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Förord 
Länsstyrelsen Gotlands län har fått i uppdrag från Naturvårdsverket och Havs och 

Vattenmyndigheten att ta fram ett länsprogram för miljöövervakningen inom länet. Särskilda 

riktlinjer för vad programmet ska innehålla liksom ramar för den budget som programmet har 

att följa har också lämnats från myndigheterna (daterade 2013-02-28 respektive 2013-07-16). 

Regionala prioriteringar ska framgå både för programmet i stort och inom de nio olika 

programområdena. Ambitionen är att även redovisa annan miljöövervakning som sker inom 

länet med andra aktörer som huvudmän/finansiärer för att ge en heltäckande bild.  

 

Arbetet med att ta fram länsprogrammet för den regionala miljöövervakningen har samordnats 

av Emilie Vejlens. I arbetet har även deltagit ansvariga för olika programområden och delpro-

gram på Länsstyrelsen i Gotlands län;  

 Peter Landergren och Frida Eklund - Sötvatten 

 Andreas Pettersson - Kust och Hav  

 Emilie Vejlens - Miljögifter, Hälsorelaterad miljöövervakning, Jordbruksmark, 

Luft   

 Tomas Johansson - Våtmark, Skog, Landskap 

  

Länsprogrammet för regional miljöövervakning har under våren 2014 skickats på remiss till 

Region Gotland, Gotlands åtta vattenråd, Hushållningssälskapet, Skogsstyrelsen Gotland, 

Uppsala Universitet Campus Gotland, Naturskyddsföreningen Gotland, Gotlands Botaniska 

Förening, Gotlands Ornitologiska Förening, Gotlands Entomologiska Förening, Åtta stora 

Gotländska företag samt internt på Länsstyrelsen. Lämnade synpunkter har arbetats in. 

 

Den 7 oktober 2014 godkände Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten förslag till 

Länsprogram för Gotlands län. Länsprogram för miljöövervakningen i Gotlands län 2015-

2020 har därefter fastställts genom beslut av Landshövding Cecilia Schelin Seidegård den 20 

oktober 2014. 

 

Under första halvåret 2016 har programmet reviderats. Det gäller fördelning av medel mellan 

delprogrammen övervakning av gräsmarker, rikkärr, bottenfauna och miljöhälsoenkäten. 

Ändringarna har godkänts av Naturvårdsverket. 
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Sammanfattning 
Länsstyrelsen Gotlands län har idag en budget på ca 700 000 kr för regional miljöövervakning 

(RMÖ-medel) per år som fördelas av Naturvårdsverket. Dessa medel används till miljööver-

vakning och utvärdering av övervakningen. Ytterligare medel för att förstärka den regionala 

miljöövervakningen kommer från Länsstyrelsens vattenförvaltning och Region Gotland. 

 

En fortsatt anpassning till behov av underlag för arbetet med vattenförvaltning enligt EU:s 

vattendirektiv avspeglas i programmet för 2015-2020. Skillnader mot tidigare år i det 

kommande sexårsprogrammet är att inom programområde (PO) Sötvatten har omfattningen 

av ytvattenprovtagning inom samordnad recipient kontroll minskat med nära hälften. 

Sjöprovtagningen har tagits bort. Det ger ett otillräckligt underlag för statusklassning enligt 

vattenförvaltningen men är nödvändigt för att även kunna genomföra annan önskad 

miljöövervakning. Inom PO Luft försvinner övervakningen av marknära ozon och inom PO 

Skog skogsfågeltaxering. Tillkommande delprogram är inom PO Jordbruksmark Övervakning 

av gräsmarker, PO Landskap Exploatering av stränder, inom PO Kust och Hav miljögifter i 

biota samt inom PO Våtmark övervakning av rikkärr. I tabellen visas vilka delprogram som 

planeras med RMÖ-medel 2015-2020. De presenteras närmare under varje programområde.  

Tabell över sammanställning av RMÖ-medel årsvis. Medel för perioden är 703 000 kr per år. 

Programområde, delprogram 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

PO Skog       

Miljötillstånd i skogen 10 000     10 000 

PO Jordbruksmark       

Bekämpningsmedel i ytvatten 40 000 85000 40 000 40 000 40 000 40 000 

Strandängsfågel 70 000 70 000 150 000 70 000 70 000 70 000 

Övervakning av gräsmarker 30 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 

PO Våtmark       

Rikkärr 70 000 - 10 000 30 000 40 000 70 000 

Programområde Landskap       

Fladdermöss 75 000 - - - - - 

Exploatering havsstränder - - - 10 000 - - 

Exploatering av sötv. stränder    10 000   

Programområde Sötvatten       

Provfiske 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 

SRK-ytvatten 70 000 170 000 70 000 70 000 70 000 70 000 

Nivå överv. av grundvatten 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

Kemi i grundvatten 50 000 50 000 50 000 50 000 110 000 50 000 

Programområde Kust och hav       

Bottenfauna  30 000 93 300 46 800 93 300 46 800 93 300 

Vegetationsklädda bottnar 160 000 - - 160 000 - - 

Miljögifter i biota 35 000 35 000 35 000 35 000 95 000 35 000 

Programområde Miljögifter       

Miljögiftsscreening 40 000 75 000 40 000 40 000 40 000 40 000 

Programområde Hälsorelaterad        

Miljöhälsoenkät - - 40 000 - - - 

Total summa 770 000 738 300 631800 768300 671800 638300 
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Procentuell fördelning av RMÖ-medel per programområde. Inom PO Sötvatten är summan av 

ytvatten och grundvatten totalt 34%.. 

 

I flerårsprogrammet presenteras även några delprogram som inte finansieras med RMÖ-

medel. 

Inledning  

Mål och syfte 
Grundläggande för regional miljöövervakning är att fokusera på regionala miljöförhållanden 

så att resultaten kan vara underlag för regional och kommunal planering, regional uppföljning 

av miljökvalitetsmål och dess preciseringar, samt ge underlag för bedömningar enligt 

Vattenförvaltningen. 

 

Miljöövervakningens syften är, enligt prop. 1990/91: 90 och prop. 1997/98:145, att: 

 beskriva tillståndet i miljön 

 bedöma hotbilder 

 lämna underlag för åtgärder 

 följa upp beslutade åtgärder 

 ge underlag för analys av utsläppskällors miljöpåverkan  

samt även att:  

 vara anpassad till lagstiftning om miljökvalitetsnormer 

 inriktas mot uppföljning av miljökvalitetsmålen 

 

Den regionala miljöövervakningen i Gotlands län har en långsiktig utformning och består av 

ett antal program med varierande intensitet alltifrån månadsmätningar till flerårsintervaller 

mellan undersökningarna. Målet med den av RMÖ-medel finansierade övervakningen i 

länsprogrammet har varit att täcka upp och komplettera, för länet prioriterade områden, där 

det saknas kommunal miljöövervakning eller övervakning initierad av andra aktörer. 
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Då Gotlands natur och miljö i många avseenden är unik finns svårigheter att samordna 

övervakning med andra län vilket ställer större krav på prioriteringar mellan olika 

programområden och delprogram inom befintlig budget. Ett problem med de unika 

förhållandena är att nationellt framtagna bedömningsgrunder många gånger inte är möjliga att 

använda. Viktiga områden för Gotland som har prioriterats är miljöövervakning av och i 

vatten i olika former, samt den unika naturen på Gotland.  

 
Resultat från genomförd miljöövervakning  

Vid de luftmätningar som genomförts av Region Gotland ligger halterna under 

miljökvalitetsnorm (MKN) för alla parametrar utom PM 10. De andra parametrarna som mätts 

är kvävedioxid, PAH (typ av kolväten), PM 2,5 (partiklar), VOC (flyktiga organiska ämnen), 

arsenik, nickel, bly och kadmium. Övervakning av marknära ozon har genomförts av 

Länsstyrelsen inom det gemensamma delprogrammet Ozonmätnätet i södra Sverige. 

Resultatet visar att på Gotland överskrids halten för miljökvalitetsmålet men inte för gällande 

MKN samt att vi i stort följer nivåerna för södra Sverige.  

 

De naturliga förutsättningarna på Gotland, med sprickig berggrund och tunna jordlager, gör 

att grundvattnet är känsligt för olika typer av föroreningar. Analysresultaten från prover tagna 

i allmänna vattentäkter visar att förhöjda salthalter är vanligt, samt i vissa områden problem 

med bekämpningsmedel. Vidare har problematiken kring bor i det gotländska grundvattnet 

uppmärksammats under de senaste åren, vilket fått till följd att flera allmänna vattentäkter 

tvingats stänga. Dioxin har hittats i tre allmänna vattentäkter, där utreds nu orsaken till de 

förhöjda halterna. Inga värden över gränsvärdet har hittats av klororganiska föreningar, 

PAH:er samt läkemedelsrester. Stora kvalitetsproblem finns för enskilda brunnar på Gotland, 

där analysresultaten visar att många är påverkade av bakterier, kväve och bor.  

 

Vid miljögiftsscreeningen påvisades inga av de analyserade prioriterade ämnena 

(vattendirektivsämnen utpekade inom EU) i våra ytvatten. Däremot har läkemedelsrester 

hittats i Gothemsån (största avrinningsområdet). Vid uppföljande mätningar har inga återfynd 

av nonylfenoletoxilat, som är ett vattendirektivsämne, över riktvärdet gjorts. 

 

Bekämpningsmedel i ytvatten har mätts sedan 1989 och halterna har blivit lägre men med 

förbättrade analysmetoder och fler analyser ser vi också spår av fler substanser. Vid olika 

tidpunkter under året tas prov för analys av olika substanser. 

 

På 26 platser mäts varje månad i ytvattendrag halterna av kväve och fosfor. Eftersom 

systemen är långsamma tar det tid innan resultat från åtgärdsinsatser kan avläsas. I en del av 

de större vattendragen är läckaget av näringsämnen betydande och behöver reduceras med 

över 50%. Resultat från genomförd miljöövervakning visar på något minskade transporter av 

gödande ämnen till Östersjön under de senaste åren. Det gäller fram för allt för fosfor, för 

kväve kan ingen trend utläsas. 

 

Länsstyrelsens övervakning av påväxtalger i vattendragen har pågått sedan 2007. Resultaten 

visar att kiselalger kan användas som indikator för näringsämnen även under de speciella 

förhållanden som råder på Gotland med höga pH-värden. 

 

Provfisket ger information om olika fiskarters förekomst och förökning. Gotlands vattendrag 

har en god täthet av öring och små bestånd av gädda och abborre. I vissa av vattendragen 

förekommer livskraftiga bestånd av flodnejonöga. 
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Undersökningarna av marin bottenfauna och makroalger visar generellt en god miljöstatus. En 

jämförelse med resultat från äldre undersökningar av bottenfauna från 1920-talet, på exakt 

samma platser, visar i allmänhet på jämförbara resultat. Det finns dock en variation mellan år 

och platser i bedömningarna av både bottenfauna och makroalger vilket visar på vikten av att 

följa den fortsatta utvecklingen.  

 

En sammanställning av sedimentdata (Lst Gotland 2011) visar indikationer på att sedimenten 

i många större hamnområden innehåller förhöjda halter av förorenande ämnen (TBT, PAHer 

etc.) vilket bör följas upp med kompletterande undersökningar. 

 

För häckande fågel i skogsmark är trenden att några arter minskar men att de dominerande 

arterna är desamma sedan 1998. Öns strandängar (strandnära betesmarker) inventeras på 

häckande änder, gäss, vadare, trut- och måsfåglar, samt gulärlor. Samtidigt bedöms också 

hävdstatusen på en fyrgradig skala. Flera vadararter (främst brushane, rödspov och sydlig 

kärrsnäppa) har de senaste åren visat på synnerligen vikande populationsstorlekar, inte bara på 

Gotland, utan även i övriga Sverige och i norra Europa. Ökningar har skett för snatterand, 

grågås och vitkindad gås. 

 

Vid tidigare fladdermusinventeringar har totalt 14 av Sveriges 18 fladdermusarter återfunnits 

på Gotland.  

 

Prioriterad miljöövervakning 
På Gotland saknas Luftvårdsförbund, Vattenvårdsförbund och liknande organisationer som i 

andra län bidrar till att bekosta miljöövervakning. Det gör att Länsstyrelsens 

miljöövervakning får en större betydelse och det blir mer märkbart då nuvarande budget enligt 

gjord prioritering inte räcker för att genomföra miljöövervakning inom alla programområden. 

 

Programområde Sötvatten är det mest prioriterade inom Gotlands län. En tredjedel av de 

regionala medlen för miljöövervakning (RMÖ-finansiering) används inom programområdet. 

Samtidigt har en minskning genomförts av delprogrammet Samordnad recipientkontroll. 

Delprogrammet har minskats med närmare hälften. Delprogrammet Sjöprovtagning inom 

Sötvatten utgår. För den nya sexårsperioden har även programområde Hav och Kust 

prioriterats upp. Att de två programområden som handlar om vatten har fått hög prioritet beror 

bland annat på kravet att ta fram underlag för arbetet med vattenförvaltning, men också på att 

vattenfrågan är mycket viktig för Gotland. På andra plats kommer programområde 

Jordbruksmark. Tre programområden har inte fått någon del av de regionala medlen. Det är 

Luft, Hälsorelaterad miljöövervakning och Skog som fått en lägre prioritet bland annat för att 

det inom Luft och Hälsorelaterad miljöövervakning görs annan övervakning av andra aktörer.  

 

I Gotlands länsprogram för 2015-2020 är det tydligt att delprogram som genomförs 

gemensamt med andra län har prioriterats före egna. Fördelen är bland annat ett större 

underlag, gemensamma upphandlingar och gemensamma utvärderingar. Som exempel kan 

nämnas att kärlväxter i ängen kommer att genomföras mer sällan till förmån för 

delprogrammet gräsmarker inom LillNils. Kärlväxtsinventeringen kan komma att genomföras 

under programperioden 2021-2026. 
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Utvecklingsbehov 
Det finns ett stort behov av mer miljöövervakning för att bättre kunna svara upp till de krav 

som ställs inte bara i form av underlag för arbetet med vattenförvaltning och miljökvalitets-

normer utan också för att kunna göra uppföljning av miljökvalitetsmålens preciseringar.  

 

Samordning inom Länsstyrelsen i Gotlands län  

Inom Länsstyrelsen Gotlands län samordnas den regionala miljöövervakningen med 

uppföljningen av miljökvalitetsmålen och vattenförvaltningsarbetet. All miljöövervakning 

som finns med i programmet används för uppföljning av miljökvalitetsmålen och/eller 

vattenförvaltningsarbete. Vattenråden på Gotland fungerar som samarbetspartner till 

Länsstyrelsen i Gotlands län. Vid utökad provtagning sker samråd om till exempel provplatser 

och parametrar. 

