
I frontlinjen för en ekologiskt hållbar utveckling

regionala miljömål
för Västernorrland 2004-2020



Innehållsförteckning

Västernorrland - mångfaldens och möjligheternas län.....................................2
Hållbar utveckling ............................................................................................5
De nationella miljömålen ..................................................................................6
Det nya miljöarbetet .........................................................................................7

Miljömålens uppgift.......................................................................................... 7
Sektorsansvaret för en ekologiskt hållbar utveckling .......................................... 9

Finansieringsmöjligheter ................................................................................10
Våra regionala miljömål .................................................................................11

Vår regionala målstruktur................................................................................ 11
Miljömål i frontlinjen för en Västernorrländsk profil........................................ 11

Våra femton målområden...............................................................................14
Frisk luft ........................................................................................................ 14
Begränsad klimatpåverkan.............................................................................. 18
Skyddande ozonskikt ...................................................................................... 24
Levande sjöar och vattendrag.......................................................................... 25
Bara naturlig försurning .................................................................................. 33
Hav i balans samt levande kust och skärgård.................................................... 37
Ingen övergödning.......................................................................................... 42
Grundvatten av god kvalitet ............................................................................ 45
Levande skogar .............................................................................................. 49
Myllrande våtmarker....................................................................................... 56
Ett rikt odlingslandskap .................................................................................. 61
Giftfri miljö .................................................................................................... 68
Säker strålmiljö .............................................................................................. 75
God bebyggd miljö ......................................................................................... 78
Geologisk mångfald ........................................................................................ 87

Ansvarsarter ...................................................................................................94
Uppföljning .....................................................................................................95

Mål för uppföljning......................................................................................... 95
Styrgrupp och arbetsgrupper..........................................................................96

Bilaga 1
Detaljerad finansieringsplan



1



2

Västernorrland - mångfaldens och möjligheternas län
I Västernorrland har fokus satts på arbetet med omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle.
Vision 2005 med perspektiv mot 2010 har utarbetats och antagits i bred samverkan under 2001.
Länsvisionen är att Västernorrland ger möjligheter och mångfald. Den följs av sju
utvecklingsmål, som anger färdriktningen, vad vi vill och bör kunna uppnå i länet under
tidsperioden med visionen som horisont. Ett av utvecklingsmålen är att placera länet i den
europeiska frontlinjen för en ekologiskt hållbar utveckling. En av visionsgrupperna som bildats
för att förverkliga detta mål, är ”ekologiskt hållbart samhälle”. Länsstyrelsen har samtidigt
regeringens uppdrag (M98/3090/8) att regionalt anpassa, precisera och konkretisera de nationella
miljömålen. Begreppet hållbar utveckling omfattar såväl ekologiska (inklusive kulturella), sociala
som ekonomiska aspekter. Miljömålen utvecklar den ekologiska dimensionen av den hållbara
utvecklingen. I vissa av miljömålen integreras folkhälso- och livsmiljöfrågor till stor del. Det
livsmiljöbokslut som tagit fram av länsstyrelsen visar bl.a. att närheten och tillgängligheten till
naturen är viktig för innevånarna i länet.

Västernorrland är ett sällsynt vackert och naturrikt län, med både kust och inland. Det har ett
centralt geografiskt läge mitt i Sverige. Rikt kulturarv, brett kulturutbud av i dag och välutbyggd
välfärd bidrar också till goda levnadsbetingelser. Det finns flera anledningar till att
Västernorrland har stora förutsättningar att hysa en rik biologisk och geologisk mångfald med
stora möjligheter till naturupplevelser. Västernorrland är ett av de län i Sverige där
klimatförhållandena varierar mest. Den brutna topografin med hög kust och djupa älvdalar
innebär en stor geologisk variation i jordavlagringar och terrängformer. Det skapar ett varierande
lokalklimat där varma sydsluttningar växlar om med skuggiga och fuktiga nordsluttningar. Det
ger i sin tur förutsättningar för ett rikt och varierat växt- och djurliv med inslag av såväl sydliga
arter som rena fjällarter.

Även berggrunden är mycket varierande, i synnerhet i kustlandet med  olika inslag av basiska
bergarter. Höga kusten är en unik företeelse i hela världen. Ingenstans har landet höjt sig så
mycket ur havet efter den senaste istiden och landhöjningen finns åskådliggjord av tydliga och
karakteristiska formationer som kalottberg, klapperfält och avsnörningsvikar. Området är i dag
Sveriges enda naturvärldsarv. Det motiverar väl att länet har kompletterat de femton nationella
målområdena med ett eget regionalt miljömål, Geologisk mångfald.

Det långvariga utnyttjandet av vatten- och skogsekosystemen har emellertid inneburit en negativ
påverkan på naturmiljön. I dagens kulturskogar är det viktigt att tillgodose tillgången till sådana
naturskogselement som död ved, lövträd, bränd skog och gamla biologiskt mogna träd. Nedfall
av luftburna kvicksilver, svavel- och kväveföroreningar från källor i och utanför länet har
inneburit en negativ påverkan på framförallt sjöar och vattendrag. Vattenkraftutbyggnaden har
också inneburit en påverkan på växt- och djurlivet samt geologiska bildningsprocesser och
formationer. Vårt hav har historiskt belastats av såväl syretärande ämnen som organiska
miljögifter främst från massaindustrin. Fast utsläppen har minskat kraftigt eller upphört, så
kommer spåren att dröja kvar i havet och sjöarna under åtskilliga år framöver. Länet drabbades
1986 av ett radioaktivt cesiumnedfall där spåren fortfarande finns kvar i vilt, sötvattensfisk och
svamp. Äldre industriell verksamhet och deponier har också lämnat spår i form av förorenade
områden.
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På många områden har utvecklingen vänts till det bättre. Industrin har drastiskt minskat sina
utsläpp och fortsätter ett ambitiöst arbete för att ytterligare minska sin miljöpåverkan.
Skogsbruket har förändrats och bevarad biologisk mångfald är idag ett viktigt framtidsmål.
Nedfallet av försurande ämnen har minskat och ett kalkningsprogram pågår som ett uppehållande
försvar i våra försurade sjöar och vattendrag. Genom inventeringar och saneringsprogram arbetar
länsstyrelsen, kommuner och företag också aktivt med att åtgärda förorenade områden.

De miljömål som redovisas i denna miljöstrategi utgår från de nationella miljökvalitetsmålen,
miljötillståndet, länets natur- och kulturmiljöer och dess förutsättningar. Ambitionen har varit att
skapa en stark Västernorrlandsprofil för en ekologiskt hållbar utveckling som samtidigt främjar
en positiv länsutveckling och näringslivstillväxt. Profilområden i länets regionala tillväxtprogram
där miljömålen fungerar som drivkrafter är utveckling, tillverkning och införande av biobränslen,
tjänstebaserad export inom miljöteknik- och energiområdet, boendebaserat näringsliv och
utvecklingen av besöksnäringen, framförallt Världsarvet i Höga kusten. Botniabanan är ett
väsentligt bidrag till den hållbara samhällsutvecklingen med omfattande möjligheter till
regionförstoring. I den fortsatta planeringen är det angeläget att infrastruktursatsningar görs i
avsikt att överföra såväl passagerar- som godstrafik till järnväg respektive sjöfart.

Miljökvalitetsmålen uttrycker ett önskvärt miljötillstånd som skall uppnås senast år 2020 medan
delmålen skall ses som steg på vägen mot miljökvalitetsmålen. De flesta av delmålen skall
uppnås senast 2010. Sammanlagt har ca 80 regionala miljömål, miljökvalitetsmål och delmål,
med tillhörande åtgärder preciserats inom följande femton målområden.

1. Frisk luft
2. Begränsad klimatpåverkan
3. Skyddande ozonskikt
4. Levande sjöar och vattendrag
5. Bara naturlig försurning
6. Hav i balans samt levande kust och skärgård
7. Ingen övergödning
8. Grundvatten av god kvalitet
9. Levande skogar
10. Myllrande våtmarker
11. Ett rikt odlingslandskap
12. Giftfri miljö
13. Säker strålmiljö
14. God bebyggd miljö
15. Geologisk mångfald

Inom målområdet Skyddande ozonskikt anges inga regionala miljömål utan endast en åtgärd för
nå det nationella miljökvalitetsmålet. Målområdet Storslagen fjällmiljö är inte aktuellt för vårt
län. Alla regionala miljömål har fått en stark Västernorrlandsprofil genom att strategiska
insatsområden har pekats ut inom varje målområde. I insatsområdena ges en bakgrund till vilka
miljökvaliteter och insatser som är viktiga att lyfta fram och kraftsamla kring när det gäller vårt
län.
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Miljömålen inom fem av målområdena har fått en mer offensiv utformning, nämligen Begränsad
klimatpåverkan, Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö, God bebyggd miljö samt
Geologisk mångfald.  Det är främst dessa miljömål som är tänkta att placera länet i den
europeiska frontlinjen. I miljöstrategin redovisas också förslag till åtgärder (hur målen kan nås)
samt konsekvenser för miljö, hälsa och ekonomi. En detaljerad finansieringsplan (bilaga 1) har
tagits fram där tänkbara finansieringskällor anges för varje föreslagen åtgärd.

Alla behöver medverka i arbetet med att nå miljömålen, så att vi kan lämna över ett ekologiskt
hållbart samhälle till nästa generation. I praktiken innebär det att verksamhetsutövare,
myndigheter, organisationer, skolor och enskilda behöver ta mer hänsyn till miljöfrågor och
ekologisk hållbarhet i sitt handlande. För att öka kunskapen om miljömålen och hur de kan nås,
planeras bl.a. ett antal projekt att startas som vänder sig till företag och andra
verksamhetsutövare. Information kommer även att gå ut till hushåll och skolor.

Miljöstrategin har tagits fram i en mycket bred samverkansprocess, som pågått i drygt två år, med
styrgrupp, arbetsgrupper, seminarier, kommunbesök samt en remiss till 225 instanser. De 49
remissvaren har beaktats i tillämpliga delar. Styrgruppen, som givit riktlinjer för arbetet och
bearbetat den slutliga skrivningen, står samlad bakom miljömålsdokumentet.

