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Förord 
 
SLU:s regleringsbrev för 2009 omfattade ett uppdrag att redovisa de miljöinformationsbehov 
som följer av EU-samarbetet, samt på vilket vis SLU:s fortlöpande miljöanalys i högre grad 
skulle kunna bidra till informationsförsörjningen. Uppdraget redovisades i september 2009, 
samtidigt som en informell överenskommelse träffades om fortsatt dialog om detaljerna. I den 
föreliggande rapporten redovisas dessa mera detaljerade förslag, tillsammans med översiktliga 
kostnadsuppskattningar.  
 
SLU ser rapporten som ett viktigt underlag för fortsatt dialog om utvecklingen av verksam-
hetsgrenen fortlöpande miljöanalys. Samtidigt ska förslagen betraktas som preliminära 
såtillvida att diskussioner om prioriteringar med våra uppdragsgivare är nödvändiga, liksom 
diskussioner om detaljer i projektinriktningen med andra utförare. Förslagen har utarbetats av 
koordinatorerna för SLU:s nio miljöanalysprogram, vilket borgar för en god förankring i 
nuvarande verksamhet samtidigt som förslagen på ett övergripande plan fyller sådana 
informationsluckor som identifierats i samråd med programmens avnämargrupper.  
Koordinatorernas förslag har sammanställts av Dr Tor-Björn Larsson - som nyligen avslutat 
sitt arbete vid den Europeiska miljöbyrån, EEA – i samråd med vicerektor Göran Ståhl och 
miljöanalyssekreterare Ann-Sofie Morén samt SLU:s interna samverkansråd för den 
fortlöpande miljöanalysen (FOMAR). 
 
Angelägna utvecklingsområden rör inte enbart de olika miljöanalysprogrammens sakfrågor, 
utan också hur SLU kan bidra till den internationella utvecklingen av hur miljöövervakning 
och fortlöpande miljöanalys bör bedrivas. Detta rör bl a utformning av mätprogram, 
vetenskapligt underbyggda analyser, samt perspektiv och resultatredovisningar som ger 
beslutsfattare helhetsbilder av såväl produktionsmöjligheter som miljökonsekvenser.   
  
 

 
 
Lisa Sennerby Forsse 
Rektor, SLU 
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Sammanfattning av förslagen 
 

Den fortlöpande miljöanalysen (foma) vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) samlar in 
data och presenterar analyser för uppföljning av de nationella miljömålen, för näringarnas 
strategiska beslut samt för samarbetet inom EU och internationella konventioner. Den 
ekonomiska omslutningen för foma-verksamheten uppgick till 287 Mkr år 2009.  
 
På uppdrag av regeringen presenterade SLU i september 2009 en kartläggning av framtida 
informationsbehov till följd av EU:s regelverk inom miljöområdet samt kommande 
utvärderingar av EU:s landsbygdsprogram. Rapporten berörde också utvecklingsområden 
inom EU samt internationella processer och konventioner med kopplingar till EU-
samarbetet. Tio områden med befintliga eller förväntade EU-regelverk bedömdes som 
centrala för utvecklingen av SLU:s fortlöpande miljöanalys (foma): 

‐ Ramdirektivet för vatten och dess dotterdirektiv 
‐ Ramdirektivet om marin strategi 
‐ Fågel- samt art- och habitatdirektiven 
‐ GMO-frågorna (GMO-direktivet) 
‐ Direktiv och förordningar som reglerar kemikalieanvändningen inom jordbruket, 

främst inom växtskyddsområdet 
‐ Monitoringmekanismen för hantering av klimatkonventionen, Kyotoprotokollet och 

kommande konventionsprotokoll 
‐ Den EU-gemensamma skogsövervakningen 
‐ Ett eventuellt nytt ramdirektiv för markfrågor 
‐ Livsmedelsområdets regelverk 
‐ Landsbygdsprogrammet 2007-2013 

Utöver ovanstående finns ett antal befintliga regelverk och nya initiativ inom EU som i 
varierande grad berör SLU:s foma-verksamhet. Exempelvis är nitratdirektivet från 1991 
viktigt, men informationsbehoven täcks i allt väsentligt av behoven från ramdirektivet för 
vatten och Landsbygdsprogrammen. Skogsövervakningen kommer sannolikt att få fastare 
former inom EU, inte minst genom EU:s nya (2009) direktiv om främjande av 
användningen av energi från förnybara energikällor. Ett annat exempel är den till Sverige 
lokaliserade nya EU-myndigheten ’Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av 
sjukdomar (ECDC)’ som är i färd att initiera övervakningsprogram med relevans för 
viltövervakningen inom foma-området.  
 
Viktiga är också ett flertal processer som syftar till harmoniserad hantering av miljödata 
inom EU (bl a inom det Europeiska miljöinformationssystemet Eionet och de s k 
European Data Centers, EU:s Inspire-direktiv för hantering av rumslig information, m fl). 
Viktiga att följa är också storskaliga internationella initiativ för miljöövervakning, som 
GEOSS och GMES, och därtill knutna program för insamling av data med stöd av bl.a. 
fjärranalys. 
 
I rapporten presenteras förslag till nysatsningar inom foma-verksamheten fram till 2015 ur 
följande perspektiv: 

‐ Behov av kompletterande information för etablerade EU-direktiv, förordningar och 
beslut, samt för utvärdering av Landsbygdsprogrammet 2007-2013. 
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‐ Behov till följd av EU-direktiv, förordningar och strategier som kan förmodas bli 
aktualiserade under den kommande 5-årsperioden. 

‐ Kunskapsbehov för konventioner och andra internationella processer som inte direkt 
motsvaras av krav på rapportering till EU. 

 
Behov av nya satsningar redovisas (kapitel 2) för SLU:s nio olika miljöanalysprogram 
(speglande de för SLU relevanta miljökvalitetsmålen): Jordbrukslandskap, Skog 
(inklusive vilt), Sjöar och vattendrag, Bebyggd miljö, Biologisk mångfald, Giftfri miljö, 
Övergödning, Klimat samt Försurning. Dessutom presenteras angelägen program-
gemensam verksamhet. GMO föreslås i dagsläget inte följas inom foma-arbetet men 
pågående forskning vid SLU möjliggör att en övervakning av GMO relativt snabbt kan 
initieras vid behov. 
 
En översikt av förslagna nysatsningar (kapitel 3) visar att tillkommande behov uppgår till 
56,9 Mkr/år, vilket innebär ca 20%  förstärkning av SLU:s nuvarande budget för 
fortlöpande miljöanalys: 
 
‐ För att tillfredställande bidra med underlag till rapporteringen till etablerade EU-

direktiv, förordningar och beslut, samt utvärdering av Landsbygdsprogrammet 2007-
2013 behövs en förstärkning med 42.1 Mkr/år. 

‐ För att bidra med underlag till förväntad rapportering enligt nyligen beslutade EU-
direktiv, förordningar m m bedöms 8,0 Mkr/år behövas. 

‐ För expertstöd och förhandlingsunderlag till EU-regelverk under utveckling, samt till 
icke EU-anknutna internationella överenskommelser föreslås satsningar som 
summerar till 6,8 Mkr/år. 

 
Som framgår av sammanställningen anknyter större delen av förslagen till redan beslutade 
regelverk inom EU.  I flera fall, beroende på överlappande rapporteringskrav, innebär 
dock de föreslagna projekten en förstärkning under flera av ovanstående kategorier. 
Projektförslagen har genomgående sorterats in under den ’högsta’ relevanta kategorin, 
vilket till en del förklarar kostnadsfördelningen ovan.  
 
Det är viktigt att betona att kategorisering efter beslutläge, utan beaktande av andra 
förhållanden, inte självklart är en bra grund för prioritering. En pro-aktiv satsning för att 
bygga upp kompetens och system för ett regelverk under utveckling kan ibland effektivt 
bidra till ett kostnadseffektivt slutresultat eftersom erfarenheter visar att det ger oss stora 
möjligheter att påverka de EU-gemensamma besluten om hur uppföljning och utvärdering 
ska utformas.   
 
De föreslagna förstärkningarna kan hänföras till följande regelverk och områden (för 
detaljer hänvisas till kapitel 2 och 3): 
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Landsbygdsprogrammet 2007-2013 

Viktiga frågor där förstärkning föreslås: 

‐ Helhetsbedömning av konsekvenserna av jordbrukets produktionsformer  
‐ Bedömning och övervakning av markens biologiska produktionsförmåga  
‐ Bevarande av biologisk mångfald samt ekologiska funktioner i jordbrukslandskapet 
‐ Analys av åtgärder för att begränsa växtnäringsläckage 
‐ Analys av användningen av bekämpningsmedel i jordbruket 
 
Nysatsningar föreslås om totalt 15,8 Mkr/år. 
 
Föreslagna satsningar levererar även underlag för direktiv och förordningar som reglerar 
kemikalieanvändningen inom jordbruket, ett eventuellt nytt ramdirektiv för markfrågor, 
livsmedelsområdets regelverk, ramdirektivet för vatten, ramdirektivet om marin strategi, 
samt fågel- och art- och habitatdirektiven. 

 
 

Fågel- och art- och habitatdirektiven samt EU:s strategi för biologisk mångfald 

Förstärkning föreslås för: 

‐ Bättre underbygda bedömningar av tillstånd, trender och hotfaktorer hos naturtyper 
och arter 

‐ Övervakning av invasiva främmande arter 
‐ Bedöming av ekosystemhälsa och ekosystemtjänster 
‐ Effektiv datahantering för att bl a möjliggöra bedömning av effekter på biologisk 

mångfald vid förändrat klimat 
  
Nysatsningar föreslås om totalt 9,3 Mkr/år. 
 
Föreslagna satsningar levererar även underlag för utvärdering av Landsbygdsprogrammen, 
ramdirektivet för vatten och FN:s konvention om biologisk mångfald. En särskild EU-
strategi för invasiva främmande arter är under utveckling. Bedömning av 
ekosystemtjänster efterfrågas i flera sammanhang, inklusive ett europeiskt bidrag till 
Millenium Ecosystem Assessment. Aktuellt europeiskt samarbete om hantering av data är 
European Biodiversity Data Centre samt LifeWatch-programmet. 
 
 
 
Ramdirektivet för vatten 

Viktiga frågor där förstärkningar föreslås: 

‐ Utvidgad och bättre underbyggd bedömning av tillståndet hos sjöar och vattendrag 
‐ Bedömning av långsiktigt kalkningsbehov för restaurering av mark och vatten 
‐ Uppföljning av kadmium och kvicksilver i mark, sjöar och vattendrag 
‐ Identifiering av reproduktionseffekter av miljögifter på vilda djur och boskap 

Nysatsningar föreslås om totalt 13,1 Mkr/år. 
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Föreslagna satsningar levererar även underlag för art- och habitatdirektivet, 
nitratdirektivet, kemikalieförordningen Reach samt biociddirektivet och konventionen om 
långväga gränsöverskridande luftföroreningar. 
 
 
EU:s monitoringmekanism 

För bättre uppföljning av åtgärder mot klimatförändringar samt reviderade rutiner för 
rapportering av rapporteringen av växthusgaser föreslås förstärkningar om totalt 3,5 
Mkr/år. Föreslagna satsningar levererar även underlag för arbetet med FN:s 
klimatkonvention i övrigt.  
 
 
Den EU-gemensamma skogsövervakningen 

Viktiga frågor där förstärkningar föreslås: 

‐ Helhetsbedömning av konsekvenserna av skogsbrukets produktionsformer 
‐ Hållbart nyttjande av skogsresurserna inklusive bedömning av faktorer av betydelse 

för ökat uttag av skogsbiomassa 
‐ Metoder för adaptiv inventering av skogsskador i syfte att begränsa skadeverkningar  
‐ Attityder till naturresursutnyttjande 

Nysatsning föreslås om totalt 8,8 Mkr/år. 
 
Föreslagna satsningar levererar även underlag för art- och habitatdirektivet, konventionen 
om långväga gränsöverskridande luftföroreningar, rapporteringen till Forest 
Europe/UNECE/FAO, samt förväntas ge underlag för kommande rapportering till 
direktivet om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. 
 
 
Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar 

För ett engagemang i ECDC:s initiativ till ett nätverk för övervakning av viltsjukdomar 
inklusive hälsorisker för människor (genom zoonoser) föreslås en nysatsning om 1,4 
Mkr/år. 
 

 
EU policy för den urbana miljön samt Europeiska landskapskonventionen 

Som stöd för utvecklandet av EU:s policy för den urbana miljön och den Europeiska 
landskapskonventionen föreslås utvecklingsinsatser inom följande områden: 

‐ Hållbar stadsutveckling   
‐ Barns hälsa och säkerhet i en förtätad urban miljö 
‐ Demokrati och utvecklande av landskapets resurser 

Nysatsning föreslås om totalt 2,5 Mkr/år. 

Övervakning av barns hälsa och säkerhet är också relevant för FN:s barnkonvention. 
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Programövergripande 

Förstärkningar syftar till: 

‐ Utveckling av nya generella metoder för att bedriva miljöanalys 
‐ Utveckling av vetenskapligt underbyggda metoder att fastställa lämplig omfattning av 

miljöövervakningsinsatser 
‐ Utveckling av metoder för presentation av miljöanalysresultat 
‐ Utveckling av information och tjänster för att möta kraven enligt EU:s Inspire-direktiv 

och nationell geodatasamverkan 
‐ Metodutveckling och internationellt samarbete inom fjärranalysområdet 
 
Nysatsning föreslås om totalt 2,5 Mkr/år. 
 
 
Ett viktigt motiv för att bedriva miljöanalys vid SLU är att synergierna med forskningen 
är omfattande. Utöver en kvalitetssäkring innebär närliggande forskning att nya frågor 
relativt enkelt kan inkluderas i foma-programmen om ekonomiska förutsättningar ges. 
Detta förhållande, samt att föreslagna projekten har utarbetats inom respektive program 
(jfr kapitel 2), innebär att eventuella nysatsningar enkelt skulle kunna effektueras.   Ett 
flertal förslag innebär också att miljöanalysarbetet breddas i riktning mot synteser och 
breda konsekvensanalyser, där olika markanvändning inom skogs- och jordbruk 
analyseras för att identifiera brukningsformer som effektivt utnyttjar markernas 
produktionsförmåga utan negativa miljökonsekvenser. Denna typ av analyser genomförs 
med fördel genom att kombinera forskning med fortlöpande miljöanalys. Till exempel kan 
prognosmodeller från forskningen tillämpas på miljöanalysdata för att utarbeta 
verklighetsförankrade scenarier för landskapets utveckling.    
 
Miljöfrågornas komplexitet innebär att de hanteras av ett flertal nationella myndigheter 
och organisationer, ofta i samverkan. En stor tillgång är de väl etablerade 
avnämarkontakterna inom den fortlöpande miljöanalysen vid SLU (jfr kapitel 2). I samråd 
med bl.a. nationella myndigheter kommer fortsatt utveckling av detaljerna i förslagen att 
behöva göras.  Likaså torde prioriteringar bland förslagen behövas. Dessa bör delvis 
betingas av politiska värderingar och myndigheters ambitioner rörande vilka delar av EU-
samarbetet Sverige ska vara framträdande inom. Förslagen täcker många myndigheters 
ansvarsområden och måste därför prioriteras utifrån olika behov. SLU betraktar dock de 
aktuella förslagen som viktiga för en fortsatt dialog med vår primära uppdragsgivare 
(Jordbruksdepartementet) om hur den fortlöpande miljöanalysen vid SLU bör utvecklas. 
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1. Miljöanalysen idag och i framtiden  
 

1.1 Inledning 
 
Vid sidan om forskning och utbildning bedriver Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 
omfattande verksamhet inom området fortlöpande miljöanalys (foma). Denna verksamhet 
innebär att återkommande insamla och sammanställa data, genomföra analyser, samt 
presentera resultat som underlag för beslut om hållbart nyttjande av de biologiska 
naturresurserna. Resultaten används främst för uppföljning och utveckling av de nationella 
miljökvalitetsmålen, för näringarnas strategiska beslut, samt för samarbetet inom EU och med 
internationella konventioner. Ett viktigt motiv för att bedriva miljöanalys vid SLU är att 
synergierna med forskningen är omfattande.  
 
Den ekonomiska omslutningen för foma år 2009 var 287 Mkr1 varav knappt halva beloppet är 
direkt statsanslag; detta motsvarar knappt 10% av SLU:s totala omsättning. 
 
I regleringsbrevet för 2009 fick SLU ett uppdrag att särskilt kartlägga de informationsbehov 
som följer av EU:s regelverk inom miljöområdet samt av kommande utvärderingar av EU:s 
landsbygdsprogram. Uppdraget omfattade också att föreslå vad SLU skulle kunna bidra med 
genom den fortlöpande miljöanalysen; det redovisades till jordbruksdepartementet i 
september2. Arbetet delades upp i (i) granskning av EU-direktiv, -förordningar och -beslut 
som efterfrågar miljöinformation, (ii) granskning av utvärderingen av Miljö- och landsbygds-
programmet 2000-2006 (särskilt slutsatserna om informationsbehov), samt (iii) analys av 
internationella processer och konventioner vid sidan av EU, eftersom dessa normalt har 
kopplingar till EU-samarbetet.   
 
Efterfrågan på miljöinformation till följd av det internationella samarbetet har ökat kraftigt 
under senare tid. Detta har fört med sig många nya arbetsuppgifter för bl a svenska 
myndigheter. SLU är dock sällan sakansvarig myndighet på nationell nivå utan har istället 
rollen att bidra med expertstöd, beslutsunderlag, samt analyser och data från miljöanalys-
programmen. I flera fall sammanställer SLU, på uppdrag från ansvariga myndigheter, 
underlag som till form och innehåll ligger den formella rapporteringen nära. SLU deltar även i 
olika expertgrupper som stöder de internationella processerna genom att precisera kraven på 
beslutsunderlag mm.  
 
Föreliggande rapport utgår från de allmänna överväganden som gjorde i föregående rapport 
och redovisar förslag till konkreta satsningar som bedöms viktiga för att täcka behoven av 
EU-miljöinformation fram till ca 2015, inom de områden SLU är verksamt. Det interna-
tionella miljösamarbetet är en viktig drivkraft för SLU:s foma-arbete. De svenska miljömålen 
och näringarnas behov av information för strategiska beslut är andra viktiga drivkrafter. De 
båda senare behandlas dock inte i denna rapport.    

 
 
Förslagen redovisas ur följande perspektiv: 
                                                 
1 Se vidare http://www2.slu.se/omslu/2010/arsredovisning.pdf 
2 Miljöinformation för EU-samarbetet - Hur kan SLU:s fortlöpande miljöanalys vidareutvecklas för att 
tillhandahålla efterfrågad information? Göran Ståhl, Ann-Sofie Morén & Tor-Björn Larsson. Rapport 46 sid. 
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‐ Behov av kompletterande information för etablerade EU-direktiv, förordningar och beslut, 
i linje med aktuella implementeringsstrategier. I samband med detta beaktas även 
informationsbehov för utvärdering av Landsbygdsprogrammet 2007-2013. 

‐ Behov till följd av EU-direktiv, förordningar och strategier som kan förmodas bli 
aktualiserade under den kommande 5-årsperioden. 

‐ Kunskapsbehov för konventioner och andra internationella processer som inte direkt 
motsvaras av krav på rapportering till EU. 

 
Förslagen redovisas programvis för SLU:s 9 olika miljöanalysprogram. Dessutom presenteras 
angelägen programgemensam verksamhet. 
 
 

1.2 Utvecklingstendenser 
 
I redovisningen av 2009 års regeringsuppdrag utpekas följande tio områden, där befintliga 
eller förväntade EU-regelverk bedöms centrala för utvecklingen av SLU:s fortlöpande 
miljöanalys: 
 
• Ramdirektivet för vatten och dess dotterdirektiv. Detta direktiv från år 2000 organiserar 
förvaltningen av inlandets yt- och grundvatten, samt kustvatten. Redovisningar för ramdirek-
tivet för vatten och tillkommande dotterdirektiv är viktiga för flera program inom SLU:s 
miljöanalys. Direktivet och rapporteringsprocessen beskrivs samlat under program Sjöar och 
vattendrag (avsnitt 2.4). 
 
• Ramdirektivet om marin strategi. Direktivet syftar till att uppnå eller bibehålla god 
miljöstatus i havsmiljöer. Eftersom direktivet är relativt nytt (2008) är det ännu delvis oklart 
vilken roll SLU kommer att få, men jordbrukets näringsläckage till haven kan förväntas ingå 
som en mycket viktig komponent. Frågorna hanteras inom program Sjöar och vattendrag 
(avsnitt 2.4) samt Övergödning (avsnitt 2.8). 
 
• Fågel- samt art- och habitatdirektiven. Dessa direktiv från 1979 respektive 1992 är grunden 
för EU:s naturvårdslagstiftning. Ökande krav på övervakning och rapporteringsunderlag har 
aktualiserats på senare tid. SLU har en central funktion i detta sammanhang, främst genom 
Artdatabanken. Området behandlas mer ingående under foma-programmet Biologisk 
mångfald (avsnitt 2.6). 
 
• GMO-frågorna (GMO-direktivet). Målsättningen med GMO-direktivet (2001/18/EG) är att 
etablera ett gemensamt regelverk inom EU för att skydda miljö och människors hälsa i 
förhållande till utplantering av GMO:s och försäljning av GMO-produkter på marknaden. I 
nuläget har SLU ingen direkt inblandning i det löpande arbetet i relation till direktivet. SLU 
bedriver dock framstående forskning inom området och i den mån efterfrågan på miljörela-
terad information inom området ökar har SLU goda möjligheter att införliva GMO-frågor i 
den fortlöpande miljöanalysen. 
 

 
• Direktiv och förordningar som reglerar kemikalieanvändningen inom jordbruket, främst 
inom växtskyddsområdet. EU:s växtskyddsdirektiv (91/414) reglerar vilka substanser som får 
godkännas för användning som växtskyddsmedel inom unionen. Detta direktiv kommer inom 
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kort att ersättas av en ny EU-förordning (1107/2009) som syftar till ett förstärkt skydd för 
hälsa och miljö. I en anknytande förordning från 2005 (396/2005) specificeras maximala 
mängder växtskyddsrester i livsmedel. Utöver växtskyddsdirektivet finns en förordning 
(2092/91/EEG) som styr användningen av växtskyddsmedel i ekologisk odling. Här regleras 
bl.a. villkoren för bekämpning av skadedjur, växtsjukdomar och ogräs.  
 
EU:s nya direktiv om hållbar användning av bekämpningsmedel (2009/128/EG) bygger på en 
nyutvecklad tematisk strategi för området. Direktivet är tänkt att förstärka regleringen av 
användningen av växtskyddsmedel inom unionen. SLU bör bland annat kunna få en mycket 
viktig roll i relation till det nya ramdirektivet inom pesticidområdet, se vidare foma-
programmet Giftfri miljö (avsnitt 2.7). 
 

EU:s Biociddirektiv (98/8/EG) reglerar användningen av alla bekämpningsmedel vid sidan av 
växtskyddsmedlen. SLU:s roll i relation till biociddirektivet är begränsad; dock pågår en 
utveckling av miljöanalysen inom djurhälsoområdet som skulle kunna bli betydelsefull 
framgent, se foma-programmet Giftfri miljö (avsnitt 2.7). 
 
• Monitoringmekanismen för hantering av klimatkonventionen, Kyotoprotokollet och 
kommande konventionsprotokoll. Detta beslut reglerar vad medlemsländerna måste bistå med 
för att EU ska kunna uppfylla sina förpliktelser mot FN:s klimatkonvention samt konven-
tionens Kyotoprotokoll. Detta behandlas övergripande under program Klimat (avsnitt 2.9). 
 
• Den EU-gemensamma skogsövervakningen. Denna omfattar bl.a. medlemsländernas 
åtaganden enligt konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar, vilka tills 
nyligen koordinerats och delfinansierats av EU (senast via Forest Focus-förordningen, som 
dock upphörde 2006). Dessutom pågår diskussioner om utökad samordning på 
skogsinformationsområdet kopplat till en ny grönbok för skogsfrågorna presenterad av EU- 
kommissionen under 2010.  SLU står för en stor del av den nationella skogsövervakningen i 
Sverige. Skogsövervakningsfrågorna behandlas samlat under program Skog (avsnitt 2.3) 
 

• Ett eventuellt nytt ramdirektiv för markfrågor. Förslag finns att samla markskyddet inom EU 
i ett särskilt direktiv. SLU har en omfattande kompetensbas och verksamhet inom nationell 
markorienterad övervakning och i den mån ett markdirektiv skulle inrättas är det troligt att 
SLU på olika vis skulle få viktiga roller att bistå med såväl expertkunskap som data och 
information, se vidare program Jordbrukslandskap (avsnitt 2.2). 
 
• Livsmedelsområdet. Vissa frågor inklusive nysatsningar inom detta område behandlas under 
foma-programmen Jordbrukslandskap (avsnitt 2.2) och Giftfri miljö (avsnitt 2.7). Ett stort 
antal EU-regleringar finns inom området. SLU:s medverkan är dock i nuläget begränsad, 
samtidigt som omfattande forskningsverksamhet innebär en potential för utveckling av foma-
verksamheten. 
 
