
vi använder i landet kommer främst från skogen i form av 
så kallad GROT (grenar och toppar). Arealen skogsmark 
som har anmälts för uttag av GROT har ökat med 24 
procent från 2016 till 2018 i regionen Södermanland–
Örebro. I länet har det länge tagits ut mycket GROT 
i samband med avverkningar, vilket kan leda till en 
negativ påverkan på skogsmarken genom bland annat 
näringsförluster om askan inte återförs. 

Andelen avverkad areal i granskog som har anmälts för 
uttag av GROT och där askåterföring inte sker är hela 34 
procent i Södermanland (2014–2016). Askåterföringen är 
en mycket viktig åtgärd och i samband med att biomassa
uttaget ur skogen ökat, har även skogsbrukets bidrag till 

FIGUR 5 ÅLDERFÖRDELNING 
AV SKOGEN I AREAL (%)
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INDIKATORER

Gammal skog 
 

Försurning från skogsbruk 
 

Miljöhänsyn i skogsbruket 

A

A

A

Levande skogar

Miljömålet Levande skogar bedöms inte kunna 
nås till 2020 i Södermanlands län.

N E J

försurningen i landet och länet ökat. Avverkning av gran 
försurar jorden mest och att skörda GROT orsakar mer 
försurning än till exempel stubbskörd. I takt med att för
surningen från skogsbruket förväntas öka ännu mer, så har 
en ny indikator ”Försurning från skogsbruk” tagits fram.

Olämpligt skogsbruk, som nyplantering av försurande 
trädslag, bör undvikas i gräsmarker med stora natur värden, 
samt arkeologiskt och kulturhistoriskt rika miljöer. 

Många forn och kulturlämningar skadas i samband 
med skogliga åtgärder. Under 2018 så skadades eller 
påverkades ca 30 procent av alla kända lämningar i 
Svealand i samband med åtgärder. Markberedning är den 
vanligaste skadeorsaken, och även den åtgärd som orsakar 
de svåraste skadorna. Riktlinjer har tagits fram med 
syfte att minska skador. Det är viktigt med kunskap och 
kännedom om hur lämningar känns igen, så att dessa kan 
identifieras och märkas i fält. 

En avverkningsmogen skog är mellan 60- 90 år 
gammal, medan en skog blir biologiskt gammal 
först efter mellan 120- 200 år.

http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-skogar/gammal-skog/
http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/bara-naturlig-forsurning/forsurning-fran-skogsbruk/
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-skogar/miljohansyn-i-skogsbruk/
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  Hur övervakar vi  
Södermanlands skogar?

DELPROGRAM MILJÖTILLSTÅNDET  
I SKOGSLANDSKAPET 

Delprogrammet återkommer vart femte år och 
resultatet sammanställer data från Riksskogstaxeringen. 
Riksskogstaxeringen främsta syfte är att beskriva 
tillstånd och förändringar i Sveriges skogar där data 
redovisas per region eller län. Södermanlands län hör till 
den boreonemorala regionen (övergångsregion mellan 
nemorala lövskogar och boreala barrskogar). Förra 
resultatet från Riksskogstaxeringen visade att länet 
har mycket grov sälg och ett större antal aspar jämfört 
med medelvärdet i Sverige. Det finns också fler ihåliga 
träd, men mindre vedsvampar. Nästa uppföljning av 
miljötillståndet i skogen kommer 2020. 

DELPROGRAM NEDFALL AV LUFTFÖRORENINGAR 
OCH MARKVATTENKVALITET I SKOG 

Länsstyrelsen i Södermanlands län gör ingen 
övervakning av luftkvaliteten i länet, det ansvaret 
ligger på kommunerna. Södermanlands län är dock 
med i Krondroppsnätet, vilket innebär mätningar av 
luftnedfall på en yta i öppen mark och en yta i skogsmark. 
Södermanlands län är ett av de län i Sverige som har 

mycket långa mätserier inom Krondroppsnätet, hela 29 
år. År 1991 fanns det sju lokaler i länet. på grund av det 
minskade svavelnedfallet återstår enbart en provstation.

Nedfallet till skogsytorna kommer från nederbörd 
och direkt luftnedfall. Vissa ämnen cirkuleras internt 
i trädkronorna vilket innebär att det som uppmäts i 
krondroppet är våtdeposition samt torrdeposition och 
intern cirkulation (Figur 6). Ett stort antal ämnen och 
parametrar mäts, däribland svavel och kväveföreningar, 
som har stor betydelse för försurnings och övergödnings
problematiken

Södermanlands län tillhör den del av landet som ligger 
mellan de områden som tagit emot mest nedfall av svavel 
och kväve, och de områden som tagit emot minst.

Generellt har pH i markvattnet vid Edeby varierat 
relativt mycket genom åren, mellan 5,2–6,8, vilket 
innebär samma nivå som många andra mätplatser i 
Svealand. Ett pH under 4,5 är ett tecken på betydande 
försurning. Kvävenedfallet till Edeby har sedan 2001 
varierat mellan 4 kg per hektar och år upp till över 11 kg 
per hektar. Länet har betydligt lägre kvävenedfall än de 
sydvästra delarna av landet, men mer än mellersta och 
norra delarna av Sverige. En trendanalys för kalenderåren 
2001–2007 och 2014–2018 visar på en statistisk 
säkerställd nedgång av kvävenedfallet med 47 procent.

Svavelnedfallet i Södermanland minskar i takt med 
minskade svavelutsläpp från Europa.

Våtdeposition

Lufthalter

Torrdeposition

Krondropp

Markvatten

Torrdeposition

Våtdeposition

FIGUR 6. Inom 
krondroppsnätet mäts 
lufthalter, våt- och 
torrdeposition samt 
markvattenkemi. 
Nedfallet mäts dels 
på öppet fält och dels 
under trädkronorna 
som krondropp. Vissa 
ämnen samverkar 
med trädkronorna, och 
därför används även 
strängprovtagare för 
att kunna bestämma 
torrdepositionen av 
dessa ämnen. 

Illustration:  
Bo Reinerdahl  
(Hämtat från rapporten 
”Tillståndet i skogsmil-
jön i Södermanlands 
län”, IVL.)
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Södermanlands län är ett  
av de län i Sverige som har 
mycket långa mätserier inom 
Krondroppsnätet, hela 29 år.
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  Våtmark 
Våtmarker har ett stort värde för vattenföring, biologisk 
mångfald samt för att leverera viktiga ekosystemtjänster 
som att binda och lagra kol, rena vatten och fungera som 
översvämningsskydd. I Södermanlands län finns idag ca 
19 000 hektar våtmark, vilket motsvarar 2,6 procent av 
länets yta. 

Den statliga våtmarkssatsning som gjordes under 2018 
har inneburit att Länsstyrelsen fått resursförstärkning 
för att arbeta med våtmarker. Som följd har planering 
för återskapande av hydrologi inom länets naturreservat 
påbörjats. 

För elva naturreservat har arbete satts igång med att ta 
fram restaureringsplaner för återskapande av våtmarker 
eller projekteringar för nya våtmarker. Planerade 
åtgärder är exempelvis att göra sumpskog eller mossar 
blötare, eller att anlägga öppna vattenspeglar inom 
våtmarker för att gynna biologisk mångfald. I Nynäs 
naturreservat har förberedelsearbetet kommit långt vad 
gäller anläggande av två nya våtmarker om cirka 65 
hektar. Från och med 2015 kan miljöinvesteringsstöd 
inom Landsbygdsprogrammet sökas för att anlägga 

eller restaurera våtmarker och intresset hos markägare 
att anlägga våtmarker i odlingslandskapet är stort. 
Genom miljöinvesteringsstödet har en våtmark om 28 ha 
anlagts under 2018. Ytterligare fem våtmarker har fått 
länsstyrelsens beslut om stöd att börja anläggas inom den 
närmaste tiden.

Våtmarkerna i länet är påverkade. Bristande hänsyn i 
skogsbruket, körskador och dikning leder till en negativ 
påverkan på våtmarkers hydrologi. Många våtmarks
typer kommer också att påverkas negativt av klimat
förändringar och etablering av främmande arter. Följden 
blir upptorkning, igenväxning och minskad biologisk 
mångfald. För att behålla våtmarkernas ekologiska och 
vatten hushållande funktion krävs att vattnets väg gen
om landskapet fördröjs. Utöver att förhindra nya skador 
behöver många våtmarker restaureras och skötas för att 
deras värden ska bevaras.

Fortsatta insatser behövs för att skydda de värdefulla 
myrområden som finns i myrskyddsplanen, dock har inga 
nya skydd beslutats det senaste året. Däremot pågår aktivt 
arbete med bildande av naturreservat inom fyra av de 
 objekt som anges i myrskyddsplanen. Reservaten  Marsjön 
i Flens kommun och Tovhulta Stormosse i  Eskilstuna 
kommun bildades under 2019. I övriga två objekt, 
Pilgöljan och Sågartorpkärret, pågår arbete för blivande 
naturreservat. Mycket av skyddsarbetet är påbörjat men 
behovet av att skydda fler våtmarker i länet är fortsatt 
stort. Utöver de kvarvarande våtmarkerna i myrskydds
planen finns flera större myrar som är skyddsvärda. 