Länsstyrelsens styrelse har den 3 november 2003 antagit miljöstrategin med de regionala
miljömålen. Beträffande miljömålet Levande skogar har det jämväl antagits av
Skogsvårdsstyrelsen Mellannorrland.

Gerhard Larsson
Landshövding
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Hållbar utveckling
Hållbar utveckling är det övergripande målet för regeringens politik och berör alla
politikområden, inklusive regionalpolitiken. I det hållbara samhället tillgodoses behovet hos
dagens människor utan att kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov
äventyras. Begreppet hållbar utveckling omfattar såväl ekologiska (inklusive kulturella), sociala
som ekonomiska aspekter. Dessa aspekter på hållbar utveckling är beroende av varandra och
måste vägas samman på ett balanserat sätt om en hållbar utveckling skall uppnås. Då kan
miljöhänsyn och miljövänlig produktion bli en viktig drivkraft för såväl ekonomisk tillväxt som
social utveckling. Kunskap om de ekologiska villkoren för samhällets utveckling är samtidigt av
avgörande betydelse. Tillväxt som skapas med metoder som utarmar miljö och mänsklig
livskvalitet är i grunden inte tillväxt eftersom de långsiktiga samhällskostnaderna riskerar att
överstiga de kortsiktiga vinsterna.

Vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992 antogs förutom Rio-
deklarationen, konventionen om biologisk mångfald och klimatkonventionen även Agenda 21, en
omfattande handlingsplan med sikte på det 21:a århundradet. Den skall ses som ett uppdrag till
såväl stater som till alla nivåer, sektorer, grupper och individer i samhället att delta i arbetet med
en hållbar utveckling. Den anger bland annat mål och principer för att åstadkomma en bättre
miljö i världen. Vid FN:s världstoppmöte i Johannesburg 2002 om hållbar utveckling antogs en
kortfattad politisk deklaration och en genomförandeplan som anger rekommendationer för det
fortsatta arbetet med att genomföra Agenda 21 och övriga åtaganden från Riokonferensen 1992.
Resultatet är både ett politiskt och moraliskt åtagande där investeringar i miljö och människor
jämställs med handel, ekonomisk tillväxt och territoriell säkerhet.

Dessa nya åtaganden, med tidsbundna mål i synnerhet när det gäller bevarande av naturresurser,
som gjordes vid Johannesburgsmötet, kompletterar målen i den s.k. Millenniedeklarationen. Den
senare antogs vid FN:s generalförsamlings särskilda millennietoppmöte i september 2000 med ett
antal konkreta mål för att minska fattigdomen i världen. I genomförandeplanen från
Johannesburgsmötet åtar sig medlemsländerna därutöver bl.a. att:
• Utveckla integrerade vattenhushållningsplaner och planera för effektivare vattenanvändning

senast 2005.
• Avsevärt minska förlusten av biologisk mångfald till 2010.
• Halvera andelen människor som saknar tillgång till grundläggande sanitet till 2015.
• Återuppbygga och återställa fiskebestånd som hotas av utrotning snarast och om möjligt

senast 2015 där så är möjligt.
• Säkerställa att kemikalier används och produceras på ett sätt som minimerar betydande

negativa miljö- och hälsoeffekter senast 2020.

Målet att förbättra grundläggande sanitet har ett nära samband med de mål som tidigare har
antagits att till 2015 halvera andelen människor som saknar långsiktig tillgång till rent
dricksvatten. Toppmötet antog också rekommendationer om att skyndsamt öka andelen förnybar
energi. Det var däremot inte möjligt att enas om ett tidsbundet mål på energiområdet.

Amsterdamfördraget, som trädde i kraft 1999, betonar hållbar utveckling som ett grundläggande
mål för EU. Vid toppmötet i Göteborg i juni 2001 enades EU om en strategi för hållbar
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utveckling som innebar att unionens politiska åtaganden om  ekonomisk och social förnyelse
kompletterades  med en ekologisk dimension. EU:s medborgare skall i framtiden garanteras
ekonomisk  stabilitet, social trygghet, värnade naturresurser och en ren och hälsosäker miljö.
Inom EU styrs miljöarbetet av direktiv. Dessa är bindande vad gäller de mål som skall uppnås
medan det överlåts på medlemsstaterna att anpassa den nationella lagstiftningen och att
bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet.

I Sverige har regeringen lagt fram en nationell strategi för hållbar utveckling som redovisats i
Johannesburg och pekat ut åtta kärnområden som viktiga för alla tre dimensionerna av hållbar
utveckling, nämligen:
• Framtidens miljö, allas vårt ansvar
• Begränsa klimatförändringarna
• Befolkning och folkhälsa
• Social sammanhållning, välfärd och trygghet
• Sysselsättning och lärande i ett kunskapssamhälle
• Hållbar ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft
• Regional utveckling och sammanhållning
• Utveckling av ett hållbart samhällsbyggande

De nationella miljömålen
Riksdagens övergripande miljömål är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de
stora miljöproblemen i Sverige är lösta. Den ekologiska dimensionen av en hållbar utveckling
har konkretiserats i arbetet med de femton nationella miljökvalitetsmålen som Riksdagen beslutat
om. Målen är vägvisare för miljöarbetet på alla nivåer i Sverige. Miljökvalitetsmålen definierar
det tillstånd för den svenska miljön och dess natur- och kulturresurser som miljöarbetet skall sikta
mot inom en generation. De nationella miljökvalitetsmålen är:
• Frisk luft
• Begränsad klimatpåverkan
• Skyddande ozonskikt
• Levande sjöar och vattendrag
• Bara naturlig försurning
• Hav i balans samt levande kust och skärgård
• Ingen övergödning
• Grundvatten av god kvalitet
• Levande skogar
• Myllrande våtmarker
• Ett rikt odlingslandskap
• Giftfri miljö
• Säker strålmiljö
• God bebyggd miljö
• Storslagen fjällmiljö
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Trots den speciella topografin har miljömålet Storslagen fjällmiljö inte någon speciell tillämpning
i Västernorrlands län. Den samiska kulturen, vars historia går tillbaka till förhistorisk tid, är dock
väldokumenterad och lever vidare bl.a. i ortsnamn och traditioner. Aktiva renbeten finns
fortfarande inom länet. Som ett tillägg till de 15 nationella målen har Västernorrlands län antagit
ett eget regionalt profilmål:

• Geologisk mångfald, därför att länet har en speciell och varierande geologi med bl.a.
världens högsta kustlinje och karakteristiska landhöjningsformationer.

Ett rikt växt- och djurliv har föreslagits som ett sextonde miljömål. Naturvårdsverket har på
regeringens uppdrag utrett hur ett sådant mål kan utformas. Den biologiska mångfalden ingår i
flera av de 15 befintliga målen, men det finns brister som behöver åtgärdas. Riksdagen har också
beslutat om delmål till miljökvalitetsmålen. Delmålen anger inriktning och
tidsperspektiv i det fortsatta konkreta miljöarbetet och avser i de flesta fall läget år 2010.
Delmålen är av olika karaktär. De kan avse en viss miljökvalitet som ska vara uppnådd eller vissa
förändringar, beträffande till exempel utsläpp, som ska vara genomförda till en viss tidpunkt.
På regional nivå har länsstyrelsen huvudansvaret för 14 av de 15 nationella miljömålen.
Skogsvårdsstyrelsen har huvudansvaret för miljömålet Levande skogar.

Miljökvalitetsmålen och delmålen utgår från fem grundläggande värden som skall värnas:
• människors hälsa,
• den biologiska mångfalden,
• de kulturhistoriska värdena,
• ekosystemets långsiktiga produktionsförmåga och
• hushållningen med naturresurserna.

Det nya miljöarbetet
För att kunna ställa om så att vi kan lämna över ett ekologiskt hållbart samhälle till nästa
generation behöver alla medverka. Lagstiftning och myndighetsarbete räcker inte. I praktiken
innebär det att myndigheter, organisationer, verksamhetsutövare och enskilda behöver ta mer
hänsyn till miljöfrågor och ekologisk hållbarhet i sitt handlande.

Miljömålens uppgift

De nationella och regionala miljömålen har som uppgift att konkretisera vad en ekologiskt hållbar
utveckling innebär. Det innebär att miljömålen är:
• ledstjärnor i det förebyggande miljö- och hälsoarbetet.
• vägledande för mark- och vattenanvändning vid fysisk planering.
• vägledande vid beslut enligt miljöbalken och annan miljölagstiftning.
• ledstjärnor i arbetet med att åtgärda ”gamla synder” och att restaurera miljön.
• drivkrafter för utveckling och tillväxt.
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Förebyggande miljö- och hälsoarbete
En förutsättning för att arbetet med en ekologiskt hållbar utveckling skall bli framgångsrikt är ett
brett deltagande från alla i ett förebyggande miljö- och hälsoarbete. Miljöhänsyn och
resurshushållning behöver komma in i ett tidigt skede och integreras i beslutsfattandet inom alla
verksamheter och sektorer i samhället. Viktigt är också att skolor, allmänhet och
frivilligorganisationer deltar. Centralt för enskilda människors deltagande är möjligheter till
insyn, dialog och påverkan. Det livsmiljöbokslut som tagit fram av länsstyrelsen visar bl.a. att
närheten och tillgängligheten till naturen är viktig för innevånarna i länet.

En bra kommunikation är avgörande för alla skall känna sig delaktiga i genomförandet av
miljömålen. Länsstyrelsen, kommuner men även skogsvårdsstyrelsen har stor en uppgift att föra
ut kunskap  om miljöstillståndet, miljömål och åtgärdsbehov till verksamhetsutövare,
sektorsmyndigheter,  skolor, politiker och allmänhet. Då kan en attitydpåverkan och insikt
åstadkommas som leder till att många av miljömålen nås på frivillig väg  i omställningen till det
ekologiskt hållbara samhället.