• Miljö- och landsbygdsprogrammet 2007-2013. Särskilt relevanta för foma är de 
komponenter som efterfrågas för förbättrad uppföljning av näringsämnesläckage, 
växtskyddsmedel och biologisk mångfald. Detta behandlas samlat under program 
Jordbrukslandskap (avsnitt 2.2). 
 
Vid identifieringen av angelägen foma-utveckling är ovanstående punkter en viktig 
utgångspunkt, samtidigt som den programvisa fördjupade analysen även beaktar vissa 
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tillkommande behov. Ett sådant exempel är den till Sverige lokaliserade, relativt nystartade 
(2005), EU-myndigheten European Centre for Disease Prevention and Control, som initierat 
en planering av övervakningsnätverk med relevans för foma, se vidare under program 
Skog/viltövervakning punkt 2.3 nedan.   
 
Implementering och beslutläge avseende detaljerna i EU-direktiven är högst varierande. 
Numera är det dessutom vanligt att först etablera ett ramdirektiv som täcker ett förhållandevis 
stort problemområde och därefter successivt precisera åtagandena, inklusive eventuella 
rapporteringskrav. Vid behov kompletteras ramdirektiven med dotterdirektiv för avgränsade 
områden. Ett typiskt exempel är ramdirektivet för vatten från 2000 där ’first management 
cycle’ uppsummeras först 2015. Man har således ofta etablerat en plan för implementeringen 
med tidpunkter för olika steg, men det är inte alltid klart vilka exakta krav, på exempelvis 
rapportering, som skall gälla. I dessa sammanhang är därför en aktiv medverkan i de 
expertgrupper som skall utveckla form och innehåll i rapporteringen viktig.  
 
Äldre EU-direktiv är däremot ofta utomordentligt precisa, vilket legalt sett kan vara en fördel 
men innebär att önskvärd anpassning av regelverket till problemens utveckling och nya 
insikter blir besvärlig. Även när det gäller äldre direktiv kan dock implementeringsprocessen 
för bl a rapportering vara utdragen. Exempelvis innefattade art- och habitatdirektivet mycket 
detaljerade föreskrifter redan när det etablerades 1992 (inkl periodiciteten i rapporteringen). 
Däremot uttalades inga krav på objektivt insamlade underlagsdata och även om viss 
precisering skett tillät även den senaste rapporteringsomgången (2008) betydande inslag av 
”experts’ opinions”.   
 
För flera av ovanstående 10 områden råder en mer generell osäkerhet om när och i vilken 
form framtida åtaganden kommer att beslutas. Exempelvis har det tilltänkta ramdirektivet för 
markfrågor visat sig oväntat svårförhandlat. Farhågorna för skogsdöd orsakad av luft-
föroreningar under 1980-talet ledde till etablerandet av ett europeiskt övervakningssystem i 
linje med konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar, med ekonomiskt 
och legalt stöd av EU. Det tvingande EU regelverket har tills vidare ersatts med stöd till 
utvecklingsprojekt om skogsövervakningens framtida inriktning och samordning med 
nationella program. GMO-frågorna är av allmänpolitiska skäl svårbedömda samtidigt som de 
facto en utveckling sker vilken måste avspeglas i kommande miljöanalys. Frågor kring 
livsmedel, miljö och hälsa är under uppsegling och en kunskapsberedskap i form av bl a 
miljöanalys bör rimligtvis visa sig vara en god investering.  
 
Internationella strategier och överenskommelser, i vissa fall integrerade med EU-samarbetet, 
berör de flesta av SLU:s foma-program (se vidare kapitel 2). Ett exempel på en konvention 
som f n inte motsvaras av regelverk inom EU är den europeiska landskapskonventionen under 
Europarådet, se vidare under programmet Bebyggd miljö (punkt 2.5). De nationella behoven 
av information är ibland identiska med kraven på rapportering till EU. Generellt sett har de 
projekt som föreslagits tagit viss hänsyn till krav på kunskapsunderlag även för nationella 
bedömningar.  
 
Det är viktigt för foma-verksamheten att beakta det arbete som görs inom kommissionen och 
övriga EU-myndigheter för att hantera och tillgängliggöra miljörelaterade data. Detta har bl a 
lett till inrättandet av ett antal s k European Data Centers (EDC) som är knutna till olika EU-
organ, men där arbetet med utveckling, databashållande och analys till stor del kontrakteras 
till kompetenta institutioner i medlemsländerna. Exempelvis ansvarar den europeiska 
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miljöbyrån (EEA) i linje med sin roll i det Europeiska miljöinformationssystemet EIONET3 
för miljörelaterade European Data Centres inom följande fem områden: EDC Climate 
Change, EDC Biodiversity, EDC Land Use och EDC Air Quality. Vidare ansvarar EU 
kommissionens gemensamma forskningsinstitut (DG JRC) för EDC Forest. SLU är direkt 
engagerat i den övergripande implementeringen av bl a EDC Forest vid DG JRC och EDC 
Biodiversity vid EEA, jfr foma-programmen Skog och Biologisk mångfald under punkterna 
2.3 och 2.6 nedan.  
 
 

2. Utveckling av miljöanalysen vid SLU 
 
I detta kapitel beskrivs först kortfattat nuläget av SLU:s fortlöpande miljöanalys (2.1). 
Därefter presenteras angelägna framtidsfrågor för de olika foma-programmen samt relevant 
regelverk mm inom EU och internationella processer. För varje program ges också konkreta 
förslag om viktiga nysatsningar (2.2-2.10).   
 

2.1 Kort historik och nuläge 
 
Foma-verksamheten vid SLU har lång tradition; nationell skogsövervakning har bedrivits 
alltsedan SLU etablerades4. Genom Artdatabanken har SLU gradvis utvecklat sin roll inom 
området biologisk mångfald och denna verksamhet står idag för drygt en tredjedel av foma-
områdets ekonomiska omslutning. När delar av Naturvårdsverkets forskningsavdelning 
utlokaliserades till SLU vid mitten av 90-talet tillkom betydande verksamhet relaterad till 
sjöar och vattendrag. I samband med detta erhöll SLU också ett formellt uppdrag att bedriva 
fortlöpande miljöanalys. 
 
Nästa större utvecklingssteg togs 2005 då SLU erhöll statsanslag (via Jordbruksverket) för en 
vidareutveckling av foma-verksamheten. I samband med detta inrättades också den nuvarande 
fakultetsövergripande programorganisationen. Detta följdes 2009 genom nysatsningar på 
SLU:s foma-verksamhet i regeringens klimat- och energiproposition5. Utvecklingen sedan 
2005 har inneburit ett flertal viktiga förstärkningar. Bland annat har följande verksamheter 
tillkommit: 
 

 Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB), kopplat till den nationella 
övervakningen av bekämpningsmedel i vattenmiljön och luft.  
 

 Etablering av VattenNAV (Näringsämnen i AVrinningsområden) för att samla och 
förstärka SLU:s miljöanalyskompetens inom övergödningsområdet. VattenNAV 
bidrar till rapporteringen enligt såväl HELCOM och OSPAR, som till analysarbetet 
kopplat till Baltic Sea Action Plan.  
 

 Utökat stöd till vattenmyndigheternas arbete med utveckling och tillämpning av 
bedömningsgrunder för vattendrag, kopplat till EU:s ramdirektiv för vatten.  

                                                 
3 Regulation (EC) No 401/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the European 
Environment Agency and the European Environment Information and Observation Network, se vidare 
http://www.eea.europa.eu/about-us/who 
4 Riksskogstaxeringen har bedrivits sedan 1923, se http://www-riksskogstaxeringen.slu.se/ 
5 I samband med att dessa medel tillkom upphörde finansieringen via Jordbruksverket 
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 Återkommande heltäckande skogs- och habitatkartering av svensk skogsmark genom 

kombination av fjärranalys och fältdata från Riksskogstaxeringen. Verksamheten 
bidrar till EU-gemensamma Corine Landcover6, samt till bl a Skogsstyrelsens och 
Riksskatteverkets behov av heltäckande skogsinformation. 
 

 Uppföljning av småbiotoper i jordbrukslandskapet samt tillståndet i ängs- och 
betesmarker, kopplat till den nationella landskapsövervakning (NILS) som SLU 
genomför på uppdrag från Naturvårdsverket. Arbetet genomförs på uppdrag av 
Jordbruksverket för att följa upp nationella miljökvalitetsmål och EU:s miljö- och 
landsbygdsprogram. 
 

 Ansvar för den årliga klimatrapporteringen till FN:s klimatkonvention och Kyoto-
protokollet inom området ”markanvändning och skogsbruk” (inom SMED-
konsortiet).  

 
 Samarbete inom det s k Euro-fluxnätverket bl a för att genom fältmätningar av 

växthusgasflöden i olika naturtyper verifiera den årliga rapportering som sker till FN:s 
klimatkonvention, i linje med konventionens riktlinjer. 
 

 Inventering och rapportering enligt kraven i EU:s art- och habitatdirektiv. Detta 
omfattar bl a metodutveckling inom ramen för ett delvis EU-finansierat Life+ projekt.  
 

 Medverkan i European Topic Centre for Biodiversity (under den Europeiska 
miljöbyrån, EEA). EEA:s Topic Centres levererar de analyser EEA behöver för sitt 
arbete med att bedöma miljötillståndet i Europa. 
 

 Medverkan i EU-kommissionens gemensamma forskningsinstituts (JRC) projekt E-
forest, som syftar till att bygga upp en EU-gemensam databas med harmoniserad 
skogsinformation i linje med JRC:s European Forest Data Centre. 
 

 Etablering av ett ramverk för viltövervakning och analys av viltinventeringsdata, som 
bl a årligen används för att analysera tillgången av dalripa inför jaktsäsongen. 
 

 Etablering av ett miljöövervakningprogram kopplat till djurhälsa, med fokus på 
biocidbelastning och reproduktionsförmåga hos utvalda predatorer. 

 
 Etablering av särskilda ytor för övervakning av markkemi, vegetationsutveckling och 

ämnesflöden i normal- och intensivbrukad skogsmark. 
 

 Initiering av ett miljöanalysprogram för bebyggd miljö, som bl a ska bidra till 
uppföljning av det nationella miljökvalitetsmålet samt till den Europeiska 
landskapskonventionen. 
 
 

 

                                                 
6 http://www.eea.europa.eu/publications/COR0-landcover    
www.lantmateriet.se/templates/LMV_Page.aspx?id=1430 



15 
 

Utvecklingen av foma-verksamheten har således accelererat sedan 2005 och i dagsläget finns 
ett stort antal nya verksamheter jämfört med läget för ca 10 år sedan. De nya verksamheterna 
har etablerats i nära samråd med avnämare (oftast nationella myndigheter) och ibland som 
direkta uppdrag från dessa. Allmänt gäller att SLU:s miljöanalys utvecklas och drivs i nära 
samverkan med nationella myndigheter (och andra utförare) för att undvika luckor och 
överlapp. 
 
För den fortsatta foma-utvecklingen är det angeläget att konsolidera de nu etablerade 
verksamheterna. Därutöver finns betydande tillkommande behov, bl a till följd av EU-
lagstiftningen, vilket behandlas utförligt i senare avsnitt.  
 
Som en utgångspunkt för den fortsatta utvecklingen av foma-verksamheten har SLU:s styrelse 
nyligen antagit följande inriktningsmål7: 
 
- Det ska finnas en stark koppling mellan fortlöpande miljöanalys och övriga 

verksamhetsgrenar inom SLU. 

- Verksamheten ska vara ledande i Europa och bidra aktivt till den internationella 
utvecklingen av vetenskapligt grundad miljöanalys. 

- Verksamheten ska leverera beslutsunderlag som medger att frågeställningar knutna 
till resursutnyttjande och miljökonsekvenser kan vägas samman. 

Synergierna med forskningen – och även utbildningen – är grunden för att foma-verksamhet 
bedrivs vid SLU. I det andra målet fastslås att fokus i högre grad bör ställas på den 
internationella utvecklingen. Det tredje målet är nyskapande i och med att en generell 
inriktning för verksamhetsutvecklingen anges, d v s att syntesorienterade beslutsunderlag ska 
utvecklas så att frågor knutna till resursutnyttjande och miljökonsekvenser kan belysas 
samtidigt. SLU:s målsättningar ligger helt i linje med  motiven till, och målsättningarna för, 
en förstärkt foma-verksamhet vid SLU i regeringens klimat- och energiproposition.  

Genom ett ökat internationellt engagemang kan SLU medverka till ett bra slutresultat för 
miljöarbetet, säkra relevansen för våra specifika förhållanden, samt bidra till att marknadsföra 
nationella prioriteringar i det internationella samarbetet. Genom ett mera syntesorienterat 
arbetssätt kan SLU medverka till att lyfta miljöanalysarbetet från att i första hand reagera på 
miljöproblem till att proaktivt ge vägledning om vilken markanvändning som är gynnsam ur 
både produktions- och miljöperspektiv.   

 
 

                                                 
7 SLU verksamhetsidé, vision samt mål antagna av styrelsen hösten 2009. Ledningskansliet, SLU 2009-12-09. 
Här lätt modifierade för att läsbarhetsmässigt passa in i presentationen. 
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2.2 Jordbrukslandskap 

Program Jordbrukslanskap ska ge en helhetsbild av miljökvaliteten i jordbrukslandskapet. 
Resultaten ska användas för nationell uppföljning av miljökvalitetsmålet ’Ett rikt 
odlingslandskap’ samt ge underlag för uppföljning av EU:s jordbrukspolitik 
(Landsbygdsprogrammet) och rapportering till EU:s art- och habitatdirektiv avseende 
jordbrukslandskapet. I dessa frågor finns redan idag en mycket nära samverkan med 
Jordbruksverket  och Naturvårdsverket. 
 
Under hela perioden sedan 2005 har de löpande projekten Markpackning, Mark- och 
grödoinventeringen och NILS utgjort kärnan i programmet . Inom markområdet är de 
befintliga projekten väl integrerade med övrig forskning och utbildning. Mark- och 
grödoinventeringen beskriver näringstillstånd i mark och gröda och används bl.a. för 
validering av de modellberäkningar som används för Sveriges klimatrapportering inom 
jordbruksmark. I kombination med förbättrade data på fysiskt och biologiskt tillstånd hos 
åkermarken finns stora möjligheter att använda databasen som plattform för analys, 
uppskalning och prognoser. 

. 
En central del av programmet är NILS-projektet, som övervakar förutsättningarna för 
biologisk mångfald i ett landskapsperspektiv i alla terrestra naturtyper8. De nationella 
miljökvalitetsmålen är utgångspunkter för analyser av landskapets sammansättning och 
förändringar, i samordning med bl a Svensk Fågeltaxering och Riksinventeringen av skog. 
NILS-projektet är särskilt viktigt för naturtyper där tillgången på data för närvarande är 
begränsad, t ex jordbrukslandskap, myrar och fjäll. NILS är en plattform för landskapsdata, 
och flera av foma-programmets projekt som berör biologisk mångfald i jordbrukslandskapet 
har tillkommit som en direkt följd av NILS infrastruktur, exempelvis uppdrag från 
Jordbruksverket och länsstyrelserna som rör ängs- och betesmarker och småbiotoper vid 
åkermark. Samarbete sker även med Riksantikvarieämbetet för utveckling av nationell 
kulturmiljöövervakning i jordbrukslandskapet. 

 
Därutöver ingår en satsning på att säkerställa lagring och tillgänglighet av data om 
radiocesiumtillståndet i jordbruksmark och gröda i de län i Sverige som fick det största 
nedfallet som en följd av Tjernobylolyckan 1986 samt för att säkerställa och vidareutveckla 
nätverket med insektsfällor för bladlöss och andra insektsgrupper för bl a växtskydd och 
biologisk mångfald. 

 
 

Framtida huvudfrågor 
 
Jordbrukets centrala uppgift är att producera livsmedel. I ambitionen att förmedla en 
helhetsbild över konsekvenserna av produktionsformer på markanvändning, återcirkulation av 
resurser, miljö, klimat, landskap och naturvärden ingår också att belysa dessa med hjälp av 
övergripande analysverktyg såsom energi- och livscykelanalyser samt hur ekonomiska 
styrmedel kan användas för att optimera människans välbefinnande och ekosystemens hälsa 
både i ett nationellt och i ett globalt perspektiv.    
 
 
 
 
                                                 
8 nils.slu.se 
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Som ett stöd för detta bedöms särskilda insatser behövas avseende: 
‐ Bedömning och övervakning av markens biologiska produktionsförmåga 
‐ Bevarande av biologisk mångfald i ett fragmenterat landskap under förändrat klimat 
‐ Analyser av åtgärder för att begränsa växtnäringsläckage 
‐ Analyser av möjligheter till begränsad användning av bekämpningsmedel 
 
Samverkan krävs med bl a programmen Sjöar och vattendrag, Biologisk mångfald, Giftfri 
miljö, Övergödning och Klimat.  

 
 

Informationsbehov som följer av EU:s regelverk och internationella åtaganden 
 
 Landsbygdsprogrammet 2007-20139 

De övergripande målen för EU:s landsbygdsprogram (LB-P), vilka finansieras dels genom EU 
och dels nationellt är att:  

‐ Genom stöd för omstrukturering, utveckling och innovation stärka jord- och 
skogsbrukets konkurrenskraft 

‐ Genom stöd för markförvaltning förbättra miljön och landsbygden höja livskvaliteten 
på landsbygden och  

‐ Uppmuntra till diversifiering av näringsverksamheten 
 
LB-P utgör en samlad hantering av i första hand EU:s rådsförordning nr 1698/2005 om stöd 
för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden10 samt kommissionens 
tillämpningsförordning 1974/2006. Enligt Rådsförordningen (artikel 84) ska landsbygds-
programmen bedömas på förhand, efter halva tiden och i efterhand. I utvärderingarna ska det 
göras en bedömning av programmets effekter mot bakgrund av gemenskapens strategiska 
riktlinjer och specifika problem beträffande landsbygdsutveckling i medlemsstaten i fråga, 
med beaktande av vad som krävs i fråga om hållbar utveckling och miljöpåverkan för att 
gällande gemenskapslagstiftning ska kunna följas. Utvärderingen ska göras av oberoende 
utvärderare. Resultaten ska göras tillgängliga med vissa förbehåll enligt EU:s lagstiftning. En 
särskild Övervakningskommitté ska inrättas i varje medlemsstat för att följa upp 
programmens framsteg och föreslå eventuella förändringar.  
 
Programmets förvaltningsmyndighet och övervakningskommitté ska använda sig av löpande 
utvärderingar för att: 

‐ Granska programmens framsteg i förhållande till målen med hjälp av resultat- och, om så 
är lämpligt effektindikatorer 

‐ Höja kvaliteten i programmet och i genomförandet 
‐ Granska förslag till mer omfattande ändringar i programmen 
‐ Förbereda utvärderingen efter halva tiden och utvärderingen i efterhand 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Text tillhandahållen av Per Persson, Jordbruksverket  
10 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:277:0001:0040:SV:PDF 
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Tillämpningsförordningen preciserar bl a hur landsbygdsprogrammen ska struktureras och 
vilket innehåll varje kapitel ska ha. Tillämpningsförordningen har också instruktioner för 
innehållet i de obligatoriska årsrapporterna om programmens utveckling samt anger preciserade 
bestämmelser om övervakning och utvärdering (Avsnitt 4) som bl a innebär: 

‐ Utvärdering efter halva tiden och i efterhand ska överlämnas till kommissionen senast den 31 
december 2010 respektive senast den 31 december 2015 (artikel 61) 

‐ En gemensam uppsättning av indikatorer för utgångsläge, utfall, resultat och måluppfyllelse 
ska användas som finns förtecknade i bilaga till förordningen 

‐ För att mäta utvecklingen beträffande måluppfyllelsen ska preliminära mål för utfall och 
resultat och indikatorer för måluppfyllelse fastställas  

‐ Riktlinjer rörande den gemensamma övervaknings- och utvärderingsramen (CMEF) ska 
fastställas av kommisionen i samverkan med medlemsstaterna 
 

SLU har, till stor del baserat på underlag från foma-programmet Jordbrukslandskap, 
genomfört en slututvärdering av det förra landsbygdsprogrammet, LBU 2000-2006. Det nya 
landsbygdsprogrammet för perioden 2007-2013 har i stort sett samma fokus och typ av stöd; 
även före år 2000 fanns ett landsbygdsprogram, men då i betydligt mindre omfattning. 
 
Inom Landsbygdsprogrammet 2007-2013 utbetalas miljöersättningar till bl a11:  

- Biologisk mångfald och kulturmiljöer i betesmarker, slåtterängar och våtmarker 
- Värdefulla natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet och i renskötselområdet  
- Traditionella kulturväxter och husdjursraser  
- Minskade växtnäringsförluster från jordbruksmark  
- Miljöskyddsåtgärder  
- Ekologiska produktionsformer  
- Extensiv vallodling för miljön och det öppna landskapet 

 
Program Jordbrukslandskap bidrar redan idag med viktiga underlag för utvärdering av de 
första två punkterna (betesmarker, slåtterängar, våtmarker samt värdefulla natur- och 
kulturmiljöer), och bör ha ambitionen att stärka sin verksamhet även för övriga12. För 
växtnäringsförluster finns redan en väl fungerande verksamhet inom program Övergödning, 
och samordningsvinster mellan programmen bör tas tillvara. 
 
Inom EU (framför allt Europeiska miljöbyrån, EEA) har genomförts ett arbete med att 
utveckla miljöindikatorer för jordbruksområdet. Bl a har stor möda nedlagts på att utpeka s k 
’High Nature Value’-områden inom jordbrukslandskapet i Europa.  SLU bör bli mer aktivt i 
framtida utvecklingsarbete, inte minst i form av demonstrationsprojekt baserade på svenska 
data.  
 
 
 
 
 
                                                 
11 Landsbygdsprogram för Sverige 2007‐2013. Jordbruksdepartementet  
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/08/27/24/8814337a.pdf  
12 I den inledningsvis – kapitel 1 - nämnda rapporten till regeringen 2009 om miljöinformation för EU-
samarbetet analyserar SLU bl a behovet för uppföljning av LBU:s miljöeffekter, främst ur perspektivet vad SLU 
skulle kunna förbättra. Detta avspeglas i de särskilda insatserna under ’Framtida huvudfrågor’ ovan. 
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 EU:s art- och habitatdirektiv 

För en övergripande presentation av detta direktiv hänvisas till foma-programmet Biologisk 
mångfald (punkt 2.6). Projekt inom foma-programmet Jordbrukslandskap (NILS och det 
NILS-anknutna uppdraget om naturvärden i ängs- och betesmarker) bidrar med omfattande 
dataunderlag för nationell uppföljning av habitat på biogeografisk nivå, d.v.s. utanför 
skyddade områden, framför allt för fjällhabitat, myrar samt gräsmarker. 
 
 
 Ett eventuellt nytt EU-ramdirektiv för markfrågor. 
Grunderna för vad som skulle kunna bli ett viktigt direktiv för markområdet finns 
samlade i EU:s ’Soil Thematic Strategy’13. EU-kommissionen identifierade redan 2002 “the 
main eight threats to which soils in the EU are confronted. These are erosion, organic matter 
decline, contamination, salinisation, compaction, soil biodiversity loss, sealing, landslides and 
flooding”14. Ett förslag till ett ramdirektiv för markfrågor presenterades i linje med detta 
200615. Bakgrunden är att olika EU-rättsakter inom andra områden (vatten, avfall, kemikalier, 
etc.) på olika sätt bidrar till markskyddet, men eftersom dessa har andra grundläggande 
målsättningar upplevs de inte som tillräckliga för markskyddsarbetet inom EU. Något beslut 
ett ramdirektiv har ännu ej fattats av ministerrådet och Europaparlamentet men kommissionen 
driver fortsatt frågan om ett samlat grepp på markskyddet, senast i en rapport februari 2010 
’Soil biodiversity: functions, threats and tools for policy makers'16. 
 
SLU har deltagit i utvecklandet av EU:s markstrategi och kommer förmodligen ha en viktig 
roll när markdirektivet implementeras genom att utforma lämpliga indikatorer för uppföljning 
på nationell och europeisk nivå. SLU har en omfattande kompetensbas och verksamhet inom 
nationell markorienterad övervakning, bl.a. genom ansvar för stickprovsbaserade 
markinventeringar inom såväl skog som jordbrukslandskap. I den mån det särskilda 
markdirektivet eller motsvarande skulle inrättas är det troligt att SLU på olika vis skulle få 
viktiga roller att bistå med såväl expertkunskap som data och information. 
 
 
 Konventionen om biologisk mångfald  

För en övergripande presentation av denna konvention hänvisas till foma-programmet 
Biologisk mångfald (punkt 2.5). Foma-programmet Jordbrukslandskap har via det 
rikstäckande och naturtypsövergripande miljöövervakningsprogrammet NILS möjlighet att 
leverera data för en stor del av de generella naturtyps- och biodiversitetsindikatorer som är 
aktuella för CBD. Arbetet med att utveckla indikatorer och analyser av generella 
biodiversitetstrender inom NILS har stor potential och bör vara högt prioriterat. Etablerade 
samarbeten och tilläggsuppdrag finns redan idag som kan knyta mängdskattningar och trender 
för fåglar, vilt, smågnagare och fjärilar till NILS landskapsdata (se även 
Skog/Viltövervakning, avsnitt 2.3). 
. 
 