Både biologiska och hydrologiska processer i nya 
våtmarks miljöer tar lång tid. Därför finns det goda 
chanser att det inom några år går att se en positiv riktning 
tack vare den våtmarkssatsning som har påbörjats under 
året med ökade medel för restaurering och anläggande av 
våtmarker. 

INDIKATORER 

Anlagda eller hydrologiskt  
restaurerade våtmarker i  
Södermanlands län

Myrskyddsplanens genomförande  
i Södermanland

Myllrande  
våtmarker

Miljömålet Myllrande våtmarker bedöms  
inte kunna nås till 2020 i Södermanlands län.

N E J

A

A

http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/myllrande-vatmarker/anlagda-eller-hydrologiskt-restaurerade-vatmarker/sodermanlands-lan/
http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/myllrande-vatmarker/anlagda-eller-hydrologiskt-restaurerade-vatmarker/sodermanlands-lan/
http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/myllrande-vatmarker/anlagda-eller-hydrologiskt-restaurerade-vatmarker/sodermanlands-lan/
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/myllrande-vatmarker/genomforande-av-myrskyddsplanen/sodermanlands-lan/
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/myllrande-vatmarker/genomforande-av-myrskyddsplanen/sodermanlands-lan/
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INDIKATORER

Häckande fåglar i skogen 
 

Rödlistade arter A

A

  Hur övervakar vi  
Södermanlands våtmarker?

EN DEL AV REMIIL 
DELPROGRAM VEGETATION  
OCH INGREPP I VÅTMARKER

Delprogrammet använder sig av flygbildstolkning i 
pågående period (2015–2020), samt inventering i fält i 
kommande period (2021–2026). Övervakningsintervallet 
kan upplevas glest, men förändringar i våtmarker 
är långsamma och syns inte vid tätare övervakning. 
Syftet med övervakningen är att följa utvecklingen 
för vegetation och ingrepp i våtmarker regionalt med 
ett landskaps perspektiv. I flygbildstolkningen görs 
en avgränsning av våtmarkerna, klassning till hydro
morfologisk typ, översiktlig kartering av träd och busk
skikt i grova klasser samt kartering av linjära ingrepp 
såsom stigar och körspår. Den dominerande myrtypen är 
fastmatta, vilket betyder att det går bra att gå på utan att 
sjunka ner mer än någon centimeter. Dessa myrar torkar 
ofta ut under sommaren vilket gör det lättare för träd att 
etablera sig. Trädklädda myrar utgör en mycket stor andel 
av myrarealen och de vanligaste träd och buskarterna 
som växer där är tall, björk och pors. 

Under 2015–2016 ingick länet i den nationella 
satellit övervakningen av våtmarker. Resultaten visade 
att Södermanland hade den högsta andelen indikerad 
förändring av alla inventerade län i sydöstra Sverige,  
med ca 3 procent av myrarna i länet.

   Hur övervakar vi  
Söder man lands häckande  
fåglar och flora?

DELPROGRAM HÄCKANDE FÅGLAR

Då utbredning och populationsstorlekar ändras relativt 
snabbt är fåglar bra indikatorer på miljöförändringar i 
kombination med att de är relativt enkla att inventera. 
Att fågelfaunan ändras över tid beror på bland annat 
förändringar i markanvändning inom jord och 
skogsbruket, kemisk påverkan och klimatförändringar. 
Under våren 2018 anlände flyttfåglarna till Ottenby 
(fågelstation på Ölands södra udde) i genomsnitt, 5,8 
dagar tidigare än vid mätningarnas början 1979. Det 
innebär att flyttfågelvåren 2018 var den tidigaste som 
någonsin uppmätts vid Ottenby. 

Övervakningen av häckfåglar organiseras inom Svensk 
fågeltaxering och arbetet drivs av Lunds Universitet på 
uppdrag av Naturvårdsverket. Det finns 716 standardrutter 
(kvadrat om 2*2 km2) i landet, 13 rutter ligger i 
Södermanlands län. Standardrutterna är utlagda på ett 

enhetligt sätt, för att få jämn geografisk spridning och ett 
representativt stickprov av fågelfaunan i proportion till 
de olika naturtypernas arealer. Sedan 2011 räknas även 
däggdjur (de större och vilda arterna). Sedan starten 1996 
har landets 716 standardrutter inventerats i genomsnitt 
tolv gånger.

Södermanlands län har deltagit under lång tid i 
häckfågel taxeringen. Under 2020 kommer en rapport som 
visar utvecklingen av häckande fåglar i länet sedan början 
av inventeringsperioden. 

DELPROGRAM FLORAVÄKTERI

Floraväkteri samordnas på nationell nivå av Svenska 
Botaniska föreningen. Syftet med delprogrammet är att 
följa utvecklingen för rödlistade kärlväxter på länets 
kända lokaler. Övervakningen ger underlag för att följa 
upp flera miljömål, samt arter som ingår i EU:s art och 
habitatdirektiv. Länsstyrelsen i Södermanlands län stödjer 
floraväkternas arbete genom ekonomiskt stöd som under 
2019 använts till att anordna kurs av hur man rapporter till 
artportalen, inköp av boken Nordens flora samt båthyra 
för att inventera vattenväxter. Mosippa, backsippa och 
hällebräcka är några växter som har inventerats inom 
floraväkteriet. Ideella botanister är en förutsättning för att 
floraövervakningen ska kunna genomföras. 

Backsippa är en av växterna som har inventerats inom  
floraväkteriet i Sörmland.

http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-skogar/hackande-faglar-i-skogen/ostra-svealand/
http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/ett-rikt-vaxt--och-djurliv/rodlistade-arter/
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Miljömålet God bebyggd miljö hänger starkt samman med 
miljömålet Begränsad klimatpåverkan. En hållbar samhälls
struktur är avgörande för att utsläpp av växthusgaser ska minska, 
det hänger också ihop med hur livsmiljön för länets invånare ser 
ut. Miljömålen Frisk luft och Säker strålmiljö är därmed också 
viktiga delar av att nå hållbarhet i flera dimensioner i samhället. 
Hur bebyggelse och infrastruktur planeras och skapas idag är 
avgörande lång tid framöver, då det kommer vara oförändrat 
många år framåt.  

KAPITEL 3 

Bebyggd miljö 

Miljöövervakning 
3 DELPROGRAM

t  Exploatering av stränder vid sjöar och vattendrag
t  Exploatering av havsstränder
t  Förtätning av miljöhälsoenkäter

Miljömål

Frisk luft Säker strålmiljöGod bebyggd 
miljö

UTVECKLINGEN I MILJÖN ÄR POSITIV, men det är långt 
kvar till att nå målet God bebyggd miljö. Mycket av 
arbetet görs på lokal nivå, men utmaningarna ser olika ut 
i kommunerna. Planering behöver inriktas på att skapa 
transporteffektiva samhällen. Avfallsmängderna behöver 
minska. Det finns fortsatt dåliga inomhusmiljöer och 
kunskapsunderlag om kulturmiljöer behöver uppdateras.

Viktiga aspekter i en hållbar samhällsstruktur där 
minskade transporter och god livsmiljö behöver skapas 
är närhet till grundläggande service, som vård, skola och 

livsmedel. Tillgången till natur och grönområden är också 
angeläget för människors hälsa, friluftsliv och möjlighet 
till rekreation. I tätortsnära områden där bebyggelsen 
ständigt ökar är tillgång till grönområden särskilt viktigt. 
Tillgängligheten till vård, skola och omsorg varierar 
mellan kommunerna. Tillgången till service är störst i 
Eskilstuna kommun och lägst i Vingåkers kommun. För 
att förbättra tillgången till service och grönska behövs 
främst en kombination av bättre samordning inom 
samhällsplaneringen och ytterligare styrmedel.
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I länet har andelen boende inom 1000 meter från  
skyddad natur ökat från 33 % i 2013, till 35 % i 2017.

För att uppnå en God bebyggd miljö är minskat 
bilresande en viktig faktor. Människors val av 
transportmedel har en betydande påverkan på miljön. 
De val av trafikslag som länets invånare gör beror på 
hur bebyggelsen är lokaliserad samt tillgänglighet till 
andra transportmededel än personbilen. För att kollektiva 
färdmedel ska gynnas framför bilen är närheten till 
kollektivtrafik en viktig komponent. 

Enligt en undersökning från 2017 så bor 77,6 % av 
befolkningen i länet inom 400 meter från en hållplats, 
vilket räknas som gångavstånd. För nytillkomna bostäder 
är siffran 61,9 %. 

Länsstyrelsen bedömer att åtta av nio kommuner har 
aktuella översiktsplaner. Eskilstuna, Nyköping, Trosa 
och Vingåker arbetar med översyn av översiktsplanerna. 
Planering av nybyggnation har stor betydelse för en mer 
hållbar samhällsstruktur. Minskat transportberoende är 
en viktig del, likväl som kretsloppsanpassning, förnybar 
energiproduktion samt resurshushållning. Intresset för 
elcyklar och elbilar är stort i länet och flera kommuner 
arbetar aktivt med cykelfrågor. Åtta av nio kommuner har 
i miljömålsenkäten 2018 svarat att de har program och 
strategier för miljöanpassade transporter som omfattar 
hela eller delar av kommunen. Antalet kommuner med 
strategier för miljöanpassade transporter har ökat kraftigt.
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Människors val av transport-
medel har en betydande 
påverkan på miljön.