Riksdagen har beslutat om ett nytt övergripande folkhälsomål och elva målområden. De
nationella miljömålen och folkhälsomålen kan ses som komplement till varandra och är till vissa
delar överlappande. Många av miljömålen har en tydlig koppling till folkhälsan, särskilt Frisk
luft, Skyddande ozonskikt, Giftfri miljö, Säker strålmiljö och God bebyggd miljö. Miljömålen tar
främst sin utgångspunkt i den fysiska miljön men berör i många avseenden folkhälsan.
Folkhälsomålen utgår från sociala förhållanden, miljöfaktorer samt vanor som påverkar hälsan. I
Västernorrland har ett arbete pågått för att koppla hälso- och miljöarbete. Under två år bedrevs ett
projekt Regional Agenda 21 med detta syfte. En process som liknar miljömålsarbetet bör startas
som syftar till att bryta ner de nationella folkhälsomålen till regional nivå och integrera dessa med
miljömålen.

Fysisk planering

En god hushållning med naturresurser är ett av de fem grundläggande värdena som är
utgångspunkter i arbetet med de nationella och regionala miljömålen. Kommunerna har
framförallt i översiktsplaneringen men även i detaljplaneringen instrument för att skapa
förutsättningar för en hållbar utveckling och ange riktlinjer för hur miljömål och
miljökvalitetsnormer skall klaras. Särskilt miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk
luft, Grundvatten av god kvalitet och God bebyggd miljö är beroende av en mer miljöanpassad
fysisk planering för att målen skall uppnås.

Miljömålen och lagstiftningen
Miljömålen har visserligen ingen formell rättslig status men de ska ge ledning för att bedöma vad
en hållbar utveckling innebär. De skall därför vara vägledande vid tillämpning av
bestämmelserna i miljöbalken och annan miljölagstiftning. Miljöbalkens mål (1 kap 1§) om att
främja en hållbar utveckling, som innebär  att nuvarande och kommande generationer skall
tillförsäkras en hälsosam och god miljö, är av grundläggande betydelse för att tolka
bestämmelserna i miljöbalken och inte minst de allmänna hänsynsreglerna. Miljömålen kan ses
som preciseringar av miljöbalkens mål i vissa avseenden. Miljömålen kan då vara vägledande vid
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prövningsmyndigheternas bedömning om tillstånd skall ges och under vilka villkor verksamheter
får bedrivas. De kan också tjäna som underlag för prioritering av arbete med omprövningar av
tillstånd. Områdesskyddet i form av naturreservat, biotopskydd och vattenskyddsområden i
miljöbalkens 7 kapitel är av stor betydelse för att kunna uppfylla miljömålen Levande skogar,
Myllrande våtmarker, Levande sjöar och vattendrag och Grundvatten av god kvalitet.

Tillsynsmyndigheterna kan använda miljömålen som vägledning för all sorts tillsynsarbete. De
kan tjäna som underlag för prioriteringar i de obligatoriska tillsynsplanerna, vara ett stöd vid den
rådgivande rollen och vara vägledande i beslut i tillsynsärenden. Miljömålen kan också vara ett
underlag för de tillsynsvägledande myndigheternas uppföljande och utvärderande arbete vad
gäller den operativa tillsynen. Uppföljningsprogrammet till miljömålen kommer dessutom att bli
ett viktigt instrument i tillsynsarbetet men också för att ge faktaunderlag om miljötillståndet vid
prövning.

Restaurering av miljön

Miljömålen är ledstjärnor för vad som skall uppnås när restaurering krävs för att bidra till en
ekologiskt hållbar utveckling. Stora restaureringsbehov finns i vattendragen för att uppfylla
miljömålen Levande sjöar och Vattendrag samt Bara naturlig försurning. Det viktigaste
åtgärderna är eliminering av vandringshinder, flottledsåterställning och kalkning. Ett annat viktigt
område för restaurering är förorenade områden för att uppfylla miljömålet Giftfri miljö. Många av
dessa områden ligger i strandnära lägen och blir efter restaurering attraktiva för återanvändning
och bidrar till att uppfylla miljömålet God bebyggd miljö.

Drivkrafter för utveckling och tillväxt

De regionala tillväxtprogrammen innebär en möjlighet att skapa förutsättningar för en ekologiskt
hållbar regional utveckling genom att lyfta fram miljöfrågorna som en drivkraft för tillväxt och
hållbar utveckling. Genom att ta in miljöaspekterna i ett tidigt skede och tillvarata miljömålen
som en positiv drivkraft minskar risken för att miljöfrågorna kommer in som en restriktion i
slutet. Profilområden i länets regionala tillväxtprogram där miljömålen fungerar som drivkrafter
är utveckling, tillverkning och införande av biobränslen, tjänstebaserad export inom miljöteknik-
och energiområdet, boendebaserat näringsliv och utvecklingen av besöksnäringen, framförallt
Världsarvet i Höga kusten.

Sektorsansvaret för en ekologiskt hållbar utveckling

Sektorsansvaret för en ekologiskt hållbar utveckling betonas i såväl regeringens strategi för en
hållbar utveckling som miljömålspropositionen om delmål och åtgärdsstrategier.  Sektorsansvar
innebär att myndigheter, företag och andra organisationer inom olika samhällssektorer tar ansvar
för miljöfrågor inom sina verksamhetsområden. Det innebär att företag och myndigheter måste se
miljöhänsyn som en integrerad del av verksamheten. I sektorsansvaret ingår också att bryta ner
miljömålen till sektorsmål och att upprätta åtgärdsprogram för att nå målen. Arbetssättet med
sektorsansvar har slagits fast som viktigt i svensk miljöpolitik vid flera tidpunkter under det
senaste decenniet och är t.ex. en av hörnstenarna i den svenska modellen för naturvård i
skogslandskapet.
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Finansieringsmöjligheter
Det angivna resursbehovet för att nå avsedda miljöeffekter, har bedömts i ett översiktligt
perspektiv. Finansieringen av åtgärder förutsätter åtminstone inledningsvis en prioritering i
ordinarie verksamhet, tidsbegränsade budgetmedel och samverkansprojekt. De förslagna
åtgärderna under respektive miljömål beskriver de regionala möjligheterna att nå miljömålen. I
ett längre perspektiv kommer företagsekonomiska skäl att motivera åtgärder som syftar till att nå
en hållbar samhällsutveckling. Tänkbara finansieringskällor är:

• Sektorerna, som innebär att näringsliv och andra verksamhetsutövare medverkar i
finansieringen av de åtgärder som är nödvändiga för att nå miljömålen.

• EU:s strukturfonder.  Medfinansiering bör ske från länsstyrelsen, Skogsvårdsstyrelsen,
landsting, kommuner och verksamhetsutövare.

• EU-stöd för miljövänligt, hållbart jordbruk, miljö- och landsbygdsprogrammet.

• EU:s Interregfonder och Lifefond.

• Statligt anslag för biologisk mångfald finansierar reservatsbildning, biotopskydd,
naturvårdsavtal och skötsel av naturreservat. Anslaget finansierar också huvuddelen av
kalkningsprogrammet och vissa restaureringsåtgärder i  sjöar och vattendrag.

• Statligt anslag för marksanering kan finansiera inventering, undersökning och sanering av
förorenade områden.

• Statligt stöd till lokala klimatinvesteringsprogram (KLIMP) kan användas till åtgärder för att
minska utsläpp av växthusgaser.

• Statligt stöd till åtgärder för att minska radonhalter i inomhusluft.

• Statligt anslag för bidrag till kulturmiljövård, för åtgärder inom ändamålen byggnadsvård,
kulturlandskapsvård, fornvård, arkologiska åtgärder, information och tillgängliggörande.

• Vattenavgiftsmedel från vattenkraften och statliga anslag för fiskevård bör kunna vara
medfinansiär av restaureringsåtgärder i sjöar och vattendrag.

• Regionala utvecklingsmedel och bygdemedel bör kunna vara medfinansiär till åtgärder
kopplade till miljödriven tillväxt och utveckling.

• Statliga myndigheters förvaltningsanslag.

• Infrastrukturmedel till genomfartsleder kring tätorter.

• Statliga anslag för miljömålsuppföljning och miljöövervakning kan finansiera delar av
uppföljningssystemet och miljögiftsövervakningen.
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• Kommunal finansiering (kalkning, restaurering, dricksvattenskydd, fysisk planering).

• Miljöavgifter och skatter.

Våra regionala miljömål
Våra regionala miljömål är inte bara vägvisare för den konkreta innebörden av en ekologiskt
hållbar utveckling i  länet. De är också hjälpmedel för att bedöma miljötillståndet, bedöma
hotbilder, kunna prioritera åtgärder och följa upp deras miljöeffekter. De regionala miljömålen
utgår från de nationella miljökvalitetsmålen, länets natur- och kulturmiljöer och dess
förutsättningar, miljötillståndet, en beskrivning av strategiska insatsområden och behovet att lyfta
fram en stark och positiv Västernorrlandsprofil i arbetet med en ekologiskt hållbar utveckling. I
beskrivningen  och konsekvensanalysen ges en bakgrund till vilka miljökvaliteter och insatser
tillsammans med integrerad näringslivsnytta som är viktiga att lyfta fram och kraftsamla kring
när det gäller regionala miljömål och åtgärder.

Vår regionala målstruktur

Ett övergripande regionalt utvecklingsmål är att placera länet i den europeiska frontlinjen för en
ekologiskt hållbar utveckling.

De regionala miljökvalitetsmålen anger konkret den kvalité eller det tillstånd för miljön och dess
natur- och kulturresurser som skall uppnås eller upprätthållas. I vissa fall formuleras miljö-
kvalitetsmålen utifrån åtgärder. Det är svårt att ange en exakt tidpunkt när miljökvalitetsmålen
kan uppnås. När det gäller t.ex. sjöar och vattendrag så finns det vissa vatten som uppfyller de
flesta av miljökvalitetsmålen redan i dag medan andra kräver omfattande åtgärder för att nå
målen. Ett riktmärke för huvuddelen av miljökvalitetsmålen är dock att de bör vara uppfyllda
senast år 2020. Målen kan därför ses som långsiktiga mål för ekologisk hållbarhet.