 
 

                                                 
13 http://ec.europa.eu/environment/soil/three_en.htm 
14 Communication ‘Towards a Thematic Strategy on Soil Protection’ (COM(2002) 179) 
15 http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/com_2006_0232_en.pdf 
16 http://ec.europa.eu/environment/soil/biodiversity.htm 
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 Landskapskonventionen. 

För en övergripande presentation av denna konvention hänvisas till foma-programmet 
Bebyggd miljö (punkt 2.5). Foma-programmet Jordbrukslandskap har  klara kopplingar via 
NILS mot pågående utveckling av miljöövervakning av biologisk mångfald och 
upplevelsevärden i tätortsnära miljöer. NILS har också ett väletablerat samarbete med 
riksantikvarieämbetet, som är ansvarig myndighet, för att utveckla metoder och bygga upp en 
infrastruktur för nationell övervakning av kulturmiljövärden. 
 
 
 
 
Nya angelägna satsningar 
 
För att SLU ska kunna bidra i ännu högre grad i uppföljningen av EU:s jordbrukspolitik och 
miljömålen ’Ett rikt odlingslandskap’ och ’Ett rikt växt- och djurliv’ krävs en förstärkt 
basresurs inriktad på: 
 
1. Förbättrade indikatorer, analysverktyg och förklaringsmodeller: Detta ska ge en bättre 

helhetssyn på jordbrukslandskapets komponenter, jordbruksproduktionens villkor och 
ekonomi samt olika brukningsformer och i viss mån även hälsoeffekter. Utvärderingar av 
de omfattande styrmedel som finns i jordbruket måste kunna hanteras utifrån kvantitativa 
och objektiva kriterier, vilket idag är svårt eftersom dataunderlaget är mycket ojämnt. I ett 
första steg utvärderas behovet av nya indikatorer för miljökvalitetsmålen och för 
uppföljning av styrmedel i jordbrukslandskapet, med utgångspunkt i NILS datainsamling 
och infrastruktur samt befintliga projekt för åkermark. I nästa steg utvecklas generella 
modeller för att prediktera effekter på biologisk mångfald och andra miljöeffekter. Sådana 
modeller förutsätter att det utvecklas förklaringsmodeller och indikatorer på 
landskapsstruktur, markanvändning, skötselåtgärder och habitatkvalitet, vilka hittills till 
stor del har saknats. Kostnad: ca 1,5 Mkr/år. 
 
 

För det fortsatta arbetet inom program Jordbrukslandskap krävs också mer specifika 
satsningar:  
 
2. Uthållig livsmedelsproduktion på åkermark: Markens egenskaper är väsentliga i många 

modellberäkningar av växtproduktion, utlakning och växthusgasavgång. Ett samordnat 
system för provtagning av åkermarkens kvalitet, där de pågående provtagningsprojekten 
kompletteras med uppföljning av det markbiologiska tillståndet, skulle ge ett bättre 
underlag för skattningar av produktionens miljöbelastning. Detta system är en 
förutsättning för värderingen av effekter av olika brukningsformer och åtgärder på marken 
och miljön och därmed för utvärderingen av Landsbygdsprogrammet, delar av 
rapporteringen enligt klimatkonventionen, en kommande markstrategi, etc. I detta system 
ingår också sådana livsmedelsfrågor som rör grödans kvalitet (halter av 
mikronäringsämnen, tungmetallhalter eller radioaktiva ämnen) samt växtskyddsfrågor. 
Kostnad: ca 1,5 Mkr/år.  
 
 

3. Biologisk mångfald i jordbrukslandskapet: Ett rikstäckande nätverk av jordbruksområden 
etableras där brukningsformernas effekter på biologisk mångfald kan följas i detalj, vad 
gäller t ex användningen av bekämpningsmedel, markberedning, grödor och 
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landskapsstruktur. Förslagsvis skulle detta nätverk kunna samordnas med de typområden 
som används för att studera växtnäringsläckage inom foma-program Övergödning. All 
inventering samordnas, så att brukningsformernas alla miljöeffekter kan utvärderas 
gemensamt. Här ingår också ekosystemtjänster i samspelet mellan biologisk mångfald och 
jordbruksproduktion.  
 
Vidare utvecklas en rikstäckande provtagning av foderkvalitet och betestillgång i 
naturbetesmarker, kopplat till betesregim och vegetationstyp, som en utvidgning av 
tidigare pilotprojekt om beteshävd i naturbetesmarker och samordnat med den inventering 
av naturvärden som görs via NILS på uppdrag av Jordbruksverket. Provtagningen och 
analyserna utförs så att resultaten kan kopplas till effekter på de naturvärden som är 
beroende av betesdriften. Vissa naturbetesmarker kan också vara potentiella kolsänkor. 
Att komplettera den pågående inventeringen av naturvärden och hävdpåverkan i 
betesmarker med en markprovtagning ger mera information om samspelet mellan 
beteshävd och kolflöden och möjliggör en integrering av målen för biologisk mångfald, 
klimat och produktion. Kostnad: ca 3,0 Mkr/år. 
 
 

2.3 Skog 
 
Till Program Skog har nyligen förts viltövervakningen. Även om skog dominerar landarean 
förekommer betydelsefulla viltarter i andra miljöer. Bl a av detta skäl redovisas 
verksamheterna lämpligen var för sig. 
 

Skogsövervakning  
 
Program Skog/skogsövervakning17 syftar till att följa skogens nyttjande och miljötillstånd 
som underlag för skogs- och miljöpolitiken. Programmet är inriktat mot miljömålet ’Levande 
skogar’ men levererar regelbundet underlag för bedömningar inom ramen för flera andra 
miljömål: ’Ett rikt växt- och djurliv’, ’Begränsad klimatpåverkan’, ’Myllrande våtmarker’, 
’Levande sjöar och vattendrag’, ’Bara naturlig försurning’ och ’Ingen övergödning’. 
 
Fyra större projekt utgör sedan lång tid grundstenarna i verksamheten. Riksinventeringen av 
Skog med Riksskogstaxeringen och Markinventeringen är de största. Miljöövervakning i små 
skogsklädda avrinningsområden (ICP Integrated Monitoring) samt skogsskadeövervakningen 
(ICP Forests) i förhållande till långväga luftföroreningar är andra stora verksamheter. 
 
Genom de basanslag som tillkommit sedan 2005 har verksamheten inom programmet 
breddats, och nya institutioner och utförare har involverats. Flera externt mycket efterfrågade 
projekt som tidigare bedrivits med kortsiktig finansiering har kunnat finansieras mer 
långsiktigt. Exempel på detta är SLU Skogskarta18 där man med hjälp av den s k kNN-
databasen presenterar rumslig information om skogsmarken på detaljerad nivå, SkogsSkada19 
för rapportering och diagnos av skogsskador, Historiska data från Riksskogstaxeringen, mm. 
 

                                                 
17 Egentligen ’hittillsvarande Program Skog’, jfr inledande förklaring beträffande viltövervakningen. Så också 
fortsättningsvis. 
18 Se http://skogskarta.slu.se/  och http://www.slu.se/?id=965&puff=117 
19 www-skogsskada.slu.se 
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Inom programdelen ’Skador och störningar’ genomförs sedan 2006 skadeinventering för olika 
behov och i olika skalor. Projektet ”Nationell riktad skadeinventering” genomför regionala 
åtgärdsinriktade inventeringar i nära samverkan med myndigheter och skogsnäring. 
Övervakning av granbarkborre och snytbagge samt metodutveckling för övervakning av 
främmande och (potentiellt) invasiva insektsarter är andra nysatsningar som har tillkommit . 
Dessa projekt har under perioden samfinansierats med Skogsstyrelsen. Annan verksamhet 
som har startats med stöd av de nya anslagen är utveckling och samordning av integrerad 
övervakning i mindre avrinningsområden/skogslandskap i normalbrukad och intensivodlad 
skog. 
 
 
Framtida huvudfrågor 
 
Foma-programmet Skog kan leverera information i en mängd skogsfrågor, bl a följande 
bedöms viktiga kommande år: 
 
‐ Hållbart nyttjande av skogsresurserna. Fler och ökande anspråk ställs på skogsmarken. 

Som ett led i motverkandet av klimatförändringen ökar efterfrågan på att använda 
skogsråvara till energi mm. Skogen brukas idag mer intensivt genom användning av 
förädlat plantmaterial, nya trädslag, ökad gödsling och en rad andra skogsbruksåtgärder. 
Samtidigt ökar kraven på att värna skogens biologiska mångfald och ekologiska 
funktioner samt att använda skogen för rekreation. Vår nationella skogsinventering har 
verkningsfullt bidragit till – och behövs även i framtiden för - en skogspolitik syftande till 
ett långsiktigt och hållbart nyttjande av virkesresurserna. Nya aspekter som den växande 
marknaden för bioenergi kräver dock nya underlag för hur mycket och vilken typ av 
skogsråvara som kan nyttjas och vilka konsekvenser detta medför för miljö och skogens 
sociala värden. 
 

‐ Skogsskador. Skogsskador av olika typ förväntas generellt öka med en klimatförändring. 
För effektiv och långsiktig övervakning av skogsskador - nationellt och internationellt - 
behövs både en samordning av befintliga aktiviteter och vissa nya satsningar. En utökad 
satsning på övervakning av invasiva främmande arter, inkl. skadegörare på skogsträd, är 
motiverad då problematiken ökar i takt med globalisering av handel och resande. 

 
‐ Tillståndet hos biologisk mångfald och ekologiska funktioner. Skogsekosystemen är av 

avgörande betydelse för bevarande av biologisk mångfald och för människan 
betydelsefulla ekologiska tjänster. Även om situationen är värre i flera andra viktiga 
ekosystem har det inte varit möjligt att uppnå 2010-målet att hejda förlusten av biologisk 
mångfald. Bättre underlag för bedömning av tillstånd och effekter av åtgärder ökar 
möjligheterna till framgångsrik naturvård. Samtidigt har skogsekosystemens ’hälsa’ och 
förmåga att leverera ’tjänster’ hamnat i fokus i miljövårdsdiskussionen, vilket ställer nya 
krav på miljöövervakningen.  

 
 
Informationsbehov som följer av EU:s regelverk och internationella åtaganden 
 
 Internationellt samarbete för uthålligt skogsbruk 
Flera internationella samarbeten syftar till ett uthålligt nyttjande av skogsresurserna. Den 
övergripande politiska processen sker inom United Nations Forum on Forests (UNFF). Från 
Europeiskt perspektiv är motsvarande regional process viktig, den europeiska 
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skogsministerprocessen Forest Europe (tidigare MCPFE)20. Det indikatorsystem som 
utvecklats inom Forest Europe/MCPFE är i mångt och mycket basen för de europeiska 
ländernas internationella rapportering. Forest Europe/MCPFE har sålunda fastställt sex 
huvudkriterier för uthålligt skogsbruk vilka mäts med 35 ’kvantitativa’ och ungefär hälften så 
många ’kvalitativa’ indikatorer21. Rapportering enligt detta system sker regelbundet till 
ministerkonferenserna, senast 2007. Parallellt – förskjutet med något år, sker en rapportering 
av liknande, men ej fullt så detaljerade, skogsdata globalt till FAO:s skogsresursrapporter. I 
praktiken sker ett nära samarbete mellan berörda organisationer avseende datainsamling och 
analys – bl a med EU-stöd – och när det gäller att utveckla definitioner mm. som skall 
tillämpas i rapporteringen. Detta sker bl a i olika Team of Specialists organiserade av FN:s 
ekonomiska kommission UNECE och FAO gemensamt.  

 
 

 Skogsstrategi inom EU bl a avseende övervakningsfrågor 
Till skillnad för vad som är fallet för jordbruk möjliggör inte de fördrag som ligger till grund 
för EU en gemensam skogspolitik. Dock berörs skogsbruk och skogsmark av en mängd 
politikområden och styrmedel inom EU, inte minst på miljöområdet. En skogsstrategi har 
därför presenterats av EU kommissionen, senast i form av en EU Forest Action Plan 200622. I 
denna lanseras bl a ett europeiskt skogsövervakningsprogram som en prioriterad uppgift.   

I mars detta år presenterade kommissionen en ’Grönbok om skogsskydd och skoglig 
information i EU: Att förbereda skogen för klimatförändring’.23 Som antyds av titeln syftar 
dokumentet till en diskussion inriktad på hur klimatförändringen ändrar förutsättningarna för 
skogsbruk och skogsskydd i Europa, hur EU:s politik bör utvecklas för att ge ökat stöd till 
medlemsstaterna samt vilka ytterligare informationsbehov finns. I grönboken diskuteras 
behovet av information förhållandevis utförligt och beträffande det ’EU-gemensamma’ 
behovet av information uttalas (sid 21): ’ En enhetligare rapportering av en mer fullständig 
uppsättning indikatorer skulle kunna vara ett effektivt sätt att få bättre information om 
skogsutnyttjande, skogens funktioner och ytterst om skogsskydd. Det är också viktigt med 
bättre information om kol i skog och avverkade träprodukter för att stödja skogens och 
skogsbrukets roll när det gäller att mer effektivt bidra till att begränsa klimatförändringen’. 
När det gäller skogens funktioner lyfter man i dokumentet bl a fram de s k ’skyddande 
funktionerna’ kopplade till mark, vatten, klimatreglering, biologisk mångfald och vidare 
skogens sociala funktion mm. 

 
Inom EU reglerades – och lämnades bidrag till - deltagandet i övervakningsverksamheten 
inom ICP Forests under konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar av 
särskilda förordningar (senast ’Forest Focus’ förordningen som upphörde 2006). Med en 
något vidare inriktning stöder EU även fortsatt denna övervakning och framför allt ett 
utvecklingsarbete mot samordning med nationella skogsinventeringar. För svensk del 
medverkar SLU inom det av EU Life+ förordningen finansierade projektet FutMon med data 
och expertis från Riksskogstaxeringen och den svenska verksamheten inom ICP Forests och 
ICP Integrated Monitoring. 
 

                                                 
20 http://www.foresteurope.org/ 
21 http://www.foresteurope.org/eng/Commitments/Documents/Reporting_on_Sustainable_Forest_Management/ 
22 http://ec.europa.eu/agriculture/fore/action_plan/index_en.htm 
23 KOM(2010)66 slutlig, Bryssel den 1.3.2010 
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Inom ramen för ICP Forests och ’Forest Focus’ förordningen har bedrivits studier om 
möjligheten att utvidga det av ICP Forests etablerade övervakningssystemet till att täcka nya 
aspekter, fr a biodiversitet (ForestBiota-projektet, BioSoil-projektet) och markkartering 
(BioSoil-projektet). Sverige har genom SLU deltagit fr a i BioSoil-projektet genom vilket 
främst fysikalisk-kemiska egenskaper hos skogsmarkens karterats på ett standardiserat sätt 
och likaså har detta skett av för biodiversitetsbedömning viktiga faktorer som skogstyp och 
död ved. 
 
EU kommissionens gemensamma forskningsinstitut (JRC) är i färd att upprätta ett ’European 
Forest Data Center’, jfr kapitel 1. Inom ramen för detta har man kontrakterat en mängd 
projekt, flera med SLU-medverkan24.  
 
SLU tog under det svenska EU-ordförandeskapet 2009 initiativ till en konferens om framtida 
skogsövervakning. Slutsatserna klargör ansvarsförhållanden och framtida huvudinriktning hos 
ett europeiskt skogsövervakningsprogram25. I korthet innebär detta att det finns en samsyn att 
befintliga övervakningsprogram – särskilt då de nationella skogsinventeringarna (dvs för 
svensk del Riksskogstaxeringen) – bör utgöra basen för ett samordnat Europeiskt program 
samt att ett aktivt stöd i olika former från EU och internationella organ krävs. 

 
 

 EU:s direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor 

EU har uppsatt som mål att år 2020 skall 20% av den totala energiförbrukningen baseras på 
förnybara råvaror samt att detta skall gälla åtminstone 10% av energiförbrukningen inom 
transportsektorn. Detta har också reglerats i ett särskilt EU-direktiv om främjande av 
användningen av energi från förnybara energikällor (2009/28/EG)26. I enlighet med detta 
kommer en regelbunden rapportering av nationella handlingsplaner för energi från förnybara 
energikällor. EU:s strategi och regelverk för förnybar energi beaktar biomassa som en av flera 
källor (vindkraft, solenergi, termisk energi, avfall osv). Även om biomassa från skog anses 
potentiellt viktig har man större fokus på produkter från jordbruksmark (beroende på mer 
utvecklad teknik för framställande av biobränslen).  
 
Således ingår skogsråvara även på europeisk nivå (både i form av hittills inte utnyttjade 
träddelar, GROT27 och rundvirke) i diskussionerna om förnybar energi. I samband med detta 
har den europeiska miljöbyrån beräknat hur mycket skogsbiomassa som kan anses tillgängligt 
inom EU med hänsyn taget till ekologiska förhållanden och biologisk mångfald28. FN:s 
ekonomiska kommission för Europa (UNECE) har i samarbete med FAO tagit ett flertal 
initiativ för att beräkna och främja användningen av skogsråvara för energiförsörjningen i 
Europa och hinder mot detta bl a i form av skogsägarnas motivation29. 
 
För svensk del har SLU genom miljöanalysprogrammen för Skog (Riksskogstaxeringen, 
Markinventeringen och kNN data, se ovan) och Försurning (se vidare punkt 2.10) en bra bas 
för konsekvensanalyser och uppföljningar kring skogsrelaterade biobränslen. SLU har också 
en allsidig och i ett europeiskt perspektiv potentiellt betydelsefull kompetens när det gäller 
bedömningar av olika faktorer som reglerar tillgängligheten av skogsråvara.  
                                                 
 
25http://www.efi.int/portal/news___events/events/extra/2009/Future_forest_monitoring/ 
26 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0028:EN:NOT 
27 GROT: Grenar, Ris Och Toppar. I vissa fall beaktas också volymer som kan utvinnas från stubbar. 
28 Se http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2006_7 
29 Se vidare http://timber.unece.org/index.php?id=220 
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 Corine Land Cover 

Bl a för att följa upp jorbrukspolitikens konsekvenser lanserade EU 1985 programmet Corine  
(Coordination of Information on the Environment). Delprojekt Corine Land Cover syftar till 
en Europeisk databas där olika markanvändnings- och vegetationstyper redovisas. 
Huvudansvar har EU:s miljöbyrå (EEA). I Sverige samarbetar flera myndigheter för att 
leverera data: Lantmäteriverket, Naturvårdsverket, Rymdstyrelsen m fl30. Corine-data finns 
tillgängliga för tre tillfällen (1990 – dock ej för Sverige som icke-EU-medlem, 2000 och 
2006). SLU har medverkat med skogsdata vid senare uppdateringar.  
 
 
 Konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar 

Konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar behandlas övergripande 
inom foma-programmet Försurning, se punkt 2.10. Den är relevant för foma-Skog eftersom 
ICP Forests s k Level 1 ytor i Sverige utgjort en del av ytor inom Riksskogsstaxeringen och 
Markinventeringen. Vidare förs, som nämnt ovan, den svenska verksamheten inom ICP 
Integrated Monitoring till foma-Skog.  
 
Skogsskadeinventeringen (Level 1 Monitoring, ICP Forests) genomfördes 1983-2007 
som en årlig separat fältinventering med särskild finansiering från EU (via skogsstyrelsen). 
Sedan 2007 genomförs skogskadeinventeringen inom Riksskogstaxeringens ordinarie 
inventering och rapporteringen finansieras just nu inom ramen för Life+ projektet FutMon. På 
längre sikt kan bidrag från EU till denna typ av verksamhet upphöra och då måste ökande 
finansiering ske med nationella medel för att fortlöpande rapportering ska kunna genomföras. 

 
 

 EU:s art- och habitatdirektiv samt strategi för invasiva arter 

EU:s naturvårdsdirektiv behandlas närmare under foma-programmet Biologisk mångfald 
(punkt 2.6). Därutöver bidrar foma-programmet Skog till rapporteringen och det nämnda 
THUF-projektet – se ’Nya angelägna satsningar’ – bedrivs i nära samarbete. Även när det 
gäller invasiva arter finns tydliga beröringspunkter, se nedan. 
 
 
 Ett eventuellt nytt EU-ramdirektiv för markfrågor 

EU:s Soil strategy och ett ev ramdirektiv för markfrågor behandlas översiktligt under foma-
programmet Jordbruk, 2.2. På EU-nivå är kopplingen mellan Markinventeringen inom foma 
Skog och EU:s ’Soil strategy’ av stor vikt. Skogs- och markfrågor, kopplade till 
klimatproblematiken, kommer såvitt man kan bedöma ha hög prioritet i framtiden.  
 
 
 Andra internationella nätverk 

Foma-programmet Skog var en av grundarna till ett nätverk mellan europeiska nationella 
skogsinventeringar (ENFIN). Detta har visat sig vara ett effektivt forum för samarbete kring 
harmonisering av metoder, planering av gemensamma ansökningar samt information om 
behovet av skogsövervakning31.  

                                                 
30 Se vidare http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Page.aspx?id=1430 
31 http://enfin.info/ 
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Samarbete med det globala nätverket för långsiktiga ekologiska forskningsområden (LTER)32 
har också visat sig värdefullt framför allt avseende den svenska delen av ICP Integrated 
monitoring genom EU-finansierade stödprojekt (Alter-Net, Forebio). 

 
 

Nya angelägna satsningar 
 
Allmänt sett finns ett behov av en utökad basresurs i form av: 
 
1. Ett förstärkt kompetenscentrum för skogliga scenarioanalyser som belyser både 

produktions- och miljöaspekter av skogsbruk. SLU och Riksskogstaxeringen har 
regelbundet medverkat vid framtagandet av olika typer av nationella skogliga 
konsekvensanalyser; senast SKA08 och MINT. Genom en förstärkt analysverksamhet vid 
SLU kommer tematiska hållbarhetsanalyser utifrån aktuella frågeställningar att 
presenteras regelbundet. Applikationen RegVis som har utvecklats inom ramen för 
forskningsprogrammet Heureka utgör en viktig grund för verksamheten. Data från 
Riksskogstaxeringen (RT) nyttjas för analyser över län eller länsdelar, som sedan kan 
aggregeras till nationell nivå. Systemet hanterar virkes- och biobränsleproduktion 
(inklusive förändring av produktionen vid ett ändrat klimat), biodiversitet, rekreation och 
skogen som kolsänka samt markens balans av mineralnäringsämnen.  
 
Till skillnad från tidigare analysverktyg kan man med RegVis utföra scenarieanalyser 
även med rumsligt heltäckande information, som data från kNN Sverige (se ovan). 
Ansatsen öppnar nya möjligheter, som t.ex. analyser av tillgängligt habitat för olika arter 
eller skogens lämplighet för rekreation på landskapsnivå. De regionala analyserna ger 
underlag för en rad intressenter. Exempel är myndigheter som rapporterar prognoser för 
kolbalanser till EU och till Klimatkonventionen, eller myndigheter och organisationer som 
vill veta potentialen för skogsbränsleproduktion. I de svenska miljökvalitetsmålen finns 
målsättningar för olika egenskaper hos miljön, som uttrycks med indikatorer. Med RegVis 
kan utvecklingen för flera av indikatorerna studeras givet antaganden om skogens skötsel 
och annan påverkan, främst inom miljökvalitetsmålen Levande skogar, Begränsad 
klimatpåverkan och Ett rikt växt och djurliv. En styrka med Heureka är möjligheten till 
integrerade analyser; belysande av både bevarandeaspekter och av produktionsaspekter 
inom ramen för samma analys. Därmed kan kostnaderna för att nå målen analyseras i 
termer av minskad produktion av andra skogsprodukter och ekosystemtjänster. Under en 
övergångsperiod kommer det gamla systemet HUGIN att köras parallellt med RegVis.  
 
Kostnad: ca 1,0 Mkr/år. 
 
 
 

Utifrån kraven på bättre information för miljöarbetet och hanteringen av skogsresurserna 
inom EU som bl a diskuteras i den av EU-kommissionen nyligen presenterade Grönboken, se 
ovan, är följande projekt angelägna: 
 
2. Effekter av skötsel i normalbrukad/intensivbrukad skog: Intensivare skogsbruksmetoder 

kan vara ett sätt att möta klimatförändringar samtidigt som uppfattningarna är mer delade 

                                                 
32 http://www.lternet.edu/ 
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när det gäller skyddade områden och effekterna av konventionellt skogsbruk. Studier av 
tillstånd i skyddade skogsmarker (reservat) är tämligen väl utbyggt bl.a. genom det 
internationella samarbetsprogrammet ICP Integrated monitoring. Däremot är långsiktiga 
undersökningar i konventionellt brukad skog svagt utbyggt. Här finns en nära koppling till 
LTER, jfr ovan samt avsnitt 2.10, då tanken är att ett urval av de övervakade landskapen 
(både brukade och obrukade) kan komma att ingå i ett framtida svenskt LTER nätverk.  
 