Cykelsamverkan i Södermanland är en åtgärd i 
Åtgärds  programmet för Södermanlands miljö, och 
 startades av Energikontoret i Mälardalen 2019. Region 
Sörmland, Länsstyrelsen i Södermanland och flertal 
 kommuner deltar. Syftet är att skapa ett nätverk av 
 kommuner som utgör ett forum för diskussion,  
erfarenhet s     utbyte och resultatspridning samt att  
regionalt samarbetet i cykelfrågor stärks. 

Enligt ett av regeringens etappmål ska andelen 
person  transporter med kollektivtrafik, cykel eller gång i 
Sverige vara minst 25 procent till 2025. I Södermanland 
når vi inte målet. Under perioden 2011 till 2016 låg 
genomsnittet på 17 procent, vilket är lägre än genom
snittet för landet. Bilresandet stod för 81 procent under 
samma period. Andelen persontransportresor till fots och 
med cykel är väldigt låg. Även andelen kollektivtrafik 
är liten och ligger på knappt 9 procent. Enligt nationellt 
mätningar är det en liten större andel kvinnor än män som 
använder kollektivtrafik, cykel och gång. Resandet med 
dessa förmedel behöver öka i Södermanlands län. Vilken 
typ av resande som används påverkar också luftkvaliteten 
i länet.

Utvecklingen i miljön är positiv, men det är långt kvar 
till att nå målet. En bättre regionalplanering är nödvändig 
för att minska miljö och klimatpåverkan samt för att 
minska energianvändningen.  

INDIKATORER 

Tillgång till service och grönska  
i Södermanlands län 
 

Bostäder i kollektivtrafiknära lägen  
i Södermanlands län 
 

Resvanor i Södermanlands län

A

A

A

God bebyggd  
miljö 

Miljömålet God bebyggd miljö bedöms inte kunna 
nås till 2020 i Södermanlands län.

N E J

http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/god-bebyggd-miljo/tillgang-till-service-och-gronska/sodermanlands-lan/
http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/god-bebyggd-miljo/tillgang-till-service-och-gronska/sodermanlands-lan/
http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/god-bebyggd-miljo/bostader-i-kollektivtrafiknara-lagen/sodermanlands-lan/
http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/god-bebyggd-miljo/bostader-i-kollektivtrafiknara-lagen/sodermanlands-lan/
http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/frisk-luft/resvanor/sodermanlands-lan
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LUFTKVALITET

Den största utmaningen för en god luftkvalitet är 
vägtrafiken och då särskilt i tätorterna. En viktig åtgärd 
är som nämnts ovan att se till att inkludera hållbara 
samhälls strukturer i kommunernas planering. Utsläppen 
av PM2,5 (partiklar med diameter upp till 2,5 mikro
meter) i Södermanlands län domineras av sektorerna egen 
uppvärmning av bostäder och lokaler samt transporter, 
men även industri har betydande utsläpp. I tätorterna 
orsakas partikelrelaterade hälsoproblem främst av 
trafikens slitage av vägbanan, där dubbdäck är en stor 
bidragande faktor. Hälsoproblem till följd av vedeldning 
är vanligare på mindre orter. Förhöjda halter av partiklar 
orsakar bland annat hjärt och kärlsjukdomar och 
luftvägs sjukdomar samt förtida dödsfall. Jämfört med 
andra delar av landet har ändock Södermanland relativt 
bra luftkvalitet. 

I en luftexponeringsstudie framtagen för Naturvårds
verket uppskattades det årliga antalet dödsfall till följd 
av luftföroreningar (partiklar PM2,5 och PM10 samt 
kvävedioxid) att vara 7 600 för år 2015. Drygt häften 
av dessa dödsfall orsakas av vägtrafik, vedeldning och 
vägdamm och resten av intransport av föroreningar från 
andra länder. Förhöjda halter av partiklar och kvävedioxid 
beräknas ge höga samhällsekonomiska kostnader. 

Utsläpp av kväveoxider bidrar till övergödning av 
naturmiljöer på land, i kustnära hav samt till försurning 
av mark och vatten. Kväveoxidutsläppen bidrar även 
till bildandet av marknära ozon. Utsläppen påverkar 
människors hälsa, det beror främst på halter av kväve
oxidhalter i tätorter samt genom att marknära ozon ger 
allvarliga hälsoeffekter. De största utsläppskällorna 
i länet är transporterna, vilka står för ca 65 procent 
av länets totala utsläpp. Andra stora utsläppskällor är 
energiproduktion och industri. Under 2018 mätte Östra 
Sveriges Luftvårdsförbund halterna av kvävedioxider 
i urban miljö i Eskilstuna. För kvävedioxider mätte 
årsmedelsvärdet 2018 6,9 μg/m³ (mikrogram per 
kubikmeter) och överskrider därför varken normvärdet 
eller miljömålets precisering. 

Utvecklingen i miljön är positiv. Luftkvaliteten är över
lag bra, men problem finns med höga halter av partiklar 
och kvävedioxid i vissa tätortsmiljöer och trafikerade 
vägar.A

A

A

A
Frisk luft

Miljömålet Frisk luft bedöms nära att nås till 2020 
i Södermanlands län.

N Ä R A

INDIKATORER
Partikelutsläpp av PM2,5  
till luft i Södermanlands län

PM2,5 halter i urban miljö 

Kväveoxidutsläpp till luft  
i Södermanlands län

Kvävedioxid halter i gaturum

http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/frisk-luft/partikelutslapp-av-pm25/sodermanlands-lan/
http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/frisk-luft/partikelutslapp-av-pm25/sodermanlands-lan/
http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/frisk-luft/pm25-halter-i-urban-bakgrund/
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/frisk-luft/partikelutslapp-av-pm25/
http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/frisk-luft/kvaveoxidutslapp/sodermanlands-lan
http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/frisk-luft/kvavedioxid-halter-i-gaturum
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HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER 

En viktig del i att minska miljöpåverkan är att skapa mer 
cirkulära system. Det är därför av vikt att möjligheter 
finns för återvinning och återbruk av material men 
också att det skapas bättre kretsloppssystem i samhället 
i stort. Ett område som behöver utvecklas mycket är 
produktionen av förnyelsebara drivmedel. 

Länsstyrelserna har i regleringsbrevet för 2018 fått i 
uppdrag av regeringen att ta fram en regional plan för 
infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel. Syftet 
med planen är att ge kunskap om nuläge och vägledning 
kring hur etablering av publik infrastruktur för förnybara 
drivmedel bör ske i Södermanlands län för att beslutade 
miljö och klimatmål ska kunna nås. Utgångspunkten är 
att de förnybara drivmedel som finns på marknaden i dag 
(el, biodiesel, etanol, biogas och vätgas) är de alternativ 
som främst har möjlighet att bidra till omställningen av 
länets transportsektor. 

2018 producerades det 40 GWh (gigawattimmar) 
förnybart drivmedel i länet, vilket utgjorde ca 1,5 % av 
länets drivmedelsanvändning. Hela 85 % av de biodriv
medel som vi använder i Sverige importeras idag, stora 
insatser behövs därför för att öka produktionen både inom 
länet och i Sverige. 

I Södermanland produceras idag biogas vid fyra 
reningsverk och en samrötningsanläggning. Uppsamling 
av deponigas sker vid två deponier i länet. Den totala 
biogasproduktionen i länet uppgick till 26,5 GWh år 
2016, vilket är en minskning med 40 procent sedan 
föregående. Ytterligare två samrötningsanläggningar för 
biogas planeras tas i bruk i länet.

Ett projekt som pågått inom ramarna för Åtgärds
program för Södermanlands miljö under 20172018 är 
Minimeringsmästarna där två av länets kommuner har 
deltagit. 16 hushåll i kommunerna tävlade om vem som 
kunde minska sina avfallsmängder mest under ett år. 
Den gemensamma minskningen av det totala avfallet 
blev hela 57 procent. Projektet har utöver målet om 
minskad resursanvändning och minskat avfall som syfte 
att inspirera andra och bidra med goda exempel. Under 
2020 till 2022 kommer en omgång två av projektet att 
genomföras.

KULTURVÄRDEN I BEBYGGD MILJÖ

Byggnader och bebyggelsemiljöer är en viktig del av 
länets kulturarv och de är en tillgång för människor 
som bor, lever och vistas i länet. Kulturhistoriska 
värden kopplade till bebyggelse kan skyddas genom 
byggnads minnesförklaring enligt kulturmiljölagen 
eller planbestämmelser enligt plan och bygglagen. 
Kommunernas planeringsunderlag för kulturmiljöer har 
förbättrats. En orsak är möjligheten till samfinansiering 
med kulturmiljöanslagen 7:2, vilket majoriteten av 
kommunerna har använt sig av.  

I Södermanland finns 280 byggnader som är skyddade 
som byggnadsminne enligt kulturmiljölagen. Till detta 
kommer 112 statliga byggnadsminnen. Flest anläggnin
gar som skyddas som byggnadsminne finns i Strängnäs 
kommun. Länets byggnadsminnen återfinns i huvudsak i 
urbana miljöer och utgörs till stor del av äldre bostadshus, 
borgar och hantverksgårdar men också av tingshus och 
järnvägsstationer. Antalet byggnadsminnen i Söderman
land har ökat något de senaste åren. 