De regionala delmålen skall ses som viktiga steg på vägen mot miljökvalitetsmålen. De skall
vara tidsatta och kan omfatta miljötillstånd, resultat eller åtgärder. De anger inriktningen av
miljöarbetet på kort sikt. Liksom för de nationella delmålen är många av de regionala delmålen
formulerade utifrån ett tidsperspektiv att de skall vara uppfyllda senast 2010. I vissa fall, främst
när det gäller inventeringar, kartläggningar och klassificeringar, har målen ett kortare
tidsperspektiv. Ett stark skäl till detta är möjligheten till finansiering från EU:s strukturfonder
men också tidplanen för genomförande av EG:s ramdirektiv för vatten. Såväl miljökvalitetsmål
som delmål skall vara uppföljningsbara.

Miljömål i frontlinjen för en Västernorrländsk profil

Vissa av de regionala miljömålen har fått en mer offensiv Västernorrlandsprofil jämfört med
övriga mål och det nationella genomsnittet och är därför av särskild betydelse för att utveckla
länet och nå den europeiska frontlinjen för en ekologiskt hållbar utveckling. Såväl flyttstudier
som enkäter hos innevånarna lyfter fram närheten till naturen som en viktig livsmiljöfaktor.
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Älvdalarna och Höga kusten är  särskilt attraktiva både för friluftsliv och turism. De två
perspektiven gör det särskilt förpliktigande att ha en offensiv profil för miljömålen.

• Västernorrland består till 75% av skog och är nationellt ledande som pappers- och
massaproducent. Länet ligger också i frontlinjen när det gäller miljö- och energitekniskt
kunnande samt produktion av biobränslen. Därför finns goda förutsättningar för att med
miljömålet Begränsad klimatpåverkan som drivkraft ersätta fossila bränslen med förnybara
bränslen, inom såväl transporter som fasta anläggningar. En ambitiös minskning av utsläppen
av växthusgaser och en offensiv satsning på biodrivmedel gör Västernorrland som region till
en föregångare när det gäller ansvarstagandet för vårt största globala miljöhot. Det stärker
också konkurrensmöjligheterna för länets företag när det planerade systemet för handel med
utsläppsrätter för växthusgaser har etablerats.

• Vårt län är starkt präglat såväl de stora och djupt nerskurna fjällälvarna Ångermanälven,
Indalsälven och Ljungan som de mindre skogsälvarna. Sjöarna och vattendragen har i alla
tider haft stor betydelse för människorna i länet. Många stenåldersboplatser är funna vid sjöar
och vattendrag och de har utnyttjats som transport- och kommunikationsleder. Även om
vattendragen idag i huvudsak är utbyggda för vattenkraftproduktion finns ändå goda
förutsättningar att återskapa mer Levande sjöar och vattendrag framförallt i älvarnas biflöden
och i de kustmynnande  vattendragen. Det ska ske med hjälp  av det strategiska
naturvattenbegreppet, en hög grad av naturhänsyn i skogs- och jordbruket och en offensiv
satsning på bevarande och ekologisk restaurering av framförallt vattendragen. Det skall leda
till en rikare och mer naturlig fauna i länets sjöar och vattendrag med större förutsättningar
för att erbjuda ett sportfiske och andra naturupplevelser av hög kvalitet. Det ger också
möjligheter att utveckla besöksnäringen.

• Höga kvicksilverhalter i insjöfisk, organiska miljögifter i fet havsfisk och cesium i vilt,
sötvattensfisk, bär och svamp har vi som västernorrlänningar fått leva med under flera
decennier. Även om det kommer att ta lång tid innan miljökvalitetsmålet, att naturprodukter
från länet kan konsumeras utan inskränkningar eller kostrekommendationer, kan nås är detta
fundamentalt för livskvaliteten men också för att ge en mer positiv bild av vårt län. Därför
behövs en ambitiös satsning på miljömålet Giftfri miljö. Målet ska nås med ett strategiskt
koncept inte bara för att dra ur oönskade ämnen ur våra samhällen och vår natur utan också
för att eliminera tillförseln av sådana ämnen. Insatser som ska leda till att halterna av
miljögifter i konsumtionsfisk och andra naturprodukter minskar. Här finns också en offensiv
satsning på att sanera och återanvända förorenade områden.

• Kvaliteten på den bebyggda miljön är av stor betydelse för vårt val av boende utifrån
livsmiljökriterier. Den bidrar också till att skapa förutsättningar för ett boendebaserat
näringsliv. Det kan öka möjligheterna att få människor att flytta till länet. Miljömålet God
bebyggd miljö utgår därför från både ett ekologiskt perspektiv inklusive kulturella värden och
ett socialt perspektiv där de ekonomiska incitamenten beaktas noggrant. Det handlar om en
framtidstro baserad på individers engagemang, livsmiljö och miljöanpassad teknik som
viktiga utvecklingsfaktorer. Det innebär en planering för en god boendemiljö och en
ekologiskt hållbar utveckling inom fyra strategiska insatsområden, nämligen livskvalitet och
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miljötänkande, regionförstoring utan ökad miljöbelastning, bevarande och utveckling av
kulturmiljöarv och kulturmiljö samt ökad energiåtervinning.

• Västernorrland har en speciell och varierande geologi och goda tillgångar på högkvalitativt
dricksvatten i grusåsarna. År 2000 utsågs Höga kusten till naturvärldsarv av FN på grund av
den speciella landhöjningsgeologin med världens högsta kustlinje. Därför är Geologisk
mångfald en av spjutspetsarna i länets utveckling mot ett ekologiskt hållbart samhälle. De
geologiska miljömålen skall förverkligas med en strategisk indelning av geologiska
formationer och processer i ett långsiktigt hållbart perspektiv, nämligen geologiska bildningar
för information och kunskap, bevarande för vattenförsörjning och forskning, samt
resurshushållning och materialutnyttjande. Den geologiska mångfalden är en viktig drivkraft
för att utveckla Världsarvet Höga kusten och besöksnäringen i länet. När det gäller
dricksvattenresurserna finns en stark koppling till miljömålet Grundvatten av god kvalitet som
behandlar skydd av såväl befintliga som framtida vattentäkter.
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Våra femton målområden

Frisk luft

Av Riksdagen fastställt miljökvalitetsmål

”Luften skall vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.”

Regionala insatsområden med Västernorrlandsprofil

Luftföroreningar påverkar hälsan, speciellt inne i städer och tätbebyggda områden. Miljömålet
Frisk luft avser att garantera att luften ska bli så ren att människors hälsa samt djur, växter och
kulturvärden inte skadas. Detta innebär att inom en generation bör halterna av luftföroreningar
inte överskrida lågrisknivåer för cancer samt riktvärden för skydd mot sjukdomar eller mot
påverkan på växter, djur, material och kulturföremål.

Luftkvalitén i länets tätorter har förbättrats under de senaste decennierna. Det finns dock en hel
del kvar att göra för att det nationella målet ska kunna uppfyllas. I Västernorrland är det i främst
Sundsvall och Örnsköldsvik som det har konstaterats att det finns risk för överskridanden av
miljökvalitetsnormer för kvävedioxid och partiklar. Utsläppen av flyktiga organiska ämnen
(VOC) har inte alls minskat i den utsträckning som man hoppades i den miljöstrategi som antogs
1996. De har i stort sett legat stilla mellan 1991 och 1998. Utsläppen från transporter och
småskalig förbränning dominerar. Många människor i Västernorrland känner sig också besvärade
av lukt från industrier, reningsverk m.m.

Regionala miljökvalitetsmål

Luftföroreningar

1. Halten av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd
mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material eller kulturföremål. Detta betyder att
följande riktvärden inte överskrids:

Förorening Halt som inte bör
överskridas
(mikrogram/m3

)

Medelvärdestid År då riktvärdet
senast bör vara
uppnått

Bensen 1 År 2020
Bens(a)pyren 0,0001 År 2020
Partiklar, PM10 30 Dygn 2020

15 År 2020
Svaveldioxid 5 År 2005
Kvävedioxid 100 Timme 2010

20 År 2010
Ozon 120 8 timmar 2010

80 Timme 2020
50 Sommarhalvåret (apr-okt) 2020
70 8 timmar 2020
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Kommentar: I arbetet med regionala miljömål förutsätts att befolkningen i länet avseende
hälsoaspekter och känslighet för luftföroreningar inte avviker från rikets befolkning som
helhet. Det finns därför inget skäl att sätta några avvikande mål för länet. De nationella
miljömålen angående frisk luft och hälsoaspekter återges därför att gälla även för
Västernorrlands län. Sot mäts i form av partiklar, PM10. När det gäller eten och formaldehyd
kan miljökvalitetsmål formuleras först när uppföljningsmetoder finns.

Besvärande lukt

2. Utsläpp från industrier, kommunala anläggningar eller trafik ger inte upphov till några
klagomål på besvärande lukt från och med 2020.

Regionalt delmål

1. Senast 2010 har enskilda hushålls förbränning av ved i första hand ersatts av fö rbränning av
pellets eller annat förädlat träbränsle. I andra hand sker förbränning av ved i miljögodkända
pannor anslutna till ackumulatortank.

Hur målen kan nås

Luftföroreningar

Miljömålen för halter av luftföroreningar är likadana som för landet i dess helhet. Ska vi klara
detta så måste i första hand:

• Fordonstrafikens utsläpp i tätorter minska. Det är viktigt att genomfartstrafiken leds förbi
större tätorter som Sundsvall, Örnsköldsvik och Härnösand samt att kommunerna i sin
översiktsplanering beskriver hur de lokala kommunikationerna skall utvecklas så att
miljömålen kan uppnås. Vägverket har ett sektorsansvar och är huvudansvarig för
investeringarna (miljökvalitetsmål 1).