Normalt brukad skog  
Viktiga områden att bidra med svar till är kopplingen mellan markanvändning och  
storskalig påverkan från klimat, atmosfärisk deposition och annan yttre påverkan. De 
ekosystem som här ligger i fokus är skog och skogliga avrinningsområden. Effekter rör 
ändrat klimats påverkan på ekosystemfunktioner såsom mark- och vegetationstillstånd, 
ämnesbudgetar och vattenbalansen. Påverkan och interaktioner rör också förutsättningar 
och tillstånd för biodiversiteten.Projektet bygger på utvecklingsprojektet FutMon (se 
ovan) och syftar till att mer intensivt följa processer på ekosystemnivå i brukad skog. Åtta 
områden inom brukade landskap identifierats på samma sätt som inom det nuvarande 
programmet ICP Integrerad monitoring. På dessa ytor genomförs en rad olika samordnade 
detaljerade mätningar av klimat, mark och vegetation. Mätprogrammet i projektet 
utvidgas till att omfatta bl a skogstillstånd (’skogsskada’), tillväxtbestämning, 
barr/bladkemi, näringsämnesbudget för markvegetation mm. 
 
Intensivt brukad skog – tillväxtparker 
SLU och Sveaskog AB har inlett ett långsiktigt samarbete kring två nya s k tillväxtparker. 
Sveaskog har förbundit sig att stå för tillväxthöjande åtgärder inom parkerna, medan SLU 
har förbundit sig att hålla i övervakningen av biologisk mångfald och vattenkvaliteten 
nedströms behandlingsområdena. Tillväxtparken Strömsjöliden inkluderar 15 vattendrag 
där vattenkemisk provtagning påbörjades 2008. I Asa har vattendragen identifierats under 
2009 och provtagning påbörjas under 2010. Genom en systematisk provtagning av 
vattenkvaliteten av de identifierade vattendragen från kontroller, konventionellt 
skogsbruk, stubbrytningsförsök, intensivgödsling m.m. kommer en unik databas att 
etableras. Insamlad data från tillväxtparkerna kommer att vara av mycket stor betydelse 
för bl.a. Naturvårdsverkets uppföljning av miljömålet Levande sjöar och vattendrag där 
behovet av de areella näringarnas betydelse för vattenmiljön efterfrågas. Det kommer 
också vara avgörande för Skogsstyrelsens och andra berörda myndigheters utvärdering av 
möjliga framtida intensiva skogsbruksmetoder. Skogsbruket är också avnämare, då det är 
de som ska implementera intensiv skogsskötsel i framtiden, men utan negativ påverkan på 
ekosystemen. Projektet finansieras f n kortsiktigt via ett flertal olika finansiärer – men mer 
långsiktig finansiering krävs för att säkerställa långsiktig övervakning och förvaltning av 
insamlat data.  

Kostnad (övervakningsprogrammen i normalt brukad skog + tillväxtparker): ca 2,8 
Mkr/år.  

 
 
3. Övervakning och riskbedömning av skogsskador. Fjärranalysens potential för att upptäcka 

och kvantifiera skogsskador har ännu inte utnyttjats fullt ut. Bl a behöver rutiner för att 
mäta trädens färg, ned till nivån enskilda träd, utvecklas. Stormskador uppträder oftast 
under den mörka årstiden, vilket försvårar såväl flygfotografering som optisk 
satellitregistrering. Metoder för att snabbt efter en storm använda aktiva sensorer som 
radar och laser för bestämning av skadornas omfattning behöver utvecklas. Detta kan 
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inbegripa att även regelbundna referensregistreringar innan en storm görs, för att 
möjliggöra förändringsanalys.  

 
En särskild insats görs för riskbedömning av invasiva främmande arter. Som en följd av 
en ökad internationell handel, utgör främmande33 arter – framför allt insekter och andra 
ryggradslösa djur samt svampar - som följer med importerade varor och sedan etablerar 
sig i nya områden, ett ökande hot mot träd och ekosystem. Vid SLU pågående pilotprojekt 
inriktat på infört barrvirke kompletteras med motsvarande övervakning av infört lövvirke.  
Hittillsvarande fokus på den potentiella risken för införsel av nya bark- och vedlevande 
insekter breddas att omfatta amdra ryggradslösa djur – t ex den i Sydeuropa nyligen 
uppmärksammade tallvedsnematoden samt virkessvampar. Metodik och kapacitet för 
riskbedömning och tidiga insatser analyseras. Projektet förutsätter aktiv 
kunskapsinhämtning från motsvarande verksamhet stödd av EU (bl a FP7 projekt) och 
internationella organisationer (EPPO, KABI m fl).   
 
Kostnad: ca 1,5 Mkr/år.  

 
 
4. Förbättrad skogskarta. Detta förslag avser utvecklingen av den nationella skogliga kNN-

databasen. Lantmäteriets nya nationella markmodellen kommer att medge att en rad 
tekniker för 3-D fjärranalys av krontakets höjd över markmodellen blir tillgängliga för att 
väsentligt förbättra de skogliga skattningarna i kNN-databasen (se ovan). Dessa 
möjligheter inbegriper 3D-matchning av optiska data registrerade i olika tittvinklar från 
satellit eller flyg, radarinterferrometri, samt användning av den nationella 
laserskanningens laserreturer från krontaket. De tekniska förutsättningarna för att 
framställa en högkvalitativ nationell skoglig databas är mycket goda, men samordning 
mellan flera aktörer kan komma att behövas för att täcka kostnaderna. Förutom en ökad 
noggrannhet i skattningen av virkesförråd och trädslagsblandning är det angeläget att 
vidareutveckla kNN-produkten så att bl.a. stam-diameterfördelningarna blir mer 
realistiska, så att den kan användas för att driva Heurekas regionala applikation. En ny 
förbättrad kNN databas utgör även ett värdefullt verktyg för framtida Corine-
uppdateringar. . Kostnad: ca 1,3 Mkr/år. 

 
5. Fortlöpande basundersökning av attityder och värderingar kring naturresursen skog: 

Inom många olika politikområden genomförs årliga attitydundersökningar medan 
motsvarande inom skogspolitikens område inte existerar. Tidigare undersökningar har 
genomförts inom olika forskningsprojekt och detta bildar en utmärkt bas för en 
regelbunden uppföljning av befolkningens acceptans för skogspolitiken och det sätt den 
implementeras. Exempelvis, vad har den svenska befolkningen för syn på frågor som rör 
bevarande av skogsmarker? Hur ser man på ett intensifierat nyttjande syftande till ökad 
virkesproduktion med hjälp av nya metoder som t ex klonskogsbruk, beskogning av 
nedlagd åkermark, skogsmarksgödsling i stor skala, främmande trädslag i skogslandskapet 
mm? Detta är exempel på aktuella frågor där kunskap om befolkningens inställning 
saknas.  Kostnad: ca 0,5 M kr/år. 

 
 

                                                 
33 Dvs insekter som inte är inhemska. I enlighet med FN:s konvention om biologisk mångfald karaktäriseras 
främmande arter vilka orsakar betydande skador på ekosystem och ekonomiska värden som ’invasiva’ (’Invasive 
alien species’, se http://www.cbd.int/invasive/ 



29 
 

 

Viltövervakning 
 
Behovet av en rikstäckande övervakning av våra vanligaste viltarter är stort. Kunskaper om 
viltpopulationer mm kan bidra till uppföljning av flera miljömål: ’Ett rikt växt- och djurliv’ 
(populationsutveckling f r a av stora rovdjur, invasiva främmande arter), ’Levande skogar’ 
(populationsutveckling, viltskador), ’Ett rikt odlingslandkap’ (d:o),’Storslagen fjällmiljö’ 
(populationsutveckling) m fl. En viktig och krävande uppgift för viltövervakningen är också 
att lämna underlag för den nationella viltförvaltningen och frågor om jakt. EU ägnar, med 
stöd av sin naturvårdslagstiftning, allt större uppmärksamhet åt vissa jaktfrågor – i dagsläget 
fr a beträffande de stora rovdjuren.  
 
De mer renodlat nationella behoven kan väl förväntas täckas in av en utredning som för 
närvarande pågår. Regeringen (jordbruksdepartementet) har således uppdragit åt berörda 
myndigheter och organisationer under samordning av Naturvårdsverket att utarbeta ett förslag 
på ’ett övergripande svenskt viltövervakningsprogram som integrerar populations- och 
hälsoövervakning på ett strategiskt och kostnadseffektivt sätt’.  
 
 
Framtida huvudfrågor 
 
För att uppfylla behoven för nationella och internationella mål för bevarande och nyttjande av 
viltarterna krävs: 
 
‐ Bättre uppskattningar av populationsstorlek och trender. Idag görs bedömningen av många 

jaktbara arters status utifrån avskjutningsstatistik som den enda rikstäckande indikatorn på 
populationernas utveckling. För dessa arter behövs andra övervakningsinsatser 
(populationsdata) som komplement.  
 

‐ System för viltövervakning ska kunna kopplas ihop med data om habitat, klimat osv till ett 
övervakningsramverk som kan fungera som en ’ekologisk varningsklocka’.  
 

‐ En övervakning av viltsjukdomar (zoonoser) bör ske på sådant sätt att bedömningar av 
hälsorisker för människan kan ske. Informationen måste även kunna integreras i de 
ekologiska bedömningarna. 
. 

‐ Förvaltningen av våra stora rovdjur (varg, björn, järv och lo) kräver förhållandevis 
detaljerade uppgifter om populationsförekomst, trender, invandring och avskjutning, inkl 
illegal sådan. Jaktens samhälleliga värde, inkl ekonomiska uppskattningar, är viktig 
information för viltförvaltningen men även för framtida bedömningar av tjänster från de 
ekologiska systemen. I detta sammanhang har förändringar i attityder till jakt också 
betydelse. 

 
 
Informationsbehov som följer av EU:s regelverk och andra internationella åtaganden  
 
 EU:s fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv 
Rapporteringen till EU:s naturvårdsdirektiv diskuteras övergripande under foma-programmet 
Biologisk mångfald (2.6 nedan).  Därutöver efterfrågas bl a avskjutningsuppgifter (som tas 
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fram genom viltövervakningen) för arbetet med fågeldirektivet. Detta sker i linje med en 
överenskommelse med jägarorganisationerna (’Sustainable Hunting Initiative’) vilket lett till 
att den europeiska jägarorganisationen FACE tagit initiativ till ett pilotprojekt för insamling 
av avskjutningsdata34. I Sverige svarar idag Svenska jägareförbundet för denna datainsamling 
utom för licensbelagda arter vilka redovisas av Naturvårdsverket. SLU:s miljöanalys bidrar 
till kvalitetssäkring och analys av dessa uppgifter.  
 
SLU tog i samarbete med Svenska jägareförbundet initiativ till en konferens under det 
svenska EU-ordförandeskapet 2009 ’Providing a knowledge basis for sustainable hunting and 
biodiversity conservation. Streamlining hunting bag statistics in the EU’35. Under konferensen 
enades representanter från nationellt ansvariga organisationer inom EU att under ledning av 
den europeiska jägareorganisationen FACE att genomföra ett pilotprojekt för samordnad 
viltstatistik i syfte att presentera europeiska avskjutningsdata som underlag bl a för EU:s 
fågeldirektiv. SLU uppmanades ta fortsatta initiativ till utvecklande av viltstatistik på 
vetenskaplig grund, exempelvis under den kommande internationella viltbiologikonferensen 

 
 

 EU-strategi om invasiva främmande arter 

Aktiviterna inom EU för hantering av invasiva främmande arter behandlas övergripande 
under foma-programmet Biologisk mångfald (punkt 2.5). Viltövervakningen kan bidra till att 
följa utbredning och riskbedömning för vissa främmande däggdjur och fåglar. 
 
 
 Initiativ för övervakning av zoonoser inom EU 
Den till Sverige lokaliserade EU-myndigheten ’Europeiskt centrum för förebyggande och 
kontroll av sjukdomar (ECDC)’ planerar f n ett program för övervakning av miljö och 
sjukdomar. Programmet - ’The European Environment and Epidemiology (E3) network’ - 
skall lämna kvalitetssäkrat underlag för beredskap och respons hos berörda myndigheter inom 
EU och medlemsländerna. I samband med detta har ECDC initierat en serie förstudier36. 
Dessa har inriktats på ett urval sjukdomar med fästingar respektive myggor som vektorer, 
vattenburna sjukdomar samt födoämnesburna. Analysen av de fästingburna sjukdomarna 
(borrelia och TBE) har uppdragits åt SLU37. I spridningen av dessa sjukdomar medverkar 
också viltarter och sjukdomsorganismerna påverkar också de viltarter som är reservoirer 
(’zoonoser’).  
 
En prognostiserad ökad nederbörd i hela landet, med fler skyfall och risk för översvämningar, 
ger ökad spridning och förekomst av flera smittämnen. Bland dessa finns den 
underdiagnostiserade bakteriesjukdomen leptospiros. Leptospirabakterier infekterar såväl 
människor som andra däggdjur och kan orsaka stor skada och ekonomiska avbräck, där 
adekvat provtagning av vilt kan vara vägledande för riskbedömningar. 
 
 
 
 

                                                 
34 Det s k Artemis-projektet lett av den europeiska jägareorganisationen FACE, se  www.artemis-face.eu/ 
35 Se  http://www.cfw.nu/aktiviteter/default.cfm?PageAction=lasmer&id=334 
36 ‘Scientific input into the selection and processing of datasets for the European Environment and 
Epidemiology (E3) network’ Publication Reference: OJ/2009/05/19-PROC/2009/018 
37 Gert Olsson, Foma Skog/Viltövervakning, enligt  EPOC 3 Proof of Concept Design Document, ECDC 2009. 
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Nya angelägna satsningar 
 
I linje med framtida behov av information om våra viltpopulationer föreslås följande 
satsningar: 

 
1. Bättre uppskattningar av populationsutveckling och hotfaktorer: 

  
Viltövervakningsområden 
Inom program Skog/Viltövervakning pågår planering av etablering av områden där 
lokala populationer av ett antal viltarter följs mer detaljerat. Detta kommer att resultera 
i att viltövervakningen i Sverige innefattar övervakning av samma arter på både 
nationell (som idag), regional (fr a genom NILS-programmet38) och på lokal nivå. 
Förhållandena i lokala viltövervakningsområden utgör, i samspel med 
forskningsprojekt, en bas för förståelse av populationsdynamik, reproduktion och 
habitatpåverkan. Inom ett halvdussin övervakningsområden fördelade över landet 
kommer prioriterade arter följas på detaljerad nivå, inkl i vissa fall populationernas 
genetiska struktur, sjukdomsövervakning mm.  

 
Nationell spillningsinventering  
Spillningsräkning är en metod som objektivt kan visa på förändringar (utbredning och 
trender) i levande viltpopulationer. Metoden är användbar för flertalet viktiga jaktbara 
arter, för vilka det idag saknas populationsdata. Målet är att inom fem år täcka hela 
landet utom fjällen.  
 
Förbättrade analysmetoder för bevarandestatus hos rovdjur  
Genom EU-kommissionens nya riktlinjer för art- och habitatdirektivets tillämpning på 
de stora rovdjuren behöver de generella principerna för utvärdering av gynnsam 
bevarandestatus utvecklas och förfinas. Bl a utgår de nya riktlinjerna från att 
rovdjurspopulationerna ska förvaltas på ett adaptivt sätt, vilket ställer större krav på 
fortlöpande övervakning av populationsförändringar (årliga), tätare bedömningar av 
arternas bevarandestatus samt att förvaltningen av populationerna ska ske tvärs 
nationsgränser (för Sveriges del tillsammans med Norge och Finland). Det innebär 
behov av ytterligare resurser för analysarbete och utveckling av de befintliga 
analysmetoder som tillämpas för övriga arter listade i direktivet.  
 
Invasiva främmande arter 
Projektet syftar till att utarbeta och i vissa fall tillsammans med andra aktörer driva en 
kvalitetssäkrad övervakning av arter som är nyinkomna i landet (’Early warning 
system’). Hit hör t ex viltartena mink, kanadagås, bisam och mufflon. Projektet 
kommer inledningsvis inriktas på vildsvin39 och mårdhund, d.v.s. arter där 
förvaltningen för närvarande upplever stora behov av en kvalitetssäkrad övervakning.  
 
 
 
 

                                                 
38 http://nils.slu.se/ 
39 Vildsvinet är en naturligt förekommande art som försvunnit men återintroducerats i Sverige. De 
förvaltningsmässiga problemen motiverar att vildsvin lämpligen inkluderas i en övervakning av främmande 
arter. 
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Ripor/skogshöns  
Den för dalripa sedan länge pågående insamlingen av data (sedan 1994) bör fortgå 
medan övervakningen konsolideras beträffande tjäder, orre, järpe och morkulla genom 
insamling av data från sju s k vilttrianglar och linjeinventeringar.. 
 
Kostnad (samtliga delar av projekt 1): ca 2,7 Mkr/år.  
 
 

2. Människan, jakten och viltet. Projektet utför fortlöpande undersökningar där 
allmänhetens nyttjande och värdering av vilt följs genom regelbundna 
brevundersökningar för att belysa de socio-ekonomiska aspekterna kring viltet som 
resurs. Syftet är också att genom återkommande analys av jaktkortsregistret följa 
utvecklingen av jägarkårens struktur med avseende på antal, kön, ålder och hemvist. 
Resultaten kommer att bidra till en ökad förståelse av jaktens inflytande på 
viltbestånden. Kostnad: ca 0,2 Mkr/år. 
 
 

3. Demonstration av övervakning av zoonoser. Flera allvarliga viltburna sjukdomar 
(zoonoser) har observerats sprida sig norr- och västerut i Europa. Projektet anknyter 
till det ovan nämnda ECDC-initiativet beträffande ett europeiskt nätverk om 
övervakning av bl a smittostatus hos vilt (i sammanhanget är särskilt smågnagare och 
större däggdjur viktiga reservoirer) och arter lämpliga att följa som indikatorer för 
bedömning av risk för djur och människor i omgivningen (t ex vildsvin och 
mårdhund). Detta rör såväl detektion av introducerade sjukdomsalstrande 
mikroorganismer/smittämnen som övervakning av utbredningsmönster bland redan 
etablerade.  
 
I en första omgång inriktas studierna på borrelia och TBE i linje med ECDC-initiativet  
men också på harpest (tularemi), leptospiros och sorkfeber.  Provtagning utförs inom 
de planerade viltövervakningsområdena och vid övervakning av invasiva arter 
(vildsvin och mårdhund, jfr ovan).  Kostnad: ca 1,4 Mkr/år  

 
 
 

2.4  Sjöar och vattendrag 
 
Foma-programmet Sjöar och vattendrag ska ge en helhetsbild av miljötillståndet hos våra 
inlandsvatten. Resultaten används för nationell uppföljning av det svenska miljökvalitetsmålet 
’Levande sjöar och vattendrag’ men är även starkt kopplat till miljökvalitetsmålen ’Begränsad 
klimatpåverkan’, ’Bara naturlig försurning’, ’Giftfri miljö’ och ’Ingen övergödning’. Målet är 
att Sveriges samtliga vattenförekomster ska nå god vattenstatus senast år 2015.  
 
Foma-programmet Sjöar och vattendrag har bidragit med underlag för vattenplanering i form 
av kvalitetssäkrade data, analyser och vetenskapligt beprövade verktyg. De unikt långa 
tidsserierna för sjöar och vattendrag som SLU förvaltar gör det möjligt att skilja naturlig 
variation från mänsklig påverkan precis som ramdirektivet för vatten kräver. Foma-
programmet Sjöar och vattendrag har under perioden 2004-2008 bidragit med expertkunskap 
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samt utvecklat de bedömningsgrunder som används för att klassificera statusen hos 
vattenförekomster40.  
 
 
Framtida huvudfrågor 
 
‐ Utvidgad och bättre underbyggd bedömning av tillståndet hos sjöar och vattendrag. 

Bedömningen måste omfatta fler påverkansfaktorer, samt återhämtning. Större vattendrag 
(älvar) samt källvatten måste inkluderas i övervakning och miljöanalys.  
 

‐ Bedöming av akvatiska miljöers ekosystemhälsa och ekosystemtjänster.  
 

‐ Övervakning och ’early warning-system’ för invasiva akvatiska arter vid förändrat klimat. 
 

 
Informationsbehov som följer av EU:s regelverk och internationella åtaganden 
 
 EU:s ramdirektiv för vatten och dess dotterdirektiv 

Syftet med Ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) är att skydda sjöar, vattendrag, kustvatten 
och grundvatten. Viktiga komponenter är att minska näringsbelastning och föroreningar av 
vattnen, bedriva hållbar vattenanvändning samt bevara och förbättra tillståndet för akvatiska 
ekosystem. Dotterdirektiven behandlar miljökvalitetsnormer för prioriterade ämnen (Se foma-
programmet Giftfri miljö), metoder för kemiska analyser och grundvatten. Rapportering sker 
till EU-kommissionen vart sjätte år (senaste rapporteringen skedde 2007). 
 
Foma-programmet Sjöar och vattendrag tillhandahåller expertstöd till Naturvårdsverket 
beträffande implementering av ramdirektivet för vatten och andra EG-direktiv, EU-
kommissionens arbetsgrupp ECOSTAT samt arbete inom ramen för den europeiska 
miljöbyråns (EEA) nätverk för rapportering av miljöinformation, EIONET.  
 
Foma-programmet ingår också i olika arbetsgrupper på EU nivå med expertkunskap och 
dataunderlag för interkalibrering av statusbedömningarnas klassgränser för att säkerställa ett 
likvärdigt skydd av vattenmiljön inom hela EU.  I EU:s interkalibreringsarbete deltar flera 
experter från SLU i arbetsgrupper för olika organismgrupper som växtplankton, kiselalger, 
makrofyter och bottenfauna.  Andra arbetar mer övergripande som i interkalibreringsgruppen 
för Large Rivers.  
 
 
 EU:s nitratdirektiv 

EU:s Nitratdirektiv (91/676/EEG) har till syfte att minska vattenförorening som orsakas eller 
framkallas av nitrater som härrör från jordbruket, samt att förhindra ytterligare sådan 
förorening, se vidare under foma-programmet Övergödning. 

 
När det gäller nitratpåverkan på ytvatten svarar SLU genom foma-programmet Sjöar och 
vattendrag för huvuddelen av rapporteringsunderlaget. Det omfattar t.ex. tillstånd och trender 
i ett urval av sjöar och vattendrag. Ett speciellt fokus finns på de stora sjöarna: Mälaren, 
Vänern, Vättern och Hjälmaren. Även stora dricksvattentäkter som Bolmen ingår. 

                                                 
40 Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag SNV Handbok 2007:4, Bilaga A 
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 EU:s art- och habitatdirektiv  

EU:s art- och habitatdirektiv behandlas övergripande under foma-programmet Biologisk 
mångfald (punkt 2.5). För sjöar och vattendrag har åtta naturtyper och 29 arter listats som 
viktiga att följa och bedöma. Tillståndet, som det rapporterades 2007, är oftast bara gynnsamt 
i den alpina regionen. I resten av Sverige har vattenreglering, dikning och övergödning ofta 
orsakat igenväxning och störda hydrologiska förhållanden så att vattenmiljöernas kvalitet 
generellt sett är sämre. Alpina regionen är den region man tror först kommer påverkas av ett 
ändrat klimat varför sjöar och vattendrag i denna region är särskilt viktiga att följa upp. 
 

 
 Ramdirektivet om en marin strategi och föregående marina initiativ 

Det sedan 2008 gällande ramdirektivet om en marin strategi (2008/56/EG) har som mål att 
EU:s marina ekosystem ska ha en god miljöstatus. Det marina direktivet liknar 
vattendirektivet men gäller alla EU:s marina vatten inklusive den ekonomiska zonen. Det 
marina direktivet är nu under implementering innebärande att formulera miljömål (2009-
2012), utveckla övervaknings- och åtgärdsprogram (2012-2016) samt genomföra åtgärder 
(2016-2020). Inom Helsingforskommissionen, HELCOM, har länderna runt Östersjön och 
Kattegatt länge samarbetat för att minska utsläppen och åtgärda skador på den marina miljön, 
vilket också gäller OSPAR-samarbetet41 mellan länderna med kust mot Nordostatlanten 
(inklusive Kattegatt och Skagerrak). Sverige deltar således i både OSPAR och HELCOM. 
HELCOM länderna har utvecklat Aktionsplanen för Östersjön (Baltic Sea Action Plan, 
BSAP) och anmält Östersjön till EU-kommissionen som ett pilotområde under marina 
direktivet. Prioriterade områden inom BSAP är övergödning, farliga ämnen, biologisk 
mångfald och sjöfartens miljöproblem. Foma-programmet Sjöar och vattendrag levererar 
årligen data till HELCOM och OSPAR om närsalts- och metallbelastning på omgivande hav. 
Den senaste rapporteringen till HELCOM ligger till grund för de utsläppsminskningar som 
lagts fast i BSAP. Jämfört med andra länder har Sverige en relativt hög belastning från 
naturliga källor som skogsmark, jordbruksmark samt myrar och fjäll varför flera av SLU:s 
foma-program kan komma att spela en viktig roll i det nya marina direktivet trots att de inte 
har en direkt marin anknytning.  
 