Byggnader och bebyggelse-
miljöer är en viktig del av länets 
kulturarv och de är en tillgång 
för människor som bor, lever 
och vistas i länet. INDIKATOR 

Skyddad bebyggelse  
i Södermanlands län

A

http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/god-bebyggd-miljo/skyddad-bebyggelse/sodermanlands-lan/
http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/god-bebyggd-miljo/skyddad-bebyggelse/sodermanlands-lan/


3 9

B E B Y G G D  M I L J Ö  |  3

  Hur övervakar vi Södermanlands 
bebyggda miljö?

EXPLOATERING AV STRÄNDER

Det är viktigt att övervaka strandområden eftersom dessa 
är betydelsefulla miljöer för många olika arter. En grund 
havsvik erbjuder viktiga häckningsområden för fågel, 
samt områden för uppväxt, födosöks och uppehåll för 
många arter av både fisk och fågel. Stränder skyddar även 
vattnet från utflöde av partiklar och närsalter, som kväve 
och fosfor, vilket uppkommer vid skogsbruk och jordbruk. 
Samtidigt är stränder även attraktiva för bebyggelse 
och friluftsliv och en ökande exploatering kan försämra 
levnadsvillkoren för många arter och ha en negativ effekt 
på försörjningen av ekosystemtjänster. Syftet med de två 
gemensamma delprogrammen som beskrivs nedan är att 
övervaka exploateringsgraden av Sveriges stränder med 
återkommande karteringar vart femte år. Pilotkartering 
startade 2013 och första uppföljning var 2018. Baserat 
på resultatet från 2018 års uppföljning, finns nu även en 
kartberättelse att ta del av. I den går det att studera visuellt 
hur exploateringen i länet har förändrats från 1960talet 
fram till 2018. Metoden går ut på att använda befintliga 
geografiska data som bearbetas för att skapa ett underlag 
som indikerar exploateringsgraden.

Karteringen redovisar ytor och statistik för stränder 
vid två olika kategorier av havsvatten (fastlandskust och 
havsöar) samt tre olika kategorier av sötvatten (sjöar, 
breda vattendrag och smala vattendrag). Vattendragen 
räknas som breda om de har en bredd över 6 meter. För 
varje vattenkategori/strandtyp finns tre olika bredder på 
strandzoner: 30 meter, 100 meter respektive 300 meter. 
Nedan redovisas endast resultaten för 100 meterszonen 
för alla strandtyper eftersom det är inom den zonen som 
det generella strandskyddet vanligtvis gäller.

I nuvarande programperiod så är exploatering av 
stränder uppdelat i Exploatering av stränder vid sjöar  
och vatten drag, och Exploatering av havsstränder.  
I kommande programperiod kommer dessa att bli ett 
gemensamt delprogram, Exploatering av stränder. 

DELPROGRAM EXPLOATERING AV STRÄNDER  
VID SJÖAR OCH VATTENDRAG

Södermanlands län hade 2018 en exploateringsgrad på  
14 procent kring sjöar (fjärde mest exploaterad i Sverige), 
23% kring breda vattendrag (fjärde mest exploaterad i 
Sverige) och 1procent kring smala vattendrag (åttonde 
mest exploaterad i Sverige). 

Pilotkarteringen från 2013 visade att Södermanlands 
län är på fjärde plats när det gäller andel total exploaterad 
yta inom en 100meterszon. Länet har 14 procent 
exploaterad yta och kommer efter Jönköping (15 procent), 
Skåne (16 procent) och Stockholms län (24 procent 
exploaterad yta av 100meterszonen). 

DELPROGRAM EXPLOATERING AV HAVSSTRÄNDER

Södermanlands län hade 2018 en exploateringsgrad 
på 33 procent kring fastlandskust (nionde mest 
exploaterad i Sverige) och 10 procent kring havsöar 
(nionde mest exploaterad i Sverige). Oxelösund är den 
11 mest exploaterade kommunen i Sverige, med en 
exploateringsgrad på 43,1 procent för allt vatten inom  
100 m, det är en liten ökning från 2013 (+0,2 procent). 
Pilotkarteringen från 2013 visade att andelen exploaterad 
yta inom en 100meterszon från strandlinjen är 20 procent 
i Södermanland. Av alla fjorton kustlän i Sverige, låg 
Södermanland på en tionde plats.

DELPROGRAM FÖRTÄTNING AV MILJÖHÄLSOENKÄTER

Den hälsorelaterade miljöövervakningen undersöker hur 
olika miljöfaktorer påverkar vår hälsa.  Hälsoskadliga 
miljö faktorer kan till exempel vara luftföroreningar, 
 buller, tobaksrök eller skadliga ämnen i livsmedel. 
 Mycket av den hälsorelaterade miljöövervakningen sker 
på nationell nivå, eftersom det inte är någon stor  skillnad 
på vilka miljöfaktorer vi utsätts för i olika delar av landet. 
Vissa miljöfaktorer kan variera lokalt, till exempel buller. 
Det är därför viktigt att få en regional förtätning av 
 nationell övervakning.

Folkhälsomyndigheten skickar ut en miljöhälsoenkät 
vart fjärde år, denna riktas varannan gång till barn och 
varannan gång till vuxna. 2019 riktades enkäten mot barn 
och Länsstyrelsen förtätade denna enkät så att den nådde 
ut till ytterligare 882 barn i länet. Från miljöhälsoenkäten 
2019 kommer Arbets och miljömedicin i Örebro att ta 
fram en mer regional miljöhälsorapport 2022. 

En sådan rapport togs fram 2018, och baserades då 
på resultaten från enkäten 2015. Då riktade enkäten sig 
mot vuxna och den omfattade luftföroreningar, buller, 
klimatförändringar, kemikalier, inomhusmiljö och 
solljus. Resultaten visade att över 80 procent upplever att 
luftkvaliteten utanför bostaden är mycket bra eller ganska 
bra. 28 procent av invånarna i Södermanland har något 
fönster i bullerutsatt läge och den största källan till buller 
är vägtrafik (6,4 procent), grannar (5,4 procent)  
och renhållning som sophämtning eller gatustädning  
(2,3 procent). 6 procent uppger att de har dålig luftkvalitet 
i sin bostad och 19 procent uppger att de har minst 
ett tecken på fukt och mögel i sin bostad. I länet har 
31procent mätt radon i sin bostad, vilket är något högre 
andel än nationellt (25 procent).

Säker strålmijö

Miljömålet Säker strålmiljö bedöms nära att nås  
i Södermanlands län till 2020.

N Ä R A
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Användadet av kemikalier ökar och därför också spridningen 
av dem. Stärkt lagstiftning och insatser har i många fall varit 
framgångsrika, men problem kvarstår med ökad internethandel 
och varuimport utanför EU. Ökad kunskap om kemikalier gör att 
nya problem också identifieras. Mätningar visar på kemikalie
förekomst i vår natur, djur och i människor. Kunskapen behöver 
öka likväl som effektiv lagstiftning inom EU, förbyggande 
kontroll, samt att kemikalieflödet minskar i våra kretsslopp.

KAPITEL 4

Giftfri miljö 

Miljöövervakning 
3 DELPROGRAM

t Miljögiftscreening
t Provbankning och analys av miljögifter i fisk
t Miljögifter i slam från reningsverk

Miljömål

Levande sjöar 
och vattendrag

Hav i balans 
samt levande 
kust och 
skärgård

Giftfri miljö

INOM RAMEN för den statliga våtmarkssatsningen har 
det under 2018–2019 beviljats LONAbidrag från 
Länsstyrelsen i Södermanlands län för förstudier av 12 
våtmarker samt bidrag för anläggande av 6. Mejeridiket i 
Katrineholm samt Krokodilkärret i Nyköping ska hantera 
rening av dagvatten och kan därmed minska föroreningar 
som når till sjön Näsnaren respektive till Stadsfjärden.

Flera av länets kommuner deltar i Kemikalieinspektionens 
(KemI) nätverk Giftfri vardag. Kommunerna deltog även 
i KemI:s turné gällande giftfri miljö och upphandling som 
gjordes i 20 län 2017–2018. Upphandling är en viktig del 
i arbetet med att minska exponering av kemikalier från 
varor och material. 

Ett rikt odlings-
landskap
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De flesta av länets nio kommuner har arbetat med 
att gå igenom förskolor för att identifiera exponering 
för kemikalier i vardagen. Flera av dem använder 
Naturskyddsföreningens metod Giftfri förskola och Håll 
Sverige Rents program Grön Flagg. Arbetet innebär att 
inventera, byta ut leksaker och andra produkter samt att 
vid inköp göra medvetna val av produkter. Detta är viktigt 
eftersom miljögifter i produkter i slutändan ansamlas i 
naturen, i djur och i människor. 

Regler och överenskommelser inom EU och 
internationellt är kraftfulla styrmedel för att nå 
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. För att driva på 
utvecklingen behövs också aktiva verksamhetsutövare 

Giftfri miljö

Miljömålet Giftfri miljö bedöms inte kunna nås till 
2020 i Södermanlands län.

N E J

och företag, samt medvetna konsumenter. Utrensning 
av produkter med farliga kemikalier i vardagen behöver 
fortsätta och takten i sanering av förorenade områden 
behöver öka.
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DIOXINER 

Samlingsbegrepp för klorerade miljögifter. De är 
fettlösliga, långlivade och bildas oavsiktligt vid 
ofullständig förbränning av organiskt material 
tillsammans med klorhaltiga ämnen. Dioxiner 
lagras i fett och påverkar immunförsvar, 
reproduktion, hormonsystem, hjärnans utveckling 
och är cancerogent. De är särskilt farliga för barn 
och spädbarn (som kan få i sig dioxiner genom 
modersmjölk).