 

Samordning sker också med Natura 2000 och ÅGP (åtgärdsprogram för hotade arter) där så är 

möjligt. Uppföljning inom Natura 2000 och andra skyddade områden skall ske inom den 

ordinarie verksamheten. Vissa delar inom uppföljningen av skyddade områden är obligato-

risk. Denna del och eventuell frivillig områdesvis uppföljning kommer att bekostas med 

skötselmedel. Den obligatoriska uppföljningen omfattar bland annat uppföljning av areal och 

förekomst av samtliga naturtyper och arter listade i Habitatdirektivets annex 1 och 2. Mer 

omfattande uppföljning genomförs för skötselkrävande naturtyper och arter, samt vid uppfölj-

ning av restaureringsmark där omfattande restaureringsåtgärder genomförts. Som regel är 

omdrevsfrekvensen 12 år men kan i vissa falla vara 6 år. Vilka delar som ska följas vilka år är 

ännu inte beslutat varför de inte står med i länsprogrammet. Även för Åtgärdsprogram för 

hotade arter (ÅGP) planeras övervakning som kommer att genomföras under perioden 2015-

2020 men som ännu inte är beslutad. Ett antal arter som övervakas årligen liksom några 

återkommande inventeringar finns med i länsprogrammet, men fler arter och landskapstyper 

kommer att övervakas. Inom Länsstyrelsen samordnas årligen aktuell övervakning inom 

ÅGP, Natura 2000 och den som finansieras med medel för så kallad regional miljöövervak-

ning. I den interna gruppen för miljöövervakning på Länsstyrelsen Gotlands län, som 

sammanträder varje månad, samordnas varje års övervakning för att resurserna ska användas 

så effektivt som möjligt.  

 

Samordning med externa aktörer 
För vissa delprogram sker samordning och gemensam finansiering med aktörer utanför 

Länsstyrelsen. Dit hör:  

 Gemensamma delprogram tillsammans med andra länsstyrelser. 

 SRK (samordnad recipient kontroll) där Länsstyrelsen Gotlands län samarbetar med 

Teknikförvaltningen, Region Gotland.  

 Bekämpningsmedel där Länsstyrelsen Gotlands län samarbetar med Miljö- och 

hälsoskyddsenheten och Teknikförvaltningen, Region Gotland  

 Miljögiftsscreening där Länsstyrelsen Gotlands län samarbetar med Tekniska 

förvaltningen Region Gotland och Gotlands Läkemedelskommitté. 

 Grundvattenprovtagning, både allmänna och enskilda vattentäkter, där Länsstyrelsen 

samarbetar med Miljö- och hälsoskyddsenheten och Teknikförvaltningen, Region 

Gotland 

Kvalitetssäkringsarbete 
För Länsstyrelsen finns en beslutad kvalitetssäkringsplan för den regionala 

miljöövervakningen i Gotlands län. Det övergripande målet med planen är att den regionala 
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miljöövervakningen i Gotlands län ska generera resultat som är relevanta, tillförlitliga och 

tillgängliga med fokus på regionala förhållanden.  

 

Enligt kvalitetssäkringsplanen för den regionala miljöövervakningen i Gotlands län ska den 

årligen följas upp och vid behov revideras. Senaste revideringen gjordes år 2013. 

 

 

 

 

Ireån. 
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Programområde Luft 

Bakgrund och övervakningsstrategi 
Den största källan till förorenad luft utgörs av vägtrafiken, som ökar såväl på Gotland som i 

Sverige och hela Europa. Kvävedioxid bildas i varierande grad vid all förbränning. Sjöfarten 

ger de allra största utsläppen av kväveoxider. Större delen av det atmosfäriska nedfallet av 

övergödande kväveföreningar kommer från utlandet och den internationella sjöfarten.  

 

Kväveutsläppen från personbilstrafiken ökar återigen efter en nedgång under flera år. Även 

utsläppen från energiförsörjningen ökar på Gotland. En del kan vara resultat av ökad 

användning av biobränslen för bostadsuppvärmning. Tyvärr eldas det även i äldre villa- och 

fastighetspannor med dålig miljöprestanda som ger höga utsläpp av kväveoxider och andra 

hälso- och miljöfarliga ämnen. Det finns även stora industrier med luftutsläpp. Sedan 1990-

talet har utsläppen av försurande ämnen i länet successivt minskat. Gotland belastades länge 

av höga svavelutsläpp från cementindustrin, men dessa har de senaste 20 åren minskat 

kraftigt.  
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På Gotland har vi problem med slitagepartiklar från vägbanorna. Risken för hala vintervägar 

är betydande genom det fuktiga klimatet, varför sandning och dubbdäck är nödvändiga, trots 

att det då bildas partiklar som är farliga att andas in.  

 

Övervakning av tätortsluft genomförs i kommunal regi (Region Gotland). Nationella 

mätningar görs vid Hoburgen och kan fungera som bakgrundsnivåer för Gotland. 

Ansvaret för uppföljning av miljökvalitetsnormerna (MKN) för luft ligger idag på Region 

Gotland (Luftkvalitetsförordningen 2010:477). Resultaten av mätningarna används till att 

följa upp miljötillståndet i länet samt vid uppföljning av miljömålen Vid de senaste 

mätningarna (år 2010) av partiklar i tätortsluft överskreds MKN för PM 10. Uppföljande 

mätningar pågår. Även för PM 2,5, NO2, PAH (inkl. bens(a)pyren), VOC, As, Ni, Pb och Cd 

har Region Gotland genomfört mätningar (år 2010). För de parametrar av dessa som har 

miljökvalitetsnorm klarades den nedre utvärderingströskeln.  

 

Övervakning av marknära ozon har genomförts av Länsstyrelsen inom det gemensamma 

delprogrammet Ozonmätnätet i södra Sverige fram till och med år 2014 (se rapporter IVL). 

Resultatet visar att på Gotland överskrids halten för miljökvalitetsmålet samt att vi i stort 

följer nivåerna för södra Sverige.  

 

Prioriteringar inom programområdet 
Eftersom Region Gotland har ansvaret för mätning i luft enligt Luftkvalitetsförordningen 

prioriteras istället andra programområden. Det underlag som tagits fram under förra 

programperioden visar att halterna av marknära ozon överskrider halterna i miljökvalitets-

målet men understiger dagens MKN och bedöms därför inte vara mest prioriterat att följa 

med statliga medel för regional miljöövervakning.  

 

Med en begränsad budget kan även emissionsdatabasen utnyttjas för uppföljningar och 

utvärderingar av luftföroreningars spridning och påverkan på platser där det inte utförs 

mätningar. 

 

Övervakning i länet ej finansierad av statliga medel för regional 

miljöövervakning 
 

 Region Gotlands planerade mätningar av partiklar 

 Egenkontroll av företag 

 Nationella mätningar (NO2, SO2 och Ozon vid Hoburgen) 

 Emissionsdatabasen  
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Programområde Skog 
 

Bakgrund och övervakningsstrategi  
Det moderna skogsbruket utarmar den biologiska mångfalden. Numer finns bara spillror kvar 

av urskog eller urskogsliknande skogar. På Gotlands är hela 43% av ytan täckt av skog. 

Kalkhalten ger skogen särpräglade naturvärden och stora delar av skogsmarken betas. Till 

programområdet hör övervakning av Miljötillstånd i skogslandskapet. Den är baserat på 

riksskogstaxeringen (RIS) och har som främsta syfte att beskriva tillstånd och förändringar i 

skogen.  

 

Resultaten från övervakningen inom programområdet Skog ger underlag för uppföljning av 

framförallt miljömålen Levande skogar och Ett rikt växt och djurliv. Återkommande 

inventeringar av hotade arter fungerar även som underlag vid kommunal planering. De 

inventeringar av häckfågel i skog som har genomförts 1989-2014 visade att den överlägset 

vanligaste arten är lövsångare, därefter återfanns trädpiplärka och taltrast. För vissa arter var 

dock trenden vikande – rödvingetrast, trädkrypare, kungsfågel och blåmes minskade i antal. 

På grund att resursbrist och omprioriteringar kommer denna del av övervakningen av skog att 

läggas på is under nuvarande programperiod. Eventuellt kommer återinventeringar ske efter 

2020. 

Prioriteringar inom programområdet  
Skogsfågelinventeringen har prioriterats bort till förmån för andra programområden. En del 

övervakning sker även inom arbetet med Åtgärdsprogram och Natura 2000. Vilken 

övervakning som kommer att ske under perioden 2015-2020 är inte helt klart när 

länsprogrammet skrivs. Det kommer alltså att ske mer övervakning inom programområdet än 

den som finns med i det här Länsprogrammet. Inom Skogsstyrelsens uppföljningssystem har 

Polytax-arbetet ersatts med ”Hänsynsuppföljning”, myndighetens uppföljning vid skogliga 

åtgärder. Uppföljningens resultat ska även vara användbara i lärandeprocessen, för att 

åstadkomma förbättrat hänsynstagande. De första resultaten, som baseras på ett treårs 

intervall, kommer att publiceras 2014. Resultaten från den kan användas till miljömåls-

uppföljning för Levande skogar.  

Lista över ingående delprogram 
 Miljötillstånd i skogslandskapet 

 

Övervakning i länet ej finansierad av statliga medel för regional 

miljöövervakning 
 

Åtgärdsprogram för hotade arter: 

- Sienamusseron 

 

Hänsynsuppföljning (tidigare Polytax) 

 

Natura 2000, uppföljning 
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Delprogram Miljötillstånd i skogslandskapet 

Syfte och förväntat resultat 
Att följa förändringar i skogslandskapet med fokus på skogens naturvärden på regional nivå 

genom att ta tillvara på resultaten från Riksskogstaxeringen. 

Relaterade miljömål 
Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv. 

Bakgrund och strategi 
Riksskogstaxeringens främsta syfte är att beskriva tillstånd och förändringar i Sveriges 

skogar. Uppgifterna används exempelvis för uppföljning och utvärdering av aktuell skogs-, 

miljö- och energipolitik. Riksskogstaxeringen är en del av Sveriges officiella statistik. 

Riksskogstaxeringen är en stickprovsinventering. Ett slumpvis urval av provytor inventeras 

och utgör sedan underlag för olika skattningar. Data som samlas in är kvalitetssäkrat med ett 

vetenskapligt statistiskt upplägg. En stor mängd variabler mäts och det finns långa tidsserier.  

 

Resultaten används idag främst på nationell nivå men många parametrar har god upplösning 

även på läns eller regional nivå. 

Objekturval 
Omfattar hela landet från och med år 2015. 

Kvalitetssäkring 
Enligt Riksskogstaxeringens metodik. 

Undersökning och undersökningstyper 

Enligt Riksskogstaxeringens metodik. http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-

projekt/riksskogstaxeringen/om-inventeringen/inventeringens-design/ 

 

Undersökningstypen är ”Skogsmark”. 

Datahantering och datalagring 
Ej klart. I nuläget lagrar utföraren vid SLU + länsstyrelsens projektledare arbetsdata. Rådata 

lagras hos Riksskogstaxeringen.  

Utvärdering och rapportering 
Utvärderas/rapporteras vart 5:e år med start år 2015. 

Tidplan och kostnader 
 

Delprogram 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Miljötillstånd 

i skogen  
10 000     10 000 

Samordning 
Alla länsstyrelser och SLU/Riksskogstaxeringen och även Skogsstyrelsen deltar i projektet. 

 

 

 

http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/riksskogstaxeringen/om-inventeringen/inventeringens-design/
http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/riksskogstaxeringen/om-inventeringen/inventeringens-design/
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Programområde Jordbruksmark 

Bakgrund och övervakningsstrategi 
En stor del av det gamla kulturlandskapet har bevarats på Gotland, jämfört med övriga 

Sverige. Många växter, insekter och djur knutna till dessa landskapstyper har därför sin 

huvudutbredning i det gotländska odlingslandskapet. Arealen betesmark och slåtteräng som 

sköts på Gotland har påverkats negativt av senare års ändringar av regler i EU-stöden. Den 

största förändringen av slåtterängsarealen är den minskande skötselinsatsen. De gotländska 

trädbärande ängena är krävande när det gäller fagning och slåtter och trenden är att hävden 

fortsätter i de delar som går lättare att sköta och de delar som är trädbevuxna släpps. Det gör 

att de traditionella slåtterängarna på ön hotas. 

 

Gotland har med sin unika natur bland annat strandängar som utgör en av vårt lands fågel-

rikaste häckningslokaler. Övervakningen av strandängsfåglar visar även på hur hävden 

påverkar förutsättningarna för häckning i markerna. Länsstyrelsen på Gotland tillsammans 

med andra sydlän ingår i ett gemensamt delprogram för fågelinventeringen så att utvärde-

ringar skall kunna ske gemensamt. Ansvarig för koordineringen är Länsstyrelsen i Skåne. 

 

Syftet med övervakningen gräsmarker är att följa utvecklingen regionalt med ett landskaps-

perspektiv. Övervakningen ger svar på frågor om till exempel förändringar i arealer för olika 

gräsmarkstyper, hävdstatus, träd- och buskskikt, konnektivitet mellan gräsmarker och 

artsammansättning för kärlväxter. Resultaten behöver normalt presenteras för en större region 

än vad ett enskilt län utgör för att vara statistiskt hållbara. Delprogrammet bygger därför på att 

flera län inom en lämplig region samarbetar om övervakningen och analyserna av resultaten.  

 

Övervakningen av bekämpningsmedel i ytvatten sker i ett delprogram som finansieras 

gemensamt mellan Länsstyrelsen Gotlands län och Miljö- och hälsoskyddsenheten, Region 

Gotland. Bekämpningsmedel i ytvatten har mätts sedan 1989 och halterna har blivit lägre, 

men med förbättrade analysmetoder och fler analyser ser vi också spår av fler substanser. Vid 

olika tidpunkter under året tas prov för analys av olika substanser. Den kontroll som Region 

Gotland genomför i de större kommunala vattentäkterna är också mycket viktig för att 

kontrollera dricksvattenkvalitén. Under år 2010 togs prov på bentazon i 50 enskilda grund-

vattentäkter. Endast ett fåtal återfynd av bentazon gjordes (ett otjänligt) och dessa vid 

jordbruksfastigheter.  

 

Påverkan på yt- och grundvatten ingår i programområde Sötvatten, förutom bekämpnings-

medel som ingår i programområde Jordbruksmark. På Gotland finns ett så kallat Typområde 

på jordbruksmark, som nationell miljöövervakning. Där följs bland annat hur olika typer av 

gröda och jordarter påverkar urlakning av växtnäringsämnen.  

Prioriteringar inom programområdet 
Till programområdet hör övervakning av fåglar på strandäng (strandnära betesmarker) vilket 

är prioriterat av Länsstyrelsen i Gotlands län. Övervakningarna ger inte bara svar på hur 

trenden för olika arter utvecklas utan visar även på förändringar i landskapet med fågel som 

indikator. 

 

Övervakning av bekämpningsmedel har pågått sedan 1980-talet, vilket ger en lång 

trendövervakning. Att följa halten av olika substanser av bekämpningsmedel är en viktig 

återkoppling till länets lantbrukare och ger även underlag för statusbedömningar av ytvatten, 

samt uppföljning av miljömålen Giftfri miljö och Levande sjöar och vattendrag. SLU 
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sammanställde och utvärderade under år 2009 alla bekämpningsmedelsprover som tagits på 

Gotland i både yt- och grundvatten sedan 1980-talet (totalt 900 prover). De rekommenderar 

att ytvattenprovtagningen fortsätter som idag då den täcker stora avrinningsområden med 

jordbruksmark. 

 

Nytt för denna programperiod är övervakning av gräsmarker i jordbruksmark. Det är en 

kostnadseffektiv övervakning av flygbilder som genomförs i ett gemensamt delprogram med 

flera län i Sverige. Genom denna övervakning kommer Länsstyrelsen på sikt att kunna följa 

förändringar i landskapet och se vilka de är, något som saknas i dagens miljöövervakning. 