 
 Rapportering till Internationella Havsforskningsrådet 

Det Internationella Havsforskningsrådet42 är en vetenskaplig sammanslutning som samlar 
information och gör bedömningar av mänsklig påverkan på marina ekosystem. Övervakning 
av lax och öring sker i tre nationella indexälvar som ett delprojekt i foma-program Sjöar och 
vattendrag, Resultaten rapporteras till fiskeriverket samt det Internationella 
Havsforskningsrådet för bedömning av tillståndet hos Östersjöns lax- och öringbestånd. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
41 http://www.ospar.org/ 
42 International Council for the Exploration of the Sea, ICES, se http://www.ices.dk/indexnofla.asp 
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Nya angelägna satsningar 
 

1. Bättre underbyggd bedömning av sjöar och vattendrag 
  
Helhetstillstånd och återhämtning 
För många vatten är det en kombination av miljöförändringar som påverkar de akvatiska 
organismsamhällena. Befintliga bedömningsgrunder för inlandsvatten för att mäta 
påverkan av övergödning och försurning behöver kompletteras med bedömningsgrunder 
för hydromorfologisk påverkan, metall- och pesticidpåverkan, klimatförändringar samt för 
kombinationer av dessa. De bedömningsgrunder som finns utvecklade för att bedöma 
organismers svar på övergödning och försurning är i nuläget enkelriktade. Det finns inte 
motsvarade bedömningsgrunder för att bedöma hur snabbt en återhämtning sker efter en 
miljöförbättring. Här kan arters återhämtningsförmåga antas vara olika snabb beroende på 
spridningsförmåga och livssätt. För alla bedömningsindex är osäkerhetsmått inbyggda i 
många steg från provtagning till klassificering. Framtida bedömningsgrunder behöver 
beräkna hur stor osäkerheten är samt integrera beräkning av osäkerhet i de verktyg som 
utvecklas för att klassificera vattens status.  
 
Invasiva akvatiska arter  
Detta projekt bör i första hand inriktas på fjällsjöar och grunda slättlandssjöar. 
Fjällvattnens naturtyper i visade sig vara minst påverkade när de bedömdes enligt art- och 
habitatdirektivet. Denna region av Sverige bedöms kunna påverkas mest av 
klimatförändringar i framtiden. Det är därför extra viktigt att följa denna typ av 
vattenmiljöer och dess organismer som tidiga indikatorer på klimatpåverkan. Även grunda 
slättlandssjöar i södra Sverige är en typ av vatten är viktiga att följa i ett klimatperspektiv. 
Särskilt fågelsjöar kan vara viktiga ställen för spridning av nya arter. T ex återfinns redan 
nu tropiska cyanobakterier i grunda sjöar i norra Tyskland. Men eftersom ingen 
systematisk provtagning sker av denna typ av organismer i motsvarade svenska sjöar har 
vi dålig kontroll av eventuell spridning av för Sverige nya arter av t ex växtplankton.  
 
Kostnad (projekt 1): ca 2,5 Mkr/år.  

 
 
2. Utvidgad provtagning av vattendrag 

 
Provtagning och bedömning av större vattendrag 
Bedömningsgrunder saknas helt för större vattendrag både i Sverige och EU. Nyligen har 
en interkalibreringsgrupp tillsatts där en expert från SLU ingår. Gränsen för att räknas till 
stort vattendrag dras vid ett avrinningsområde större än 10000 km2 och Sverige har 12 
älvar som räknas in under denna kategori. Provtagning är ofta svår i stora breda vattendrag 
med stort flöde och eventuellt behöver nya provtagningsmetoder utvecklas. Sverige har i 
nuläget inga biologiska data från huvudfåran i de 12 ingående älvarna, medan den 
kemiska kunskapen är god med långa tidsserier från mitten av 1960-talet. Det är angeläget 
att starta provtagningsprogram för åtminstone några av de biologiska kvalitetsfaktorerna, 
t.ex. kiselalger. Sverige tillsammans med Norge och Finland har troligtvis några av de 
minst påverkade stora vattendragen i Europa varför biologiska data skulle vara mycket 
värdefulla för att kunna få ett mått på vad god status kan vara i denna typ av vatten.  
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Metodik för provtagning av källvattendrag  
Små källvattendrag (avrinningsområden i storleksordningen 100-500 ha) utgör >80% av 
längden på de svenska vattendragen. Enligt Naturvårdsverkets förslag till delmål för det 
nationella miljökvalitetsmålet ’Bara naturlig försurning’ ska vattendrag med en 
avrinningsområdesstorlek ned till 200 ha kunna bedömas. För dessa små vattendrag finns 
ytterst begränsad kunskap om kemi, biologi och hydrologi. Dessutom saknas i hög grad 
information om aktuell status och mänsklig påverkan enligt EU:s ramdirektiv för vatten 
och de nationella bedömningsgrunderna. Institutionen för vatten och miljö har i samarbete 
med foma-programmet Försurning tagit fram en GIS-baserad metod för att generera ett 
objektivt urval källvattendrag, vilket innebär att vattenkvaliteten och biologin på ett 
objektivt sätt kan beskrivas och på ett systematiskt sätt analyseras med avseende på hur 
olika påverkansfaktorer som t.ex. atmosfäriskt nedfall, skogsbruk, kalkning etc. påverkar 
tillståndet. Påbörjade pilotprojekt visar lovande resultat. Pilotstudierna bör därför fortsätta 
i olika regioner. Om resultaten fortsatt är positiva kan därefter metodiken tillämpas i det 
nationella övervakningsprogrammet.  
 
Kostnad (projekt 2): ca 2,8 Mkr/år. 
 
   

3. Bedömning av akvatiska miljöers ekosystemhälsa och ekosystemtjänster: Ramdirektivet 
fastställer att ekologisk klassning av sjöar och vattendrag skall ske med hjälp av 
strukturella indikatorer som växtplankton, vattenväxter, bottenfauna och fisk, med fysiska 
och vattenkemiska variabler som stöd. Sedan antar man att strukturen i ekosystemet har 
ett direkt samband med funktion och processer i det akvatiska ekosystemet och som i 
slutänden kan vara viktiga ekosystemtjänster för människan. De storskaliga 
undersökningar som finns inom området visar dock att det sällan verkar finns klara 
samband mellan indikatorer såsom bottenfaunaindex och de funktionella variabler man 
har mätt längs olika typer av påverkansgradienter. SLU bedriver redan forskning inom 
området och har därför goda förutsättningar att med ett bredare spektrum av funktionella, 
processinriktade, mätningar påbörja arbetet med att försöka finna enkla funktionella 
parametrar som kan användas för att komplettera de traditionella strukturella indikatorerna 
samt för att kunna lämna ett underlag för att bedöma ekosystemhälsa och 
ekosystemtjänster hos sjöar och vattendrag. Kostnad: ca 0,5 Mkr/år.  
 

 

2.5 Bebyggd miljö 
 
Foma-programmet Bebyggd miljö startades 2009 med inriktning mot miljömålet ’En god 
bebyggd miljö’. Både begreppet bebyggd miljö och det aktuella miljökvalitetsmålet är 
heterogena och komplexa, och omfattar bland annat planeringsunderlag, buller och 
kulturhistoria. Miljömål som tar utgångspunkt från staden blir allt mer viktiga och också 
uppmärksammade inom EU:s institutioner. Idag bor nästan 80 procent av Europas 
befolkning i städer. Hittills har sex metodutvecklings- och utredningsprojekt startats med 
fokus på hållbar stadsutveckling, kartläggning av lukt- och bullerkonflikter samt 
Europarådets landskapskonvention43. 
  

                                                 
43 Den mest genomgripande landskapsförändringen i Europa f n är stadsutbredning vilket motiverar att frågor 
under denna konvention behandlas i detta program, jfr 
http://www.eea.europa.eu/publications/state_of_environment_report_2005_1 
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Framtida huvudfrågor 
 
För att avgränsa och inrikta programmet mot frågor där SLU har specifik kompetens att bidra 
till beslut och rapportering koncentreras programmet till följande tre teman: 
  
- Hållbar stadsutveckling (t.ex. förtätningsfrågor, planeringsverktyg, ekosystemtjänster och 

konflikter). 
  

- Barns hälsa och säkerhet (FN:s barnkonvention). 
  

- Demokrati och landskap (Europarådets landskapskonvention) 
  

Det finns ett behov av mer information, men också utökade analyser av insamlade data. Det 
skall tilläggas att stadsmiljöfrågor är starkt kopplade till lokal- och social kontext, vilket gör 
att miljöfrågorna ofta måste analyseras utifrån olika utgångspunkter och lokala 
förutsättningar, vilket delvis flyttar fokus från datainsamling till data- och scenarioanalyser. 
  
 
Informationsbehov som följer av EU:s regelverk, andra internationella åtaganden och 
nationella behov 
  
        EU-policy för den urbana miljön 
Under 90-talet började stadsmiljöfrågor uppmärksammas inom EU. Den första europeiska 
konferensen om städer för en hållbar stadsutveckling hölls 1994 och resulterade i 
Aalborgdeklarationen om hållbar stadsutveckling. Sedan EU 2006 antagit en strategi för den 
urbana miljön är detta ett av EU-kommissionens och Europeiska miljöbyråns (EEA) 
arbetsområden44. EU-kommissionen har inrättat en ’EU Expert Group on the Urban 
Environment’ som består av representanter från myndigheter, akademin samt miljö- och 
intresseorganisationer. Sverige representeras av Boverket, Sveriges kommuner och landsting, 
Naturskyddsföreningen, LO och FORMAS. Inom EEA arbetar man med stadsmiljöfrågor som 
luftföroreningar, buller, ekologiska fotavtryck mm. Detta sker i samarbete med ett antal 
europeiska städer där bl a gemensamma indikatorer för stadsutveckling följs upp, t ex. 
avseende stadsutbredning. För svensk del samordnar Statistiska centralbyrån leveransen av 
data.  
  
  
        FN:s barnkonvention 
Som ett av de första länderna i världen förband sig Sverige 1990 att följa FNs 
barnkonvention. Med jämna mellanrum ska alla konventionsstater lämna en rapport till 
barnrättskommittén. Sverige har hittills lämnat fyra rapporter, som bl a visar på att utemiljö, 
skola, stadsstruktur och bostadsmiljö är några av de områden som har stor påverkan på barns 
vardag.  
  
För närvarande pågår en snabb urbanisering. Allt fler människor väljer av olika skäl att 
bosätta sig inom eller i närheten av urbana områden för att få tillgång till städernas utbud av 
arbetstillfällen, utbildning och kultur. Från flera håll framhålls den täta staden också som 

                                                 
44 Thematic Strategy on the Urban Environment, http://ec.europa.eu/environment/urban/thematic_strategy.htm 
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fördelaktig ur ekologiska och sociala uthållighetsaspekter. Den globala trenden syns i svenska 
kommuners befolkningsutveckling och innebär att en ökande andel barn i Sverige kommer att 
växa upp i tät stadsmiljö.  
  
Samtidigt som urbaniseringstrenden fortskrider visar forskning att barns vardagsrörlighet 
minskar och att barn idag är mer stillasittande än tidigare. Kunskap om den byggda miljöns 
påverkan på fysisk aktivitet kan hittas inom ett brett och tvärvetenskapligt fält där forskning 
kring den specifika brukargruppen barn pekar på att utemiljön har stor betydelse för barns 
hälsa både på kort och lång sikt. 
  
Länsstyrelsernas och kommunernas planeringsorgan har huvudansvaret för planering och 
genomförande av nya stadsstrukturer och bostadsmiljöer, och där finns ett stort behov av 
analyser, metoder och tekniker av miljöutvärderingar för barns utemiljöer. För att kunna 
gestalta och planera utifrån ett barnperspektiv så måste miljöfrågorna analyseras utifrån barns 
utgångspunkter och den lokala kontexten. Det finns inte bara ett behov av att fortsätta 
datainsamling av utemiljön ur ett barnperspektiv men också att sätta fokus mot att 
kategorisera information i enheter som utgår från barnperspektivet och på det sättet utforma 
analysmetoder och tekniker som kan användas i planerings- och gestaltningsprocesser. 
  
  
         Europeiska landskapskonventionen   

Den Europeiska landskapskonventionen (ELC) inrättad 2004 under Europarådet syftar till att 
förbättra skydd, förvaltning och planering av det europeiska landskapet. I denna process 
betonas människors delaktighet och att landskapets resurser skall utvecklas och nyttjas. 
Europarådet övervakar konvektionens genomförande genom ’Steering Committee for Cultural 
Heritage and Landscape (CDPATEP)’. När Sverige ansluter sig till landskapskonventionen45 
måste vi bl a analysera våra landskaps särdrag och de drivkrafter som formar dem, att 
övervaka landskapsförändringar och utveckla metoder för landskapsvärdering som är väl 
lämpade för en demokratisk process som innefattar berörda intressenter och brukare. För att 
Sverige på ett bra sätt skall kunna implementera landskapskonventionen finns alltså ett stort 
behov av metodutvecklingsprojekt. Idag har SLU redan ett gott samarbete med 
Riksantikvarieämbetet, som  sannolikt blir ansvarig myndighet, kring metodutveckling och 
landskapsanalys. Foma-projektet ”utveckling av metoder för landskapsanalys kommer 
fortlöpande att vidareutvecklas i tätt samarbete med Riksantikvarieämbetet. Det handlar i det 
första skedet inte om att samla in data, även om landskapsanalysmetoder utvecklade inom 
projektet kommer att vara till stor nytta för framtida övervakning av landskapsförändringar. 

 
  
Nya angelägna satsningar 
 
1. Analys av hållbar stadsutveckling   

 
Stadsutbredning 
’Urban sprawl’ - ett centralt begrepp inom EU:s diskussioner om stadsmiljö som översätts 
till stadsutbredning eller stadsutglesning - är ett fenomen som till stora delar är beroende 
av nationellt specifika förhållanden, till exempel kommunstorlek, lagstiftning, urban 

                                                 
45 Sverige har signerat och förbereder ratificerering av konventionen, se 
http://www.raa.se/cms/extern/kulturarv/landskap/europeiska_landskapskonventionen.html  
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historia, osv. Denna nationella kontext skapar lätt en begreppsförvirring vid 
tillämpningen. Det finns därför behov att studera detta fenomen närmare och lyfta fram 
konkreta exempel, som kan illustrera vad ’urban sprawl’ innebär i Sverige, vilka problem, 
konflikter och drivkrafter som kännetecknar dessa områden etc.  
 
Förtätning  
Boverket är angelägna att etablera samarbetsprojekt kring förtätning av urbana miljöer. I 
och med att flertalet städer idag arbetar med att förtäta i syfte att skapa mer hållbara städer 
finns det en potentiell konflikt mellan den kompakta staden, och mängden och kvaliteten 
på grönområden. Projektet syftar till att studera hur utemiljöer kan förbättras genom 
planering och skötsel samtidigt som städerna blir tätare.  
 
Effekter av transportinfrastruktur på naturmiljön  
Det finns ett behov av att fastställa omfattning och trender av transportinfrastrukturens 
effekter på naturmiljöer. De negativa effekterna omfattar såväl den direkta omvandling av 
naturliga biotoper till hårdgjorda ytor (väg-/järnvägsområdet) som effekterna på 
omgivande biotoper genom t ex buller och barriäreffekter. Analyser kan också göras av 
potentiellt positiva effekter (biotopförbättrande åtgärder i och i anslutning till väg-
/järnvägsområdet) ingår i bedömningen.  
 
Kostnad (projekt 1): 1,4 Mkr/år. 

  
 
2. Från den lilla platsen till den stora staden – Om barns utemiljö i en urban kontext: Målet 

är att utveckla och testa metoder och tekniker för miljöutvärderingar av barns utemiljöer46. 
 

Vid SLU finns redan idag en grupp forskare som specialiserat sig på olika planerings-, 
gestaltnings- och skötselfrågor när det gäller barn och utemiljö. Projekten pågår i olika 
skalor och med olika infallsvinklar, och är inriktade på allt från vidareutveckling av redan 
befintliga insamlingssystem till prövning av olika datainsamlingsmetoder. I några fall 
samlas data in med hjälp av kvalitativa metoder (såsom intervju och rundvandring) och 
några med kvantitativa metoder (såsom stegmätning och hälsokontroller). En viktig 
projektdel är att utveckla strategier för att använda kvalitativa data i dessa sammanhang. 
En annan viktig projektdel är att finna former för presentation som beslutsunderlag i olika 
sammanhang när det gäller planering, gestaltning och förvaltning. Kostnad: 0,7 Mkr/år  
 

3. Implementering av landskapskonventionen: Projektet syftar till en för Sverige operationell 
metodik för landskapskaraktärsbeskrivning genom att anpassa de i England utvecklade 
metoderna Landscape Character Assessment (LCA) och Historic Landscape Character 
(HLC)47. Landskapskonventionen lägger stor vikt vid landskapets föränderlighet och 
behovet av förståelse och god övervakning av landskapets processer för en god planering 
och förvaltning. Ovan nämnda metoder och i synnerhet HLC tar avstamp i landskapets 
förändringsprocesser medan LCA starkare betonar en brukarmedverkan. Projektet 
kommer att drivas i nära samarbete med Riksantikvarieämbetet och innefattar en serie 
pilotstudier i olika landsdelar. Kostnad: 0,4 Mkr/år  

 
                                                 
46 Med barns utemiljöer menar vi de som innefattas i stadens struktur på en mer övergripande nivå såsom vägar, 
parker, cykelstråk, bostadsgårdar och bebyggelsemönster - men också utemiljöer specifikt utformade för barn 
såsom skolgårdar, förskolegårdar och lekplatser, som kan beskrivas på en mer detaljerad nivå. 
47 http://www.landscapecharacter.org.uk/ 
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2.6  Biologisk mångfald 
 
Foma-programmet Biologisk mångfald syftar till att stödja arbetet med miljökvalitetsmålet 
’Ett rikt växt- och djurliv’ och relaterade miljömål. Programmet skall också leverera underlag 
för uppföljning av FN:s konvention om biologisk mångfald, genomförande av EU:s 
naturvårdsdirektiv och andra internationella åtaganden. Särskilt EU:s fågel- och art- och 
habitatdirektiv är centrala för SLU:s miljöanalysverksamhet inriktad på biologisk mångfald. 
 
Inom programmet Biologisk mångfald ryms ett antal verksamheter som utgör viktiga 
förutsättningar för den internationella rapporteringen. Exempel är uppbyggnaden av 
standarder rörande termer och begrepp, t ex namnhantering av arter och naturtyper (Svensk 
Taxonomisk Databas), hantering av artobservationer genom Artportalen, framtagandet av den 
svenska rödlistan, uppbyggnad av landskapsövervakning och datafångst för bedömning och 
rapportering enligt art- och habitatdirektivet och informationsspridning om biologisk 
mångfald genom bl a Nationalnyckeln. 
 
 
Framtida huvudfrågor 
 
- Förbättrat kunskapsunderlag (data) så att bättre underbyggda bedömningar och analyser 

kan göras. Det handlar om bedömning av tillstånd, trender och hotfaktorer hos naturtyper 
och arter, framför allt de som förtecknas i EU:s direktiv. Idag sker dessa bedömningar till 
betydande del genom expertbedömningar.  

 
- Bedömningar avseende ekosystemhälsa och ekosystemtjänster. Det finns ett ökat politiskt 

intresse för ekosystemens förmåga att tillhandahålla ekosystemtjänster och bedömningar 
av detta. Samtidigt är underlagsdata om detta mycket begränsat. 

 
- Bevarande av biologisk mångfald vid förändrat klimat. Den tilltagande fragmenteringen 

av många naturtyper och livsmiljöer försvårar nödvändiga utbredningsförändringar av 
arter vid ett förändrat klimat.  

 
- Övervakning och ’early warning-system’ för invasiva främmande arter, vilket bör 

inkludera system för fyndregistrering av sådana arter. Allt fler främmande arter etableras i 
Europa vilket accentuerar behovet av övervakning samt, när detta bedöms viktigt, av 
tidiga insatser. Utgångspunkten bör vara samarbete inom EU. 

 
 
Informationsbehov som följer av EU:s regelverk, andra internationella åtaganden och 
nationella behov 
 
 EU:s fågel samt art-och habitatdirektiv 
Naturvårdsarbetet inom EU styrs legalt huvudsakligen av fågeldirektivet (79/409/EEG) samt 
art- och habitatdirektivet (92/43/EEG). Genom direktiven etableras ett nätverk av skyddade 
områden innefattande prioriterade naturtyper, s k Natura 2000-områden. Arter i behov av 
generellt skydd listas också i direktivens annex. I dagsläget är Natura 2000-nätverket i stort 
färdigetablerat och utöver att förvalta områdena, och bevaka att inga olämpliga åtgärder sker i 
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dessa, övervakas och rapporteras i enlighet med artiklarna 11 och 17 om huruvida gynnsam 
bevarandestatus (’favourable conservation status’) råder för de naturtyper och arter som listas. 
Den andra rapporteringsomgången genomfördes 2007. Arbetet med att planera den tredje 
rapporten (2013) har inletts. I samband med den senaste rapporteringen 2007 tog 
ArtDatabanken fram ett förslag till svensk rapport, baserat på ett omfattande underlag från bl 
a SLU. 
 
I princip innebär detta att tillståndet hos de utpekade arterna bedöms utifrån förändringar i 
förekomst (utbredning och populationsstorlek) i relation till referensvärden (hur mycket som 
behövs för att med säkerhet uppnå gynnsam bevarandestatus), baserat på tillgängliga 
inventerings- och rapporteringsdata samt en övergripande expertbedömning, vilket görs av 
relevant artexpertkommitté hos ArtDatabanken. En motsvarande bedömning av utbrednings- 
och kvalitetsförändringar görs för listade naturtyper. I samverkan med Naturvårdsverket tas 
nu fram det system för uppföljning som är tänkt att systematiskt samla in kvantitativa data 
(förekomst av s k typiska arter, vissa strukturer) för arter och naturtyper inom och utom 
Natura 2000-områden.  
 
SLU bidrar också med expertkunskaper i arbetsgrupper inrättade av EU-kommissionen inför 
kommande rapportering av art- och habitatdirektivet samt när det gäller samordning med 
rapporteringen enligt fågeldirektivet. Vidare kan nämnas att SLU sedan 2009 är partner i den 
europeiska miljöbyråns (EEA:s) temacentrum för biologisk mångfald (European Topic Center 
for Biological Diversity48) - finansierat av EEA - vilket har som en huvuduppgift att tekniskt 
stödja kommissionen i hanteringen av den samlade rapporteringen från EU:s 27 
medlemsländer avseende art- och habitat- resp. fågeldirektivet. Stöd vid utvecklandet av 
European Data Center for Biodiversity är också en närliggande uppgift för det nämnda 
temacentret, jfr avsnitt 1.2. 
 
 EU-strategi och aktionsplan för biologisk mångfald 

Inom EU förs strategiska diskussioner om biologisk mångfald på olika nivåer. Kommissionen 
har presenterat och fått acceptans i Europeiska Rådet och Europaparlamentet för såväl en 
biodiversitetsstrategi (1998)49 och – vilket under senare år varit det viktigaste – en aktionsplan 
för biologisk mångfald50. I samband med det svenska ordförandeskapet 2009 antog 
miljöministrarna ett nytt långsiktigt mål för arbetet med den biologiska mångfalden inriktat på 
bevarande av ekosystemens hälsa och förmåga att leverera nyttigheter. SLU var aktivt i 
framtagandet av underlag för detta mål. Detta ligger i linje med pågående initiativ inom EU 
att värdera ekosystemtjänster51 och bidra till en europeisk ’Millenium Ecosystem Assessment, 
jfr nedan. 
 
 EU-strategi om invasiva främmande arter 

I linje med rekommendationer från konventionen om biologisk mångfald, jfr nedan, 
Europarådet och FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE) ’Environment for 
Europe’ process utvecklar EU-kommissionen f n strategiska åtgärder för att hantera problemet 
med främmande arter52. I samband med detta har under ledning av den Europeiska miljöbyrån 
(EEA) en indikator presenterats ’Invasive alien species in Europe’ vilken f n omfattar två 

                                                 
48 http://biodiversity.eionet.europa.eu/ 
49 http://ec.europa.eu/environment/docum/9842sm.htm 
50 http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/index_en.htm 
51 http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/economics/index_en.htm 
52 http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm 
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specifika indikatorer: ’Cumulative numbers of alien species in Europe since 1900’ och ’Worst 
invasive alien species in Europe threatening biodiversity’. När det gäller den förstnämnda av 
de specifika indikatorerna levereras data via NOBANIS-databasen53 vilken hanteras tekniskt 
av SLU/ArtDatabanken. Kommissionen har i ett Meddelande om främmande arter 200854 som 
en ytterligare strategisk åtgärd föreslagit upprättande av en ’Early warning’ mekanism, vilket 
också föreslås i kommissionens aktionsplan för biologisk mångfald 200655. I redovisningen av 
ett regeringsuppdrag har en rad myndigheter under samordning av Naturvårdsverket föreslagit 
en svensk strategi och handlingsplan för främmande arter och genotyper (NV rapport 5910). I 
denna ges ArtDatabanken en viktig roll i att ta fram expertkunskap och faktaunderlag, 
inklusive fynddatahantering, om främmande arter. I regeringens proposition 2009/10:155 
uttalas att en samverkansgrupp avses inrättas där ArtDatabanken bör ingå. 
 