TBT 

Tributyltenn dödar effektivt vattenlevande 
organismer i mycket låga koncentrationer. 
Användes tidigare främst som båtbottensfärg 
med syfte att förhindra påväxt av till exempel 
alger och havstulpaner. TBT är hormonstörande 
och bryts ned extremt långsamt i naturen. 
Nedbrytningsprocessen kräver mycket syre och 
i syrefattiga områden (till exempel havsbotten 
i Östersjön) är den nästan helt stabil. Därför 
kommer det att ta lång tid innan nivåerna av TBT 
i naturen ändras, trots att det länge varit förbjudet 
i Europa.

PBDE 

Polybromerade difenyletrar används som 
flamskyddsmedel i många olika produkter, 
till exempel elektronik, plast och textilier. Det 
påverkar många system hos vuxna djur, bland 
annat levern, sköldkörteln, reproduktionsorganen 
och immunsystemet. I djurfoster har man 
sett effekter på hjärnans utveckling, försenad 
könsmognad och i vissa fall på försenad 
skelettbildning vilket leder till ökad fosterdödlighet.

PFAS

Per- och polyflourerade alkylsulfonater är 
en grupp på över 4 700 kemikalier som är 
vatten- och smutsavstötande. De används 
som impregneringsmedel i en stor mängd 
produkter såsom smink, kläder, möbler och 
matförpackningar. Vissa har visats sig vara 
cancerframkallande och kan orsaka leverskador 
medan andra påverkar reproduktionsförmågan 
och immunförsvaret. Ett stort problem med PFAS 
är att de är extremt svårnedbrytbara och rör sig 
lätt i naturen. 

PFOS OCH PFOA 

Perfluoroktansulfonat och perfluoroktansyra är 
två av de vanligaste och mest undersökta PFAS-
ämnena som använts mycket i brandskum, teflon 
och impregnering av kläder och skor. Båda är 
reproduktionsstörande och misstänks även vara 
cancerframkallande. 

PAH 

Polyaromatiska kolväten bildas vid ofullständig 
förbränning av organiskt material, framförallt kol 
och oljeprodukter. Det är den största gruppen av 
cancerogena ämnen vi känner till idag. I naturen 
samlas det i sediment där det sedan tar sig upp i 
näringskedjan då det är fettlösligt.

Hg 

Kvicksilver är ett av de allra farligaste 
miljögifterna. Det bryts inte ner utan lagras i 
mark, vatten och levande organismer där det kan 
ge kraftiga skador på hjärnan och det centrala 
nervsystemet. Foster och barn som fortfarande 
utvecklas är den största riskgruppen.

VAD BETYDER FÖRKORTNINGARNA?
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”För att dagens tillstånd i ett vatten ska 
kunna beskrivas och för att framtida 
kvalitetskrav ska kunna definieras på ett 
bra sätt behöver vattnen delas in i enheter 
som är så likartade som möjligt när det 
gäller typ av vatten. Dessa enheter kallas 
vattenförekomster och kan vara exempelvis 
en sjö, en åsträcka, ett kustvattenområde 
eller grundvattnet som pekats ut inom 
arbetet med vattenförvaltningen”. 

Havs- och vattenmyndigheten

VAD ÄR EN VATTENFÖREKOMST?

A

A

MILJÖGIFTER I OSS

Enligt miljömålet ska förekomsten av ämnen i miljön 
som har skapats i eller utvunnits av samhället inte hota 
människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Detta 
betyder att långlivade organiska ämnen inte ska förekom
ma i modersmjölk eller i blod. Tyvärr är vi inte där än. 

Människans exponering av miljögifter speglas i 
modersmjölk och blod. Dessa kan användas som en 
indikator för att se om exponeringen ökar eller minskar. 
Halterna av hårt reglerade miljögifter, såsom PCB, 
dioxiner och PFOS, minskar i modersmjölk och blod, 
medan långkedjiga PFAS har ökat med ungefär 3 % per  
år 1997 – 2016.

PFOS har förbjudits inom EU och PFOA förbjuds på 
global nivå från och med i december 2020. Användningen 
av både PFOS och PFOA har minskat efter att industrin 
har fasat ut dessa ämnen, men då de är långlivade kommer 
de att fortsätta förekomma i miljön i lång tid framöver. 
De sjunkande halterna av PFOS och PFOA i modersmjölk 
och blod visar att minskade utsläpp till miljön har lett till 
minskad exponering av befolkningen. Men å andra sidan 
så visar ökningen av de långkedjiga PFAS att dessa inte 
har åtgärdats i tillräcklig grad. 

MILJÖGIFTER I VÅRA VATTEN

Alla ytvattenförekomster i länet har sänkt kemisk status 
på grund av de överallt överskridande ämnena kvicksilver 
och PBDE. I allmänhet saknas mätvärden för prioriterade 
och särskilt förorenande ämnen och status är därför svårt 
att klassa. Om kvicksilver och PBDE undantas är det 
nio av sjöarna, 15 av kustvattenförekomsterna och ett 
vattendrag som inte uppnår god kemisk status, där det 
finns data. För de flesta vattenförekomsterna beror det 
på förekomst av TBT, men även PFOS, zink, antracen, 
benso(a)pyrene och fluoranten överskrider gränsvärdena i 
flertalet av dessa.

Vid den senaste statusklassningen (2019) är det en 
grundvattenförekomst som har sämre än god status med 
avseende på diklormetan (enskilt bekämpningsmedel).

Det är svårt att säga något om de andra 
grundvattenförekomsternas kemiska status då befintliga 
undersökningar och data är bristfällig. 135 av 170 
grundvattenförekomster är i risk för att god kemisk 

INDIKATORER 

Miljögifter i modersmjölk och blod
 

Allergiframkallande kemiska produkter

status inte uppnås 2021. Flertalet saknar också moderna 
skyddsföreskrifter som vattenskyddsområden. 

En källa till miljögifter i vattenförekomster är 
växtskyddsmedel, vilket används i den ickeekologiska 
produktionen av grödor. Syftet med att använda 
växtskyddsmedel är för att skydda grödor från 
konkurrerande ogräs, samt skadliga svampsjukdomar och 
insekter. Vid till exempel kraftigt regn förflyttas ämnena 
ut i våra bäckar och åar, vilket kan påverka vattenlevande 
djur och växter negativt. Mätningar av de risker som 
växtskyddsmedel kan medföra görs i Sveriges sydligaste 
län. Sedan mätningarna startade 2002 syns det ingen 
minskning vad gäller risken för att växtskyddsmedel från 
jordbruket ska påverka vattenlevande organismer. Arbete 
pågår för att minska användandet av växtskyddsmedel, 
men effekterna av förändringarna är långsamma och det ät 
därför viktigt att följa trender över lång tid.

Under 2017 började en stor kartläggning av miljögifter 
i Mälaren inom projektet LIFE IP Rich Waters. 
Undersökningen har genomförts av länsstyrelserna 
runt Mälaren (Stockholm, Uppsala, Västmanland 
och Södermanland) tillsammans med Mälarens 
vattenvårdsförbund. Prover på Mälarens bottensediment 
har tagits upp från 42 platser, från väst till öst i hela sjön. 
De vattenförekomster som undersökts i Södermanlands 
län är Marielundsfjärden, Tynnelsöfjärden, Gisselfjärden, 
Blacken och Väsbyviken.

Av de ämnen som undersökts är det främst halterna av 
TBT som gör att Mälaren inte når god status. TBT har 
varit förbjudet i båtbottenfärger sedan 1989. Andra ämnen 
såsom naftalen, antracen och PCB har ökat de senare 
åren, men håller sig än så länge under gränsvärdena för 
god status. I övrigt visar undersökningen på att halterna 
av miljögifter i Mälaren generellt har minskat sedan 

http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/giftfri-miljo/miljogifter-i-modersmjolk-och-blod/
http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/giftfri-miljo/allergiframkallande-kemiska-produkter
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motsvarande mätningar 2001. Ämnena fluoranten, bly och 
kadmium ligger under gränsvärdena för god vattenstatus. 
Kopparhalterna verkar dock ha ökat vid några provplatser. 
Även för ämnet antracen överskrids gränsvärdet vid flera 
provplatser.

I Sverige förbrukar vi i genomsnitt 140 liter vatten per 
person och dygn, en stor del av detta vatten blir sedan 
avloppsvatten. Avloppsvatten är ett samlingsnamn för 
allt använt, smutsigt vatten som når våra reningsverk via 
avloppsrören. Vid rening av avloppsvatten i reningsverk 
bildas slam som bland annat består av organiskt material 
och näringsämnen men även en del förorenande ämnen. 
Halterna av de uppmätta ämnena antas spegla trenden 
för hur miljö och hälsofarliga ämnen generellt sprids i 
samhället. I Södermanlands län finns 13 tillståndspliktiga 
avloppsreningsverk (över 2000 personekvivalenter) som 
årligen rapporterar resultat från mätningar av tungmetaller 
och organiska miljögifter.