• Utsläppen av flyktiga organiska föreningar (VOC) och polyaromatiska kolväten (PAH) från
vedeldning minskar. Den kanske viktigaste åtgärden är att minska utsläppen från enskilda
vedpannor genom att fastighetsägare byter ut dem mot pelletsbrännare eller miljögodkända
pannor med ackumulatortank. Kommunernas energirådgivning måste få fortsatt stöd
(miljökvalitetsmål 1, delmål 1).

• Industrins utsläpp av polyaromatiska kolväten (PAH) minska. Här krävs åtgärder av industrin
som minskar halterna av PAH i omgivningen runt Kubikenborg Aluminium
(miljökvalitetsmål 1).

De regionala miljömålen kan ses som ett komplement till de miljökvalitetsnormer som fastställts
av regeringen med stöd av miljöbalken. Om en miljökvalitetsnorm överskrids eller riskerar att
överskridas måste kommunen eller annan myndighet som regeringen beslutar fastställa ett
åtgärdsprogram för att minska halterna så att normen uppfylls. Kommunen är dessutom skyldig
att säkerställa att normerna uppfylls i all planering och planläggning samt när de prövar
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tillstånds- och anmälningsärenden och utövar tillsyn. Det är i första hand ett ansvar för
kommuner och Vägverket att kartlägga situationen och fatta beslut om åtgärder.

• Arbetet för ett hållbart transportsystem är ett delat ansvar mellan vägverk, länsstyrelse och
kommuner. Ett samarbete har inletts där landstinget, energikontoret i Sollefteå och
länstrafiken engagerats. För att följa utvecklingen när det gäller luftföroreningar är det
nödvändigt att samordning av luftövervakning sker i länet. En klimat- och
luftövervakningsstrategi bör finnas senast 2005 och länsstyrelsen, vägverket och
kommunerna söker nu finansiering för ett sådant projekt. Ett åtgärdsprogram med utökade
mätningar och beräkningar kommer att behöva finansieras i ett senare skede
(miljökvalitetsmål 1).

Besvärande lukt

• Det är väsentligt att luktproblemen minimeras så långt som möjligt. Vid nylokalisering bör
det finnas ett skyddsavstånd mellan verksamheter och bostäder som gör det möjligt att
utveckla verksamheter utan att detta orsakar störning för kringboende. Industrin och
kommuner bör arbeta aktivt för att hitta metoder som minskar luktstörningar från befintliga
anläggningar (miljökvalitetsmål 2).

Konsekvenser för miljö, hälsa och ekonomi

Detta är kanske det miljömål där vi klarast kan se en koppling mellan åtgärder och konsekvenser
för miljö och hälsa. Halten av luftföroreningar ska inte överskrida lågrisknivåer för cancer eller
riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material eller kulturföremål.
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Resursbehov

Sektorsansvaret
Kostnaderna för en bro över Sundsvallsfjärden samt en förbättring/nybyggnad av E 4 söder om
Sundsvall har en beräknad investeringskostnaden ca(*)2 miljarder kronor. En tunnel i
Örnsköldsvik har år 2001 kostnadsberäknats till 800 miljoner kronor. Denna kostnaden är dock
osäker eftersom det ännu inte har gjorts någon (**)förstudie för åtgärden. Förbifart Härnösand
ligger relativt långt fram i tiden enligt Vägverkets planering. Planeringen har inte nått tillräckligt
långt för att omdragningen av E4 skall kunna kostnadsberäknas, bland annat eftersom det finns
flera alternativ.

(*) Ovanstående kostnaderna är inte korrigerade för framtida prisökningar. För att få fram den
samhällsekonomiska kostnaden där bl.a. skatter ingår multiplicerar Vägverket sina
investeringskostnadsberäkningar med faktorn 1,53.

(**) Innan arbetsplan utförs är osäkerheten i kostnaderna ca +/- 30 %. Osäkerheten sjunker sedan
när detaljeringsgraden ökar.

Kostnaderna för att fastighetsägare byter ut äldre utrustning för förbränning av ved mot pellets-
brännare eller miljögodkända pannor med ackumulatortank är svåra att beräkna. En förutsättning
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är att det är ekonomiskt fördelaktigt för den enskilde att göra ett sådant byte. Om så är fallet kan
den kommunala energirådgivningen med råd och stöd stimulera förändringen. Det är därför vik-
tigt att kommunernas energirådgivning får fortsatt stöd. De ekonomiska förutsättningarna att
införa biobränsleanläggningar finns närmare angivna under sektorsansvaret för klimatmålet.

Industrins ansvar har betonats i samband med besvärande lukt och utsläpp av PAH. Industrin har
också luftutsläpp av flyktiga organiska ämnen och ämnen som bl.a. medverkar till försurning men
den problematiken behandlas under ett annat avsnitt av detta dokument. Problemen är viktiga att
bevaka i samband med tillståndsprövningar och omprövningar av villkor enligt miljöbalken. I
dessa sammanhang bedöms vilka ekonomiska förutsättningar det finns för åtgärder som minskar
utsläppen så att de regionala miljömålen kan nås.

Kommunerna
Kommunerna har ett tydligt ansvar för kontroll och åtgärder när det gäller luftföroreningar. Detta
framgår bland annat i lagstiftningen angående miljökvalitetsnormer. Det finns anledning att
tillsammans med vägverket och länsstyrelsen utarbeta en långsiktig luftövervakningsstrategi för
att kunna bevaka att miljökvalitetsnormer och miljömål inte överskrids. Mätningar och
beräkningar av luftföroreningar kan komma att behöva utföras på fler platser i länet än vad som
nu är fallet.
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Begränsad klimatpåverkan

Av Riksdagen fastställt miljökvalitetsmål

”Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet med FN:s ramkonvention för
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på
klimatsystemet inte blir farlig. Målet skall uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den
biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar
utveckling inte äventyras.”

Regionala insatsområden
Mängden växthusgaser har ökat kraftigt under det senaste århundradet. Det har skett en
temperaturökning som sannolik följd av växthuseffekten på ca 0,6 grader de senaste 100 åren och
ökningen har varit särskilt markant sedan ca år 1950 då användningen av petroleumprodukter
satte fart. Klimatmodeller visar att jordens medeltemperatur ökar med ytterligare 1,4-5,8 grader
de närmaste 100 åren. Klimatfrågan med sina konsekvenser är kanske det allvarligaste miljöhot
som mänskligheten står inför.

Utsläppen av växthusgaser behöver minska för att Sverige skall klara sina internationella åtagan-
den. Sveriges riksdag har försökt angripa problemet och angett ”begränsad klimatpåverkan” som
ett av de 15 miljömålen. Miljömålskommittén har i ett utredningsförslag konkretiserat detta
miljömål och föreslagit hur Sverige både på kort och lång sikt ska minska utsläppen av
växthusgaser. På sikt måste halten växthusgaser stabiliseras på en nivå som innebär att
människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. År 1998 var utsläppen i Västernorrland
ca 1,9 miljoner ton växthusgaser. Utsläppen av perfluorkarboner från industrin motsvarar ca 250
000 ton koldioxid. Utsläppen av metan är inte beräknade men motsvarar på riksnivå ca 8 % av de
totala utsläppen växthusgaser. Metan från jordbruk och avfallshantering står för största delen.

Regionalt miljökvalitetsmål
1. Klimatpåverkan begränsas enligt riksdagsbeslut den 6 mars 2002, vilket innebär att halten,

räknat som koldioxidekvivalenter, av de 6 växthusgaserna enligt Kyotoprotokollet och IPPC:s
definitioner tillsammans stabiliseras på en nivå lägre än 550 ppm i atmosfären.

Kommentar: Stabilisering av koldioxidhalten på 550 ppm förutsätter fortsatta nationella
åtaganden som innebär minskade utsläpp i flertalet industriländer, däribland Sverige. Halten
blir enligt ovanstående definition densamma i hela atmosfären.

Regionala delmål
Fasta anläggningar

1. Utsläppen av växthusgaser minskar med minst 10 % från 1990 fram till 2010. Utsläppen av
perfluorkarboner minskar med minst 50 % under samma period. De totala utsläppen av
växthusgaser understiger då 1,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter/år.
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Kommentar: Utsläppen är preliminärt beräknade. Samma referensår som i Kyotoprotokollet
har valts. Inom den statistikfunktion som anges nedan skall bättre statistikunderlag tas fram.
Uppgifter från den framtida handeln med utsläppsrätter för växthusgaser vid anläggningar
kommer också att utnyttjas. Val av referensår kommer att ses över. Troligen kommer
medelvärde för de 3-5 senare år att användas vid beräkning av minskning av växthusgaser.

2. Förbrukningen av eldningsolja ska minska med minst 25 % från 1998 till 2010.
Förbrukningen är då högst 190 000 m3.

Kommentar: En minskning av CO2-utsläppen uppstår därmed under förutsättning att oljan
ersätts av ett icke fossilt bränsle, t.ex. trädbränsle. Om det visar sig svårt att få fram
jämförbara statistikuppgifter för oljeförbrukningen efter år 1998 kan annat referensår väljas.
Alternativt kan SCB statistik för år 2000 användas som referensvärde.

3. Den specifika elförbrukningen minskar kontinuerligt fram till 2010 genom effektiviseringar
och besparingar inom industrin och i bostadssektorn.

Kommentar: Med den specifika elförbrukningen menas elförbrukningen i förhållande till
produktionsvärdet.

4. Läckage av metan från aktiva tippar upphör före 2010.

Transporter

5. Förbrukningen av bensin och diesel ska inte öka fram till 2010. Förbrukningen ligger kvar på
en nivå som inte är högre än 300 000 m3.

Kommentar: Detta förutsätter inte att transporterna skall minska. Länet är även i
fortsättningen beroende av goda förbindelser med omvärlden för att utvecklas positivt.
Däremot skall potentialen att effektivisera transporterna bl.a. från energisynpunkt bättre tas
tillvara.

6. Biobränslen som etanol eller metanol ersätter i högre grad bensin och diesel som
fordonsbränsle. Senast 2010 har produktionen av etanol i länet kommit igång på allvar och
minst 8% av bensin- och dieselförbrukningen är ersatt av etanol eller andra biobränslen.