Lista över ingående delprogram 
 

 Bekämpningsmedel i ytvatten 

 Övervakning av gräsmarker 

 Strandängsfågel 

 

Övervakning i länet ej finansierad av statliga medel för regional 

miljöövervakning 
 

Åtgärdsprogram för hotade arter: 

- Sydlig kärrsnäppa 

- Hotade lavar på kulturved i odlingslandskapet 

- Dynglevande skalbaggar 

- Åkerogräs 

 

Nationell miljöövervakning 

Typområde Jordbruksmark (nationell miljöövervakning)  

Övervakning av bekämpningsmedel i Sydsverige (ej Gotland) 

Jordbruksverket samlar in statistik, till exempel arealer med jordbruksmark, vilka grödor som 

odlar, djurhållning etc. 

 

Övrigt 

Floraväkteri 
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Delprogram Bekämpningsmedel i ytvatten 

Syfte och förväntat resultat 
Syftet är att övervaka halter av bekämpningsmedel och bekämpningsmedelsrester i större 

gotländska vattendrag dels för att se trender i olika vattendrag och också för av se för vilka 

substanser som återfynd görs. Resultaten från övervakningen används vid utbildning för 

sprutcertifikat och ger då en direkt återkoppling till jordbrukarna. Resultaten används vid 

uppföljning av miljömål samt vid statusklassning vid arbetet med Eus vattenförvaltning. 

Relaterade miljömål 
Resultaten används för uppföljning av framförallt Giftfri miljö och Levande sjöar och 

vattendrag. 

Bakgrund och strategi 
Delprogrammet skall ge underlag för att följa upp miljökvalitetsmålen En giftfri miljö samt 

Levande sjöar och vattendrag. Substanser och tidpunkt för provtagningen påverkas av 

försålda medel och tidpunkt för besprutning samt väderlek. Det är framförallt substanser som 

säljs och används som behöver analyseras, men även äldre substanser. För att kunna ta fram 

en tidsserie och också ge aktuell återkoppling till användarna via sprutcertifikat kurser är 

programmet årligt.  

Objekturval 
De största vattendragen i länet har valts. Dessa vattendrag avvattnar huvuddelen av den 

gotländska åkerarealen. Fasta provtagningspunkter vid övergång mellan åker och övrig mark 

nära utloppen till Östersjön har valts.  

Kvalitetssäkring 
Gotlands kommun startade programmet i samarbete med Länsstyrelsen på 1980-talet. 

Tidpunkt för provtagningen beslutas av Region Gotlands handläggare. De har kunskap och 

erfarenhet om när i tid besprutning sker vilket varierar från år till år beroende på framförallt 

väder. Inom området sker förändringar i användningen av bekämpningsmedel varför det finns 

behov av att följa försäljningssiffror och även resultaten för att besluta vilka analyser som är 

relevanta. Detektionsgränserna ändras allteftersom nya analysmetoder möjliggör detta. Data 

rapporteras direkt till SLU och till Länsstyrelsen Gotlands län. Se mer i kvalitetssäkringsplan 

för Länsstyrelsen Gotlands län, senast reviderad 2013-04-26. 

Undersökning och undersökningstyper 
 Kustmynnande vattendrag har valts ut. Provtagningen utförs av Region Gotland. De 

senaste åren har det genomförts multianalyser samt analyser av fenoxisyror och 

glyfosfat. Data i form av halter av bekämpningsmedelssubstanser (ex vis bentazon, 

MCPA, diklorprop, fluroxipyr, DETA, glyfosat) 

 Provtagning 2-3 ggr under året i fyra ytvatten 

Datahantering och datalagring 
SLU är datavärd. 

Utvärdering och rapportering 
Region Gotland använder årligen resultaten för att redovisa för den politiska miljö- och 

hälsoskyddsnämnden. Resultaten används vid den årliga regionala uppföljningen av 
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miljömålet Giftfri miljö. Resultaten presenteras även vid länets årliga utbildningar för 

sprutcertifikat och ger då en återkoppling till lantbruket.  

 

Delprogrammets upplägg och resultat har utvärderats och redovisats av SLU under 2009. I 

sammanställningen ingick alla prover av bekämpningsmedel som tagits på Gotland sedan 

1980-talet i både yt- och grundvatten (totalt 900 prover). Resultaten jämfördes med regionala 

miljömål och nationella riktvärden. SLU bedömde att ytvattenprovtagningen bör fortsätta som 

tidigare. 

Tidplan och kostnader 
 

Delprogram 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bekämpningsmedel 

i ytvatten 
40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 

Utvärdering  45 000     

 

Samordning 
Programmet finansieras gemensamt av Länsstyrelsen Gotlands län och Miljö- och 

hälsoskyddsenheten Region Gotland. Länsstyrelsen står för analyskostnaden och Region 

Gotland står för personalkostnad vid själva provtagningen. 

 Samma mätplatser används vid annan typ av övervakning vid ytvatten, se 

programområde Sötvatten.  

 Utvärdering av delprogrammet bör kunna ske gemensamt med andra länsstyrelser som 

har provtagning av bekämpningsmedel i ytvattendrag.  

 Samordning sker med miljömålsarbetet för att få underlag till bedömning av hur 

arbetet går med målet samt till regional indikator.  

 Samordning med Vattenförvaltningen/Vattenmyndigheterna sker och resultaten från 

miljöövervakningen används som underlag för statusbedömningar.  

Referenser 
Bekämpningsmedel (växtskyddsmedel) i vatten på Gotland, Sammanställning och bedömning 

av resultat från provtagningarna under 1987-2008, SLU 2009. 
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Delprogram Häckfågelinventering på strandängar 

Syfte och förväntat resultat 
Att genom regelbundna inventeringar av de gotländska strandängarnas häckfåglar följa och 

upptäcka eventuella förändringar i fågellivet. Den senaste inventeringen (2006) uppvisade 

alarmerande minskningar för bl.a. brushane, sydlig kärrsnäppa och rödspov. Det finns dock 

inga säkra orsaker till de betydligt lägre populationsbestånden. Ökningar har skett för 

snatterand, grågås och vitkindad gås. Sammanställningen för 2012 är under bearbetning. 

Relaterade miljömål 
Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt-och djurliv. 

Bakgrund och strategi 
Den betade strandängen utgör en av vårt lands allra fågelrikaste miljöer. Samtidigt är det en 

miljö som på många håll är starkt hotad. Om beteshävden minskar eller upphör, växer 

strandängen snabbt igen med buskar, sly och högvuxet gräs, vilket missgynnar många 

fågelarter bl. a. vadarfåglar som tofsvipa, större strandpipare, strandskata och skärfläcka. Vid 

den landsomfattande inventeringen av de kvarvarande ängs- och hagmarkerna som genom-

fördes 1987-1992 påträffades totalt omkring 8500 hektar havsstrandäng. På Gotland fanns 

1600 hektar vilket motsvarar 20% av Sveriges totala strandängsareal. Detta medför ett 

speciellt ansvar att bevara de strandängar som finns kvar samt övervaka eventuella föränd-

ringar i fauna och flora. 

 

Sammanlagt inventeras 2579 hektar strandäng (strandnära betesmarker). Samtliga områden 

inventeras minst två gånger under perioden 15 april – 15 juni. Områden som uppvisar hög 

fågeltäthet inventeras ytterligare en till tre gånger under den angivna perioden. Vid beräkning 

av antalet häckande par används metoder från Naturvårdsverkets Handbok för miljöövervak-

ning. För varje inventeringsområde bedöms även beteshävdens intensitet enligt en fyragradig 

skala mellan väl hävdat och ej hävdat. 

 

Inventeringar har skett 1996, 2001, 2006 och 2012. En mindre inventering av 25 delområden 

har skett 2007-2011, samt 2013. Nästa ”totalinventering” lär ske 2017. Fram till dess ska den 

mindre inventeringen genomföras årligen. 

Objekturval 
Samtliga gotländska strandängar (förutom Fårö) totalinventeras vart femte år. 25 delområden 

inventeras de fyra mellanliggande åren. 

Kvalitetssäkring 
Erfarna inventerare och tydlig metodik. Samma två inventerare har skött arbetet vid de tre 

första inventeringstillfällena, en av dem även 2012. Se mer i kvalitetssäkringsplan för 

Länsstyrelsen Gotlands län, beslutad 2008-06-19, reviderad 2013-04-26. 

Undersökning och undersökningstyper 
Strandängar. 

Datahantering och datalagring 
Data lagras på Länsstyrelsen. Ingen datavärd. 
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Utvärdering och rapportering 
Efter ”totalinventeringarna” 2001 och 2006 har materialet sammanställts och rapportering 

skett i Länsstyrelsens rapportserie (alla rapporter finns tillgängliga på Länsstyrelsens 

hemsida). Resultatsammanställningen från 2012 bearbetas för närvarande vid Lunds 

universitet. Inventeringarna ingår i det gemensamma delprogrammet. 

Tidplan och kostnader 
 

Delprogram 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Inventering 

strandängsfåglar 
70 000 70 000 150 000 70 000 70 000 70 000 

 

Samordning 
Gemensamt delprogram. Totalinventeringen 2017 delfinansieras av uppföljning av Natura 

2000. 

Referenser 
Hedgren, S. m.fl. (1996). Innventering av häckande fåglar på gotländska strandängar 1996. 

Länsstyrelsen i Gotlands län. 

Johansson, T. m.fl. (2002). Återinventering 2001 av häckande fåglar på gotländska 

strandängar. Länsstyrelsen i Gotlands län. 

Johansson, T. m.fl. (2007). Återinventering 2006 av häckande fåglar på gotländska 

strandängar. Länsstyrelsen i Gotlands län. 
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Delprogram Övervakning av gräsmarker 
 

Syfte och förväntat resultat 
Syftet med övervakningen av gräsmarker är att följa utvecklingen regionalt med ett 

landskapsperspektiv. Övervakningen ger svar på frågor om till exempel förändringar i arealer 

för olika gräsmarkstyper, hävdstatus, träd- och buskskikt, konnektivitet mellan gräsmarker 

och artsammansättning för kärlväxter. Resultaten behöver normalt presenteras för en större 

region än vad ett enskilt län utgör för att vara statistiskt hållbara. Delprogrammet bygger 

därför på att flera län inom en lämplig region samarbetar om övervakningen och analyserna 

av resultaten.  

Relaterade miljömål 
Ett rikt växt- och djurliv, Ett rikt odlingslandskap. 

 

 

 

Bakgrund och strategi 
Delprogrammet ingår i det nationella delprogrammet som redan pågått under den senaste 

femårsperioden. Under denna period har det främst varit länen i Mellansverige som deltagit. 

Nu är målet att fler län ska vara med, varför Länsstyrelsen på Gotland har för avsikt att 

ansluta.  

 

Metoderna som används är flygbildsinventering och inventering av provytor i fält som 

slumpas ut. Flygbildsinventeringen är både en fristående datakälla och ett underlag för 
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utlägget av provytor. Inventeringarna görs inom det rikstäckande stickprov av landskapsrutor 

som även används av NILS.  

Objekturval 
NILS-rutor, men då Gotland har så få rutor kommer antalet att förtätas. 

Kvalitetssäkring 
SLU ansvarar för inventeringarna. Det finns en tydlig metodik och erfarna inventerare 

kommer att anlitas.  

 

Undersökning och undersökningstyper 
Gräsmarker. 

 

Datahantering och datalagring 
SLU. 

 

Utvärdering och rapportering 
SLU ansvarar för datasammanställning och rapport. 

 

Tidplan och kostnader 
 

Delprogram 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Övervakning 

gräsmarker 
30 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 

 

Samordning 
Gemensamt delprogram. 
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Programområde Våtmark 
 

Bakgrund och övervakningsstrategi 

Historiskt har det varit betydligt mer vatten i landskapet. Stora utdikningar under främst 1800-

talet omvandlade stora våtmarksområden till odlingsmark. På Gotland finns dock många 

rikkärr (källmyrar) kvar, myrar för vilka ön kan anses ha ett nationellt ansvar. Rikkärren är 

mycket viktiga för den biologiska mångfalden och utgör livsmiljö för en rad olika hotade arter 

och organismer. Övervakning av våtmarker faller inte in under någon annan myndighet varför 

det är angeläget för miljöövervakningen att fånga upp dessa miljöer.  

 

Till programområdet hör också övervakning av groddjur som också tidigare ingått i 

Länsstyrelsen Gotlands läns övervakning. Delprogrammet är planerat att genomföras år 2014. 

Detta medför att ingen ytterligare inventering av groddjur kommer att ske under 

programperioden, då intervallet mellan inventeringarna är tänkt att vara ca 10 år. 

 

Prioriteringar inom programområdet 
För att kunna följa utvecklingen av rikkärrens biologiska mångfald samt vegetations-

förändringar på regional nivå kommer Länsstyrelsen att ingå i det gemensamma 

delprogrammet. Programmet är designat för att ge relevant information om hotfaktorer som 

igenväxning och påverkan från areella näringar. 

 

En del övervakning sker också inom arbetet med Åtgärdsprogram för hotade arter. En av de 

arter som årligen inventeras är gulyxne. Samtliga kända lokaler på Gotland besöks och antalet 

individer noteras. Inventeringar sker även av rikkärr samt uppföljning av grönfläckig padda i 

de dammar som tidigare har grävts.  

 

Ytterligare delprogram inom programområde Våtmark har prioriterats bort till förmån för 

andra programområden. 

 

Lista över ingående delprogram 
 Övervakning av rikkärr 

 

Referenser 
Karlström, A. (1998). Inventering av groddjur på Gotland 1997. Länsstyrelsen i Gotlands län. 

Merilä, J. m.fl. (2003). Groddjur på Gotland 2002. Länsstyrelsen i Gotlands län. Rapporter om 

natur och miljö, 2003:3 

 

Övervakning i länet ej finansierad av statliga medel för regional 

miljöövervakning 
 

Åtgärdsprogram för hotade arter: 

- Rikkärr 

- Grönfläckig padda 

- Gulyxne 

 

Näringsretention i våtmarker (Länsstyrelsen inom projekt) 
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Delprogram Rikkärr 

Syfte och förväntat resultat 
Syftet med ett gemensamt program rikkärr är att följa utvecklingen av biologisk mångfald 

samt vegetationsförändringar i rikkärren på regional nivå. Programmet är designat för att ge 

relevant information om hotfaktorer som igenväxning och påverkan från areella näringar. 

Första steget är att ta fram och förankra en långsiktig strategi för ett gemensamt delprogram 

för övervakning av rikkärr. Centrala frågor är delprogrammets avgränsning och former för 

samverkan med närliggande verksamheter, t.ex. uppföljning av bevarandestatus för naturtyper 

och arter, uppföljning av skötsel i skyddade områden/ Natura 2000 och åtgärdsprogram 

(ÅGP).  

Relaterade miljömål 
Myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv. 

 

 

Bakgrund och strategi 

Rikkärren är mycket viktiga för den biologiska mångfalden och utgör livsmiljö för en rad 

olika hotade arter och organismer. Övervakning av våtmarker faller inte in under någon annan 

myndighet varför det är angeläget för miljöövervakningen att fånga upp dessa miljöer. 