A

A

A

INDIKATORER 

Växtskyddsmedel i ytvatten
 

Farliga ämnen i slam

INDIKATOR 

Förorenande områden

MILJÖGIFTER I VÅRA MARKER

Saneringar är viktiga för att undvika läckage av 
miljögifter. Idag har kommunerna tillsynsansvaret enligt 
miljöbalken för de flesta förorenade områdena, men de 
prioriterar sällan att som huvudmän driva åtgärdsprojekt 
och ansvarsutredningar. 

Inom länet finns ca 2400 identifierade objekt där 
miljöfarlig verksamhet förekommer eller har lagts ned. 
Hittills har 820 platser riskklassats, varav 27 platser 
bedömts tillhöra riskklass 1 (mycket stor risk) och 257 
platser riskklass 2 (stor risk). I länet har så här långt 
efterbehandling avslutats vid 118 områden och i 56 
områden är åtgärder pågående. Statliga bidrag har i 2018 
finansierat åtgärder vid två objekt av förorenade områden 
i Södermanland. När det gäller utredningar vid förorenade 
områden så brukar det med vissa undantag genomföras 
1–3 utredningar i länet med statlig finansiering varje år. 
De flesta objekten saneras därför utan bidrag i samband 
med exploatering.

  Hur övervakar vi miljögifter  
i Södermanland?

DELPROGRAM MILJÖGIFTSCREENING

Delprogrammet samordnas med den nationella 
 screeningen och Länsstyrelsen i Södermanlands län deltar 
genom regional förtätning av mätningarna. Screening
studier av miljögifter utförs för att undersöka gifternas 
spridning och risk för hälsa och miljö. Inom vatten
förvaltningsarbetet kan resultat från screening användas 
som underlag till status klassning. Naturvårdsverket 
har sedan flera år drivit screeningundersökningar av en 
mängd olika ämnen. Miljögiftsscreening i länet har inte 
fungerat optimalt under senare år då miljögiftsanalyser är 
 kostsamma och medel saknas. Delprogrammet genomgår 
nu en revidering för att få ett bättre fungerande miljö
övervakningsprogram på plats till kommande period 
2021–2026. 

DELPROGRAM PROVBANKNING OCH ANALYS  
AV MILJÖGIFTER I FISK

Delprogrammet är gemensamt och Länsstyrelsen 
i Stockholms län är projektledare. Vi har sedan 
2007 årligen samlat in abborre från Asköfjärden för 
miljögiftsanalys. Dessa fiskar provbankas (förvaras) 
hos Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Syftet 
med delprogrammet är att utvärdera hur stor den 
biotillgängliga miljögiftsbelastningen till vattenmiljön 
är. Detta görs genom att utvärdera halter av miljögifter 
i fisk, både över tid och mellan lokaler samt gentemot 
existerande gränsvärden. Då miljögiftsanalyser är 
kostsamt har inte denna tidsserie som löper över 13 
år blivit analyserat än. Under 2020–2021 kommer vi 
att söka extra medel för att analysera halter av bland 
annat metaller inklusive Hg, PCB/OPC, PBDE/HBCD, 
Dioxiner, samt PFAS11. Om finansiering beviljas, kan 
dessa resultat ge oss en inblick i trender för miljögifter 
i våra kustvatten och användas i statusklassning, 
framtida övervakning samt för planering av åtgärder i 
Södermanlands kust.

DELPROGRAM MILJÖGIFTER I SLAM  
FRÅN RENINGSVERK

Syftet med delprogrammet är att följa föroreningar i 
avloppsslam i länet. Dessa föroreningar är en bra spegling 
på hur miljögifters flöde i samhället ser ut. Senaste analys 
av resultat gjordes 2010, för åren 1990 – 2009. Resultaten 
visade att metaller minskade, men kadmium och 
kvicksilver var problematiska. Under 2020 planeras en 
liknande sammanställning. Man kan då jämföra hur halter 
av metaller och organiska ämnen i slam har utvecklats 
sedan förra period. 

http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/giftfri-miljo/vaxtskyddsmedel-i-ytvatten
http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/giftfri-miljo/farliga-amnen-i-slam
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/giftfri-miljo/fororenade-omraden/sodermanlands-lan/
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Klimatförändringarna är vår tids största utmaning och behöver 
prioriteras inom politiken. Snabba och kraftfulla åtgärder är 
nödvändiga. Ekosystemtjänster i naturen är viktiga för att stå 
emot klimatförändringarnas effekter och därför är det viktigt att 
vi samtidigt värnar om den biologiska mångfalden. Att begränsa 
klimatförändringarna är starkt sammankopplat med många av 
miljömålen. Ett exempel är målet God bebyggd miljö. Hur vi 
bygger våra samhällen är nämligen en avgörande faktor för att vi 
ska minska våra klimatutsläpp. 

KAPITEL 5

Klimat och energi

Miljöövervakning 
1 DELPROGRAM

t Fenologi – naturens kalender

Miljömål

Begränsad 
miljöpåverkan

God bebyggd 
miljö

SVERIGES TERRITORIELLA KLIMATPÅVERKANDE UTSLÄPP 

2018 var 51,8 ton, vilket är en minskning med 1,8 procent 
från 2017. Mellan 1990 och 2018 har utsläppen minskat 
med 27 procent nationellt. Minskningen kan förklaras 
genom övergång till förnybar energi, energieffektivisering 
och avstannad tillväxt i industrin. 

Det finns en nedåtgående trend även i de regionala 
utsläppen av växthusgaser i Södermanland. Under peri

oden 1990–2017 har de totala utsläppen i länet minskat 
med 33 procent. De senaste sammanställda sifforna för 
Södermanland är från 2017 och de totala utsläppen var 
då 2,7 miljoner ton jämfört med 3,4 miljoner 2015, dock 
är 2017 års siffra en liten uppgång från utsläppen 2016. 

Den största andelen av utsläppen av växthusgaser i 
Södermanland kommer från stålindustrin och variationer 
i produktionen mellan åren har därför stor påverkan 

Ett rikt växt- 
och djurliv
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på utsläppen. Den näst största utsläppskällan i länet är 
transportsektorn. Båda sektorerna ökade i utsläpp 2017. 
Utsläpp av växthusgaser för alla sektorer kan du se i figur 6.

Naturvårdsverket menar att för att nå det nationella 
klimatmålet om nollnettoutsläpp behöver minsknings
takten mellan 2015 och 2045 nå ett genomsnitt om 5–8 
procent minskning per år över tid. Denna minskningstakt 
omfattar däremot endast de utsläpp som görs inom 
Sveriges gränser, exklusive flyg och sjöfart.

Länets regionala koldioxidbudget visar att koldioxid
utsläppen inom länet, inklusive flyg och sjöfart, måste 
minska med 16 procent årligen, för att länet ska bli 
klimatneutralt 2045. 

Sammantaget är minskningstakten inte så stor idag 
vilket betyder att en minskning i större skala behöver ske 
ju närmare 2045 vi kommer. För att nå målen behöver 
takten i åtgärdsarbetet öka och utsläppen minska, globalt, 
nationellt och regionalt. 

INDIKATORER

Klimatpåverkande utsläpp  
i Södermanlands län
 

Global medeltemperatur

A

A

Begränsad  
klimatpåverkan

Miljömålet Begränsad klimatpåverkan bedöms 
inte kunna nås i Södermanlands län till 2045 

N E J

http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/begransad-klimatpaverkan/klimatpaverkande-utslapp/sodermanlands-lan/
http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/begransad-klimatpaverkan/klimatpaverkande-utslapp/sodermanlands-lan/
http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/begransad-klimatpaverkan/global-medeltemperatur/
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UTSLÄPP 

Om vi räknar svenskarnas konsumtionsbaserade utsläpp 
så uppgick siffran till ca 90 miljoner ton växthusgaser 
2017. Det motsvarar ungefär 9 ton per person och år. De 
konsumtionsbaserade utsläppen omfattar utsläpp från 
varor och tjänster som används i Sverige oavsett var 
utsläppen sker. Utsläppen kan därmed ske både inom 
Sveriges gränser men också i andra länder. Hela två 
tredjedelar av de konsumtionsbaserade utsläppen sker i 
andra länder. Skulle världens befolkning konsumera som 
en svensk krävs resurser från fyra jordklot. Det är därför 
viktigt att se över hur vår konsumtion ser ut, där kritiska 
produkter och tjänster är flygresor, livsmedel, palmolja 
och textilier. Men också elektronik och de mineraler som 
krävs för att framställa vissa produkter. Konsumtionen 
bidrar således även till miljö och hälsopåverkan 
beroende på hur produktionen ser ut. Utöver förändrat 
konsumtionsbeteende är det också viktigt att stödja de 
länder som behöver ställa om till en mer miljö och 
klimatvänlig produktion. 
 Koncentration av växthusgaser och klimatpåverkande 
aerosoler i atmosfären har en ständigt uppåtgående 
kurva globalt sedan 1970talet. Effekterna av den 
stigande koncentrationen ser vi redan i form av ökande 
global medeltemperatur. Den största delen av utsläppen 
kommer från fossila källor som främst används till el 
och värmeproduktion samt till transporter och industri
produktion. Även jordbruket och avskogning är andra 
stora utsläppskällor på global nivå. För att minska 
utsläppen är det viktigt att ställa om till en förnyelsebar 
energisektor samt transportsystemet, som omskrivs mer i 
kapitel 3. 