Kommentar: Detta är ett led i den långsiktiga strategin att ersätta fossila bränslen inom
transportsektorn. Målet ligger i linje med EG-direktiv 2003/30/EG om främjande av
användningen av biodrivmedel eller andra förnybara drivmedel skall vara minst 5,75 % senast
vid utgången av år 2010. Sverige har vid utarbetande av förslag till direktiv angivit att det
finns möjligheter att nå minst 10 % andel för biobränslen inom 10 år och 25-50 % andel till
ca år 2050. Att biobränslen svarar för minst 8 % av energin år 2010 är således fullt möjligt
samtidigt som det visar på en något högre ambitionsnivå jämfört med det som gäller generellt
inom EU. Om det görs en satsning för att bygga ut produktionskapacitet och distribution av
biobränslen för fordonsdrift är en marknadsandel av ca 10 % realistisk, men i så fall krävs att
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avgifter och skatteuttag på biobränslen justeras så att de blir konkurrenskraftiga i
konsumentledet.

Hur målen kan nås

Fasta anläggningar

Det regionala miljökvalitetsmålet är identiskt med det som beslutats för hela landet i
riksdagsbeslut den 6 mars 2002. Växthuseffekten är global och halten räknat som
koldioxidekvivalenter av de 6 växthusgaserna enligt Kyotoprotokollet och IPPC:s definitioner
måste stabiliseras på en nivå lägre än 550 ppm i atmosfären. År 2050 bör utsläppen för Sverige
sammantaget vara lägre än 4,5 ton koldioxidekvivalenter per år och invånare, för att därefter
minska ytterligare. I dag är utsläppsnivån ca 7 ton per år.

• En minskning av utsläpp av växthusgaser med 10 % från 1990 till 2010 innebär en högre
ambitionsnivå än för landet i sin helhet där miljömålet är minskning med 4 % från 1990 till
2010. Redan beslutade eller planerade åtgärder vid Östrands massafabrik, Kubikenborg
aluminium och Korsta vä rmeverk kommer att minska mängden växthusgaser med upp till 10
%. Det finns en möjlighet att Västernorrland med de åtgärder som anges av delmålen kommer
att minska mängden växthusgaser med mer än 10 % från fasta källor. Även utsläppen av
metan från jordbruk och avfallshantering behöver minska (miljökvalitetsmål 1, delmål 3).

• Det regionala miljömålet för energi anger att den specifika elförbrukningen ska minska i
länet. I Västernorrland är det industrin som gör av med mest elenergi, 7 TWh av den totala
förbrukningen på 9,7 TWh år 1998. Målet för minskning av elförbrukning inom industrin
avser i första hand effektiviseringar i befintlig utrustning och får inte medföra begränsningar i
nyinvesteringar eller produktionsökningar. Då är det miljöbalkens krav på bästa möjliga
teknik som gäller. Energisnål teknik kommer att efterfrågas av länsstyrelse och kommun i
samband med prövnings- och tillsynsärenden vid processändringar. I vissa fall finns
möjlighet att erhålla bidrag till investeringarna. Utredningsansvaret ligger ytterst på
verksamhetsutövaren (miljökvalitetsmål 1, delmål 1 och 3).

• Energi i spillvärme tas tillvara i större utsträckning och användningen av förnybara bränslen
ökar. Fortsatt utbyggnad av fjärrvärme i tätorterna både avseende centralorternas ledningsnät
och lokala system. Utbyggd fjärrvärme innebär att mer energieffektiva
förbränningsanläggningar där produktionen baseras på icke fossila bränslen kan utnyttjas och
utan att högvärdig energi som el kan ersättas och utnyttjas bättre än för uppvärmning av
fastigheter. Dessutom finns det ökad möjlighet att ta tillvara outnyttjad spillvärme med eller
utan hjälp av värmepumpar. Ansvaret för att det finns ett fjärrvärmenät så att överskottsvärme
kan tas tillvara ligger på respektive kommun och deras energibolag. Fjärrvärmebolagen får
intäkter från energiförsäljningen som kan finansiera utbyggnaden av näten (miljökvalitetsmål
1, delmål 1-3).

Efterfrågan på kylning t.ex. i form av fjärrkyla ökar i samhället. I vårt klimat finns goda
möjligheter att använda naturlig kyla direkt vintertid. Resterande tid av året kan den naturliga
kylan kombineras med lagrad naturlig kyla i form av is eller snö resterande tid av året.
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• Kompressorkylan till komfortkyla, processkyla och annan kyla kan i mycket stor utsträckning
ersättas och kraftigt minska den nuvarande förbrukningen av elenergi. Ett system med
komfortkyla från snölager finns i drift sedan år 2000 vid Sundsvalls sjukhus. Erfarenheter
från anläggningen visar att det är möjligt att minska koldioxidutsläppen med 90 % utan ökade
driftkostnader. Teknik kommer att efterfrågas av länsstyrelsen och kommunerna i samband
med prövnings- och tillsynsärenden enligt miljöbalken. Utredningsansvaret ligger ytterst på
verksamhetsutövaren (miljökvalitetsmål 1, delmål 1-3).

• Planerat system för handel med utsläppsrätter kan på sikt få en positiv effekt på
koldioxidutsläppen i länet. I ett europeiskt perspektiv är tillgången på förnybar energi mycket
god i länet. Det finns därför goda förutsättningar för länets näringsliv att utvecklas när
systemet etableras på marknaden 2005 (miljökvalitetsmål 1, delmål 1-3).

• Staten avser sluta långsiktiga avtal med den energiintensiva industrin för effektivare
energianvändning och minskade utsläpp av växthusgaser. Västernorrland har betydande
energikrävande industri och dessa avtal kommer att bli viktiga för att länet ska klara
miljömålen (miljökvalitetsmål 1, delmål 1-3).

• En ännu effektivare återvinning av metangas från aktiva avfallstippar kan leda till betydande
minskningar av utsläppen av växthusgaser. Åtgärder på Blåberget, Sundsvall i Äland,
Härnösand och Må, Örnsköldsvik, utbyggd återvinning i Rödsta, Sollefteå, och förbättrad
täckning av avslutade deponier med minst 1 m morän kommer att medföra att delmålet kan
uppfyllas. Kommuner och avfallsbolag är ansvariga (miljökvalitetsmål 1, delmål 4).

• Vindkraften skall byggs ut på de platser där det är lämpligt och i en omfattning som
motsvarar den nationella strategin. Vägledning om lämpliga platser för utbyggnad finns i
länsstyrelsens vindkraftspolicy (Publikation 2001:2). Därför föreslås inget särskilt delmål för
vindkraftutbyggnad. Kommunerna bör i översiktsplanering identifiera områden där vindkraft
kan etableras (miljökvalitetsmål 1).

• För att kunna utnyttja energisystemen optimalt bör kommunernas energiplanering uppdateras
till att omfatta klimatfrågor. Kommunerna använder lokala klimatinvesteringsprogram för att
minska behovet av energi och transporter. Översiktsplaneringen är ett viktigt verktyg för att
på sikt nå ett mer energi- och transportsnålt samhälle. Fler och bättre cykelvägar och fler
bostäder och service i anslutning till kollektivtrafik är åtgärder som är viktiga. Planeringen
syftar till att biltransporter ersätts av resor med kollektivtrafik eller av gång- och cykeltrafik
(miljökvalitetsmål 1, delmål 1 och 3).

• Lokala investeringsprogram i syfte att öka den ekologiska hållbarheten i samhället och som
kommunerna ansvarat för har medfört kraftiga minskningar i utsläppen av växthusgaser i
länet. Ett nytt stöd till lokala klimatinvesteringsprogram (Klimp) har införts från år 2003.
Kommunerna kan där söka stöd till fortsatta investeringar som minskar utsläppen av
växthusgaser (miljökvalitetsmål 1, delmål 1-4 och 6).
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Transporter

• Arbetet för ett hållbart transportsystem är ett delat ansvar mellan vägverk, länsstyrelse och
kommuner. Ett samarbete har inletts där landstinget, energikontoret i Sollefteå och
länstrafiken engagerats. Arbetet syftar till åtgärder som bland annat introducerar ny teknik,
effektivare transporter och alternativa transportsätt. Det bör resultera i ett åtgärdsprogram för
ett hållbart transportsystem i samarbete mellan vägverket, energikontoret, länsstyrelsen,
landstinget, länstrafiken och kommunerna (miljökvalitetsmål 1, delmål 1-5).

• Transportföretag och kommunala energibolag är andra som har ett naturligt ansvar för att
vidta åtgärder. Transportföretagen bör arbeta för att godstransporternas energiförbrukning
minskar. Handeln, industrin transportföretag och myndigheter har också ett mer generellt
ansvar att utarbeta rik tlinjer för den egna verksamheten som minskar behovet av energi och
transporter. Det finns flera exempel i länet på hur ett sådant arbete kan leda till betydande
minskningar. I Örnsköldsvik finns en pilotanläggning för tillverkning av etanol från
trädbränslen. När processtekniken utvärderats och tillverkningen av etanol optimerats bör det
anläggas åtminstone en fullskaleanläggning i länet. Västernorrlands och Västerbottens län har
starka ambitionerna för utveckla regionen till en framstående biobränsleproducent (BioFuel-
projektet) (miljökvalitetsmål 1, delmål 1-2 och 6).

Statistik

• För att följa upp delmålen måste det inrättas en regional statistikfunktion, vilket länsstyrelsen
ansvarar för. För att datainsamling skall fungera krävs också insatser från kommuner,
verksamhetsutövare, vägverket med flera. Om förutsättningarna för datainsamling inte finns
blir delmålen inte uppföljningsbara (miljökvalitetsmål 1, delmål 1-2 och 5).

Konsekvenser för miljö, hälsa och ekonomi
Att minska utsläppen av klimatgaser och vidta åtgärder som minskar behovet av energi är viktiga
åtgärder som ökar länets attraktionskraft och skapar konkurrensfördelar för vår industri. På grund
av den goda tillgången på bioenergi i länet är marginalkostnaden för omställning till förnybar
energi relativt låg även för anläggningar som tidigare vidtagit åtgärder. Åtgärderna ökar också
möjligheterna att uppfylla miljömålen Frisk luft och Bara naturlig försurning.