Rikkärr finns i alla delar av landet, med stora regionala skillnader i markanvändning och 

naturförhållanden, vilket medför behov av en stor samordningsinsats. Samordning med andra 

existerande program för våtmarksövervakning, ex vis biogeografisk uppföljning, samt 

satellitbaserad övervakning bör även beaktas. 
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Objekturval 
Länsstyrelsen kommer att ta fram ett sampel av lokaliserade och avgränsade rikkärr. Samplet 

delas in i fyra storleksklasser. Ur varje storleksklass slumpas sju st rikkärrobjekt ut. Dessa 28 

objekt utgör de rikkärrobjekt som ska övervakas. Detta för att både stora och små rikkärr ska 

ingå i övervakningen. 

Kvalitetssäkring 
Metoden finns beskriven i undersökningstypen. Till undersökningstypen finns fältinstruktion 

och fältblanketter. Statistiker konsulterades under metodens framtagande. En handdator-

applikation har tagits fram för att underlätta insamlandet av data. En stor fördel med 

handdator är att data är kvalitetssäkrat och validerat när det överförs till databasen 

Undersökning och undersökningstyper 
Undersökningstypen med bilagor godkändes i juni 20013 och finns sedan dess utlagd på 

naturvårdsverkets hemsida programområde våtmark  

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledning-

amnesvis/Miljoovervakning/Handledning/Metoder/Undersokningstyper/Programomrade-

Vatmark/ 

Datahantering och datalagring 
Rikkärrdatat läggs in i accessdatabas. Leverans av data ska kunna ske till en leveransportal 

där data ska lagras. Ifrån denna ska data kunna hämtas och analyseras. Arbete pågår för att 

bygga denna leveransportal. Det finns för närvarande inget datavärdskap för MÖ rikkärr. 

Utvärdering och rapportering 
Eftersom programmet är tämligen nytt och undersökningstypen nyligen är godkänd så har 

ingen utvärdering påbörjats ännu. Omdrevet vid övervakningen är 12 år. 

Tidplan och kostnader 
 

Delprogram 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Rikkärr 70 000 - 10 000 30 000 40 000 70 000 

 

 

  

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledning-amnesvis/Miljoovervakning/Handledning/Metoder/Undersokningstyper/Programomrade-Vatmark/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledning-amnesvis/Miljoovervakning/Handledning/Metoder/Undersokningstyper/Programomrade-Vatmark/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledning-amnesvis/Miljoovervakning/Handledning/Metoder/Undersokningstyper/Programomrade-Vatmark/
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Programområde Landskap 

Bakgrund och övervakningsstrategi 
På Gotland har en stor del av det gamla kulturlandskapet bevarats, jämfört med övriga 

Sverige. Många växter, insekter och djur knutna till dessa landskapstyper har därför sin 

huvudutbredning i det gotländska odlingslandskapet.  

 

Övervakning av fladdermöss har skett frekvent under 1990-talet och under första halvan av 

2000-talet. På Gotland återfinns 14 av Sveriges 18 fladdermusarter, varför Gotland har ett 

stort ansvar för denna artgrupp. Samarbete sker med andra länsstyrelser om metodutveckling 

av fladdermusinventeringar.  

 

Planer finns på att starta upp ett Fenologinätverk (Naturens kalender) − ett projekt som syftar 

till att följa hur klimatförändringen eventuellt påverkar grundläggande ekosystemegenskaper 

och ekosystemtjänster. Genom att bygga upp ett regionalt nätverk av frivilliga så kallade 

fenologiväktare, som gör observationer av utvalda växtarters lövsprickning, blomning, 

fruktmognad och höstlöv, kan förändringar i naturen följas upp på regional skala, förändringar 

som i första hand kan härledas till ett allt varmare klimat.  

 

En fortsättning av delprogrammet kärlväxter i ängar har inte prioriterats inom kommande 

sexårsperiod. Den senaste inventeringen genomfördes 2010. Eventuella förändringar bedöms 

inte kunna detekteras inom så kort tid, varför en återinventering planeras till efter 2020. En 

återkommande inventering bedöms dock som regionalt viktig (naturtypen finns i princip bara 

kvar på Gotland). De gotländska ängena utgör en rest av en gammal brukningsmetod. Trots 

att de kvarvarande ängena inte upptar någon stor areal har de mycket stor betydelse ur 

naturvårdssynpunkt. De hör till de allra artrikaste miljöerna i landet och hyser ett flertal 

rödlistade kärlväxter och insekter.  

 

Se även PO Jordbruksmark. 
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Prioriteringar inom programområdet 
Till programområdet hör övervakning av fladdermöss vilket är prioriterat av Länsstyrelsen i 

Gotlands län. Övervakningarna ger inte bara svar på hur trenden för olika arter utvecklas utan 

visar även på förändringar i landskapet med fladdermöss som indikator.  

 

Inför kommande flerårsperiod har det gemensamma delprogrammet Exploatering av havs-

stränder prioriterats. Detta för att kunna följa exploateringen av Gotlands havsstränder över 

tid och kunna jämföra exploateringsgraden med övriga kustkommuner. Även exploatering av 

stränder vid sjöar och vattendrag har tillkommit. 

 

Det förekommer även en del inventeringar på ideell basis. De fågelintresserade inventerar årligen 

sjöfåglar i januari längs öns samtliga kuststräckor. På de båda Karlsöarna genomförs invente-

ringar av flera olika slag. Botanikerna inventerar öns flora som kommer att presenteras i flera 

olika böcker, varav en redan har publicerats.  

Lista över ingående delprogram 
 Fladdermöss 

 Exploatering av havsstränder 

 Exploatering av stränder vid sjöar och vattendrag 

 Fenologinätverket 

 

Övervakning i länet ej finansierad av statliga medel för regional 

miljöövervakning 
 

Gotlands Ornitologiska Förening: 

- Räkning av koltrastar i januari 

- Atlasinventering 

- Inventering av fasta provrutor (Lunds universitet) 

 

Åtgärdsprogram för hotade arter: 

- Gotlandsranunkel 

- Långhorningar i hassel och ek 

- Stortapetserarbi, storkägelbi, thomsonkägelbi 

- Särskilt skyddsvärda träd 

- Vildbin och småfjärilar på torräng 

- Vildbin på ängsmark 

- Väddnätfjäril 

- Svensk ögontröst 
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Delprogram Fladdermöss 

Syfte och förväntat resultat 
Att med flera års mellanrum upprepa inventeringarna så att eventuella förändringar i popula-

tionerna kan upptäckas. Det är också av intresse att bedöma status och hotbild för de 

rödlistade och sällsynta arterna och att få underlag för åtgärder till skydd och skötsel av 

fladdermössens viktigaste biotoper. Genom att eventuellt delta i det gemensamma 

delprogrammet kommer det att genom metodutveckling bli möjligt att göra gemensamma 

utvärderingar. Länsstyrelsen kommer sålunda att följa gemensamt framtagna metoder. 

 

Relaterade miljömål 
Ett rikt växt- och djurliv. 

 

 
 

Bakgrund och strategi 
Fladdermusinventeringar har utförts under åren 1980-1981, 1993, 1996 (en begränsad 

inventering), 1997 samt 2005. Förändringar i förekomst av olika fladdermusarter kan indikera 

förändringar och störningar i fladdermössens närmiljö och kan på så sätt även fungera som 

indikator för andra miljömål. Nästa inventering är planerad till 2015.  

 

Objekturval 
Artkartering i ett stort antal lokaler i skogsbygd, jordbruksbyggd och bebyggelse. 

Linjetaxeringar genomförs över totalt minst 595 km. 

 

Kvalitetssäkring 
För inventeringen finns en tydlig metodik och inventerare med erfarenhet av arbetet används. 

Se mer i kvalitetssäkringsplan för Länsstyrelsen Gotlands län, beslutad 2008-06-19, reviderad 

2013-04-26. 

 

Undersökning och undersökningstyper 
Artkartering i ett stort antal lokaler i skogsbygd, jordbruksbyggd och bebyggelse. Linjetaxe-

ringar genomförs över totalt minst 595 km. 
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Datahantering och datalagring 
Data lagras på Länsstyrelsen och hos ansvarig inventerare. Ingen datavärd. 

 

Utvärdering och rapportering 
Efter inventering sammanställs materialet och rapportering sker då i Länsstyrelsens 

rapportserie (alla rapporter finns tillgängliga på Länsstyrelsens hemsida). 

 

Tidplan och kostnader 
 

Delprogram 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Inventering 

fladdermöss 
75 000 - - - - - 

 

 

Referenser 

Ahlén, I. (1994). Gotlands fladdermusfauna 1993. Länsstyrelsen i Gotlands län. 

Ahlén, I. (1998). Gotlands fladdermusfauna 1997. Länsstyrelsen i Gotlands län. 

Ahlén, I. (2006). Gotlands fladdermusfauna 2005. Länsstyrelsen i Gotlands län. 

 

 

Delprogram Exploatering av havsstränder 

Syfte och förväntat resultat 
Syftet med detta gemensamma delprogram är att följa exploateringen av Gotlands 

havsstränder över tid med ett återkommande intervall på ca 5 år. Detta ska underlätta 

regionala och nationella jämförelser av exploateringsgraden samt uppföljning av miljömål.  

 

Programmet levererar:  

1. Ett likvärdigt mått på exploateringen av havsstränder runt Gotland. Måttet bygger på 

schabloniserade påverkanszoner vid byggnader och vägar. 

2. Tabeller över arealen exploaterad strandzon (100 m och 300 m bred) runt Gotland 

3. GIS-skikt över strandzoner och exploaterade ytor. GIS-skikten ska kunna användas som 

stöd vid ärendehandläggning, regional planering och miljömålsuppföljning. 

Relaterade miljömål 
Hav i balans samt en levande kust och skärgård. 

Bakgrund och strategi 
Kustens strandområden är viktiga miljöer för många djur och växter, men de är även 

attraktiva för bebyggelse och friluftsliv. Sveriges kustområde blir alltmer exploaterat. En 

ökande exploatering kan skada livsmiljöerna för många arter och därmed även hota de 

ekosystemtjänster som kustområdet förser oss människor med. Det finns därför behov av att 

följa trender i exploateringsgrad på kommunal-, läns- och riksnivå. Underlagsmaterial behövs 

exempelvis:  

 som stöd vid handläggning av t ex strandskyddsärenden  

 för att vi ska kunna formulera bra framtida strategier för hur vi ska använda vårt 

kustområde  

 för att vi ska kunna formulera bra miljömål i framtiden  
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Delprogrammet har utvecklats sen 2010 av projektledarlänet Norrbottens län. Under 2013 

testades metoden skarpt för hela landets kust. Arbetet utfördes av Metria geoanalys i 

samarbete med deltagande länsstyrelser. I 2013 års arbete ingick även att bygga upp en 

hemsida där metoden och resultatet redovisas. Den ska användas även vid en uppdatering av 

resultaten. Hemsidan samordnas med det gemensamma delprogrammet för exploatering av 

sötvattensstränder.  

 

 
 

Objekturval 
Undersökningen omfattar hela landets havsstränder (fastland och öar) inom en 100 och 300-

meterszon från strandlinjen enligt fastighetskartan. 

 

Kvalitetssäkring 
Indata är offentliga kartdata med känd kvalitet (se metodrapporten, länk nedan). 

 

Undersökning och undersökningstyper 
Metoden finns beskriven här:  

”Uppföljning av exploatering i kustzonen – rekommenderade geodata och analysmetoder.” 

http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/publikationer/2012/Pages/uppfoljning-av-

exploatering-i-kustzonen---.aspx. 

 

Datahantering och datalagring 
Än så länge lagras data hos projektledarlänet. Det är dock önskvärt med en datavärd. Både 

indata och utdata (resultat) måste lagras. Även mellanprodukter som använts vid analysen bör 

sparas, för att underlätta nästa analys. 

http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/publikationer/2012/Pages/uppfoljning-av-exploatering-i-kustzonen---.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/publikationer/2012/Pages/uppfoljning-av-exploatering-i-kustzonen---.aspx
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Utvärdering och rapportering 
Programmet genomförs och utvärderas vart 5:e år med start år 2018. Resultaten kommer att 

redovisas på projektets hemsida. 

 

Tidplan och kostnader 
Projektets utvecklingsfas avslutades år 2013 med en första beräkning som är heltäckande för 

landets kustområden. År 2013 byggs även projektets hemsida upp. Ett första omdrev planeras 

till år 2018 förutsatt att SMHI reviderat vattenförekomsterna i Fastighetskartan. En revidering 

av vattenförekomsterna i fastighetskartan ger oss ett stabilare kartunderlag att utgå från. 

 

För kustområdet kan ovanstående analyser genomföras nationellt med tillhörande statistik på 

kommunnivå till en uppskattad kostnad av ca 120 000 kr (exklusive moms) per omdrev. Detta 

motsvarar ungefär 10 000 kr per kustlän, vilket inkluderar rekvirering av data, bearbetning 

och analys.  

 

Delprogram 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Exploatering av 

havsstränder 
- - - 10 000 - - 

 

Samordning 
Alla kustlän deltar i delprogrammet. Programmet samordnas med det gemensamma 

delprogrammet för uppföljning av exploatering av sötvattensstränder. 
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Delprogram Exploatering av stränder vid sjöar och vattendrag 

Syfte och förväntat resultat 
Syftet med detta delprogram är att följa trender i exploatering och annan påverkan genom 

markanvändning för sötvattensstränder.  

 

Delprogrammet ska ge kartskikt över påverkan genom byggnader och vägar i strandzoner av 

olika bredd samt kartskikt över blocklagd jordbrukspåverkan och hyggen yngre än 10 år. 

Dessutom ska delprogrammet ge statistik över andel av strandzonen som är påverkad av de 

olika nämnda kategorierna, per län och per kommun.  

 

Relaterade miljömål 
Levande sjöar och vattendrag. 

 

Bakgrund och strategi 
Ett utvecklingsarbete har under flera år bedrivits inom miljöövervakningen med syftet att ta 

fram en metod för att följa fysisk påverkan på stränder. Inom arbetet med regionala delpro-

gram kopplade till NILS prövades möjligheten att genom kompletterande datainsamling göra 

NILS data användbara för detta syfte. Det visade sig vara svårt att hitta en framkomlig väg till 

en för regional miljöövervakning realistisk kostnad.  

 

Parallellt pågick i ett annat projekt arbete med att följa upp kustexploatering och där valde 

man att nyttja allmänna kartdata för att studera den fysiska påverkan. Senare har denna väg 

prövats även för sötvattensstränderna. Under 2013 genomfördes en analys (pilotkartering) av 

strandzonerna för samtliga sjöar och vattendrag i Sverige över en viss storlek. Tillgängliga 

resultat omfattar kartskikt över bl.a. strandarealer med olika typer av påverkan och samman-

ställning av statistik för olika geografiska indelningar. Planen är nu att upprepa denna analys 

vart femte år, nästa gång 2018.  

 

Den valda metoden har fördelen att ge en totalanalys av tillståndet. Jämfört med inventering i 

fält av ett stickprov av ytor (som i NILS-alternativet) ger metoden dock avsevärt mycket färre 

data om varje markanvändningsförändring, och därmed mer begränsade möjligheter att dra 

slutsatser om orsakssamband etc.  

 

Objekturval 
Hela arealen strand vid sjöar och vattendrag (med vissa definierade undantag) ingår i 

analyserna. Strandområdena delas in i tre zoner: 30 meter, 100 meter och 300 meter från 

vattenlinjen. Det är fastighetskartans data som utgör grunden, men i analyserna ingår också 

data från Trafikverket, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, 

Vattenmyndigheterna och SMHI.  