 
 FN-konventionen om biologisk mångfald 
FN:s konvention om biologisk mångfald (1992) är den globala överenskommelsen för 
bevarande, långsiktigt nyttjande och rättvis fördelning av nyttan av den biologiska 
mångfalden. Konventionen täcker i linje med detta en mängd frågor kring biologisk mångfald 
och ekosystem. Det finns bl a en nära koppling med Millennium Ecosystem Assessment, se 
nedan, och det som nämns under EU:s biodiversitetsstrategi och invasiva arter ovan. När det 
gäller rapportering och redovisningar från medlemsländerna har kraven successivt ökat och 
efterfrågan på kvantitativ information är nu tydlig. 
 
SLU stöder strategiskt internationellt naturvårdsarbete inkl. svenskt agerande i samband med 
Konventionen om biologisk mångfald genom det Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald 
(Miljödepartementet) i vilket Centrum för biologisk mångfald (CBM) - upprättat av SLU och 
Uppsala Universitet - är representerat. CBM bidrar också till EU-arbetet vid koordinerings- 
och informationsmöten (Europeiska rådet och Kommissionens miljödirektorat) i samband 
med förhandlingarna knutna till FN-konventionen om biologisk mångfald. Den omfattande 
men till största delen kvalitativa rapporteringen till denna konvention sker från varje part och 
CBM medverkar i samband med den svenska rapporteringen via Vetenskapliga rådet för 
biologisk mångfald inrättat av Miljödepartementet.  
 
 
 Millennium Ecosystem Assessment 
Den globala processen ’Millennium Ecosystem Assessment (MEA)’ initierades av bl a FN i 
syfte att bedöma effekterna av ekosystemförändringar för den mänskliga välfärden56. Ett av de 
viktigaste politiska resultaten av den första omgången av denna process (2001-2005) är 
insikten om värdet av de ’tjänster’ som levereras av de ekologiska systemen och att negativ 
påverkan på ekosystemen leder till ekonomiska förluster och direkta risker. F n diskuteras en 
uppföljning av MEA och i detta sammanhang kan noteras ett ökat intresse från Europa. Så har 
t ex ett projekt påbörjats vid den Europeiska miljöbyrån (EEA) vilket skall leverera en 
bedömning av europeiska ekosystem år 2012 (Eureka 2012)57.  
 
 
 

                                                 
53 http://www.nobanis.org/ 
54 http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm 
55 http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/index_en.htm 
56 http://www.millenniumassessment.org/ 
57 http://www.eea.europa.eu/publications/eea-strategy-2009852013-multi-annual-work-programme 
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 Washingtonkonventionen 
Handeln med hotade djurarter och varor baserade på sådana regleras i ’UN Convention on 
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora’ (CITES) - även kallad 
’Washingtonkonventionen’ - vilken implementeras på EU-nivå i form av en särskild förord-
ning (338/97/EG) . SLU ger expertstöd till Naturvårdsverkets arbete med denna konvention.  
 
 
 Ramsarkonventionen 
Den internationella våtmarkskonventionen (’The Convention on Wetlands’ 1971), även kallad 
’Ramsar-konventionen’ är en formellt fristående överenskommelse för skydd av 
internationellt betydelsefulla våtmarker samt generell god hushållning med ländernas 
våtmarker. I de nationella rapporterna vart tredje år (senast 2008) krävs en omfattande 
rapportering av utvecklingen hos landets våtmarker. SLU ger expertstöd till 
Naturvårdsverkets arbete med denna konvention. 
 
 
Nya angelägna satsningar 
 
1. Bättre underbyggd bedömning av tillstånd och hotfaktorer för biologisk mångfald 

 
Bevarandestatus hos av EU listade arter och naturtyper 
EU-kommissionen ställer allt större krav på att bedömningarna av bevarandestatus skall 
underbyggas av övervaknings- och uppföljningsprogram, dvs. fältdata. Under 2009 
initieras det SLU-baserade THUF-projektet (Terrester habitatuppföljning) vilket erhåller 
bidrag från EU. Detta projekt ska samverka med SLU:s skogs- och landskapsinventeringar 
för att samla in relevanta data. Man kan förvänta sig en utveckling med gradvis allt större 
krav på harmonisering av arbetet. SLU är också väl förberett för att aktivt delta i denna 
process på EU-nivå, i samarbete främst med Naturvårdsverket, men också direkt genom 
partnerskapet i den europeiska miljöbyråns (EEA:s) temacentrum för biologisk mångfald. 
För att främja harmoniseringen inom EU föreslås ett demonstrationsprojekt baserat på 
SLU:s metodik och data.  
 
Förstärkt artexpertis  
Förstärkning och återuppbyggnad av artexpertisen vid Artdatabanken. Artdatabanken är 
nationellt kunskapscentrum för arter och livsmiljöer. Verksamhetens finansiering har, vid 
sidan av uppdraget att genomföra Svenska artprojektet, varit oförändrad sedan 2001, 
vilket inneburit att vakantgjorda tjänster inte kunnat återbesättas och det kraftigt ökande 
trycket på expertkunskap om arter inte kunnat mötas (gäller ett stort antal EU-direktiv och 
-processer och berör därmed de flesta foma-program utöver biologisk mångfald). En 
förstärkning av Artdatabankens basfinansiering behövs därför.  
 
Kostnad (projekt 1): ca 4,5 Mkr/år. 
 
 

2. Övervakning och ’early warning-system’ för invasiva främmande arter. Alltfler 
främmande arter etableras i Europa vilket accentuerar behovet av övervakning samt, när 
detta bedöms viktigt, av tidiga insatser. Baserat på samarbetet med drygt 14 länder inom 
NOBANIS-projektet och med ett mandat från Naturvårdsverket finns förutsättningar för 
SLU att i linje med EU:s aktionsprogram för biologisk mångfald ta ledningen i ett 
pilotprojekt syftande till storskalig övervakning av ett antal expanderande främmande 
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arter och/eller särskilt betydelsefulla etableringsvägar (t ex hamnområden), analys av 
risker samt prövande av informationsformer till berörda myndigheter. Kostnad: ca 1, 0 M 
kr/år.  
 
 

3.  Bedömningar avseende ekosystemhälsa och ekosystemtjänster: Det finns ett ökat politiskt 
intresse för att göra bedömningar av statusen för ekosystemtjänster samtidigt som 
internationella och EU-rapporter visar att underlagsdata är mycket begränsade, jfr t ex de s 
k TEEB rapporterna om ekonomi och biodiversitet58 och arbetet inom Global Biodiversity 
Indicator Partnership59 samt EU:s rapport om utvecklingen mot målet att hejda förlusten 
av biologisk mångfald60. Det innebär en förändrad inriktning jämfört med traditionell 
uppföljning av tillstånd för biologisk mångfald. Mikroorganismer m.fl. delvis förbisedda 
och dåligt kända organismer med nyckelfunktioner i ekosystemen hamnar i fokus, liksom 
genetisk och lokal variation hos vissa mer välkända vanliga arter som t.ex. blåstång. SLU 
har goda förutsättningar att lämna underlag till denna typ av bedömningar och ett 
pilotprojekt bör genomföras för att demonstrera detta. Kostnad: ca 0,5 M kr/år. 

 
 

4. Effektiv hantering av data om arter och naturtyper. Information om arter och naturtyper 
insamlas sedan lång tid i en mängd olika sammanhang. Påbörjat och planerat arbete att 
lagra och tillgängliggöra relevanta data har stor potential för ett effektivare 
naturvårdsarbete från den lokala till den globala nivån samt inte minst för att bedöma 
effekter av och anpassningar till förändrat klimat (LifeWatch, Dynamisk taxa och dess 
internationella relationer, se vidare avsnitt 2.10). Inom EU är kopplingen till EDC 
Biodiversity viktig (jfr också Artdatabankens partnerskap i European Topic Centre for 
Biological Diversity). Projektet avser i ett första skede en internationell lansering av 
SLU:s Artportal61. Kostnad: ca 0,6 Mkr/år. 
 

 

2.7  Giftfri miljö  
 
Programmet är inriktat på att följa upp miljömålet ‘Giftfri Miljö’, EU:s jordbrukspolitik, EU:s 
politik på växtskyddsomårdet, EU:s ramdirektiv för vatten samt Konventionen om långväga 
gränsöverskridande luftföroreningar (CLRTAP). Resultaten är också av betydelse för bl a 
miljömålen Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt odlingslandskap och Levande skogar. 
 
Verksamheten har fokuserats mot att följa utvecklingen av användning av kemiska 
bekämpningsmedel och kadmium inom jordbruket, effekter av långdistansspridning av 
kvicksilver i atmosfären, samt att utveckla miljöövervakningssystem relaterat till spridning av 
miljögifter och samband med fortplantningsförmågan hos vilda djur.  
 
Genom att SLU även har en stor och samlad kompetens inom livsmedelskedjan omfattande 
miljö – växt – foder – djur – livsmedel – livsmedelssäkerhet kommer ytterligare ett område att 

                                                 
58 Se http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/economics/index_en.htm samt 
http://www.teebweb.org/ 
59 Se http://www.twentyten.net/about/2010biodiversityindicatorspartnership 
60 Se Progress towards the European 2010 Biodiversity Target – indicator facts sheets. EEA Technical report 
5/2009 samt Ecosystem services and biodiversity in Europe. ECASAC Policy Report 09, 2009, www.ecasac.eu. 
61Se  www.artportalen.se/ 
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knytas till programmet, syftande mot identifiering av nya livsmedelsburna hälsorisker liksom 
uppföljning av tidigare kända risker som är avgörande för en uthållig livsmedelsproduktion. 
 
När det gäller kemiska bekämpningsmedel samt metallerna kadmium och kvicksilver ansvarar 
SLU redan idag för huvuddelen av den miljöövervakning som sker av dessa ämnen i mark, 
sjöar och vattendrag. SLU ansvarar också för CKB62, KompetensCentrum för Kemiska 
Bekämpningsmedel, som samordnar kunskapsutveckling, långsiktig kompetensutveckling, 
fördjupade analyser inom miljöövervakningen, analyskompetens, utbildning och 
informationsspridning inom området. När det gäller kopplingen miljögifter och vilda djurs 
reproduktionsförmåga är detta en ny och unik satsning där bl.a. björn, som allätare i terrester 
miljö, och mink, som topp-predator i terrester och akvatisk miljö, används för att studera 
miljögiftsbelastning och påverkan på reproduktionsorganen. Målet är att hitta funktionella 
övervakningsmetoder för att upptäcka nya miljöhot och att följa tidigare kända miljöhot över 
tid och geografiskt. 
 
 
Framtida huvudfrågor 
 
‐ Kemikalieområdet är centralt inom miljövårdsarbetet. Påtagliga risker finns här för 

effekter på människor och miljö och det finns ett stort behov av kunskap och kompetens 
för nationellt och internationellt agerande. Med användning av nya tekniker med 
medföljande avfallsproblem, till exempel nanoteknologi, avfall från datorer och annan 
elektronisk utrustning, spridning av hormonstörande ämnen, ökande global användning av 
kemikalier även i utvecklingsländer och spridning av toxiska ämnen via varor kommer 
dessa behov att öka. EU ställer också ökande krav på rapportering och uppföljning. 

 
‐ Frågor kring användningen av växtskyddsmedel inom jordbruk och trädgårdsnäringen 

kommer fortsatt att vara viktiga frågor också i framtiden, vilket inte minst den nya 
ramlagstiftningen kring växtskyddsmedel visar. Därmed ökar också behovet av 
uppföljning av att alla de åtgärder som vidtas har avsedd effekt när det gäller minskade 
risker för hälsa och miljö. 

 
 
Informationsbehov som följer av EU:s regelverk, andra internationella åtaganden och 
nationella behov 
 
 Förordningen om kemikalieregistrering 

En stor del av kemikalieproblematiken inom EU regleras sedan 2006 av av förordningen om 
kemikalieregistrering (EC 1907/2006), i dagligt tal kallad Reach63. Den europeiska 
kemikaliemyndigheten ECHA vilken inrättades 2007 har som huvuduppgift att samordna 
arbetet med Reach-förordningen. 
 
 
 EU:s direktiv om bekämpnings- och växtskyddsmedel 

Relevanta för programmet är EU:s nya direktiv om hållbar användning av bekämpningsmedel 
(2009/128/EG), EU:s förordning om växtskyddsmedel (EG 1107/2009)) samt EU:s 

                                                 
62 http://ckb.slu.se/ 
63 http://www.sweden.gov.se/sb/d/6043 
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ramdirektiv för vatten (2000/60/EG). SLU har ett stort vetande inom dessa områden och en 
god kontakt med de myndigheter – Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, 
Jordbruksverket m fl - och den del av näringslivet som närmast berörs, d v s jord- och 
skogsbruket.  
 
 
Nya angelägna satsningar 
 
1. Prognossystem för bekämpningsmedelsförluster till yt- och grundvatten, utveckling av 

modellverktyg: EU:s ramdirektiv för vatten fordrar att vattenresurserna i medlemsstaterna 
ska ha ”god ekologisk och kemisk status”. Analysverktyg behövs för att kunna bedöma 
tillståndet och trender i vattenkvalité på avrinningsområdes- och regional skala. 
Miljöövervakning av halter i vatten är ett otillräckligt redskap för att följa tillståndet, 
särskilt när det gäller kontrollen av växtskyddsmedel där vattenanalyserna är mycket dyra. 
Modeller utgör ett viktigt komplement när det gäller att extrapolera punktinformation till 
regional skala, göra orsaksanalyser och att undersöka hur situationen i framtiden kan 
komma att ändras på grund av olika åtgärder. Detta projekt skall i samarbete med berörda 
myndigheter ta fram sådana modellverktyg. Ett arbete har sedan några år pågått med 
modeller, delvis inom ramen för CKB, men en långsiktig satsning på detta område skulle 
behövas, då den skulle göra arbetet effektivare och bättre tillgodose de behov som finns av 
prognossystem hos ansvariga myndigheter. Kostnad: ca 0,8 Mkr/år. 
 

2. Bakgrundshalter av metaller i vattenmiljön: I dotterdirektivet (2008/105/EG) till 
ramdirektivet om vatten som handlar om de prioriterade ämnena anges gränsvärden för 
metaller i vattenmiljön som inte ska få överskridas. Här står dock också att 
medlemsländerna får ta hänsyn till de naturliga bakgrundshalterna. Detta är ett viktigt 
tillägg då dessa halter kan variera mycket till följd av bl a geologiska faktorer. Vid 
rapporteringen till EU av tillståndet i ytvattnen i Sverige behöver därför Naturvårdsverket, 
länsstyrelser och vattenmyndigheter tillgång till bedömningar av och metoder att bedöma 
de naturliga halterna av metaller i vatten, sediment och biota för enskilda vattenområden. 
SLU ansvarar för den allra största delen av miljöövervakningen i Sverige avseende 
metaller i sjöar och vattendrag och har en hög kompetens att utvärdera tillstånd och 
bedöma bakgrundshalter. SLU har också på uppdrag av Naturvårdsverket utvärderat och 
rapporterat de regionala bakgrundshalterna av metaller i Svenska inlands- och kustvatten. 
Arbetsfältet är dock mycket stort och kan beräknas ta mycket tid under åren som följer. 
Ett särskilt prioriterat område är kvicksilver i fisk. EU har ett gränsvärde (0,02 mg/kg) 
med avseende på risker för däggdjur och fåglar, som överskrids i majoriteten av svenska 
sjöar. Bedömningar av de naturliga bakgrundshalterna av kvicksilver i fisk är här 
avgörande för diskussionen om behovet av åtgärder. Beträffande fisk för human 
konsumtion, se projektförslaget ’Säker och hälsosam mat’ nedan. Kostnad: ca 0,8 Mkr/år. 

 
 
De följande projekten kan förväntas ha stor betydelse i flera kemikalieanknutna frågor inkl 
tillämpningen av EU:s kemikalieförordning Reach: 

 
 

3. Indikatorer för växtskyddsmedel, veterinärmedicinska läkemedel och nya miljögifter: I 
EU:s förordning om växtskyddsmedel (EG 1107/2009), ramdirektivet om vatten och det 
nya direktivet om hållbar användning av bekämpningsmedel (2009/128/EG) ställs krav på 
att påverkan på miljön av användningen av växtskyddsmedel kontinuerligt ska kunna 
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följas upp i miljön. Miljöpåverkan på grund av livsmedelsproduktion kan också orsakas av 
läkemedelsanvändning till djur. Utveckling av indikatorer på miljöeffekter särskilt på den 
akvatiska miljön är här ett viktigt verktyg. De kan användas för att på ett informativt sätt 
beskriva utvecklingen av miljötillståndet till följd av användning av växtskyddsmedel och 
läkemedel till livsmedelsproducerande djur. De kan spegla förändrad användning till följd 
av förändrat klimat och därmed styra behovet av åtgärder. 
 
Vidare finns ett stort behov av relevanta och känsliga indikatorer för att tidigt kunna 
upptäcka effekter av nya miljögifter och andra skadliga ämnen i miljön och att kunna följa 
förändringar över tid. Djur exponeras genom framför allt sitt födointag för föroreningar i 
närmiljön i långt större omfattning än människor och kan därmed fungera som en 
väckarklocka på miljöpåverkan. Reproduktionsförmåga, den tidiga utvecklingen hos 
avkomman samt hormoner i kroppen och effekterna av dessa betraktas som känsliga 
effektparametrar och uppträder redan vid låg exponering för miljögifter. Hotbilden vad 
gäller risker med toxiska ämnen kompliceras av att ämnen kan samverka och ge förstärkta 
effekter, den så kallade cocktaileffekten. 
 
SLU ansvarar för miljöövervakning av växtskyddsmedel i vattenmiljön och har utformat 
en indikator för att följa tillståndet. En utveckling av sådana indikatorer behöver dock ske 
för att beräkningarna ska kunna preciseras. Vid SLU utvecklas också metoder som gör det 
möjligt att följa förändringar i fortplantningsförmåga, liksom markörer för att upptäcka 
hormonstörande effekter. Med hjälp av molekylära markörer på fisk kan exempelvis 
effekter av den totala föroreningssituationen studeras i stället för att mäta halter av 
enskilda miljöföroreningar. Hänsyn behöver tas till variationen i tid och rum, förstärkta 
effekter och biologiska responser. Utformningen av indikatorer bör ske parallellt med 
utvecklingen av metoder för miljöövervakningen och vara av långsiktig karaktär. Kostnad 
växtskyddsmedel: ca 0,8 Mkr/år, nya miljögifter: ca 5,0 Mkr/år. 
 
 

4. Säker och hälsosam mat. Identifiering av nya livsmedelsburna hälsorisker liksom 
uppföljning av tidigare kända risker är avgörande frågor för en uthållig 
livsmedelsproduktion och föreslås som en ny satsning inom Foma. En förutsättning för 
den föreslagna vidareutvecklingen är SLU:s samlade kompetens inom livsmedelskedjan 
omfattande miljö – växt – foder – djur – livsmedel – livsmedelssäkerhet. Denna 
verksamhet är delvis en fortsättning på pågående projekt. Förhöjda kvicksilverhalter i viss 
typ av insjöfisk är tyvärr vanligt förekommande i svenska insjöar, vilket innebär 
begränsade möjligheter att utöva fritidsfiske och ta tillvara ett i övrigt hälsosamt 
livsmedel. Uppföljning av kvicksilvertillståndet i svenska vatten och samordning av 
insatserna är en viktig uppgift, där flera myndigheter är inblandade. Ett annat 
miljöproblem med förnyad aktualitet är förekomsten av kadmium i grödor. Orsaken är 
luftspridning och tillförsel via handelsgödsel. Problemet hanteras inom ett särskilt delmål 
inom miljömålet ’Giftfri miljö’. Nyligen sänkte EFSA (EU:s livsmedelsmyndighet) 
rekommendationen för det högsta tolerabla dagliga intaget till en tredjedel och den 
kadmiumbaserade skatten på handelsgödsel har tagits bort. Detta förväntas leda till sänkta 
gränsvärden för kadmium i gröda samtidigt som tillförseln till åkermark kan öka med 
följdverkningar för svensk jordbruksnäring. Myndigheter behöver stöd inom detta område 
för sitt agerande nationellt och inom EU. 
 
Nya projekt inom säker och hälsosam mat kommer att planeras i samverkan med bland 
andra Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket. I ett initialt skede 
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analyseras ett urval av lokalt producerade baslivsmedel (mjölk, nötkött, vete, fisk mm) 
från olika geografiska områden för relevanta miljögifter. Kostnad. ca 4,0 Mkr/år. 

 

  

2.8  Övergödning 
 
Program Övergödning ska ge underlag för åtgärder mot övergödningen av våra vattensystem 
vilket motsvaras av miljökvalitetsmålet ’Ingen övergödning’ och även har central betydelse 
för miljökvalitetsmålen ’Levande sjöar och vattendrag’ och ’Hav i balans’. En betydande del 
av programmet Övergödning utgörs av utveckling av beräkningssystem för kväve- och 
fosforläckage från jordbruksmark. Dessa används för internationella rapporteringar, nationella 
uppföljningar av miljömålet ’Ingen övergödning’, uppföljning av åtgärder samt för att göra 
scenarier för framtida förändringar.  
 
För arbetet med modellering och analys av vattenkvalitet i avrinningsområden har en särskild 
enhet bildats vid SLU (vattenNAV). SLU vattenNAV har en viktig roll att informera om 
SLU:s verksamhet kopplad till övergödningsfrågor i allmänhet och modellering och analys av 
vattenkvalitet i avrinningsområden i synnerhet. Under 2010 intensifieras kontakterna med 
Vattenmyndigheterna för att gemensamt utveckla metodik för urval och uppföljning av 
kostnadseffektiva åtgärder mot övergödning. 
 
 
Framtida huvudfrågor 
 
‐ Begränsa markläckage, transport, retention och källfördelning av kväve- och fosfor i 

avrinningsområden. 
 
‐ Utveckla kostnadseffektiva åtgärder för att minska näringsbelastningen på sjöar, 

vattendrag och hav och internationellt samarbete, speciellt inom Östersjöregionen. 
 
‐ Effekter av klimat- och produktionsförändringar på läckage, retention och transport av 

kväve och fosfor i avrinningsområden. Bedöma flera källor (skog och enskilda avlopp) 
och beskrivning av status i sjöar och vattendrag. 

 
 
 
Informationsbehov som följer av EU:s regelverk, andra internationella åtaganden och 
nationella behov 
 

 EU:s ramdirektiv för vatten 

Som nämns under punkter 2.4 rörande Foma-programmet Sjöar och vattendrag – där 
ramdirektivet för vatten övergripande behandlas - vidareutvecklar SLU bedömningsgrunder 
för sjöar och vattendrag på uppdrag av Naturvårdsverket.  

Vattenmyndigheterna rapporterar sina förvaltningsplaner och åtgärdsplaner till EU i mars 
2010. Därefter kommer arbetet att fokuseras på att utveckla delåtgärdsprogram med högre 
upplösning i tid och rum. Förslag till kostnadseffektiva åtgärder mot övergödning är en viktig 
del i detta arbete. SLU och Foma-program Övergödning har möjlighet att vara en viktig aktör 
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i detta arbete, inte minst genom beslutstödsystemet FyrisCOST som är under utveckling. SLU 
bör kunna utveckla sitt expertstöd till vattenmyndigheter och länsstyrelser i dessa frågor. 
 
 

 EU:s nitratdirektiv 

EU:s Nitratdirektiv (91/676/EEG)64 har till syfte att minska vattenförorening som orsakas 
eller framkallas av nitrater som härrör från jordbruket, samt att förhindra ytterligare sådan 
förorening. 
 
Rapportering från medlemsländerna skall ske vart fjärde år (nästa 2011) inriktad på 
nitratpåverkan på yt- och grundvatten i utpekade känsliga områden. Jordbruksverket ansvarar 
för den rapportering som rör ytvatten och SGU för rapporteringen om grundvatten. SLU 
levererar underlag till både Jordbruksverket och SGU baserat på data från Foma-programmet 
Sjöar och vattendrag, se punkt 2.4, samt modellering av nitratläckage från jordbruksmark 
utförd i Foma-programmet Övergödning. 
 
 

 EU:s ramdirektiv för marin strategi 

Rapporteringkraven till EU och andra internationella organ rörande marina frågor 
sammanfattas inom foma-programmet ’Sjöar och vattendrag’. Vid implementering av Baltic 
Sea Action Plan har SLU en nyckelroll vad gäller underlag för effekter av åtgärder inom 
jordbruket. Men även andra åtgärder (skogsbruk, enskilda avlopp, våtmarker) hanteras av 
SLU. Det förefaller rimligt  att uppföljningen av målen i ramdirektivet för marin strategi 
nyttjar de data som tas fram för HELCOM-raporteringen (SLU, SCB, IVL och SMHI inom 
ramen för SMED-konsortiet). 
 
 
 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 
Landsbygdsutvecklingsprogrammet (LBU), dess koppling till EU-lagstiftning samt 
övervaknings- och utvärderingsbehov presenteras översiktligt under Foma-programmet 
Jordbruk (punkt 2.2).  
 