Resursbehov

Sektorsansvaret
Många satsningar i länet kommer att erfordra resurser för att bli konkurrenskraftiga i ett kort
perspektiv. En del projekt har kommit en bit på väg, som t ex etanolsatsningen i Örnsköldsvik där
en pilotanläggning är under utbyggnad. Det är viktigt att Västernorrland här skapar en regional
marknad för att etanolsatsningen ska bli lyckad. Andra projekt som t ex en ökad satsning på
spillvärme, kommer att behöva delfinansiering t ex i de lokala klimatinvesteringsprogrammen för
att kunna genomföras. Det finns engagerade miljöteknikföretag och andra bolag och
organisationer som driver på utvecklingen. Möjligheter till nya samarbetsprojekt och
finansieringslösningar diskuteras fortlöpande med bland annat landstinget, respektive kommun
och länsstyrelsen.
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Energikontoret
Ett åtgärdsprogram för ett hållbart transportsystem kommer att kräva ekonomiska resurser för att
genomföras. Detta gäller dels i själva projektfasen men också de åtgärder som programmet tar
initiativ till kommer att behöva resurser. Detta arbete har inletts. Energikontoret söker också
pengar för att ta fram regionala energistrategier i Mitt-Norden. Länsstyrelsen är en viktig
samarbetspartner i dessa frågor. Ett 3-årigt samarbetsprojekt som engagerar många aktörer inom
länet angående hållbara transporter inklusive strategi för klimat- och luftföroreningsfrågor är
under utarbetande. Genomförandet beräknas kosta ca 4 milj. per år. Energikontoret är
sammanhållande med stöd från bl.a. landstinget, länets kommuner och länsstyrelsen.

Kunskapsläget inom luftföroreningsområdet behöver förbättras innan preciserade delmål anges.
Med utgångspunkt från den strategi som tas fram inom projektet bör nya mer preciserade regional
delmål och förslag till genomförande kunna utarbetas.

Länsstyrelsen
För att följa upp delmålen måste det inrättas en regional statistikfunktion vid länsstyrelsen.
Sammanställning av tillgängliga data beräknas motsvara ca 1 årsarbetskrafter sedan systemet
etablerats. Inledningsvis går det åt mer tid. För att datainsamling skall fungera krävs också
insatser från kommuner, verksamhetsutövare, vägverket med flera. Om förutsättningarna för
datainsamling inte finns blir delmålen inte uppföljningsbara.

Kommunerna
Det är viktigt att kommunerna är aktiva och fortsätter söka pengar för åtgärder som minskar
koldioxidutsläppen. Kommunerna har en central roll både när det gäller de lokala
klimatinvesteringsprogrammen, den kommunala energiplaneringen och översiktsplaneringen.
Kommunerna är också tillsammans med landstinget ägare till Västernorrlands Trafik AB och
ansvarar därför också för busstrafikens utveckling i länet. Genom att aktivt söka lösningar med
energisnål och miljövänlig teknik är det möjligt att få statsbidrag som kompenserar eventuella
merkostnader.
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Skyddande ozonskikt

Av Riksdagen fastställt miljökvalitetsmål

"Ozonskiktet skall utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning."

I propositionen Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier anges att miljökvalitetsmålet
innebär:
• Sverige verkar för att halterna av klor, brom och andra ozonnedbrytande ämnen i stratosfären

inte överstiger naturliga nivåer.
• Inom loppet av en generation ska användningen av ozonnedbrytande ämnen i Sverige vara

avvecklad.

Regionala miljökvalitetsmål och delmål

Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen

Kommentar: Internationella överenskommelser, nationella författningar och avvecklingsplaner är
tillräckliga för arbetet med målet Skyddande ozonskikt. Det finns därför inte någon anledning att
ha andra miljömål för avvecklingen av ozonnedbrytande ämnen i Västernorrland än för landet i
övrigt.

Hur målet kan nås
• Avvecklingen av CFC är i princip genomförd. Avvecklingen av mjuka freoner, HCFC, pågår

enligt riksdagsbeslut. De diffusa utsläppen från isoleringsmaterial och dylikt begränsas
ytterligare. Från 2000 är det användningsstopp för CFC och från 2002 är det påfyllningsstopp
för HCFC. Kommunerna i egenskap av miljömyndighet övervakar att avvecklingen sker
enligt den avvecklingsplan som riksdag och regering beslutade om 1994.
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Levande sjöar och vattendrag

Av Riksdagen fastställt nationellt miljökvalitetsmål

”Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer skall
bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets
ekologiska och vattenhushållande funktion skall bevaras samtidigt som förutsättningar för
friluftsliv värnas”.

Regionala insatsområden med Västernorrlandsprofil

Enligt EG:s ramdirektiv för vatten skall våra sjöar och vattendrag ha en god ekologisk status. Det
innebär att inte bara vattenkvalité, växt- och djurliv  utan även att vattnets flöde och väg skall
vara nära naturligt. Vissa sjöar och vattendrag, t.ex. de utbyggda och reglerade vattensystemen, är
så påverkade av mänsklig verksamhet att förbättringar av statusen  är mycket svårt eller
ekonomiskt orimligt att genomföra. I miljömålsarbetet kan därför vattnen delas in i:
• Befintliga naturvatten, dvs. sjöar och vattendrag som redan har en god ekologisk status.
• Potentiella naturvatten, dvs. sjöar och vattendrag som efter restaureringsåtgärder kan uppnå

god ekologisk status.
• Övriga vatten, dvs. fysiskt och biologiskt modifierade sjöar och vattendrag, konstgjorda

vatten, potentiella vatten för kompensationsåtgärder i närhet av fysiskt modifierade vatten
samt mindre sjöar (<10 ha).

I dag är de flesta av sjöarna och framförallt vattendragen i länet kraftigt påverkade av människan.
Jämförelser utifrån elfiskeundersökningar 1997 och 1998 i opåverkade vattendrag
(Varzugasystemet) på östra delen av Kolahalvön i Ryssland indikerar att produktionen av
laxfiskyngel i våra vattendrag bör vara högre än den nuvarande. Bottenfaunastudier i samma
vattendrag indikerar också att det bör finnas fler försurnings- och föroreningskänsliga arter i våra
vattendrag.

Grumling av vattnet med påföljande sedimentation av fina partiklar på bottnarna i vattendragen är
ett areellt omfattande och stort problem för många vattenlevande arter. En orsak till den oönskade
sedimentationen är att grumligt vatten från jordbruks- och vägdiken leds direkt ut i vattendragen.
En annan orsak är att hyggen och  åkrar går ända fram till vattendraget. Där det finns jordarter
som mo och mjäla och där marklutningen är stark är problemen störst. Därför finns det ett stort
behov av att återetablera funktionella kantzoner med träd och buskar lämnas längs vattendragen.
Kantzonen är en naturlig del av vattenekosystemet och har flera viktiga ekologiska funktioner
genom att den:
• fungerar som filter för partiklar och näringsämnen samt stabiliserar strandkanten.
• tillför föda i form av löv och småkryp. Döda löv är den viktigaste energikällan i små

vattendrag.
• tillför död ved som substrat åt bottendjur och ståndplatser åt fisk.
• förhindrar att vattentemperaturen blir för hög för laxfiskar.
• reglerar ljusinflöde och algtillväxt.
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Försurningen som framförallt drabbat den östra kalkfattiga delen av länet har under flera
decennier främst påverkat djurlivet. Giftiga nivåer av pH och oorganiskt aluminium har uppträtt
under vårfloden men även under andra perioder med höga flöden. Mer att läsa om försurningen
finns i avsnittet ”Bara naturlig försurning”.

Länets större älvar är kraftigt påverkade av förändrade flöden och vandringshinder genom den
omfattande vattenkraftsutbyggnaden. De mycket få outbyggda älvsträckor som återstår är delar
av Ljungan, nedströms Viforsen, och Haverö/Kölsillre strömmar (naturreservat), Meåforsen i
Faxälven (naturreservat), Vängelälven  samt Hemlingsforsarna i Gideälven. I Moälven, som är
undantagen från vattenkraftutbyggnad enligt miljöbalkens fjärde kapitel, finns två äldre kraftverk.
Även större åar som Gimån, Getterån och Nätraån är helt eller delvis utbyggda. Det återstående
oreglerade sjöarna och vattendragen fyller en viktig funktion för såväl den biologiska mångfalden
som för friluftsliv och turism.

Andra typer av vandringshinder förekommer också i mindre vattendrag och innebär en
fragmentering som är till stor skada för arter som är beroende av att kunna vandra i
vattensystemet. Inventeringar i länet visar att det finns ett vandringshinder var 3:e kilometer och
att fellagda vägtrummor (heltrummor) är huvudproblemet. Även hårt flottledsrensade
vattendragsträckor med onaturlig bottenstruktur kan utgöra vandringshinder.

Utsättning av främmande fiskstammar är vanligt förekommande i länet. Omfattande och
upprepade utsättningar kan på sikt påverka den naturliga biologiska mångfalden i såväl sjöarna
och som vattendragen. Spridning av smittämnen äventyrar de naturliga fiskbeståndens livskraft.

Flodpärlmusslan är en sårbar art som är upptagen i bilaga 2 i EG:s habitatdirektiv och skall därför
skyddas genom särskilda bevarandeområden. Västernorrlands län har de flesta kända bestånden i
landet av flodpärlmussla och ett stort ansvar för artens fortlevnad i Europa. Den är därför en
ansvarsart för länet. Flodpärlmusslan har en komplicerad livscykel och är mycket känslig för
miljöstörningar som förändrade flöden, försurning, främmande arter och fiskstammar samt
grumling/sedimentation. En viktig förutsättning är också fria vandringsvägar för musslans
värdfiskar lax och öring. Av 112 kända bestånd i länet är endast ett 15-tal livskraftiga.
Livskraftiga bestånd av flodpärlmussla är en mycket god indikator på naturliga ekosystem. Även
uttern är upptagen i bilaga 2 i EG:s habitatdirektiv. En viktig förutsättning för att uttern skall
kunna expandera är lägre halter av miljögifter, främst PCB. Den återinventering som utförts av
utterstammen i länet 2002-2003 visar på en glädjande återhämtning.