 

Kvalitetssäkring  
Metoden finns beskriven i en rapport om pilotkarteringen 2013 (Kellner 2014) med två 

underliggande tekniska rapporter om analysarbetet och en tidigare rapport om en förstudie 

(Engdahl 2012).  

 

Undersökning och undersökningstyper 
Metoden är inte beskriven som undersökningstyp men finns dokumenterad enligt ovan. 

 



33 

 

Datahantering och datalagring 
Någon datavärd finns inte utpekad för detta delprogram. Data lagras hos länsstyrelserna och 

avses göras tillgängliga externt. 
  

Utvärdering och rapportering 

Det successiva metodutvecklingsarbetet har inneburit en utvärdering av de olika alternativens 

svagheter och möjligheter. Arbetet har rapporterats vid två tillfällen (Kindström m.fl. 2011, 

Kellner 2014). I den senare rapporten listas ett antal brister som ska beaktas till nästa analys. 

 

Tidplan och kostnader 
 

Delprogram 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Exploatering av 

stränder vid sjöar 

och vattendrag 

- - - 10 000 - - 

 
Samordning 
Tanken är att alla län kommer att delta. Programmet samordnas med det gemensamma 

delprogrammet för uppföljning av exploatering av havsstränder. 
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Delprogram Fenologinätverket 

Syfte och förväntat resultat 
Syftar till att följa hur klimatförändringen eventuellt påverkar grundläggande ekosystem-

egenskaper och ekosystemtjänster. Genom att bygga upp ett regionalt nätverk av frivilliga 

fenologiväktare, som gör observationer av utvalda växtarters lövsprickning, blomning, 

fruktmognad och höstlöv, kan förändringar i naturen följas upp på regional skala, förändringar 

som i första hand kan härledas till ett allt varmare klimat. Observera dock att detta program 

ännu bara är på planeringsstadium.  

 

Relaterade miljömål 
Begränsad klimatpåverkan, Ett rikt växt- och djurliv samt Frisk luft. 

 

Bakgrund och strategi 
Projektet är en fortsättning av ett projekt som ursprungligen startades i Jönköpings län 2009. 

Nu är det ett samarbetsprojekt mellan länsstyrelserna i Jönköping, Skåne, Örebro och 

Västerbottens län, samt Svenska fenologinätverket. För att kunna få regional upplösning av 

miljömålsindikatorerna krävs regionala nätverk av fenologiväktare. Inventeringarna ska 

genomföras av främst frivilliga insatser men även ”institutioner” såsom naturum och Uppsala 

universitet Campus Gotland (Högskolan). 

 

Objekturval 
Slingor i ett antal 50x50 km-rutor med geografisk spridning över ön. 

 

Kvalitetssäkring 
Samma metod för alla länen. 

Undersökning och undersökningstyper 
Ingen specifikt utpekad naturtyp. 

 

Datahantering och datalagring 
Svenska fenologinätverkets databas, förvaltas av SLU. 

 

Utvärdering och rapportering 
Svenska fenologinätverket föreslås göra både uttag och kommenterade analyser i 

miljömålsportalen. 

 

Tidplan och kostnader 
För en länskoordinator uppskattas det att det åtgår ca 80 arbetstimmar för att bygga upp 

verksamheten och ca 40 timmar för att driva den årligen. Projektet belastar inte RMÖ-

budgeten.   

 

Delprogram 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Fenologinätverket 0 0 0 0 0 0 

 

Samordning 
Samarbetsprojekt mellan flera länsstyrelser, för närvarande Jönköping, Skåne, Örebro och 

Västerbottens län, samt Svenska fenologinätverket. Önskemål finns att fler ska ansluta sig. 

 



35 

 

Programområde Sötvatten 
 

Bakgrund och övervakningsstrategi 
Programområde Sötvatten är det mest prioriterade inom Gotlands län. Cirka en tredjedel av de 

regionala medlen för miljöövervakning (RMÖ-finansiering) används inom programområdet. 

Inom programområdet finns övervakning av både nivå och kemi för grundvatten, och i 

ytvatten kommer provfiske i vattendrag, kiselalger och vattenkemi även fortsättningsvis att 

prioriteras. Parametrarna är delvis valda för att passa in i kraven som ställs enligt Vattenför-

valtningsförordningen och för att följa beståndstrender. Resultaten ger även underlag för 

uppföljning och bedömning av miljömålen Grundvatten av god kvalitet, Levande sjöar och 

vattendrag och Ingen övergödning. Många av delprogrammens provtagningslokaler samman-

faller, till exempel vattenkemi, kiselalger och i stor utsträckning även provfiskelokalerna 

(elfiske). Samma lokaler används även när det passar för programområde miljögifter. 

 

På Gotland finns en stor säsongsmässig och geografisk variation i grundvattentillgång. 

Jordtäcket är inom stora områden tunt och det finns då ofta snabba förbindelser mellan yt- och 

grundvatten via spricksystem. Grundvattnet har där ett dåligt skydd mot föroreningar och är 

därför högst sårbart. Grundvattnet är vår viktigaste källa till dricksvatten och dess skydd 

måste förbättras. Genom det arbete som pågår inom vattenförvaltningen har grundvattenfrågor 

fått ökad uppmärksamhet. Åtgärdsprogram upprättas i syfte att allt vårt grundvatten skall 

uppnå god status. Undersökningar av grundvattnet som görs visar dock ingen tydlig 

förändring i positiv riktning. Länsstyrelsen har valt att fokusera både på övervakning av 

grundvattennivåer och på grundvattenkemi. Region Gotland har övervakning av de 

kommunala vattentäkterna och där prioriterar Länsstyrelsen Gotlands län kompletterande 

analyser. Under förra programperioden analyserades bland annat metaller, klororganiska 

föreningar, PAH:er, dioxiner samt läkemedelsrester. Bland annat uppmärksammades 

problematiken kring bor i det gotländska grundvattnet. För klororganiska föreningar samt 

PAH har inga värden över gränsvärdet uppmätts i de kommunala vattentäkterna. Samhälls-

byggnadsförvaltningen inom Region Gotland ansvarar för övervakning av enskilda 

vattentäkter, och där har Länsstyrelsen under förra programperioden bidragit till att även 

bentazon och bor analyserats i enskilda brunnar.  

 

Sötvattnen på Gotland är som regel väldigt speciella och utgör i många fall extrema miljöer. 

Framförallt gäller detta för vattendragen som har genomgått stora förändringar på grund av de 

omfattande utdikningar som tog sin början på Gotland under 1800-talet. Utdikningar och 

kanaliseringar av vattendragen har medfört att många arter lever på marginalen med stora 

fluktuationer i populationerna som följd.  

 

Länsstyrelsen i Gotlands län har valt att fokusera på elfiske i vattendragen som tillsammans 

med provtagning av kiselalger utgör en god bas för den regionala övervakningen. Som 

komplement till de biologiska parametrarna har länet haft ett relativt omfattande övervak-

ningsprogram för vattenkemi i vattendragen. Länsstyrelsen har tillsammans med Region 

Gotland bedrivit ett gemensamt provtagningsprogram för vattenkemi sedan 1988. Syftet är att 

kontrollera utsläpp från bland annat reningsverken, och även att få data på den totala belast-

ningen på vattendragen och på kustmiljöerna. Provtagningsprogrammet för vattenkemi har 

även legat till grund för de betingsberäkningar som länet bidragit med inom ramen för BSAP.  
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Vid de utvärderingar av vattenkemiprogrammet som genomförts framgår att totalfosfor-

halterna tenderar att minska över tid, medan det för totalkväve inte går att belägga en 

minskning statistiskt. 

 

Övervakningen av fisk i vattendragen visar på kraftiga fluktuationer i bestånden. Detta gäller 

framförallt för målarten havsöring och kan med största sannolikhet förklaras med 

vattentillgången sommartid. Påverkan finns även från underhållsrensningar då kraftig 

grumling uppstår vilket kan skapa problem för ynglen. 

 

Prioriteringar inom programområdet 
Länsstyrelsen prioriterar, precis som i förra programperioden, att i grundvatten övervaka både 

nivåer och kemi. Dagens regionala övervakning räcker dock inte för att följa upp miljö-

kvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet och inte heller för att kunna bedöma statusen på 

våra grundvattenförekomster i enlighet med kraven inom vattenförvaltningen. Dessutom är 

behovet av övervakning för att kunna följa upp miljökvalitetsmålet mer omfattande i och med 

att det omfattar allt grundvatten och inte enbart vissa avgränsade grundvattenförekomster som 

övervakningen inom vattenförvaltningen. 

 

Övervakningen av ytvatten har koncentrerats till de biologiska kvalitetsfaktorerna som ingår i 

Vattendirektivet, vilket nu även är i samklang med preciseringarna inom miljömålet Levande 

sjöar och vattendrag. Delprogrammet för bottenfauna har lagts ner och ersatts av påväxtalger i 

rinnande vatten eftersom påväxtalger bedömts som en bättre indikator på övergödnings-

effekter med de specifika förhållanden som råder på Gotland. Inom de delar som finansieras 

via den regionala miljöövervakningen har bedömningen gjorts att elfiske i rinnande vatten ska 

prioriteras. Bakgrunden till detta är att delprogrammet ger svar på fler miljöproblem jämfört 

med andra delprogram. Exempelvis ger delprogrammet indikation på övergödning, fysisk 

påverkan och kontinuitet.  

 

Lista över ingående delprogram 
 Elfiske i rinnande vatten 

 Samordnad recipientkontroll/SRK i vattendrag 

 Påväxt i rinnande vatten (finansierat via vattenförvaltningen) 

 Grundvattennivåer 

 Grundvattenkemi 

 

Övervakning i länet ej finansierad av statliga medel för regional 

miljöövervakning 
 

 100-undersökningen enskilda brunnar (Region Gotland) 

 Provtagning i kommunala dricksvattentäkter (Region Gotland) 

 Nationell övervakning – grundvattennätet (SGU) 

 Nationell övervakning – Referensstationer grundvattenkemi (SGU) 

 Åtgärdsprogram för hotade arter: 

o Flodnejonöga 

o Flodkräfta 
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Delprogram Provfiske i rinnande vatten 
 

Syfte och förväntat resultat 
• Att inventera förekommande arter på enstaka lokaler eller för hela vattendrag 

• Att följa beståndsfluktuationer på fasta lokaler av olika arter 

• Att insamla data för att kunna göra tillståndsbedömningar enligt de nationella 

bedömningsgrunderna  

• Att följa upp resultat av genomförda biotopvårdsåtgärder 

• Underlag för bedömning av läget för miljömålet Levande sjöar och vattendrag 

• Underlag för statusklassning inom vattenförvaltningen 

 

Relaterade miljömål 
Utgör underlag för bedömning av miljömålet Levande sjöar och vattendrag. 

 

Bakgrund och strategi 
Vattendragen på Gotland uppnår idag inte god ekologisk vattenstatus. De största miljöproble-

men är fysiska förändringar i form av rätning och kanalisering av vattendrag, samt stora 

förändringar i vattenflöden (vattenweb.smhi.se/) samt övergödning. Åtgärdsarbete pågår med 

att återskapa och bibehålla bra områden för framför allt havsöring och flodnejonöga. Kunska-

pen om havsöring inom länet är mycket god och fiskevårdsarbetet har varit framgångsrikt 

vilket syns i livskraftiga bestånd. Fluktuationerna i bestånden är dock stora och styrs bland 

annat av att de flesta av vattendragen torkar ut helt eller delvis under torra somrar. I och med 

att övervakning sker i ett relativt stort antal av vattendragen kan underlag samlas in till 

statusklassningen inom vattenförvaltningen samt ge svar på beståndsutveckling och uppfölj-

ning av genomförda åtgärder. 

 

 
 

Objekturval 

De lokaler som valts ut ska spegla dels Gotlands större vattensystem med en intensiv mark-

användning i form av framförallt jordbruk, dels följa statusen i skyddade områden och kunna 
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ge representativ uppföljning inom miljömålet Levande sjöar och vattendrag samt som 

underlag inom vattenförvaltningen. 

 

Vattendrag 

Lokalkoordinater 

(x) 

Lokalkoordinater 

(y) Frekvens 

Bångån 6409176 1684008 Årligen 

Gartarveån 6365230 1679860 Årligen 

Gothemsån 6385045 1667898 Årligen 

Gothemsån 6390910 1675740 Årligen 

Gothemsån 6388673 1669348 Årligen 

Gothemsån 6363241 1676300 Årligen 

Halsegårdaån 6364512 1678492 Årligen 

Hugreifsån 6416390 1690920 Årligen 

Hultungsån 6372745 1640527 Årligen 

Idån 6415630 1666060 Årligen 

Ireån 6406315 1664987 Årligen 

Ireån 6391928 1647600 Årligen 

Kopparsvikbäcken 6404824 1654643 Årligen 

Nygårdsån 6374977 1676190 Årligen 

Själsöån 6399430 1652185 Årligen 

Snoderån 6346575 1641952 Årligen 

Svajdeån 6361590 1672510 Årligen 

Vikeån 6397523 1674405 Årligen 

Vägumeån 6408033 1679057 Årligen 

Västergarnsån 6377073 1642722 Årligen 

 

Kvalitetssäkring 
Samtliga provfiskelokaler är granskade, koordinatsatta och utvärderade. Vissa lokaler har 

frångåtts och nya är framtagna. Val av lokaler, undersökning av provytor följer handboken för 

elfiske. Kurs i utvärdering av provfiskeresultat januari 2014 har genomgåtts av ansvariga för 

länets provfiske. 

 

Undersökning och undersökningstyper 
Elfiske i rinnande vatten enligt handboken, Havs- och vattenmyndigheten. 

 

Datahantering och datalagring 
Länsstyrelsens databas och elfiskeregistret SERS Havs- och vattenmyndigheten. 

 

Utvärdering och rapportering 
Data från delprogrammet utvärderas 2014 för perioden 2007-2013. Rapportering sker i första 

hand via databasen VISS (www.viss.lst.se). 

 

Tidplan och kostnader 
 

Delprogram 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Provfiske i 

vattendrag 

80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 

Samordning 
Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. 
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Delprogram Samordnad recipientkontroll, SRK i vattendrag  

Syfte och förväntat resultat 
• Att följa påverkan från regionala och lokala utsläppskällor 

• Att följa tillståndet i vattendragen 

• Att följa förändringar i tid 

• Att beskriva belastningen på kustområdena och utgöra underlag för åtaganden inom Baltic 

Sea Action Plan 

• Att följa trender för gotländska förhållanden 

• Att utgöra underlag för bedömning av läget för miljömålet Levande sjöar och vattendrag, 

Ingen övergödning samt underlag för statusklassning inom vattenförvaltningen 

 

Förhoppningen är att resultaten ska visa på minskad näringsbelastning som ett resultat av de 

åtgärder som genomförs. 

Relaterade miljömål 
Utgör underlag för bedömning av miljömålet Levande sjöar och vattendrag och Ingen 

övergödning. 

 

Bakgrund och strategi 
Den samordnade recipientkontrollen i vattendragen startade 1988 med syftet att övervaka 

påverkan från jordbruk, industrin och enskilda och kommunala utsläpp av avloppsvatten. 