Föregående program för perioden 2000-2006 har utvärderats av SLU, bl a med avseende på 
effekten på växtnäringsläckaget. Kompetens och data från såväl fortlöpande miljöanalys som 
forskning har använts. Det är främst miljöersättningar för fånggröda, vårbearbetning, 
skyddszoner och våtmarker som är av intresse för minskat växtnäringsläckage. Även 
miljöersättningen till ekologisk produktion har betydelse. Det konstateras bl a att SLU inom 
den fortlöpande miljöanalysen skulle kunna förbättra uppföljningen av åtgärder för ett 
minskat växtnäringsläckage. SLU skulle också kunna spela en aktivare roll vad gäller förslag 
på nya kostnadseffektiva åtgärder eller kombinationer av åtgärder att ingå i framtida program.  

 
 
 
 

 
                                                 
64 Rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från 
jordbruket, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0676:SV:HTML 
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Nya angelägna satsningar 
 
För utvärdering av Landsbygdsprogrammen, ramdirektivet för vatten och nitratdirektivet  
föreslås följande nysatsningar: 
 
1. Bedömningsgrunder för fosfor. Under 2009 har metodiken för beräkning av bakgrundshalt 

för fosfor från jordbruksmark vidareutvecklats. Denna behöver kompletteras med 
bedömning av retention i uppströms belägna sjöar och vattendrag. Dessutom behövs 
vidareutveckling av bakgrundshalten för fosfor i sjöar i jordbrukslandskapet. Motsvarande 
metodutveckling kommer också att behövas för kväve. Naturvårdsverket prioriterar denna 
metodutveckling högt och kommer sannolikt att lägga ut det som uppdrag till SLU under 
2010. Kostnad: ca 0,3 Mkr/år. 

 
2. Uppföljning av åtgärder. Ett annat område där SLU kan stödja vattenmyndigheter och 

länsstyrelser är design av mätprogram som kan kvantifiera effekten av insatta åtgärder 
(mätningar före, under och efter åtgärd), speciellt åtgärder riktade mot jordbruket. SLU:s 
erfarenhet och kompetens kopplad till typområden, observationsfält och försöksfält bör 
kunna ”exporteras” till vattenmyndigheter och länsstyrelser vid design av mätprogram 
inriktade mot näringsläckage från jordbruksmark. Kostnad: ca 0,8 Mkr/år. 

 
3. Åtgärdsdatabas. Förutom att mäta effekter av insatta åtgärder så skulle SLU kunna bygga 

upp en åtgärdsdatabas som lagrar information om vidtagna åtgärder (uppmätta effekter, 
kostnader, etc.). SLU:s erfarenhet som datavärd samt de samlade resurserna kring 
dataplattformarna är här en bra bas att bygga vidare på. Kostnad: ca 0,6 Mkr/år. 

 
4. Mätprogram för nitratdirektivet. Typområden för jordbruksmark är alldeles för få för att 

få en rikstäckande bild över näringstillståndet i små, jordbruksdominerande 
avrinningsområden. Det nationella yttäckande Sötvattenprogrammet ’Omdrev av sjöar’ 
bygger på slumpmässigt urval av sjöar och omfattar därmed relativt få objekt i 
jordbrukslandskapet. Denna provtagning skulle behöva förtätas i jordbrukslandskapet och 
kompletteras med fler tidsserier i jordbruksdominerade mindre vattendrag samt synoptiska 
studier i små källflöden. Det vore naturligt om den myndighet som är ansvarig för 
nitratdirektivet (Jordbruksverket) också är huvudman för denna typ av undersökningar. På 
SLU finns erfarenhet och rutiner att göra objektiva, slumpade urval ur hela eller delar av 
alla sjö- och vattendragspopulationen i Sverige. Det virtuella nätverket av vattendrag som 
tagits fram på inst. för vatten och miljö kan användas vid urvalet av objekt för synoptiska 
provtagningar i källflöden. På inst. för mark och miljö finns också kompetens och 
erfarenhet av design av mätprogram inriktade mot övergödning i jordbrukslandskapet. Det 
föreslås att ett förslag till nationellt yttäckande miljöövervakningsprogram med inriktning 
vattendrag och sjöar i jordbrukslandskapet tas fram enligt ovan. Programmet skräddarsys 
för uppföljning av EU:s nitratdirektiv. Det kommer även att fylla ett stort behov för 
uppföljning av EU:s ramdirektiv för vatten samt för uppföljning av 
Landsbygdsprogrammet. Kostnaden att ta fram ett förslag till övervakningsprogram 
skattas till 0,2 Mkr och kostnaden för drift av programmet skattas grovt till 2,0 Mkr/år. 

 
5. Fördjupad utvärdering av LBU. Typområden på jordbruksmark är väl lämpade för 

uppföljning av åtgärder som syftar till minskat växtnäringsläckage. För åtta typområden 
finns detaljerade uppgifter om odling och odlingsåtgärder för all åkermark och varje år 
sedan 2002 (eller tidigare) och mätningar i bäckarna av transporterade mängder pågår 
sedan 20 år tillbaka. Med samma modeller som används vid de nationella beräkningarna 
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av jordbrukets läckage av kväve och fosfor kan utlakningen från varje fält beräknas. I 
kombination med en hydrologisk avrinningsområdesmodell kan belastningen från hela 
området beräknas och jämföras med mätningar i bäck. Häri ingår att särskilja olika 
åtgärders effekt på utlakningen. Resultat från utvärderingen av typområden relateras sedan 
till klimat, jordarter och odling i de regioner respektive typområde är lokaliserat. Detta 
möter behovet av förbättrad utvärdering av stöd för minskat kväveläckage samt 
skyddszoner, som utpekades i slututvärderingen av Miljö- och landsbygdsprogrammet 
2000-2006. Som pilotprojekt förslås att typområde N34 i Halland används för fördjupad 
utvärdering av effekterna av Landsbygdsprogrammets åtgärder för att minska 
växtnäringsläckaget. I typområdet har åtgärder för minskat kväveläckage genomförts och 
kväveutlakningen från området har också minskat. De nationella beräkningarna redovisar 
också att åtgärder har genomförts i regionen och att utlakningen av kväve har minskat. 
Kostnad: ca 0,5 Mkr/år. 

 
 

2.9 Klimat 
 

Programmet är indelat i följande delar: 

‐ Rapportering av växthusgasemissioner 
‐ Åtgärder för minskade utsläpp av växthusgaser 
‐ Klimatförändringarnas påverkan på miljö och areella näringar 
‐ Långsiktiga mätningar av växthusgaser 
 
Inom den första programdelen ansvarar SLU för Sveriges internationella rapportering av 
växthusgasutsläpp inom sektorn markanvändning och skogsbruk (Land Use, Land Use 
Change and Forestry, LULUCF65). Genom detta arbete medverkar programmet till att 
uppfylla nationella åtaganden enligt FN:s klimatkonvention, Kyotoprotokollet och EU:s 
monitoringmekanism. SLU har på senare tid också genomfört ett flertal utredningsuppdrag66 
som underlag till de pågående klimatförhandlingarna.  
 
Vidare pågår en uppbyggnad av system för systematiska fenologiska67 observationer; detta är 
kopplat till det EU-gemensamma arbetet inom området. Programmet studerar också effekterna 
av klimatförändringar, t ex biotopförändringar, ändrade vattenbalanser och vektorburna 
djursjukdomar. 
 
Långsiktiga mätningar av flöden av växthusgaser mellan biosfären och atmosfären är en 
viktig del av programmet. Denna typ av s k fluxmätningar görs på ett litet antal utvalda 
lokaler, som också ingår i det europeiska nätverket Euro-Flux och i Nordiska Ministerrådets 
satsning NECC (Nordic Centre for Studies of Ecosystem Carbon Exchange and its Inter-
actions with the Climate System). Mätningarna syftar till bättre processförståelse men är 
också relevanta för rapporteringen till FN:s klimatkonvention, som anger att oberoende 
system för verifiering av rapporterade siffror ska utarbetas. De aktuella mätningarna kommer 

                                                 
65 LULUCF-sektorn kommer framgent att slås ihop med jordbrukssektorn och bilda AFOLU-sektorn 
(Agriculture, Forestry, and Land Use) 
66 Ett exempel är rapporten: Flöden av växthusgaser från skog och annan markanvändning. Slutrapport av 
regeringsuppdrag Jo2008/2958. 
67 Dvs tidpunkten för djurs och växters årligen återkommande händelser, t ex fåglars flyttning och häckning, 
växters blomning osv. 
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troligen att ingå i EU:s kommande infrastruktursatsning ICOS (International Carbon 
Observation System)68. 
 
 
Framtida huvudfrågor 
 
Förhandlingar pågår om hur åtaganden och regelverk för rapportering och uppföljning ska se 
ut efter den första åtagandeperioden enligt Kyoto-protokollet. Mycket tyder på att mark-
användningsfrågor (inkl skogsbruk) och användning av förnyelsebara råvaror kommer att 
spela en allt viktigare roll. Förutom hanteringen av LULUCF-sektorn för de utvecklade 
länderna kommer kommande avtal också att inkludera beslut om hur avskogning i utveck-
lingsländer (REDD) ska inkluderas. Parallellt med förhandlingarna under klimatkonventionen 
pågår diskussioner om hur EU ska fördela sitt utsläppsåtagande, samt fortsatt utveckling av 
EU:s klimatstrategi (ECCP). Hanteringen av dessa frågor på nationell nivå förutsätter fortsatt 
expertstöd från SLU.  
 
I nära anslutning till det internationella arbetet finns frågor kopplade till det nationella 
åtgärdsarbetet på klimatområdet. Det rör såväl effekter på LULUCF-sektorn vid ett ökat uttag 
av avverkningsrester för att ersätta fossila bränslen som direkta förslag på åtgärder för att 
minska utsläppen från markanvändningen. För att kunna svara på denna typ av frågor behöver 
SLU fortsätta att utveckla rapporteringen samt öka samarbetet mellan forskare inom olika 
discipliner. 
 
Mätningar av växthusgasflöden kan förväntas vara fortsatt viktiga och frågeställningarna kan 
komma att bli revitaliserade genom EU:s troliga satsning på det mycket omfattande ICOS-
projektet, jfr ovan.  
 
 
Informationsbehov som följer av EU:s regelverk och internationella åtaganden 
 
 Mekanism för övervakning av utsläpp av växthusgaser inom gemenskapen och för 

genomförande av Kyotoprotokollet 

EU-beslutet om ’monitoring-mekanism’ (280/2004/EG) reglerar vad medlemsländerna måste 
bistå med för att EU ska kunna uppfylla kraven enligt klimatkonventionen och Kyoto-
protokollet. Förhandlingar om nya åtaganden och regelverk pågår, vilket i första skedet 
innebär behov av utredningsarbete för att leverera förhandlingsunderlag och därefter 
utveckling av mätprogram och rutiner för rapportering enligt de nya regelverken.  
 
 FN:s klimatkonvention, Kyotoprotokoll och kommande protokoll som reglerar åtaganden 

och regelverk efter den första åtagandeperioden enligt Kyotoprotokollet 

Informationsbehovet är i allt väsentligt detsamma som under tidigare punkt. 
 
 
 EU-kommissionens vitbok om anpassning till klimatförändringar 

EU-kommissionen presenterade 2009 en vitbok om anpassning till klimatförändringar69. I 
denna anges att tillförlitliga data om effekter av klimatförändringen samt om kostnad och 
                                                 
68 http://www.icos-infrastructure.eu/ 
69 VITBOK: Anpassning till klimatförändring: en europeisk handlingsram, 1.4.2009 
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nytta med föreslagna åtgärder behövs för att fatta rätt beslut om hur samhället skall anpassas 
till ett förändrat klimat. Mer data behövs också om effekter och sårbarhet, för att utveckla 
strategier för anpassning. Det finns dock ännu inga beslut fattade om på vilket vis data ska 
sammanställas. 
 
  
Nya angelägna satsningar 
 
Mycket tyder på att markanvändningsfrågor (inkl skogsbruk) och användning av 
förnyelsebara råvaror kommer att spela en allt viktigare roll i framtida diskussioner om 
klimatförändringar, vilket ligger bakom förslagen nedan. 
 
1. Omarbetning av nuvarande mätprogram och rapporteringsrutiner för växthusgaser i 

LULUCF-sektorn: De datainsamlingssystem som finns idag (Riksskogstaxeringen och 
Markinventeringen) bedöms i allt väsentligt vara tillräckliga även för framtida behov. 
Det kan dock bli aktuellt att göra förändringar av mätprogrammen, samt justera de 
beräkningsmodeller som används för rapporteringen. En större fråga är hur produkter 
(HWP: Harvested wood products) ska integreras i rapporteringen, vilket ser ut att bli 
resultatet av de pågående förhandlingarna. Dessutom behöver metoder för analys av 
osäkerheten i rapporterade siffror utvecklas. Delar av det nödvändiga arbetet kommer 
troligen att täckas genom Naturvårdsverkets uppdrag till SMED-konsortiet (där SLU 
ingår) att hantera den löpande klimatrapporteringen. I den mån större justeringar ska 
göras kommer dock särskilda utvecklingsmedel, och eventuellt tillkommande medel för 
fortlöpande mätning, att behövas. EU:s vitbok om anpassning till klimatförändringar 
pekar också på behov av mätning och rapportering av påverkansindikatorer, vilket kan 
leda till behov av nya moment i pågående miljöövervakning. Kostnad: ca 1,5 Mkr/ år.  

 
2. Prognossystem för utsläppsåtaganden: Behov finns såväl inom EU som nationellt att 

genomföra prognoser för att förutsäga om utsläppsåtaganden kommer att uppfyllas. 
Prognoser är också viktiga för de enligt EU:s vitbok utpekade effekterna av 
klimatförändringar samt vilka åtgärder som kan sättas in för att minska 
växthusgasutsläppen och mildra negativa följder av klimatförändringarna. I dessa 
sammanhang är markanvändningsfrågor mycket viktiga och klimataspekterna måste 
hanteras integrerat med andra konsekvenser av olika markanvändning inom jord- och 
skogsbruk. Vid SLU finns system för skogliga konsekvensanalyser (Heureka) utvecklade 
inom vilka de klimatrelaterade komponenterna skulle kunna vidareutvecklas. För 
jordbruksområdet finns initiala tankegångar om att utveckla liknande system inom det 
planerade forskningsprogrammet Future Agriculture. Det aktuella förslaget innebär att 
modellkomponenter för de frågor som särskilt efterfrågas för EU-samarbetet byggs in i 
de aktuella systemen. Kostnad: ca 1,0 Mkr/år. 

 
3. Medverkan i REDD-arbetet: Förslaget att REDD (Reducing Emissions from Defores-

tation and Forest Degradation in developing countries) ska vara en central del i ett 
kommade klimatavtal kommer att kraftigt öka betydelsen av LULUCF-sektorn i det 
internationella klimatarbetet. SLU har mycket god kompetens för att medverka i detta 
arbete, särskilt vad gäller utveckling av mark- och fjärranalysbaserade miljöövervak-
ningsrutiner för att fastställa växthusgasemissioner till följd av avskogning. REDD-

                                                                                                                                                         
KOM(2009) 147 slutlig,  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0147:FIN:SV:PDF 
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frågan har emellertid ingen direkt koppling till Sveriges åtaganden enligt klimatöverens-
kommelserna. Kostnad: ca 1,0 Mkr/år.  

 
 
 

2.10 Försurning 
 
Foma-programmet Försurning ska ge en plattform för arbete med miljökvalitetsmålet ’Bara 
naturlig försurning’ och bidra till fullföljandet av Sveriges åtaganden under konventionen om 
långväga gränsöverskridande luftföroreningar (CLRTAP). Sverige är inom CLRTAP ledande 
land för ICP Integrated monitoring och delvis för ICP Materials (se mer nedan). En viktig del 
är också utvärdering av åtgärder, fr a det kalkningsprogram för att motverka försurning och 
restaurera sjöar och vattendrag som genomförs under ledning av Naturvårdsverket för 3000 
målsjöar och 1500 målvattendrag till en årlig kostnad av drygt 200 Mkr.  
 
 
Framtida huvudfrågor 
 
‐ Bedömning av långsiktigt kalkningsbehov för restaurering av mark och vatten. Kalkning 

har starkt stöd hos allmänhet och berörda aktörer men tydligt minskad deposition av 
försurande ämnen har väckt frågan om neddragning av kalkningsverksamheten. 

 
‐ Bedömning av försurningseffekter av ökat uttag av skogsbiomassa. I samband med 

åtgärder för begränsning av klimatförändringar finns ett ökat intresse för uttag av 
biomassa från skogen. Det är i detta sammanhang viktigt att bedöma ev ökad försurning 
av mark och vatten. 

 
 
 
Informationsbehov som följer av EU:s regelverk, andra internationella åtaganden och 
nationella behov 
 
 EU:s direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor 

Detta presenteras närmare under foma Skog (avsnitt 2.3). Försurningsrisken för mark kan vid 
ökat biomasseuttag är en av de faktorer som bör beaktas. 
 
 
 Konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar 

Konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar (the Convention on Long-
range Transboundary Air Pollution CLRTAP) instiftades 1979 under FN:s ekonomiska 
kommission för Europa (UNECE) i syfte att begränsa utsläppen av luftföroreningar i Europa. 
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CLRTAP är förknippad med en omfattande process (protokoll, arbetsgrupper, program) 
vilken f n är under revision. Mycket av verksamheten relevant för SLU äger rum i  
programmen (the International Cooperative Programmes, ICPs):   

‐ ICP Forests ( ICP on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests) 
‐ ICP Waters (ICP on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Rivers and 

Lakes) 
‐ ICP Materials (ICP Effects of Air Pollution on Materials, Including Historic and Cultural 

Monuments) 
‐ ICP Vegetation: ICP on Effects of Air Pollution on Natural Vegetation and Crops 
‐ ICP Integrated Monitoring: ICP on Integrated Monitoring of Air Pollution Effects on 

Ecosystems 
‐ ICP Modelling and Mapping: ICP on Modelling and Mapping of Critical Loads and 

Levels and Air Pollution Effects, Risks and Trends 

 
SLU bidrar genom Foma-programmen i dessa arbetsgrupper inom CLRTAP. Foma 
Försurning levererar underlag till Naturvårdsverkets rapportering av försurningstillståndet hos 
ytvatten inom ICP Waters. För detta används data från ytvattenövervakning vilket underlättas 
av SLU:s datavärdskap för dessa. Inom ICP Waters genomförs sedan analyser av 
försurningsutvecklingen i sjöar och vattendrag på internationell nivå. Inom ICP Modelling 
and mapping rapporteras underlag för beräkning av kritisk belastning för försurning av sjöar 
och vattendrag. Detta ger i sin tur underlag för internationella förhandlingar om 
utsläppsminskningar.  
 
När det gäller den specifika skogsövervakningen (ICP Forests) samt övervakningen inom ICP 
Integrated Monitoring behandlas dessa närmare under Foma-programmet Skog (punkt 2.3 
ovan).  
 
 
 EU:s ramdirektiv för vatten 

EU:s ramdirektiv för vatten behandlas övergripande under programmet Sjöar och vattendrag. 
Många svenska ytvatten uppnår inte god ekologisk status med avseende på bl.a. försurning. 
Experter vid SLU har bidragit till att förbättra de kriterier som används för denna bedömning.  
 
SLU har kontinuerligt samarbete med Naturvårdsverket och vattenmyndigheterna med 
inriktning mot bedömningar av försurningsstatus och åtgärdsbehov i mark och vatten. Inom 
ramen för Naturvårdsverkets regeringsuppdrag i form av en kommande fördjupad utvärdering 
av försurning kommer sannolikt ett flertal nya arbetsgrupper att bildas och där medarbetare 
vid SLU kommer att inta en central roll. På motsvarande sätt kan man förvänta att den 
blivande havs- och vattenmyndigheten kommer att anlita SLU i samband med att de tar över 
ansvaret för kalkningsverksamheten.  
 
Redovisningen av den kommande fördjupade utvärderingen kommer att ske i enlighet med 
Naturvårdsverkets direktiv i likhet med tidigare fördjupade utvärderingar. Det innebär 
utvärderingar som redovisas på seminarier och i olika underlagsrapporter. De viktigaste 
resultaten sammanställs i en naturvårdsverksrapport som utgör del i Naturvårdsverkets 
redovisning av regeringsuppdraget. Även redovisningarna till vattenmyndigheterna och den 
nya Havs- och vattenmyndigheten kan förväntas ske i form av seminarier och rapporter.  
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Nya angelägna satsningar 
 
1. Bättre beräkningsmodeller för kritisk belatsning: När utsläppen nu minskat och närmat sig 

de kritiska nivåerna är det särskilt viktigt att beräkningsmetoderna för kritisk belastning 
förfinas för att ge svar på om ytterligare, ofta kostsamma, utsläppsminskningar är 
nödvändiga. Här kan SLU:s Foma-program och forskning ge ett värdefullt bidrag. Arbetet 
kan till stor del bedrivas inom det av Naturvårdsverket stödda sexårsprogrammet (CLEO) 
över hur klimat och klimatanpassningsstrategier (dvs ökat biomasseuttag) påverkar 
miljömålen, inklusive försurningen. Programkonsortiet innefattar SMHI, IVL, Lund 
Univ., Stockholm Univ. and SLU (Foma- programmet Försurning). Detta samarbete är 
strategiskt viktigt. Finansiering uppgår idag till 2 Mkr/år varav hälften tacks av 
Naturvårdsverket och hälften av SLU. Naturvårdsverkets stöd är säkrat t o m 2012 med 
möjlighet till förlängning ytterligare tre år. Kostnad: 1,0 Mkr/år. 

 

2. Försurningseffekter av ökat biomasseuttag: Förbättrat beslutsunderlag för målkonflikten 
mellan ökat biomasseuttag och försurning avseende mineralnäringsbalans och försurning 
genom bättre data över den långsiktiga vittringen i marken och effekter på ytvatten. SLU 
har relevant expertis och datainsamling. Foma-programmet Försurning kan komplettera 
MISTRA-projektet Future Forests och flera energimyndighetsprojekt inom detta område. 
Kostnad: 0,5 Mkr/år. 

 
3. Bedömningar av kalkning av ytvatten: Många svenska vatten uppfyller inte 

vattendirektivets kriterier för god ekologiskt status, och kalkning är ett viktigt verktyg i 
vattenmyndigheter åtgärdsprogram.  Bättre bedömning av försurningsläget i vattendrag 
kan bidra till effektivare åtgärder genom både modellering och etablerande av ett program 
för övervakning av källvattendrag (som föreslås under programmet sjöar och vattendrag, 
punkt 2.4). Naturvårdsverket och vattenmyndigheterna har visat ökat intresse för detta 
eftersom en nyligen gjord bedömning baserad på modellering visar starkare försurning än 
tidigare bedömningar. Det föreslagna projektet kräver ytterligare fyra år för att utveckla 
provtagning och modellering.  

Förbättring av bedömningsmetoderna för när kalkning kan avslutas respektive till vilka 
pH-nivåer kalkningen bör ske samt uppföljning och utvärdering av långsiktiga försök med 
skogsmarkskalkning. Kalkning av sjöar, vattendrag och våtmarker utgör en viktig åtgärd 
för samtliga vattenmyndigheter förutom den för Bottenviken att minska effekterna av 
ytvattenförsurning. Den pågående återhämtningen från försurning innebär dock att 
kalkningar borde kunna avslutas i ett betydande antal objekt, men det saknas allmänt 
accepterad metodik för att definiera vilka detta är. Dessutom sker det en påtaglig 
överkalkning av många objekt, vilket leder till onaturligt höga pH-värden. Det finns därför 
både biologiska och samhällsekonomiska argument för att förbättra metoderna att bedöma 
när kalkning kan avslutas respektive till vilka pH-nivåer kalkningen bör ske. I detta 
utvecklingsarbete har SLU och foma en betydande roll.  
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Trots att Skogsstyrelsen, som en konsekvens av utvärderingar vid SLU, inte längre 
förordar en storskalig satsning på skogsmarkskalkning har vattendistriktet till Västerhavet 
kvar denna åtgärd som en metod för att minska ytvattenförsurningen på lång sikt. SLU 
och Foma har därför en viktig uppgift att följa upp och utvärdera etablerade långliggande 
försök för att analysera de långsiktiga konsekvenserna av skogsmarkskalkning på ytvatten. 
Kostnad: 1,5 Mkr/år.  

 
 

2.11 Programövergripande 
 
Parallellt med verksamheten i enskilda program pågår en kontinuerlig översyn och förbättring 
av miljöanalysen vid SLU avseende organisation, planering och uppföljning. Detta omfattar 
även rutiner för datalagring, kvalitetskontroll och informationsspridning. Till den program-
övergripande verksamheten hör också utredningar av nya problemområden och införandet av 
nya tekniker för datainsamling med breda tillämpningar. Vidare har intresset för tillgänglig-
görande av data lett till ett antal internationella initiativ som är viktiga för miljöanalysen vid 
SLU. 
 
Mycket av den programövergripande verksamheten kan ses som en del av ett naturligt och 
kontinuerligt förbättringsarbete. Detta gäller t ex driften av s k dataplattformar vid SLU för att 
stödja, samordna och följa upp arbetet med hanteringen av miljödata i verksamheten, från 
insamling till presentation. 
 
 
Några programövergripande områden bedöms dock vara frikopplade från det löpande 
förbättringsarbetet och angelägna mot bakgrund av den snabba globala miljöanalys-
utvecklingen.  
 