2017 antog Sverige ett klimatpolitiskt ramverk, 
där det långsiktiga målet är att senast år 2045 
ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av 
växthusgaser till atmosfären. Det innebär att 
utsläppen inom Sveriges gränser ska vara 
minst 85 procent lägre år 2045 än 1990. De 
kvarvarande utsläppen ned till noll kan uppnås 
genom så kallade kompletterande åtgärder.

Parisavtalet är ett internationellt avtal under 
FN. 194 länder har enats om att den globala 
temperaturökningen ska hållas väl under 
två grader och att man ska sträva efter att 
begränsa den till 1,5 grader.

VAD SÄGER KLIMATMÅLETOM 
NOLLNETTOUTSLÄPP OCH 
PARISAVTALET?

FIGUR 6 UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER 
PER SEKTOR 2017

Industri (energi 
och processer) 

59 %

Transporter 
21 %

Arbets- 
maskiner 
4 %

Produkt användning 
(inkl. lösningsmedel)
2 %

Jordbruk 10 %

Avfall (inkl. avlopp) 2 %
El och fjärrvärme 1%

Egen uppvärmning 
av bostäder och 
lokaler 1%

INDIKATORER 

Konsumtionsbaserade utsläpp  
i Sverige och i andra länder

Koncentration av klimatpåverkande 
ämnen i atmosfären

A

A

http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/begransad-klimatpaverkan/konsumtionsbaserade-utslapp-i-sverige-och-i-andra-lander/
http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/begransad-klimatpaverkan/konsumtionsbaserade-utslapp-i-sverige-och-i-andra-lander/
http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/begransad-klimatpaverkan/koncentration-av-klimatpaverkande-amnen-i-atmosfaren/
http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/begransad-klimatpaverkan/koncentration-av-klimatpaverkande-amnen-i-atmosfaren/
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ENERGIANVÄNDNING

Den totala slutanvändningen av energi i Södermanland 
uppgick till 12,4 TWh terawattimmar år 2017, vilket är 
en liten ökning sedan föregående år. Energianvändningen 
i länet påverkas mycket av variationer mellan åren inom 
stålindustrin. Av använd energi i Södermanland kommer 
54 procent från fossila källor, 20 procent från olja, 33 
procent från kol och koks samt 1 procent från naturgas/
gasol. Den stora användningen av kol och koks i länet 
kan härledas till SSAB:s verksamhet i Oxelösund där stål 
tillverkas med kol som insatsvara. SSAB, tillsammans 
med Vattenfall och LKAB, arbetar med att ta fram en 
metod som ska göra svensk stålproduktion fossilfri. För 
detta arbete fick de 2019 Miljömålspriset i kategorin Mod 
och tempo. 

Resterande använd energi härrör från 12 procent 
biobränslen, 5 procent RTflis, 4 procent biodrivmedel, 
0,2 procent biogas (31,551 GWh) samt 25 procent el, 
varav andelen importerad el är 98 procent. Vindkrafts
utvecklingen i länet går långsamt. Till stor del beror 
det på låga vindhastigheter samt motstående intressen 
mellan flera parter. År 2017 fanns åtta vindkraftverk i 
länet som tillsammans tillför 15 GWh till det regionala 
energisystemet. Under 2019 har Eskilstuna kommun 
återigen fått tillstånd att bygga nio vindkraftverk och 
transformationer i området Kafjärden. 
 2018 fanns i Södermanland 8 anläggningar för  
biogas    produktion. Den totala produktionen uppgick  
2018 till 47 GWh.
 En annan potentiell energikälla är tillvaratagandet av 
restvärme. Energikontoret i Mälardalen har på uppdrag av 
Länsstyrelsen tagit fram en potentialstudie för restvärme 
i Södermanland. Studien visar att potentialen är störst i 
Katrineholm, Eskilstuna och Strängnäs kommun. Totalt 
uppskattas det finnas minst 6 GWh per år i spillvärme 
från fem sörmländska industrier, 1 GWh motsvarar ett års 
uppvärmning av 40 villor.
 En förnyelsebar energiproduktion som går stadigt 
uppåt är solel. Statligt stöd och andra initiativ för att 
öka installationen av solpaneler visar resultat. Enligt 
uppföljning inom ett av de projekt som finns inom 
ramarna för Åtgärdsprogram för Södermanlands Miljö, 
Solkraft Södermanland, så har produktionen mellan 2017 
och 2018 ökat med hela 5 procent. I Södermanland fanns 
det efter 2018 en installerad effekt på sammanlagt 22,31 
MW (megawatt), vilket motsvarar 76 W per person.

HUR SKA VI NÅ MÅLEN?

Samverkan måste ske mellan det offentliga, näringslivet, 
föreningar och privatpersoner för att nå nationella och 
globala klimatmål. Länsstyrelsen arbetar under 2018–
2020 med en revidering av den regionala klimat och 
energistrategin. Inom arbetet har en koldioxidbudget 
för Södermanlands län tagits fram 2019. Det visar på 

   Hur övervakar vi klimat- 
påverkan i Södermanland?

DELPROGRAM FENOLOGI – NATURENS KALENDER

Att upptäcka biologiska förändringar till följd av 
klimatförändringar kan vara svårt, men ett sätt att göra 
detta är genom att följa ändringar i naturens kalender. 
Detta kan till exempel betyda att man noterar vilket datum 
som lövsprickning hos björken sker varje år. Genom 
att notera datumet genom flera år kan man mäta olika 
växttypers respons på rådande klimat i olika delar av 
Sverige. Så kallade fenologiska observationer gör att man 
kan följa förändringar i växters lövsprickning, blomning, 
pollenspridning, fruktmognad och höstlövinträde i länet. 
Man kan även se hur klimatet har förändrats historiskt. 
 Delprogrammet är ett bra exempel på så kallad 
 medborgarforskning. Denna typen av forskning 
kännetecknas av att ”vanligt folk” hjälper forskare att 
undersöka olika frågor. Medborgare som gör fenologiska 
observationer inom detta delprogram kallas för fenologi
väktare. I länet finns även en professionell utövare, 
nämligen Tovetorps forskningsstation. Planen under året 
är att även få med Naturrum Stendörren i arbete med 
fenologiska observationer. 
 Resultaten från fenologiövervakningen användas av 
forskare för utveckling av pollenprognoser, prognoser av 
biomassa, frostrisk, skadeangrepp inom jord och skogs
bruk samt klimat och vädermodeller. 
 Vi jobbar ständigt förr att öka antalet fenologiväktare 
runt om i länet och uppmanar alla som är intresserade av 
att veta mer om att besöka www.naturenskalender.se eller 
kontakta oss på Länsstyrelsen. 

att mycket måste göras i en snar framtid både lokalt 
likväl som globalt. Kommunerna spelar en stor roll i 
omställningen på den lokala nivån och är sannolikt den 
organisation som relativt snabbt kan bidra till omställning. 
Länsstyrelsen har här en viktig roll att samordna och 
inspirera både på olika samhällsnivåer och geografiskt. 
 I länet här även en regional plan för infrastruktur för 
elfordon och förnybara drivmedel tagits fram. Planen ger 
vägledning hur infrastruktur i form av tankstationer för 
förnybara drivmedel, samt laddstationer för elfordon kan 
byggas ut för att möjliggöra en god tillgänglighet att tanka 
förnybart.  
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I denna rapport har du tagit del av hur Länsstyrelsen i Söder
manlands tillsammans med andra aktörer i länet arbetar med att 
övervaka och förbättra miljön i länet. Vårt miljö arbete finansieras 
genom årliga bidrag i statsbudgeten, men för att verkligen lyck
as med vår miljöövervakning och med att nå våra mål är vi också 
 beroende av eldsjälar som ger av sin värdefulla tid. Alla kan bidra i 
arbetet mot att få en bättre miljö. Genom gott samarbete, synergier 
och åtgärder kan vi få resurserna att räcka ännu längre!

KAPITEL 6

En bättre miljö  
– alla kan bidra! 

MÅNGA BÄCKAR SMÅ GER EN STOR Å

En del av våra skattepengar ligger till grund för att vi ska 
kunna övervaka miljön och följa upp miljökvalitetsmålen 
i Sverige och i Södermanland. Hur mycket medel som går 
till miljöarbete bestäms av statsbudgeten. 
 Medel kommer oftast i form av bidrag, antingen 
öronmärkta till olika projekt och åtgärder eller med 
tydliga riktlinjer och krav för deras användande. Dessa 
medel kan till exempel komma från EUmedel eller 
genom olika myndigheter, som Naturvårdsverket och 
Havs och vattenmyndigheten och kan gälla för enskilda 
insatser eller sträcka sig över flera år. 
 Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länen. Vårt 
uppdrag styrs bland annat av Länsstyrelseinstruktionen 
(Förordningen SFS 2017:868). Här finns beskrivet hur vi 
ska arbeta med länets miljö. 

 2§  … noga följa tillståndet i länet…
6§  …verka för att det generationsmål för miljöarbetet och 

de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås 
och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets 
utveckling.

HUR FINANSIERAS ARBETET  
MED MILJÖKVALITETSMÅLEN?

Länsstyrelsen har i uppgift att samordna det regionala 
arbetet för att vi ska uppnå de svenska miljömålen. 
Förutom de medel som kommer från den årliga 
budgettilldelningen kan också länsstyrelsen årligen söka 
regionala miljömålsmedel, vilka ska användas till åtgärder 
eller aktiviteter som ska gynna miljömålens uppfyllelse. 
Även inom Åtgärdsprogrammet för Södermanlands län 
kan olika åtgärder finansieras av olika aktörer. 