Fokus låg i första hand på transporten av närsalter till Östersjön. Under de senaste åren har en 

gradvis anpassning i programmet skett för att kunna uppfylla de krav som finns för 

miljöövervakningen i EU:s ramdirektiv för vatten. För analys av miljögifter hänvisas till 

delprogram miljögiftsscreening, PO Miljögifter. 

 

Objekturval 
I första hand väljs lokaler ut för att samla in bedömningsunderlag för statusklassning inom 

vattenförvaltning och uppföljning av miljömålet levande sjöar och vattendrag.  

 

Kvalitetssäkring 
Provtagningar sker av utbildad personal från Länsstyrelsen Gotlands län. Vattenkemiska 

analyser utförs av ackrediterat laboratorium: Eurofins AB. Kvalitetssäkring av data görs 

kontinuerligt av datavärd. Statistisk utvärdering saknas. 

 

Undersökning och undersökningstyper 
Undersökningstyp är Vattenkemi i vattendrag. I provtagningsprogrammet ingår totalt 26 

platser. Vid nio av dessa kommer prov tas och analys göras en gång per månad under hela 

programperioden. Vid övriga platser planeras prov och analys göras varje månad under ett av 

åren under programperioden, dvs vart 6:e år. Intervallen, varje månad, kan bli längre på grund 

av uttorkning under sommarmånaderna eller tjock is vintertid.  

 

De parametrar som analyseras är: pH, färg, turbiditet, alkalinitet, kemisk syreförbrukning, 

nitrat-kväve, totalkväve, klorid, absorbans, ammonium-kväve, konduktivitet, fosfatfosfor, 

totalfosfor samt absorbans på filtrerat prov. 
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Provplatser och frekvens 
 

Id Provplats Provfrekvens, varje månad 

Y49 Själsöån Vart 6:e år 

Y01 Lummelunda Årlig 

Y02 Ire Årlig 

Y05 Vägume Vart 6:e år 

Y07 Västerbjärs/Åminne Årlig 

Y29  Vallmyr Vart 6:e år 

Y08 Vallstena Vart 6:e år 

Y10 N. Aumunds (Barlingbo) Vart 6:e år 

Y11 S. Aumunds (Roma) Vart 6:e år 

Y12 Högbro Vart 6:e år 

Y15 Västergarnsån, Tofta Vart 6:e år 

Y39 Pavikens utlopp Årlig 

Y59 Halsegårdaån Vart 6:e år 

Y22 Lye Vart 6:e år 

Y21 Stånga Vart 6:e år 

Y58 Närsån, Burs Vart 6:e år 

Y24 När  Årlig 

Y26 Halorån, Rone Vart 6:e år 

Y27 Näs Årlig 

Y60 Nisseån Vart 6:e år 

Y16 Sproge Årlig 

Y61 Sprogeån Vart 6:e år 

Y18 Oxarve Årlig 

Y19 Ringome dike Vart 6:e år 

Y17 Levide Vart 6:e år 

Y53 Varbosån, Klintehamn Årlig 

 

Datahantering och datalagring 
Data levereras kontinuerligt till institutionen för miljöanalysvid SLU som är datavärd. Data 

finns tillgänglig från starten av programmet 1988 på sidan 

http://info1.ma.slu.se/max/www_max.acgi$Project?ID=Intro&pID=46 

 
Utvärdering och rapportering 
Den senaste sammanställningen och analysen gjordes av Medins 2010. De utvärderade även 

upplägget och de synpunkter som kom fram har arbetats in. 

 
Tidplan och kostnader 
 

Delprogram 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

SRK 70 000 170 000 70 000 70 000 70 000 70 000 

År 2016 ingår sammanställning, analys och utvärdering av delprogrammet. 

Samordning 
Samma provplatser som ex vis kiselalg. 

http://info1.ma.slu.se/max/www_max.acgi$Project?ID=Intro&pID=46
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Referenser 
Vattenkemiska tillstånd och trender i vattendrag på Gotland, Länsstyrelsens rapporter om 

natur och miljö nr 2010:16 
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Delprogram Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys 
 

Syfte och förväntat resultat 
• Att beskriva tillstånd och förändringar i artsammansättning, artantal 

• Att påvisa förekomst av vissa indikatorarter 

• Att följa upp förändringar som en effekt av kommande åtgärdsprogram inom 

vattenförvaltningen 

 

Relaterade miljömål 
Utgör underlag för bedömning av miljömålet Levande sjöar och vattendrag. 

 

Bakgrund och strategi 
Vattendrag och lokaler har i första hand valts ut för att sammanfalla med delprogrammen för 

vattenkemi och elfiske i rinnande vatten. Under senare delen av programperioden har nya 

lokaler tillkommit för att få in underlag till statusklassningen inom vattenförvaltningen.Som 

regel provtas lokalerna under en treårsperiod för att få ett medelvärde. Därefter följs resultatet 

upp under varje programperiod eller fortsatt årligen om lokalen ingår i det gemensamma 

delprogrammet eller om medelvärde ligger nära klassgräns till måttlig. 

 

Objekturval 
I första hand väljs lokaler ut för att samla in bedömningsunderlag för statusklassning inom 

vattenförvaltning och uppföljning av miljömålet levande sjöar och vattendrag. Fem lokaler 

ingår i det gemensamma delprogrammet och provtas årligen. 
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Sjö/vattendrag 

Lokalkoordinater 

(x) 

Lokalkoordinater 

(y) 

Gemensamt 

delprogram Frekvens 

Själsöån 6399424 1652239 

 

2015 

Lummelundaån 6404592 1654837 Ja Årligen 

Ireån 6415374 1666081 

 

2015 

Bångån 6409103 1683915 

 

2015 

Laxarveån 6400226 1676625 

 

2016 

Gothemsån 6391376 1676215 

 

2016 

Gothemsån 6372276 1658715 

 

2016 

Djupå 6380647 1674231 Ja Årligen 

Skarnviksån 6374959 1676175 Ja Årligen 

Närkån 6351685 1669523 

 

2017 

Snoderån 6346581 1641959 Ja Årligen 

Snoderån 6357287 1649282 Ja 2017 

Varbosån 6366347 1643436 

 

2017 

Idån 6372358 1641301 Ja Årligen 

Gothemsån 6388692 1669458 

 

2018 

Ireån 6406295 1664969 

 

Årligen 

Ireån 6409823 1665423 

 

2018 

Vägumeån 6408032 1679061 

 

2018 

Laxarveån 6403468 1675133 Ja Årligen 

Sprogeån 6350403 1643175 

 

2019 

Vikeån 6394614 1676732 

 

2019 

Gartarveån 6365142 1680005 

 

2019 

Gothemån 6383195 1658813 

 

2015 

 

Kvalitetssäkring 
Kurs i provtagningsmetodik och inrapportering till Medins biologi AB som utför analyserna.  

 

Undersökning och undersökningstyper 
Undersökningstyp: Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys. Version 3:1: 2009-03-13.. 

 

Datahantering och datalagring 
Datamängden Länsstyrelsens och Medins biologi AB samt nationell datavärd SLU. 

 

Utvärdering och rapportering 
Kontinuerlig utvärdering sker via Medins biologi och rapportering sker ffa i databasen VISS. 

 

Tidplan och kostnader 
 

Delprogram 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kiselalger 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 
 

OBS! Finansieras via vattenförvaltningsanslaget.  

 

Samordning 
Medins biologi AB och Vattenmyndigheten samt inom ramen för det gemensamma 

delprogrammet. 
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Referenser 
Kiselalger i vattendrag i Gotlands län 2009 (2010). Rapporter om natur och miljö nr 2010:9 

Kiselalger i vattendrag i Gotlands län 2010 (2011). Rapporter om natur och miljö nr 2011:4 

Kiselalger i vattendrag i Gotlands län 2011 (2012). Rapporter om natur och miljö nr 2012:6 

Kiselalger i vattendrag i Gotlands län 2012 (2013). Rapporter om natur och miljö nr 2013:6 

 

 

 

Delprogram Fiskeundersökningar i Själsöån 

Bakgrund och övervakningsstrategi 
Själsöån strax norr om Visby är det i särklass mest undersökta vattendraget i länet. Med start 

1992 har beståndet av lekvandrande havsöringar kartlagts. Årlig kontroll skedde sedan fram 

till 2006. Efter några års uppehåll startade övervakningen ånyo under 2010 och ambitionen är 

att övervakningen nu ska ske kontinuerligt. Syftet är att kunna följa fluktuationer i ett av de 

viktigare havsöringsbestånden på Gotland. 

 

Syfte och förväntat resultat 
Syftet är att kunna följa fluktuationer i ett av de viktigare havsöringsbestånden på Gotland och 

upprätthålla en för Gotland unik tidserie med kontroll av antalet lekvandrande havsöringar. I 

övervakningen ingår också att kontrollera antalet odlade öringar som vandrar upp i vatten-

draget. 
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Relaterade miljömål 
Levande sjöar och vattendrag. 

 

Objekturval 
Själsöån har valts för att den har en lång bakomliggande tidserie. 

 

Undersökning och undersökningstyper 
Finns inte framtagen. 

Datahantering och datalagring 
Data hanteras hos Sportfiskarna Gotland. 

 

Utvärdering och rapportering 
Årlig rapport skrivs av Sportfiskarna Gotland. 

 

Tidplan och kostnader 
 

Delprogram 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Fisk i Själsöån 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 

 

Samordning 
Sportfiskarna Gotland. 

 

 

Delprogram Grundvattennivåer 
 

Syfte och förväntat resultat 
Syftet med delprogrammet är att övervaka förändringar i grundvattennivåer. Delprogrammet 

kompletterar SGU:s nationella nät som främst studerar grundvattennivåförändringar i förhål-

lande till geologi, topografi och klimat. Den regionala övervakningen koncentreras istället till 

att specifikt över tiden följa upp och utvärdera grundvattennivåer där det finns stor potentiell 

risk för kvantitativ påverkan.  

 

Resultaten från mätningarna kommer att ge ökad kunskap om grundvattennivåer i länet. 

Resultaten kommer att användas för uppföljning av miljökvalitetsmålet Grundvatten av god 

kvalitet, vid tillsyn enligt miljöbalken och inom vattenförvaltningsarbetet (statusbedömning, 

underlag för åtgärder och uppföljning av åtgärder). 

 

Relaterade miljömål 
Resultaten kommer att användas vid uppföljningen av miljömålet Grundvatten av god kvalitet. 

 

Bakgrund och strategi 
På Gotland finns en säsongsmässig och geografisk variation i grundvattentillgång. Delpro-

grammet kommer att därför att fokusera på områden med mindre grundvattentillgångar, dvs 

främst kustnära områden med exploateringstryck och många enskilda brunnar. I programmet 

kommer även Gotlands speciella förhållanden att övervakas, exempelvis områden med små 

magasin och litet jordtäcke vilket ger snabba nivåförändringar. Delprogrammet kommer 

komplettera SGUs nationella grundvattenät som har syftet att övervaka mer opåverkade 

förhållanden.  
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Objekturval 
Övervakningen kommer att fokusera på områden med mindre grundvattentillgångar och 

förekomster som bedöms ligga i riskzonen att inte uppnå god kvantitativ status.  

 

Kvalitetssäkring 
Se gemensamt delprogram samt Kvalitetsäkringsplan för Gotlands län.  

 

Undersökning och undersökningstyper 
Kommer att genomföras enligt handledningen som är framtagen inom det gemensamma 

delprogrammet Regional miljöövervakning av grundvattennivåer.  
 

Datahantering och datalagring 
Länsstyrelsen kommer att samla in data och sedan lämna till datavärden SGU.  

 

Utvärdering och rapportering 
Utvärdering sker inom det gemensamma delprogrammet.  

 

Tidplan och kostnader 
 

Delprogram 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Grundvattennivåer 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 



47 

 

Samordning 
Länsstyrelsen samarbetar här med övriga länsstyrelser och SGU genom det gemensamma 

delprogrammet Grundvattennivåer i områden med risk för överuttag. Inom delprogrammet 

sker också samarbete med Region Gotland, SGU och Vattenmyndigheterna.  

 

Referenser 
Handledningen 

http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2012/Miljoover

vakningNivahandledning.pdf 

 

 

 

Delprogram Grundvattenkemi 
 

Syfte och förväntat resultat 
Syftet med delprogrammet är att genom provtagning och analys övervaka samt få en 

översiktlig bild av storskalig antropogen påverkan från markanvändningen på grundvatten-

kvaliteten, samt erhålla verifieringsunderlag till statusklassificeringen enligt vattenförvalt-

ningen.   

 

Relaterade miljömål 
Resultaten kommer att användas vid uppföljningen av miljömålen Grundvatten av god kvalitet 

och Giftfri miljö.  

 

Bakgrund och strategi 
Tidigare grundvattenkemimätningar visar att det finns problem med både antropogent och 

naturligt betingade ämnen i Gotlands grundvatten. Detta gäller både enskilda och allmänna 

vattentäkter. Tidigare år har olika typer av screeningar i de allmänna vattentäkterna 

genomförs, det provtogs bland annat dioxiner, PAH, bor, metaller och läkemedelsrester. 

Andra typer av undersökningar visar bland annat att förhöjda kloridhalter är vanligt, och i de 

mer jordbruksintensiva områdena hittar man både förhöjda halter av nitrat och bekämpnings-

medel i grundvattnet. Även förhöjda halter av bor samt olika typer av bakterier är relativt 

vanligt.  

 

Undersökningarna visar att behovet av ytterligare provtagning är stort, och att kunskaperna 

om grundvattnets kemi behöver förbättras. Resultaten används för uppföljning av miljökva-

litetsmålet, vid tillsyn enligt miljöbalken och inom vattenförvaltningsarbetet (statusbedöm-

ning, underlag för åtgärder och uppföljning av åtgärder).  

 

Objekturval 
Främst de förekomster som är i riskzonen att inte uppnå god kemisk status kommer att 

undersökas.  

 

Kvalitetssäkring 
Se gemensamt delprogram samt Kvalitetsäkringsplan för Gotlands län.  

 

http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2012/MiljoovervakningNivahandledning.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2012/MiljoovervakningNivahandledning.pdf
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Undersökning och undersökningstyper 
Kemiprovtagning som kommer att genomföras bland annat utifrån den handledning som är 

framtagen inom det gemensamma delprogrammet jordbruksmark och tätort.  
 

Datahantering och datalagring 
Länsstyrelsen kommer att samla in data och sedan lämna till datavärden SGU.  

 

Utvärdering och rapportering 
En utvärdering av resultaten i den Gotländska provtagningen planeras år 2018. SGU arbetar 

2014 med en utvärdering av det gemensamma delprogrammet Grundvatten påverkat av tätort 

och jordbruk.  

 

Tidplan och kostnader 
50 000 kr per år går till analyser av olika typer av ämnen. År 2019 planeras en större 

utvärdering av de undersökningar som hittills är genomförda.  
 

Delprogram 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Grundvatten 50 000  50 000  50 000  50 000  50 000  50 000  

Utvärdering      60 000  

 

Samordning 
Inom delprogrammet sker också samarbete och samfinansiering med Region Gotland, olika 

förvaltningar. Länsstyrelsen samarbetar också med övriga Länsstyrelser, Vattenmyndig-

heterna och SGU genom de gemensamma delprogrammen för grundvatten påverkat av 

jordbruk och tätort.  