1. Utveckling av nya generella metoder för att bedriva miljöanalys. Ett exempel på ett nytt 

generellt arbetssätt är EEA:s DPSIR-koncept för miljöövervakning och miljöanalys. Detta 
innebar att ett tidigare snävt fokus mot kontinuerlig insamling av miljötillståndsuppgifter 
ersattes med ett synsätt där miljöanalysen samtidigt beaktar ’Driving forces’ (D), ’Pres-
sures’ (P), ’State’ (S), ’Impact’ (I) och samhällets ’Responses’ (R). Fortfarande bedrivs 
dock mycket av miljöanalysarbetet med ett relativt snävt fokus mot enskilda miljö-
problem; det är därför angeläget att etablera nya angreppssätt som möjliggör en bättre 
helhetssyn. Ett viktigt programövergripande projektområde är därför utveckling av nya 
generella miljöanalysmetoder, vilka möjliggör att bättre beslutsstöd kan presenteras för 
beslutsfattare. En tänkbar väg är att i högre grad än idag knyta system för prognoser och 
scenarier till data från den fortlöpande miljöanalysen och i samband med scenarierna 
belysa alla relevanta konsekvenser av viss markanvändning. Vid SLU pågår pilotprojekt 
inom detta område, men det är angeläget att förstärka insatserna och genomföra 
demonstrationsprojekt.   

 
2. Utveckling av vetenskapligt underbyggda metoder att fastställa lämplig omfattning av 

miljöövervakningsinsatser. I spåren av den globala utvecklingen inom miljöanalysområdet 
pågår idag omfattande miljöövervakning i såväl Europa som Nordamerika. Vissa av dessa 
program är mycket kostsamma och vid beslut om dimensionering av insatserna finns inga 
vetenskapligt underbyggda metoder att tillgå; istället handlar det normalt om subjektiva 
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bedömningar mot bakgrund av frågornas politiska aktualitet. I dagsläget spenderas således 
mycket stora summor (globalt) på inventering, rapportering och expertgranskning av 
växthusgasemissioner. Väl underbyggda metoder för att fastställa lämplig dimensionering 
av miljöövervakningsinsatser måste baseras på cost-benefit analys. Nyttan av beslut som 
”informerats” av miljöövervakningsdata måste vägas mot kostnaderna. Detta sker inte 
idag. Ett angeläget programövergripande arbetsfält är därför att kombinera 
miljöekonomisk forskning med miljöanalyskompetens för att utveckla vetenskapligt 
underbyggda metoder att fastställa lämplig dimensionering av miljöövervakningsinsatser. 

 
3. Utveckling av metoder för presentation av miljöanalysresultat. Resultat från miljöanalys-

projekt presenteras på många olika sätt, ofta i form av omfattande samlingar tabeller och 
figurer i publikationer eller via webben. Beslutsfattare, som ska ta till sig informationen, 
är normalt tidsbegränsade och som en konskvens av detta har olika system för förenklad 
kommunikation utvecklats. Ett exempel är att slutsatserna från miljömålsarbetet normalt 
presenteras med s k ’smileys’.  Många nya presentationsmöjligheter finns dock 
tillgängliga idag. Ett viktigt utvecklingsområde för SLU är att via datorvisualisering 
presentera hur framtida skogs- och jordbrukslandskap ter sig efter modellbaserade 
prognoser, givet olika scenarier för utvecklingen. Ett annat viktigt utvecklingsområde är 
att ta stöd av avancerade system för interaktiv grafik, för att effektivare kommunicera 
resultaten från miljöanalysarbetet. 

 
4. Metodutveckling och internationellt samarbete inom fjärranalysområdet. Under de 

senaste decennierna har fjärranalysområdet expanderat kraftigt. Idag kan information om 
miljötillstånd inhämtas från såväl flyg- och satellitbilder som radar- och lasermätningar. 
Det internationella samarbetet inom området är också mycket omfattande. Vid SLU finns 
internationellt framstående fjärranalyskompetens som aktivt medverkar såväl i det 
fortlöpande miljöanalysarbetet som i den internationella samordningen. För SLU:s 
utveckling av miljöanalysen är det angeläget att förstärka denna verksamhet. Inom Europa 
är samarbetet inom GMES (The European Earth Observation Programme) mycket 
omfattande.  Samarbetet spänner över ett stort antal av de miljöanalysprogram SLU verkar 
inom. Trots att GMES är mycket stort är det endast en komponent i GEOSS, the ’Global 
Earth Observation System of Systems’ inom vilken den koordinerande GEO-gruppen 
(’Group on Earth Observations’)70 arbetar med samordning av alla typer av global 
jordobservation. SLU är representerat i referensgruppen för en skoglig ’GEO Task’ och 
vidare deltar SLU i EU-projektet EBONE (FP7) inom GEO:s biodiversitetsdel. 

 
5. Utveckling av information och tjänster för att möta kraven enligt EU:s Inspire-direktiv 

och nationell geodatasamverkan. Regeringen presenterade den 19 mars 2010 en 
lagrådsremiss om ett sammanhängande system för geografisk miljöinformation. Den nya 
ramlagen – lag om geografisk miljöinformation71 - innehåller de lagregler som krävs för 
att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG (Inspire) 72. Lagen syftar 
till att underlätta tillgång till och utbyte av geografisk information användbar för 
verksamheter och åtgärder som kan påverka människors hälsa eller miljön. Några av 
direktivets informationsteman som direkt och indirekt berör SLU är ”anläggningar och 
platser för miljöövervakning” samt ”arters utbredning”. Riksskogstaxeringens 
skogsövervakning (se avsnitt 2.3) genererar geografisk information av betydelse för såväl 
nationell som Europeisk miljöpolitik. SLU har också ett indirekt ansvar som datavärd åt 

                                                 
70 www.earthobservations.org 
71 www.regeringen.se/sb/d/108/a/142533 
72 Se http://inspire.jrc.ec.europa.eu/ 
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Naturvårdsverket för miljöövervakning rörande jordbruk och jordbruksmark, i sjöar och 
vattendrag samt om arter. Ansvaret enligt Inspire innebär att ta fram och tillhandahålla 
metadata (sökbar katalog) som beskriver information och tjänster för visning och 
nedladdning av data, men även att utveckla och förvalta dessa s.k. geodatatjänster. 
Tjänsterna gör det möjligt för såväl allmänhet som professionella användare att analysera 
informationen i egna kart- och handläggarverktyg. På nationell nivå inleds 2011 även en 
ny typ av samverkan mellan myndigheter för att ytterligare förenkla informationsutbytet 
och där SLU kan medverka. 

 
Bedömd kostnad för programövergripande nya satsningar (projekt 1-5): ca 2,5 Mkr/ år.  
 
 
De programövergripande förslag som redovisas ovan har i flera fall koppling till SLU:s 
forskning. Utvecklingsarbetet bör därmed ske i samspel mellan forskning och miljöanalys.  

 

  
 
 

3.  Prioritering och genomförande  
 

3.1 Kunskapsbehov för EUdirektiv, förordningar och strategier samt andra 
internationella överenskommelser 

 
Genomgången i kapitel 2 visar på omfattande förslag till utvidgning av den fortlöpande 
miljöanalysen vid SLU. En prioritering och strategi för genomförande är därför nödvändig. I 
denna utredning ligger tonvikten vid behov av kunskap för miljöarbetet inom EU och andra 
internationella sammanhang. Även om det framhållits att miljöfrågorna är allt bättre 
integrerade från global till lokal nivå tillkommer behov från det nationella perspektivet 
avseende frågor som inte omfattas av EU-politiken – exempelvis inom skogssektorn och 
viltförvaltningen. Dessutom kräver de nationella behoven naturligt nog ofta betydligt högre 
geografisk upplösning i informationen.  
 
En utgångspunkt i denna utredning har varit att föreslå nysatsningar som möjliggör för 
Sverige att även framgent tillhöra de pådrivande länderna när det gäller att producera 
miljöinformation av hög kvalitet73. Erfarenheten har dock visat att det inte är så alldeles enkelt 
att samlat bedöma vilket beslutsunderlag som i framtiden kommer att krävas för miljöarbetet.   
När det gäller EU och andra internationella organ råder också ofta en osäkerhet i 
beslutsprocessen, vilket t ex illustreras av diskussionerna kring ett eventuellt markdirektiv och 
- inte minst - osäkerheten kring skogsövervakningens långsiktiga inriktning och finansiering. 
En stor del av de föreslagna nysatsningarna hänför sig dock till implementering under 
kommande år av ikraftvarande EU-direktiv och förordningar, en process som ofta är väl 
strukturerad och förutsägbar.  
 

                                                 
73Sverige hör t ex till de länder rapporterar mest fullständigt inom det europeiska miljöinformationssystemet 
Eionet, jfr http://www.eionet.europa.eu/dataflows/pdf2009 
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Man måste också vara medveten att även i det relativt korta perspektiv (till 2015) som denna 
rapport omfattar kan katastrofartade händelser inträffa eller nya miljöproblem identifieras som 
kräver särskilda insatser. Det breda upplägget av SLU:s miljöanalysprogram samt den nära 
kopplingen till forskning bidrar till en god beredskap. Ett sätt att möta nya situationer är också 
inrättandet av ’early warning’-funktioner på det sätt som t ex föreslås ske i flera av 
övervakningsprojekten som gäller främmande arter; erfarenheten visar att gränskontroll är 
effektivast men om en skadegörare lyckats etablera sig krävs snabba insatser om problemet 
skall kunna kontrolleras. Utöver den rena riskbedömningskompetensen är i dessa 
sammanhang de inom SLU väl upparbetade informationskanalerna till myndigheter och andra 
aktörer en styrka. 
 
 

3.2 Angelägna nysatsningar Kunskapsbehov för EUdirektiv, förordningar och 
strategier samt andra internationella överenskommelser    

 
Kraven på underlag för rapportering och policy när det gäller miljö och naturresurser är 
omfattande och kan förväntas öka (jfr kapitlen 1 och 2 ovan). I detta avsnitt sammanfattas de 
nya satsningar fram till 2015 vilka föreslås inom foma-programmen i kapitel 2.  
 
Den viktigaste sedan länge etablerade lagstiftningen och politiken inom EU är i detta 
sammanhang: 

‐ Landsbygdsprogrammen och dess bakomliggande direktiv 
‐ Direktiv och förordningar som reglerar kemikalieanvändningen inom jordbruket, främst 

inom växtskyddsområdet. 
‐ Mekanismen för övervakning av utsläpp av växthusgaser enligt Klimatkonventionen och 

Kyotoprotokollet 
‐ Fågel- samt art- och habitatdirektiven 
‐ Ramdirektivet för vatten och dess dotterdirektiv  
‐ EU:s direktiv om en infrastruktur för rumslig information i gemenskapen (Inspire) 

 
För att leverera underlag för kommande rapportering till etablerade EU-regelverk fram till 
2015 föreslås förstärkningar av den fortlöpande miljöanalysen vid SLU enligt tabell 1. 
 
 
Tabell 1. Nödvändiga förstärkningar av den fortlöpande miljöanalysen vid SLU för 
rapporteringen till etablerade regelverk inom EU och andra därmed sammanhängande 
internationella processer. Observera att vissa i tabellen föreslagna satsningar också kan 
förväntas ha betydelse för nyligen beslutade regelverk eller processer under utveckling mm 
(jfr tabell 2 och 3). Beskrivningar av listade projekt återfinns under respektive program i 
kapitel 2.  
 
Framtida huvudfrågor Nya satsningar 

Miljö-
kvalitets-
mål 

EU direktiv mm och 
internationell rapportering 

Foma-program Kostnad 
Mkr/år 

Helhetsbedömning av 
konsekvenserna av 

Ett rikt 
jordbruks-

Landsbygdsprogrammet 
2007-2013 

Foma Jordbruk: 
Projekt 1 

 
1,5 
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jordbrukets 
produktionsformer 
 
 

landskap 
 
 

 
EU:s kemikalieförordning 
Reach 

 
Foma Giftfri 
miljö 
Projekt 4 

 
 
 
4,0 

Bedömning och 
övervakning av 
markens biologiska 
produktionsförmåga 

Ett rikt 
jordbruks-
landskap 
 

Landsbygdsprogrammet 
2007-2013 
 
Ett nytt EU ramdirektiv för 
markfrågor 

Foma Jordbruk: 
Projekt 2 

 
1,5 

Bevarande av 
biologisk mångfald 
samt ekologiska 
funktioner i 
jordbrukslandskapet  

Ett rikt 
jordbruks-
landskap 
 
Ett rikt 
växt- och 
djurliv 

Landsbygdsprogrammet 
2007-2013 
 
Art- och habitatdirektivet 

 
 

Foma Jordbruk: 
Projekt 3 
 
 

 
3,0 
 
 
 
 

Åtgärder för att 
begränsa 
växtnäringsläckage 
 
 

Ett rikt 
jordbruks-
landskap 
 
Levande 
sjöar och 
vattendrag 
 
Grundvatten 
av god 
kvalitet 

Landsbygdsprogrammet 
2007-2013 
 
Ramdirektivet för vatten  
 
Nitratdirektivet 
 
Ramdirektivet för marin 
strategi 

Foma 
Övergödning: 
Projekt 1-5 
 

 
 
4,2 
 
 
 

Begränsad användning 
av bekämpningsmedel 
i jordbruket 
 

Giftfri miljö 
 
Ett rikt 
jordbruks-
landskap 
 
Levande 
sjöar och 
vattendrag 
 
Grundvatten 
av god 
kvalitet 

Landsbygdsprogrammet 
2007-2013 
 
Direktiv och förordningar 
som reglerar 
kemikalieanvändningen 
inom jordbruket, främst 
inom växtskyddsområdet 
 
EU:s ramdirektiv för 
vatten 

Foma Giftfri 
miljö 
Projekt 1+ 3 
(del) 

 
 
1,6 

Bättre underbyggda - 
bedömningar  av 
tillstånd, trender och 
hotfaktorer hos 
naturtyper och arter 

Ett rikt 
växt- och 
djurliv 

EU:s fågel- och art- och 
habitatdirektiv 
 

Foma Biologisk 
mångfald  
Projekt 1 
 
Foma skog (vilt) 
Projekt 1 

 
 
4,5 
 
 
2,7 

Utvidgad och bättre 
underbyggd 
bedömning av 

Levande 
sjöar och 
vattendrag 

EU:s ramdirektiv för 
vatten och dess 
dotterdirektiv 

Foma Sjöar och 
vattendrag 
Projekt 1-3 

 
 
5,8 
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tillståndet hos sjöar 
och vattendrag  

 
Giftfri miljö 
 
Ett rikt 
växt- och 
djurliv 

 
EU:s art- och 
habitatdirektiv  
 
EU:s nitratdirektiv 
 

 
 

 
 
 
 

Bedömning av 
långsiktigt 
kalkningsbehov för 
restaurering av mark 
och vatten  

Levande 
sjöar och 
vattendrag 
 

EU:s ramdirektiv för 
vatten 
 
 

Foma 
Försurning 
Projekt 3 
 

 
 
1,5 
 

Uppföljning av 
kadmium och 
kvicksilver i mark, 
sjöar och vattendrag 
 

Giftfri miljö 
 
Levande 
sjöar och 
vattendrag 
 
Ett rikt 
jordbruks-
landskap 

EU:s ramdirektiv för 
vatten 
 
Konventionen om 
långväga 
gränsöverskridande 
luftföroreningar 
 

Foma Giftfri 
miljö 
Projekt 2 

 
 
0,8 

Identifiera 
reproduktionseffekter 
av miljögifter på vilda 
djur och boskap 

Giftfri miljö 
 
Ett rikt 
växt- och 
djurliv 

EU:s ramdirektiv för 
vatten 
 
EU:s kemikalieförordning 
Reach samt biociddirektiv 

Foma Giftfri 
miljö 
Projekt 3 (del) 

 
 
5,0 

Åtgärder mot 
klimatförändringar 

Begränsad 
klimat-
påverkan 

EU:s monitoringmekanism 
 
FN:s klimatkonvention 

Foma Klimat 
Projekt 1-3 
 

 
3,5 
 

Programövergripande    2,5 
 
Totalt: 

 
42,1  

 
 
 
Summan av olika förslag i tabell 1 uppgår till 42,1 Mkr/år. Redan den pågående 
implementeringen av ovanstående instrument och regelverk inom EU mm bedöms således 
kräva en betydande förstärkning av foma-verksamheten. Behovet gäller flertalet foma-
program. 
 
Nya projekt krävs också för att möta framför allt förväntade rapporteringskrav i samband med 
följande nyligen beslutade EU-direktiv och/eller internationella överenskommelser: 

‐ EU:s  nya ramdirektiv för marin strategi 
‐ En utvidgad/anpassad rapportering till FN:s klimatkonvention (och EU) 
‐ EU:s direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor 
‐ EU-gemensam övervakning av viltburna sjukdomar inklusive bedömning av hälsorisker 
‐ EU:s strategi för främmande arter 
‐ Europeiska landskapskonventionen (Europarådet). 
‐ FN:s barnkonvention 
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För att leverera underlag för kommande rapportering efterfrågad av nyligen beslutade EU-
regelverk och/eller internationella överenskommelser fram till 2015 föreslås förstärkningar av 
den fortlöpande miljöanalysen vid SLU enligt tabell 2. 
 
 
Tabell 2. Förväntat nödvändiga förstärkningar av den fortlöpande miljöanalysen vid SLU för 
rapporteringen till nyligen beslutade regelverk inom EU och andra internationella 
överenskommelser. Observera att vissa satsningar av betydelse för etablerade regelverk 
(tabell 1) också kan förväntas vara viktiga i de sammanhang som anges nedan. Beskrivningar 
av listade projekt återfinns under respektive program i kapitel 2.  
 
Framtida huvudfrågor Nya satsningar 

Miljömål 
 
 

EU direktiv mm och 
internationell rapportering 

Foma-program Kostnad 
Mkr/år 

Helhetsbedömning av 
konsekvenserna av 
skogsbrukets 
produktionsformer 
 

Levande 
skogar 

EU:s direktiv om 
främjande av 
användningen av energi 
från förnybara energikällor 
 
EU:s skogsstrategi 

Foma Skog: 
Projekt 1 
 

 
1,0 
 
 
 

Hållbart nyttjande av 
skogsresurserna inkl  
bedömning av faktorer 
av betydelse för ökat 
uttag av 
skogsbiomassa 

Levande 
skogar 
 
Begränsad 
klimat-
påverkan  
 
Bara 
naturlig 
försurning 

EU:s direktiv om 
främjande av 
användningen av energi 
från förnybara energikällor 
 
EU:s skogsstrategi 
 
Konventionen om 
långväga 
gränsöverskridande 
luftföroreningar 

Foma Skog: 
Projekt 2+4  
 
Foma 
Försurning 
Projekt 1-2 
 

 
4,1 
 
 
 
1,5 
 

Övervakning av 
viltsjukdomar inkl 
hälsorisker för 
människan 

Ett rikt 
växt- och 
djurliv 

ECDC initiativ för 
övervakning av zoonoser 
inom EU  

Foma Skog 
(vilt) 
Projekt 3 

 
 
1,4 

 
Totalt 

 
8,0 

 
 
 
Av tabell 2 framgår att en något mindre satsning, 8,0 Mkr/år, bedöms erfordras för att möta 
kraven från nyligen beslutade EU direktiv mm. Huvuddelen gäller skogsfrågor inkl nya krav 
orsakade av ambitionen att främja förnybara energikällor.  
 
Därutöver bör SLU:s kapacitet upprätthållas och i vissa fall nysatsningar ske för 
rapporteringen till: 
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‐ Den internationella skogsrapporteringen inklusive EU:s strategi för övervakning av skog 
‐ Kommande insatser inom EU i linje med ’Millennium Ecosystem Assessment’ 

Konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar 
‐ FN:s konvention om biologisk mångfald 
‐ Washingtonkonventionen (handel med hotade djurarter) 
‐ Ramsarkonventionen (våtmarkskydd) 
 
Beslutläge och krav från denna kategori är i dagsläget svårbedömt. Detta framgår närmare av 
beskrivningarna i kapitel 2 men kan sammanfattas: beträffande skogsrapporteringen till EU 
och andra internationella processer samt konventionen om långväga gränsöverskridande 
luftföroreningar ovan bidrar SLU sedan lång tid till en huvuddel av underlaget. Det är dock i 
dagsläget oklart i vilken mån utvidgad datainsamling och nya analyser kommer att krävas. 
Inom EU finns stort intresse för ekosystembedömningar (’Millennium Ecosystem 
Assessment’) men f n inga initiativ till leverans av data eller analyser från medlemsländerna. I 
de andra angivna konventionerna är SLU:s roll mer begränsad och/eller inriktad på 
expertstöd.  För att ge expertstöd och leverera rapporteringsunderlag för dessa processer och 
internationella överenskommelser fram till 2015 föreslås förstärkningar av den fortlöpande 
miljöanalysen vid SLU enligt tabell 3. 
 
 
Tabell 3. Angelägna förstärkningar av den fortlöpande miljöanalysen vid SLU för att ge 
expertstöd och leverera rapporteringsunderlag för regelverk inom EU vilka är under 
utveckling och för vissa internationella överenskommelser. Observera att vissa satsningar 
angivna i tabellerna 1 och två också kan förväntas har betydelse i de frågor som anges nedan. 
Beskrivningar av listade projekt återfinns under respektive program i kapitel 2.  
 
Framtida huvudfrågor Nya satsningar 

Miljömål 
 
 

EU direktiv mm och 
internationell rapportering 

Foma-program Kostnad 
Mkr/år 

Bedöma och begränsa 
skogsskador  

Levande 
skogar 

EU:s skogsstrategi 
 
EU-strategi om invasiva 
främmande arter 
 
Konventionen om lång-
väga gränsöverskridande 
luftföroreningar 

Foma Skog: 
Projekt 3 
 

 
1,5 
 

Attityder till 
naturresursutnyttjande 

Levande 
skogar 
 
Ett rikt 
växt- och 
djurliv 

EU:s skogsstrategi 
 
Millennium Ecosystem 
Assessment 

Foma Skog: 
Projekt 5 
 
Foma Skog 
(vilt) 
Projekt 2 

 
0,5 
 
 
 
0,2 

Hållbar 
stadsutveckling   
  

En god 
bebyggd 
miljö 

EU policy för den urbana 
miljön  
 
FN:s barnkonvention 

Foma Urban 
miljö 
Projekt 1-2 

 
 
2,1 

Demokrati och En god Europeiska  Foma Urban  
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utvecklande av 
landskapets resurser 

bebyggd 
miljö 

landskapskonventionen  miljö 
Projekt 3 

 
0,4 

Utvidgad strategi för 
biologisk mångfald 

Ett rikt 
växt- och 
djurliv 

EU:s strategi för invasiva 
främmande arter  
 
Millennium Ecosystem 
Assessment  
 
LifeWatch m fl 

Foma Biologisk 
mångfald  
Projekt 2-4 

 
 
2,1 

 
Totalt 

 
6,8 

 
 
 
För att tillgodose behovet från strategier under utveckling och kommande regelverk inom EU 
och andra internationella samarbeten bedöms foma-verksamheten i enlighet med tabell 3 
behöva förstärkas med 6,8 Mkr/år. 
 
Sammanfattningsvis uppgår således det behov till förstärkning av foma som redovisas i denna 
rapport till 56,9 Mkr/år. Detta innebär ca 20% ökning av foma-budgeten (287 Mkr/år 2009, jfr 
stycke 1.1).  
 
Genom de föreslagna projekten erhålls väsentligt förbättrad information som underlag för 
beslut kopplade till de areella näringarnas miljöutmaningar, såsom jordbrukets uthålliga 
produktion, påverkan på biologisk mångfald, och läckage av näringsämnen och växtskydds-
medel. På samma sätt tas helhetsgrepp på mark-, vatten-, och skogsresursfrågor. Ett stort antal 
projekt präglas av ett syntesorienterat synsätt och syftar till att ge information om hur natur-
bruk ska kunna fortgå med minimala negativa miljökonsekvenser. Projekten innebär givetvis 
också att Sverige kan uppfylla sina åtaganden gentemot EU inom de aktuella områdena.        
 
Det är emellertid angeläget att poängtera att alla de förslag som sammanställts i denna rapport 
i huvudsak baseras på SLU-interna analyser. Inför ett eventuellt genomförande måste 
detaljerna i förslagen vidareutvecklas i samråd med de nationella myndigheter som ansvarar 
för aktuell fråga, samt med andra miljöanalysutförare. I dagsläget finns dock ett väl 
fungerande samarbete mellan SLU och övriga myndigheter etablerat i de programvisa 
avnämargrupperna. 
 
Prioriteringar bland förslagen är också nödvändiga. Sådana prioriteringar kan endast delvis 
avgöras av SLU, eftersom politiska prioriteringar och ambitioner inom vilka delar av EU-
samarbetet Sverige ska vara framträdande också måste läggas till. Förslagen täcker många 
myndigheters ansvarsområden och måste därför prioriteras utifrån olika behov. Vi betraktar 
dock de aktuella förslagen som viktiga underlag för en fortsatt diskussion med vår primära 
uppdragsgivare (Jordbruksdepartementet) om hur den fortlöpande miljöanalysen bör 
utvecklas. 
 
 

 

 
 