HUR FINANSIERAS DEN REGIONALA 
MILJÖÖVERVAKNINGEN?

Länsstyrelsens arbete med regional miljöövervakning 
finansieras av bland annat bidrag från Naturvårdsverket. 
Miljöövervakningsbidraget, som ges ut årligen mellan 
2015–2020, grundar sig på länens miljöövervaknings
program, som godkändes av Naturvårdsverket och Havs  
och vattenmyndigheten 2014 (figur 7). 
 Då miljöövervakningen berör många olika 
verksamhetsområden, så samfinansieras arbetet även av 
andra medel utöver miljöövervakningsbidraget.   
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FIGUR 7 MILJÖÖVERVAKNINGS-
BIDRAGET (SVENSKA KRONOR/ÅR)

Södermanlands 
vattenmiljöer
554 000 kr

Södermanlands 
landmiljöer
219 000

Bebyggd miljö 
14 000 kr

Giftfri miljö
80 000 kr

Klimat och energi
2 500 kr

VIKTEN AV IDEELLA KRAFTER

Några av delprogrammen inom den regionala miljö
övervakningen är helt beroende av ideella krafter. 
Flora väkteriet (läs mer på sidan 33), fenologi (läs mer på 
sidan 48) och häckfågeltaxeringen (läs mer på sidan 33) 
är exempel på miljöövervakning som sker på frivilligt 
basis runt om i länet. Detta kallas medborgarforskning 
(eller citizen science). Genom att medborgare hjälper till 
att samla in data får vi bättre kunskap om naturen. Ett 
exempel på medborgarforskning är artportalen, där man 
kan rapportera observationer av svensk flora och fauna. 
Inom många områden av miljöövervakningen behövs 
särskild kompetens, erfarenhet och ackreditering för att 
få tillförlitliga resultat och då är inte medborgarforskning 
lämpligt att använda. Men inom vissa områden är vi åt 
andra sidan helt beroende av att medborgare hjälper till 
för att få en tillfredsställande miljöövervakning.
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Vill du göra en insats för miljön?
Vill du rapportera in när tussilagon blommar eller sätta solceller på taket? Har du en förkärlek för hotade växter 
eller tycker du mer om fågelskådning? Vårt gemensamma arbete mot en bättre miljö i Södermanlands län kan gå 
till på många olika sätt och just du kan bidra!

  VILL DU.... GÖR SÅ HÄR!

 
Söka bidrag till olika miljö-   Läs mer i rapporten ”Var finns pengarna? En sammanställning av stöd
eller klimatgynnande åtgärder?    och bidrags möjligheter till åtgärder och insatser för att nå miljömålen”

Bli fenologiväktare?  Besök www.naturenskalender.se/fenologivaktare.php

Inventera fåglar?  Besök www.fageltaxering.lu.se/inventera

Bevaka hotade växtarter?  Besök www.svenskbotanik.se/floravaktarna

Bidra till bättre kunskap om miljön? Registrera dina artfynd på www.artportalen.se

http://www.naturenskalender.se/fenologivaktare.php
http://www.fageltaxering.lu.se/inventera
http://www.svenskbotanik.se/floravaktarna
http://www.artportalen.se
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Frivilliga och kunniga ornitologer 
Sedan 50 år räknar frivilliga och kunniga ornitologer antalet fåglar på mer än tusen lokaler runt om i landet, 
vid olika tider på året. En av metoderna som används är standardrutterna. Det finns 716 standardrutter 
(kvadrat om 2*2 km2) fördelade över hela Sverige, 13 rutter ligger i Södermanlands län. Dessa inventeras under 
häckningstidens höjdpunkt för flertalet arter, vilket oftast innebär slutet på maj för Södermanlands del. 
 Det finns alltid behov av fler duktiga ornitologer som kan utföra standardrutter. Inventeringen utförs på 
frivilligt basis, men Länsstyrelsen i Södermanlands län betalar ut ersättning för alla 13 standarsrutter som 
inventeras inom länet. Kontakta oss gärna för mer information!
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Ja, Nej och Nära indikerar om målet nås till 2020. Pilarna visar den utvecklingsriktning man ser i miljön nu

* För målen Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö görs ingen regional bedömning 
av om målet kommer att nås. I tabellen visas därför den nationella bedömningen.

MILJÖKVALITETSMÅL     BEDÖMNING

   Begränsad klimatpåverkan*   N E J  

   Frisk luft      N Ä R A  

   Bara naturlig försurning    N Ä R A  

   Giftfri miljö     N E J  

   Skyddande ozonskikt*    J A  

   Säker strålmiljö*     N Ä R A  

   Ingen övergödning    N E J  

   Levande sjöar och vattendrag   N E J  

   Grundvatten av god kvalitet   N E J  

   Hav i balans samt levande kust och skärgård N E J  

   Myllrande våtmarker    N E J  

   Levande skogar     N E J  

   Ett rikt odlingslandskap    N E J  

   God bebyggd miljö    N E J  

   Ett rikt växt- och djurliv    N E J  

Avslutning
AV S L U T N I N G
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NÅR VI MILJÖMÅLEN I SÖDERMANLAND?

Södermanlands län har en fantastisk natur att erbjuda. Det 
är därför viktigt att vi värnar om den och ser till att bevara 
de viktiga naturvärdena som finns. Det miljöarbete som 
bedrivs ger resultat men stora miljöutmaningarna kvarstår. 
Övergödning och förlust av biologisk mångfald är två 
exempel. Som ni ser i grafen på föregående sida, är det 
många av miljömålen som vi inte når och för vissa mål ser 
vi dessutom en negativ trend. 
 Att lyckas behålla en biologisk mångfald är avgörande 
för att ekosystem ska fungera. Biologisk mångfald främjar 
även folkhälsan då många natur och kulturmiljöer är 
viktiga områden för rekreation och friluftsliv. En rik 
biologisk mångfald är också viktigt för att stå emot de 
effekter som klimatförändringarna orsakar. 
 Övergödningen är starkt kopplad till jordbruks och 
avloppsfrågor men även biltrafik bidrar. Övergödningen 
påverkar ekosystemen i och kring våra vatten negativt. 
Den senaste statusklassningen av länets vatten, från 
2019, visar att hela 70 procent av sjöar och vattendrag är 
övergödda. Även våra kustvatten är påverkade. Positivt 
är däremot att mark och vatten i Södermanland inte är 
särskilt påverkat av försurning. För luftkvaliteten i länet 
ser vi också en positiv trend och målet Frisk luft bedöms 
nära att nå.
 Många åtgärder för att få en bättre miljö genomförs 
och många av länets aktörer arbetar med det regionala 
åtgärdsprogrammet för miljömålen. Uppföljningen från 
2019 visar att arbete pågår i 85 procent av åtgärderna och 
62 procent av dessa är helt genomförda eller pågående 
åtgärder. Åtgärderna räcker dock i de flesta fall inte för att 
nå miljömålen, vilket betyder att åtgärdsarbetet måste öka. 
Åtgärdsprogrammet löper mellan 2015–2020, under 2020 
påbörjas därför arbetet med att ta fram ett nytt åtgärds
program. Åtgärdsprogrammet samlar länets krafter för att 
möte våra största miljö och klimatutmaningar och är en 
viktig samarbetsform för att förbättra läget i vår miljö.
 

DEN SVENSKA MILJÖÖVERVAKNINGEN SES ÖVER 

Under 2019 presenterade statens offentliga utredning 
en översyn av hela den svenska miljöövervakningen. 
Resultatet visade på flera brister men kommer också 
med många goda förslag på hur miljöövervakningen 
kan bli bättre. Länsstyrelserna har alla lämnat yttrande 
på remissen av denna översyn, vad som kommer ut av 
översynen återstår dock att se. 
 2019 drog arbetet i gång med att revidera den regionala 
miljöövervakningen, ett arbete som ska vara klart till 
slutet av 2020. Samtidigt pågår programmet Full koll 
på våra vatten. Programmet har som syfte att förbättra 
övervakningen av miljöståndet i grund och ytvatten. Dessa 
förbättringar kommer dock inte bli klara för tidigast 2021. 
 Genom att göra en revidering kan man se till att 
övervakningen hålls aktuell, att man kopplar till miljö
målen samt att man följer lagstiftning och direktiv. 
Miljö övervakningen måste också kunna användas som 
beslutsunderlag. 
 Revideringen ger också möjligheter för att få 
till bättre samverkan mellan olika verksamheter på 
Länsstyrelsen, samt mellan olika aktörer i länet. Genom 
att hitta synergier kan vi arbeta mer effektivt och få mer 
övervakning för pengarna. 
 Resultaten från miljöövervakningen är oerhört viktiga 
och grundläggande för miljöarbetet i stort. Arbetet med 
att utforma och prioritera miljöpolitiken baseras på 
miljöövervakningens resultat. Ett av syftena med denna 
rapport är att lyfta miljöövervakningens betydelse och 
alla dess användningsområden. Hur vi kan bli bättre på att 
lyfta miljöövervakningen överlag är även något att ha  
i åtanke när vi nu reviderar.  

Ett av syftena med denna rapport 
är att lyfta miljöövervakningens 
betydelse och alla dess 
användningsområden

AV S L U T N I N G
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