 

Referenser 
Regional miljöövervakning av grundvatten påverkat av jordbruk och/eller tätort 

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2012/regio

nal-miljoovervakning-grundvatten-2012.pdf 

 

Dioxinrapport 

http://www.lansstyrelsen.se/gotland/SiteCollectionDocuments/Sv/Publikationer/Natur-och-

milj%C3%B6/2012/2012-05-dioxin-grundvatten.pdf 

 

 

 

  

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2012/regional-miljoovervakning-grundvatten-2012.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2012/regional-miljoovervakning-grundvatten-2012.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/gotland/SiteCollectionDocuments/Sv/Publikationer/Natur-och-milj%C3%B6/2012/2012-05-dioxin-grundvatten.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/gotland/SiteCollectionDocuments/Sv/Publikationer/Natur-och-milj%C3%B6/2012/2012-05-dioxin-grundvatten.pdf
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Programområde Kust och Hav 
 

Bakgrund och övervakningsstrategi 
Gotlands kust är lång och öppen och ett snabbt vattenutbyte sker mellan kustnära områden 

och utsjön. Gotland ligger i den minst föroreningspåverkade delen av Östersjön och de lokala 

föroreningskällorna är få och relativt lätta att identifiera. Närsaltsbelastning, bortsett från 

inflöden från utsjön, sker främst från lantbruk, enskilda avlopp och reningsverk. Havet har 

tidigare ägnats mindre intresse inom den regionala miljöövervakningen men under senare år 

har ett antal övervakningsinsatser genomförts och målsättningen är att skapa ett regionalt 

miljöövervakningsprogram som är anpassat för Gotland och där hänsyn också tas till de krav 

som ställs på rapportering inom vattenförvaltningen. 

 

Inom länet har övervakning av mjukbottenlevande makrofauna och vegetationsklädda bottnar 

varit prioriterade. Resultaten från undersökningarna visar generellt en god miljöstatus men de 

visar även på fluktuationer mellan år vilket är viktigt att följa upp med en fortsatt övervak-

ning. Strategin med övervakningen är att ge en bild av miljöstatus i Gotlands kustvatten, för 

trender och underlag till rapportering till vattenförvaltningen. Målsättningen är också att 

övervakningen ska bidra till uppföljning inom områden där marina naturreservat planeras. Så 

långt det är möjligt kommer samordning av de ingående delprogrammen att ske genom exem-

pelvis samordning av övervakningsområden, upphandling av konsulter, metodik mm.  

 

 
 

En sammanfattning av syfte med övervakningen inom programområdet är: 

 Ge underlag för uppföljning av både regionala och nationella miljömål 

 Underlag för arbetet med vattendirektivet 

 Följa indikatororganismer  

 Följa trender för tillståndet i havet 
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Prioriteringar inom programområdet 
Den miljöövervakning av kust och hav som finns i dag ger inte tillräckligt underlag för att 

bedöma miljöstatus i kustvattenförekomsterna enligt vattendirektivet. På grund av begränsade 

resurser saknas biologisk och kemisk mätdata från många områden, och där det finns mätdata 

är det inte alltid de uppfyller de bedömningsgrunder som anges i vattendirektivet. Följden blir 

att klassningar och beslut om miljötillstånd och förutsättningar grundar sig mer på experters 

uppfattning och annan information än på statistiska underlag.  

 

Genom att kontinuerliga regionala miljöövervakningsinsatser tidigare varit eftersatta i 

kustmiljön har inte möjligheter till uppföljning och trendanalyser funnits att tillgå. En fortsatt 

prioritering av mjukbottenlevande makrofauna och vegetationsklädda bottnar möjliggör 

sådana analyser. För att ytterligare stärka den regionala miljöövervakningen har länet beslutat 

att påbörja övervakning av miljögifter i fisk.  

 

I Havs- och vattenmyndighetens ”Riktlinjer för regionala miljöövervakningsprogram 2015-

2020, preciserade riktlinjer för akvatisk miljöövervakning” (2013) framgår det att övervak-

ning av fiskbestånd i kustvatten bör utökas för bedömning av miljötillstånd enligt havsmiljö-

direktivet. I mån av resurser vore det därför önskvärt att lägga till detta delprogram till det 

regionala övervakningsprogrammet. Tidigare har även övervakning av kransalger i kustmiljö 

genomförts med finansiering av ÅGP-medel
1
. Det är i dagsläget oklart om denna övervakning 

(hotade kransalger i brackvatten och hav) kommer fortsätta. Vid en utökad resurstilldelning 

kommer länet prioritera att denna övervakning fortlöper.  

 

Lista över ingående delprogram 
 Mjukbottenfauna, trend 

 Mjukbottenfauna, kontrollerande 

 Vegetationsklädda bottnar 

 Miljögifter i fisk 

 

Det finns delprogram inom andra programområden som har direkt anknytning till miljögifter: 

1. Miljögiftsscreening (PO Miljögifter). 

 

Övervakning i länet ej finansierad av statliga medel för regional 

miljöövervakning 
 

Gotlands Ornitologiska Förening: 

- Sjöfågelinventering (vinterfågelräkningen) 

 

  

                                                 
1
 Åtgärdsprogram för hotade arter 
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Delprogram Mjukbottenlevande makrofauna 
 

Syfte och förväntat resultat 
Mjukbottenfaunans sammansättning och numerär kommer att inventeras för att påvisa 

eventuella förändringar i havsmiljön. Undersökningen ger information om långsiktiga 

förändringar i den marina miljön till följd av övergödning och utbredning av syrefria bottnar. 

Övervakningen resulterar även hur den biologiska mångfalden ser ut samt uppskattningar av 

ett områdes produktionsförhållanden. 

Relaterade miljömål 
Undersökningarna är användbara för att fastställa ett områdes status i förhållande till 

miljömålen Hav i balans samt levande kust och skärgård, Giftfri miljö, Ingen övergödning 

samt Ett rikt växt- och djurliv.  

 

Bakgrund och strategi 
Övervakningen ger underlag för bedömning av miljötillståndet i kust- och havsområden samt 

för att inventera ett enskilt område ur natur- eller produktionssynpunkt. Större mjukbotten-

levande djur är lämpliga organismer att studera vid miljöövervakning eftersom dessa djur är 

känsliga för belastning av organiskt material, metaller och miljögifter. 

 

Objekturval 
Provtagningsstationerna har valts med hänsyn till rapporteringskrav inom vattenförvaltningen, 

geografisk spridning runt Gotland samt genom samordning med lokaler för den nationella 

provtagningen. Fyra områden är utvalda; ett kombinerat kust-/utsjöområde med trendprovtag-

ning utanför När på östra Gotland där 15 stationer provtas årligen varav 5 st ingår i den 

regionala övervakningen. I områdena kring Slite, Fårösund och Klintehamn kommer 

provtagning att ske på fem stationer i varje område genom kontrollerande övervakning vart 

3:e år.  

 

Den allmänt sett exponerade och öppna kusten runt Gotland samt att Gotland ligger i den 

minst föroreningspåverkade delen av Östersjön innebär att förhållandena generellt sett är 

relativt goda. Det finns heller inga riktigt omfattande lokala föroreningskällor. Slite, Fårösund 

och Klintehamn är dock tre områden där befolkningstätheten är högre och där påverkans-

graden därför kan tänkas vara högre än för kusten i allmänhet. Visby ligger mer öppet än 

dessa tätorter. I alla dessa tre områden mynnar också kommunala avloppsreningsverk. Tanken 

med valet av de tre områdena är att de skall kunna jämföras med det kombinerade kust-

/utsjöområdet som då kan ses som ett referensområde. Områdesvalet utgör också en grund för 

rapporteringen till vattenförvaltningen. I Sliteområdet har också ett par stationer förlagts inom 

det förslag till avgränsning som tagits fram för ett planerat marint naturreservat. Övervakning 

av makrofaunan ger därmed också möjligheter till uppföljning av utvecklingen inom 

naturreservatet. 

 

Kvalitetssäkring 
Provtagningarna sker genom samordning med den nationella bottenfaunaprovtagningen och 

analys och rapportering sker via ackrediterad konsult. Stockholms Universitet genomför 

provtagningen vid samma tid som för den nationella övervakningen. Se mer i kvalitetssäk-

ringsplan för Länsstyrelsen Gotlands län, beslutad 2008-06-10, reviderad 2013-04-26. 
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Undersökning och undersökningstyper 
Undersökningarna genomförs enligt Handledning för miljöövervakning - Mjukbottenlevande 

makrofauna - och erhållna abundansdata används för att beräkna Benthic Quality Index (BQI) 

för varje provtagningsstation och sammanvägd miljöstatus i respektive område. 

Datahantering och datalagring 
Insamlad data lagras på Länsstyrelsen och skickas till nationell datavärd, SMHI. 

 

Utvärdering och rapportering 
Årlig artikel i rapporten HAVET XX. Resultaten används i samband med utvärderingar inom 

HELCOM. Rapportering sker i Länsstyrelsens rapportserie Natur och Miljö. En utvärdering 

av resultaten är planerad år 2017 och en utvärdering av upplägget med eventuell revidering 

till år 2018. Mätdata kommer läggas in i VISS när en statusuppdatering av ekologisk status 

sker.  

 

Tidplan och kostnader 
Programmet genomförs med årlig provtagning i trendområdet och som kontrollerande 

provtagning vart tredje år i övriga områden. 

 

Delprogram 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bottenfauna 30 000 93 300 46 800 93 300 46 800 93 300 

 

Samordning 
Provtagningarna sker genom samordning med den nationella bottenfaunaprovtagningen. 

Övervakningen sker i samarbete med Stockholms Universitet. 

 

Referenser 
Länsstyrelsen i Gotlands län (2009). Undersökning av miljökvalitet i Fårösund, området 

utanför Slite och området utanför Klintehamn-Fröjel med utgångspunkt från 

mjukbottenfaunans sammansättning i maj 2008. Rapporter om natur och miljö nr 

2009:11.  

Länsstyrelsen i Gotlands län (2012). Regional miljöövervakning av mjukbottenfauna i 

kustområdet mellan När och Östergarn, Gotland år 2010. Rapporter om natur och miljö 

nr 2012:8 

Länsstyrelsen i Gotlands län (2012). Miljöövervakning av mjukbottenfauna i Gotlands 

kustområden, 2011. Rapporter om natur och miljö nr 2012:10.  
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Diagram med resultat från regional (REG När) och nationell (Nat När) bottenfauna-

övervakning 2007-2012. 
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Delprogram Vegetationsklädda bottnar, ostkust 
 

Syfte och förväntat resultat 
Delprogrammet har som syfte att redovisa tillstånd och trender mellan år med avseende på 

förekomst och struktur hos de vegetationsklädda bottensamhällena som indikator på 

långsiktiga förändringar av övergödning. Resultat utnyttjas för rapportering till vattenförvalt-

ningen. 

 

Relaterade miljömål 
Resultaten ger underlag för uppföljning av miljömålen Ingen övergödning, Hav i balans samt 

levande kust och skärgård samt Ett rikt växt- och djurliv. 

 

Bakgrund och strategi 
Makrovegetation övervakas nationellt vid fem olika stationer på södra Gotland. Syftet med 

den nationella övervakningen är att tillhandahålla referensmaterial för lokalt belastade 

områden. Det regionala programmet innebär en anpassning till det nationella genom att 

områden där belastningen förväntas vara större har valts i stor utsträckning. De områden som 

övervakas inom det regionala bottenfaunaprogrammet ingår alla även i programmet för 

vegetationsklädda bottnar.  

 

 
 
 
Objekturval 
År 2006 genomfördes en vegetationsinventering i sju områden runt Gotland. Syftet var att 

skapa en grund för upprättande av ett regionalt miljöövervakningsprogram för Gotlands 

kustvatten och att göra en bedömning av miljötillståndet. Inventeringarna har också bidragit 

till statusklassningar inom vattenförvaltningen. De områden som nu valts ut i det planerade 

regionala övervakningsprogrammet inkluderar de områden som ingår i det regionala 

bottenfaunaprogrammet (förutom det kombinerade kust-/utsjöområdet på östra Gotland); 
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Fårösund, Slite och Klintehamn plus ytterligare två områden där miljötillståndet är något 

påverkat; Burgsviken och Gansviken. Objekturvalet är därmed också anpassat till den 

nationella referensövervakningen.  

 

Kvalitetssäkring 
Kvalitetssäkring sker genom att undersökningarna genomförs enligt Handledning för 

miljöövervakning - vegetationsklädda bottnar - och att data och övrig relevant information 

lagras på Länsstyrelsen. Se mer i kvalitetssäkringsplan för Länsstyrelsen Gotlands län, 

beslutad 2008-06-10, reviderad 2013-04-26. 

 

Undersökning och undersökningstyper 
Undersökningarna genomförs enligt Handledning för miljöövervakning - vegetationsklädda 

bottnar - och täcker såväl hårda som mjuka bottnar och grunda vikar. Övervakningen omfattar 

alla större växter; alger, mossor och högre växter. 

 

Datahantering och datalagring 
Insamlad data lagras på Länsstyrelsen och skickas till nationell datavärd. 

 

Utvärdering och rapportering 
Rapportering sker i Länsstyrelsens rapportserie Natur och Miljö. En utvärdering av resultaten 

är planerad år 2015 och en utvärdering av upplägget med eventuell revidering till år 2016. 

Mätdata kommer läggas in i VISS när en statusuppdatering av ekologisk status sker. 

 

Tidplan och kostnader 
Programmet genomförs som kontrollerande övervakning med provtagning vart tredje år. 

 

Delprogram 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Vegetationsklädda 

bottnar 
160 000 - - 160 000 - - 

 

Samordning 
Programmet samordnas genom urvalet av lokaler med det regionala bottenfaunaprogrammet, 

den nationella vegetationsövervakningen och rapporteringskraven till vattenförvaltningen. 

Samordning sker även genom att vissa av lokalerna ligger inom områden där planering för 

bildande av marina naturreservat pågår vilket ger möjligheter till uppföljning av dessa. 

 

Referenser 
Länsstyrelsen i Gotlands län (2013). Inventering av vegetationsklädda bottnar i gotländska 

kustområden, 2012. Rapporter om natur och miljö nr 2013:4. 
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Delprogram Miljögifter i fisk 

Syfte och förväntat resultat 
Syftet med delprogrammet är att samla in kustfisk för provbankning samt att övervaka halter 

och variation av olika tungmetaller och organiska miljögifter. Ökad kunskap inom området 

bidrar till relevant underlag för bedömning av kemisk status, ekologisk status och miljöstatus 

inom vattenförvaltningen och havsmiljöförordningen som ligger som grund för fortsatt 

åtgärdsarbete för att uppnå god status. Gotlands kustvatten tillhör de vatten som är minst 

påverkade av lokala utsläppskällor vilket torde visa sig i halterna i stationär kustfisk. 

 

Relaterade miljömål 
Resultaten ger underlag för uppföljning av miljömålen Giftfri miljö samt Hav i balans samt 

levande kust och skärgård. 

 

Bakgrund och strategi 
Arbetet med kemisk övervakning av ytvatten är eftersatt vilket resulterat i en låg kunskaps-

nivå på området. Övervakning av miljögifter i fisk bidrar till att denna kunskapsnivå höjs 

vilket möjliggör en säkrare bedömning av den kemiska statusen i Östersjön. Det finns även ett 

stort intresse ur ett samhällsperspektiv att undersöka hur påverkad fisk från Östersjön är av 

miljögifter samt hur framtidstrenderna ser ut. Med anledning av detta finns det ett utökat 

behov av en övervakning av miljögifter i fisk på ett samordnat och kostnadseffektivt sätt. 

 

Objekturval 
Utvald art kommer att provfiskas vid 2 lokaler vid Gotlands kust. Detaljplaner för 

undersökningen kommer att utarbetas under 2015. 

Kvalitetssäkring 
Metoden för provtagning av fisk kommer i den mån det går följa Naturhistoriska riksmuseets 

beskrivna provtagningsmetodik av fisk och instruktioner som finns i Naturvårdsverkets 

undersökningstyp ”metaller och organiska miljögifter i fisk”. Upparbetning och analys sker i 

ackrediterade laboratorier. 

 

Undersökning och undersökningstyper 
Provbankning av fisk kommer utföras med efterföljande analys av miljögifter. Delprogram-

met kommer att i den mån det går, följa Naturvårdsverkets undersökningstyp ”metaller och 

organiska miljögifter”. Förslag på ämnen som kan vara aktuella är: kvicksilver, hexaklor-

bensen, hexaklorbutadien, kloralkaner, di(etylhexyl)ftalat (DEHP), polybromerade 

difenyletrar, dikofol, perflouroktansulfonat (PFOS), dioxiner, hexabromcyklododekan och 

heptaklor. Fler ämnen kan tillkomma. 

 
Datahantering och datalagring 
IVL. 

Utvärdering och rapportering 
Rapportering sker i Länsstyrelsens rapportserie Natur och Miljö. En utvärdering av resultaten 

är planerad år 2018. Mätdata kommer läggas in i VISS när en statusuppdatering av kemisk 

status sker. 
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Tidplan och kostnader 
Provfiske sker årligen med en utvärdering 2019. 

 

Delprogram 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Miljögifter i fisk 35000 35000 35000 35000 95000 35000 

 

Samordning 
I dagsläget pågår ett arbete med att ta fram ett gemensamt delprogram: ”Samordnad regional 

fiskprovbankning och övervakning av miljögifter i fisk.” Projektet befinner sig i startskedet så 

det är för tidigt att säga om det kommer att införas. Vid eventuellt införande kommer en 

regional anpassning till programmet genomföras. 
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Programområde Miljögifter 
 

Bakgrund och övervakningsstrategi 
På Gotland finns ingen kemikalietung industri och de gotländska företagens utsläpp av 

kemiska föroreningar är idag, med några undantag, relativt låg. Gamla nedlagda industri-

verksamheter har lokalt orsakat både mark- och grundvattenföroreningar. Gotlänningen själv 

(liksom sommarboende och turister) ger upphov till utsläpp av naturfrämmande ämnen genom 

sin konsumtion av kemiska produkter och varor som innehåller kemikalier. Kosmetiska och 

hygieniska produkter hamnar normalt till slut i avloppet och kan förorena sjöar och vatten-

drag. Många kemikalier kan långsamt läcka från varorna under deras livstid, till exempel från 

kläder och elektronik. Läckaget från en enskild vara kan verka försumbar. De stora volymerna 

av varor gör dock att det totala läckaget kan vara betydande och orsaka skador i miljön och 

påverka människor. Även via luften förs kemikalier till Gotland. För de flesta ämnen som 

förekommer på marknaden saknas i nuläget grundläggande kunskap, både om ämnenas miljö- 

och hälsoskadliga egenskaper och om hur ämnena används. Informationen om ämnens 

förekomst i varor är också bristfällig. Därmed försvåras kemikaliekontroll och förebyggande 

åtgärder. För vissa ämnen minskar halterna i miljön och människor. För andra ämnen ökar 

halterna, men för det stora flertalet saknas i nuläget kunskap om halter och hur de förändras.  

 

Bekämpningsmedel undersöks återkommande genom stickprov i tre ytvatten på Gotland. 

Provtagningarna visar att halterna har blivit lägre undantaget enstaka tillfällen (se Program-

område Jordbruksmark). I grundvattnet återfinns också bekämpningsmedel i låga halter. 

Omsättningen i grundvatten är långsam och bekämpningsmedel bryts inte ner varför det tar tid 

innan det försvinner.  

 

Olika substanser har analyserats inom miljögiftsscreeningen under programperioden 2009-

2014. På Gotland har prov oftast tagits från utloppet av Gothemsån samt från Visby 

avloppsreningsverk. Resultaten visar att många kemikalier återfinns i avloppsvatten och i 

mätbara halter i Gothemsån. Även läkemedel har analyserats och ett stort antal återfanns, även 

sådana som inte längre finns att köpa. Det finns inga kända risker för människor med de halter 

som uppmätts, däremot saknas kunskap om och hur läkemedel påverkar vattenlevande 

organismer. Under 2012/2013 analyserades läkemedel i flera stora grundvattenförekomster 

och där gjordes inga återfynd. 

 

En sammanställning av sedimentdata (Länsstyrelsen Gotland 2011) visar indikationer på att 

sedimenten i många större hamnområden innehåller förhöjda halter av förorenande ämnen 

(TBT, PAHer etc.) vilket bör följas upp med kompletterande undersökningar. 

 

Prioriteringar inom programområdet 
Behovet av mer kunskap om kemikalier är mycket stort. Det gäller kunskap såväl om vilka 

kemikalier, som i vilken halt och var de finns. De flesta mätningar görs i vatten trots att de 

mest påverkande kemikalierna ofta finns i högre halter i sediment eller i till exempel fisk. 

Analyser av kemikalier kostar mycket. Gotlands län har prioriterat miljögiftsscreening inom 

programområdet både under föregående programperiod och under kommande. Resultaten från 

screeningen används även inom arbetet med Vattenförvaltning för statusbedömningar och 

åtgärdsarbete. Det ger också underlag för uppföljning av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. 

Genom att screeningen är ett gemensamt delprogram finns många samordningsvinster för ett 

litet län som Gotland vid exempelvis val av kemikalier, kunskapsinsamling, upphandling av 
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analyser och gemensam utvärdering. Region Gotland, Samhällsbyggnadsförvaltningen har 

bidragit ekonomiskt (arbete) i stort sett varje år beroende på vilka substanser och/eller platser 

som ingår. Olika ämnen analyseras varje år.   

 

Det finns delprogram inom andra programområden som har direkt anknytning till miljögifter: 

 Miljögifter i fisk (PO Kust och Hav)  

 Kemi i grundvatten (PO Sötvatten) 

 Bekämpningsmedel (PO Jordbruksmark) 

Annan uppföljning som bidrar med kunskap kring miljögifter: 

 Inom arbetet med förorenade områden tas prov i olika media för analys av olika 

kemikalier. Det ger en bild av föroreningssituationen på specifika fastigheter. 

 Olika verksamheter tar prov och gör analyser inom sin egenkontroll. 

 På nationell nivå används ägg från sillgrissla från Stora Karlsö för tidsserier för olika 

miljögifter. Det ger en bild av den påverkan vi har i Östersjön runtomkring Gotland. 

Övervakning i länet ej finansierad av statliga medel för regional 

miljöövervakning 
 

 Förorenade områden, Länsstyrelsen i Gotlands län 

 Bekämpningsmedel i grundvatten (Region Gotland) 

 Hundra-undersökningen enskilda brunnar (Region Gotland) 

 Nationell övervakning – miljögifter i abborre från Bästeträsk och Horsan 

 Nationell övervakning – miljögifter i sillgrissleägg 

 

Lista över ingående delprogram 
 Miljögiftsscreening 
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Delprogram Miljögiftsscreening 

Syfte och förväntat resultat 
Genom medverkan i miljögiftsscreeningen ökas kunskaperna om de olika kemikalierna som 

mäts. Resultaten från mätningarna av kemikalier i miljön skall visa om kemikalien finns, i 

vilken materia och om halterna är höga/låga jämfört med övriga landet. Resultaten används 

även för uppföljning av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, vid tillsyn enligt miljöbalken och 

inom arbetet med vattenförvaltning (statusbedömning, underlag för åtgärder och uppföljning 

av åtgärder). För en del substanser som analyserats i vatten finns också miljökvalitetsnormer. 

 

Relaterade miljömål 
Resultaten används vid uppföljning av Giftfri miljö men även för Grundvatten av god kvalitét, 

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

 

Bakgrund och strategi 
Screeningen ger en bild av spridningen av miljögifter i miljön. Ämnen som väljs ut för att 

ingå i screeningen är vanligen sådana som används i stora mängder, som är svårnedbrytbara, 

som ackumuleras i biota och/eller som är giftiga för människa eller miljö i låga halter. Andra 

orsaker för urval av ämnen kan vara för att fylla luckor i data för riskbedömning eller för att 

motivera en riskreducerande åtgärd. Genom att det är ett nationellt och även gemensamt 

delprogram ger det underlag för jämförelser med övriga Sverige. För de miljögifter som hittas 

i sådana halter att de ex vis överskrider MKN eller andra riktvärden skall uppföljande 

undersökning ske. Inom delprogrammet görs även uppföljning och kontroll av halter specifikt 

för Gotland. 

 

Objekturval 
Beroende på vilka miljögifter som screenas väljs olika lokaler/matriser som kan vara 

intressanta. Grundplatserna är utloppet från Gothemsån som Gotlands största avrinnings-

område och Visby avloppsreningsverk som samlingspunkt för de urbana utsläppen från 

hushåll/industrier. Beroende på val av substans kan även grundvatten andra matriser eller 

andra platser bli aktuella.  

 

Kvalitetssäkring 
Se gemensamt delprogram samt Kvalitetssäkringsplan för Gotlands län. 

 

Undersökning och undersökningstyper 
Varierar beroende på vad som undersöks. 

 

Datahantering och datalagring 
Inom det gemensamma delprogrammet som samordnas av NV samlas data in och lämnas 

direkt till nationell datavärd. Vid uppföljande mätningar ansvarar Länsstyrelsen för att data 

lämnas till nationell datavärd. 

 

Utvärdering och rapportering 
Gemensam utvärdering sker genom Naturvårdsverket av olika konsulter. Efter varje omgång 

av miljögiftsscreening utvärderar Länsstyrelsen Gotlands län vilka substanser som behöver 

följas upp. Behov finns av en länsrapport vilket planeras till år 2016. En länsrapport 

Miljögiftsscreening 2006-2009 har tagits fram av Länsstyrelsen Gotland, se referenser. 
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Tidplan och kostnader 
Provtagning och analyser sker årligen med en regional utvärdering år 2016. 

 

Delprogram 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Miljögiftsscreening 40 000 75 000 40 000 40 000 40 000 40 000 

 

 

Samordning 
Samfinansiering sker med olika förvaltningar inom Region Gotland. I arbetet med att välja 

vilka miljögifter som bedöms som intressanta ur ett regionalt/lokalt perspektiv deltar förutom 

Länsstyrelsen Gotlands län, även miljö- och hälsoskyddsenheten och teknikförvaltningen vid 

Region Gotland. Beroende på vilka substanser som ska analyseras kan Region Gotland 

medfinansiera för att fler prover ska kunna tas och analyseras. Vid val av läkemedel sker även 

samarbete med Gotlands läkemedelskommitté. 

 Samordning sker med andra delprogram inom Sötvatten gällande val av provplatser. 

 Samordning med nationell screening sker genom metodval, tidpunkt m m 

 Samordning sker med Vattenförvaltningen kring val av substanser och provplatser 

 Resultaten används vid uppföljning av miljömålet Giftfri miljö  

 

Referenser 
Miljögiftsscreening på Gotland 2006-2009 (2009). Rapporter om natur och miljö nr 2009:16. 

 

 

 



62 

 

Programområde Hälsorelaterad miljöövervakning 
 

Bakgrund och övervakningsstrategi 
I den nationella miljöhälsoenkäten har svaren från Gotland när det gäller besvär av inomhus-

luft, besvär av trafikbuller, bostäder med fukt och mögel och exponering för miljötobaksrök 

legat nära snittet för hela Sverige. Det är också troligt att intaget av kadmium via födan är så 

högt att det påverkar folkhälsan, vilket mätningar på nationell nivå visar. Antagligen finns 

också påverkan via olika miljögifter människor utsätts för även i små halter. I luftmätningar 

har halten av partiklar (PM 10) i tätort legat för högt vilket är en risk för folkhälsan.  Även 

halten av marknära ozon är periodvis hög. Inom länet är problemen med radon förhållandevis 

små. På Gotland finns inget landsting, utan det är Region Gotland som ansvar för hälsofrå-

gorna och som Länsstyrelsen samarbetar med. Folkhälsoenheten inom Region Gotland gör 

regelbundet enkäter och deras två prioriterade målområden är:  

- delaktighet och inflytande  

- livsmiljö och levnadsvanor 

 

Miljö- och hälsoskyddsenheten vid Region Gotland genomför bullermätningar vid 

nöjeslokaler sommartid och kontrollerar livsmedel och badvattenkvalitet.  Inom länet sker 

även övervakning av radioaktivitet i form av ett samarbete mellan Strålsäkerhetsmyndigheten, 

Länsstyrelsen och Region Gotland.  

 

Programområde Hälsorelaterad miljöövervakning har också koppling till grundvatten inom 

programområde Sötvatten, eftersom grundvatten ofta är förorenat och är viktigt som livsmedel 

på Gotland. Koppling finns också till programområde Luft, Hav, Jordbruksmark och 

Miljögifter. 

 

Prioriteringar inom programområdet 
Programområde Hälsorelaterad miljöövervakning har prioriterats lågt för finansiering med 

RMÖ-medel i flerårsplan 2015-2020. Medverkan i de miljöhälsoenkäter som genomförs 

nationellt genom en förtätning är önskvärd. Den har prioriterats genom folkhälsomedel samt 

en mindre del för framtagande av regional rapport under år 2017. En del av den övervakning 

som sker inom andra programområden kopplar till PO Hälsorelaterad miljöövervakning. Där 

kan särskilt nämnas dricksvattenövervakningen och Region Gotlands övervakning av partiklar 

i luft.  

 

Tidplan och kostnader 
Under programperioden planeras för en regional rapport utifrån den förtätning av nationell 

miljöhälsoenkät som genomfördes år 2015. 

 

Delprogram 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Miljögiftsscreening - - 40 000 - - - 

 

I tabellen nedan är övervakning inom länet som kan kopplas till hälsorelaterad 

miljöövervakning sammanställd. Med hjälp att dessa underlag finns också möjlighet att göra 

sammanställningar och analyser av påverkan på hälsan hos befolkningen inom länet. 
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Vad mäts Utförare PO  

Luftkvalitet Region Gotland Luft 

Luftkvalitet NV, IVL Luft 

Dricksvattenkvalitet Region Gotland Sötvatten 

Dricksvattenkvalitet Länsstyrelsen i Gotlands län Sötvatten 

Badvattenkvalitet Region Gotland Sötvatten 

Radioaktivetet SSM och RTs bakgrundsmätning Hälsorelaterad mö 

Miljöhälsoenkäter Folkhälsomyndigheten Hälsorelaterad mö 

Folkhälsoenkäter Region Gotland Hälsorelaterad mö 

Övervakning i länet ej finansierad av statliga medel för regional 

miljöövervakning 
 

 Region Gotlands luftmätningar 

 Region Gotlands mätningar av dricksvattenkvalitet 

 Region Gotlands Badvattenprovtagning 

 Mätning av radioaktivitet 

 Nationella och regionala folkhälsoenkäter 

 

 