Flodnejonögat  finns upptagen på den svenska rödlistan som starkt hotad och har främst sina
reproduktionsområden i vattendragen längs norrlandskusten. Arten har minskat drastiskt i länet
under det senaste 50 åren, främst på grund av att vandringsmöjligheterna har begränsats.
Flodkräftan är klassad som sårbar och länet har hittills varit förskonad från kräftpest. För
flodkräftan är försurningen för närvarande det största miljöproblemet. Alla försurade sjöar och
vattendrag som hyser flodkräfta behöver kalkas så att pH 6,0 ej underskrids någon gång under
året. Övriga ansvarsarter för länet är skalbaggsarterna Bledius littoralis och Bembidion lunatum
som bägge är klassade som sårbara på den svenska rödlistan.

Sjöar och vattendrag har i alla tider nyttjats av människor som en grundförutsättning för både
boende och transport. De kulturmiljöer som är särskilt viktiga att utveckla och värna om är de
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som finns i anslutning till de stora älvdalarna. På så sätt förstärks varje enskild älvs karaktär och
kan därigenom också bättre berätta sin historia. Industrihistorien är också viktig att lyfta fram i
kopplingen till vattendrag och sjöar bl.a. som kraftkälla och transportled.

Regionala miljökvalitetsmål

Naturvatten (motsvarande god ekologisk status):

Försurning
 En god ekologisk status förutsätter att även miljökvalitetsmålet för sjöar och vattendrag
i avsnittet Bara naturlig försurning är uppfyllt.

Flöde och vandringshinder
1. En naturlig vattenföring, vattnets naturliga väg och bottenstruktur utgör livsmiljö för växter

och djur. Fisk och andra sötvattenlevande organismer har fria och naturliga vandringsvägar
med undantag för hinder som krävs för att förhindra spridning av sjukdomar och/eller
oönskade organismer.

Grumling/sedimentation
2. Varaktiga biologiska skador på grund av grumling/sedimentation förekommer inte.

Grumligheten under vinterbasflöde överskrider därför inte 1,0 FNU-enheter om den inte gör
det av naturliga orsaker.

Kommentar: Även om en grumlingspåverkan som är förorsakad av människan är störst i samband
med högflöden sätts målet utifrån grumlingssituationen under vinterbasflöde. Under denna period
skall det normalt inte grumla samtidigt som många organismer befinner sig i en känslig
viloperiod.

Främmande arter och fiskstammar
3. Främmande arter och olämpliga stammar av fisk förekommer inte.

Ansvarsarter
4. Flodpärlmusslan, uttern, flodkräftan, flodnejonögat samt skalbaggsarterna Bledius littoralis

och Bembidion lunatum kan fortleva i livskraftiga bestånd i/vid de sjöar och vattendrag där de
bildat naturliga bestånd.

Övriga vatten.

Så många som möjligt av miljökvalitetsmålen för naturvatten skall uppnås eller upprätthållas

Kulturmiljön

Älvdalarnas kulturlandskap
5. Älvdalarnas kulturhistoriska karaktär värnas och utvecklas.
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Industrisamhällets kulturarv
6. Västernorrlands industrihistoria är tydligt profilerad. Framförallt vad gäller skogsbaserad

industri, energiproduktion och kommunikation.

Regionala delmål

Flöde och vandringshinder

1. Minst 25 vattendrag med höga naturvärden har senast 2010 restaurerats så att de har fria
vandringsvägar för fisk och övriga organismer samt en nära naturlig bottenstruktur.

Grumling/sedimentation

2. Från och med 2006 utförs anpassade skogsbruks- jordbruks- och infrastrukturåtgärder i
anslutning till sjöar och vattendrag som klassats som naturvatten på ett sådant sätt att varaktig
skada på vattenmiljön inte uppstår.

Vatten- och naturskydd

3. Totalt minst 20 mindre vattendrag med höga naturvärden har senast 2010 givits ett långsiktigt
skydd genom att de ingår i befintliga eller kommande naturreservat.

4. Senast 2009 finns vattenskyddsområden med skyddsbestämmelser för alla allmänna och
större enskilda ytvattentäkter.

Kommentar: Med större ytvattentäkter avses ytvatten som nyttjas för vattenförsörjning till fler
än 50 personer eller distribuerar mer än 10 m3 per dygn i genomsnitt.

Hur målen kan nås

Naturmiljön

För att nå de regionala miljömålen krävs omfattande åtgärder såväl regionalt som nationellt och
internationellt. EG:s ramdirektiv för vatten skapar förutsättningar för de flesta av åtgärderna som
är nödvändiga för att förbättra den ekologiska statusen i länets sjöar och vattendrag.

• Den nya vattenmyndigheten och länsstyrelsen (när det gäller mindre sjöar och vattendrag)
skall senast 2005 genomföra en klassificering av sjöar och vattendrag i naturvatten (befintliga
och potentiella) och övriga vatten. Den skall ske enligt vattendirektivets
klassificeringsprinciper och göras i samråd med kommuner samt berörda verksamhetsutövare.
Det förutsätter en god spridning av information och resultat mellan berörda (miljökvalitetsmål
1-4, delmål 1-3).

• Den nya vattenmyndigheten har senast 2009 upprättat ett åtgärdsprogram enligt EG:s
ramdirektiv för vatten som anger hur ”God ekologisk status” skall uppnås i sjöar och
vattendrag senast 2015 (miljökvalitetsmål 1-3).
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• I naturvårdsplaneringen skall länsstyrelsen peka ut de värdefullaste vattendragen och ge minst
20 av dessa ett långsiktigt skydd genom att de ingå i befintliga och kommande naturreservat.
I avgränsningen av naturreservaten skall en funktionell kantzon ingå. Även kommunerna har
möjlighet att bilda naturreservat, särskilt i tätortsnära områden (delmål 3).

• Kommunerna ansvarar för att en vattenförsörjningsplanering finns med i alla översiktsplaner
senast 2010. Planerna skall innehålla uppgifter och riktlinjer för känsliga yt- och
grundvattenområden där ingrepp innebär risk för negativa konsekvenser för nuvarande och
framtida vattenförsörjning Länsstyrelsen ansvarar för att uppgifterna i dessa planer
samordnas. Kommunerna i egenskap av verksamhetsutövare ansvarar för att förslag till
skyddsområden med skyddsföreskrifter tas fram och länsstyrelsen eller kommunernas
miljönämnder fastställer de nya skyddsområdena (delmål 4).

Flöde och vandringshinder

• Miljökvalitetsmålet innebär ingen eller obetydlig påverkan från vattenreglering. Någon
ytterligare negativ förändring av flöde och vattennivåer kommer därför inte till stånd i
utpekade naturvatten. I stället skall restaureringar genomföras där miljökvalitetsmålet för
flöde och vandringshinder inte är uppfyllt. Ansvariga är den nya vattenmyndigheten,
länsstyrelsen och kommunerna i egenskap av parter i vattenmål och vattenkraftindustrin
(miljökvalitetsmål 1).

• Länsstyrelsen skall senast 2010 ha inventerat alla vattensystem i länet på vandringshinder och
spridningsbarriärer (miljökvalitetsmål 1, delmål 1).

• Nybyggnation av vägar skall inte leda till att nya vandringshinder skapas. Vägtrummor som
är vandringshinder för fisk och bottendjur bör åtgärdas så att en nära naturlig bäckbotten
återskapas. I åtgärderna ingår att anpassa vägövergångarna så att även uttern har fria
vandringsvägar. Vattendragens bottenstruktur skall återställas på ett naturligt sätt genom
återföring av framförallt större stenar som lagts upp på land i samband med
flottledsrensningar. Länsstyrelsen har ansvaret för att samordna insatserna vattensystemvis,
inventera och prioritera var åtgärder ska utföras. Kommunerna i egenskap av miljömyndighet
bör vara huvudmän för återställningsprojekten. Väghållarna bör delta i återställningsprojekt
och åtgärda fellagda vägtrummor (miljökvalitetsmål 1, delmål 1).

Grumling och sedimentation

• Länsstyrelsen skall genomföra ett utbildnings/rådgivningsprogram som är riktat mot jord- och
skogsbrukare samt väghållare för att öka förståelsen för kantzoner och andra åtgärder som
kan reducera problemen med grumling och sedimentation. När det gäller utbildning /
rådgivning till skogsägarna skall länsstyrelsen samverka med skogsvårdsstyrelsen.
Skogsbrukets tjänstemän är också en viktig målgrupp (miljökvalitetsmål 2, delmål 2).

• Jord- och skogbruket, men även väghållare, bör anpassa sina brukningsmetoderna så att
varaktiga biologiska skador på vattenmiljön inte uppkommer. Vägledning för hur skogsbruket
kan bedrivas finns i Skogsstyrelsens skrift ”Skogsbruk vid vatten (nr 0559). Den viktigaste
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åtgärden är att lämna funktionella kantzoner längs framförallt vattendragen så att grumling
och sedimentation förebyggs genom över- och genomsilning i kantzonen (miljökvalitetsmål
2, delmål 2).

Främmande arter och fiskstammar

• En utbildningsinsats riktad mot fiskevårdsorganisationer, mark- och fiskerättsägare om
vattendirektivet och de positiva effekterna av lämpliga fiskutsättningar skall genomföras av
länsstyrelsen. Syfte skall vara att öka förståelsen för de naturliga fiskbeståndens och
vattenmiljöernas värden för såväl den biologiska mångfalden som för fritidsfiske och
fisketuristisk näringsverksamhet (miljökvalitetsmål 3).

• Länsstyrelsen är ansvarig tillståndsmyndighet för fiskutsättningar. Vid återintroduktion i
miljöskadade naturvatten skall i första hand möjligheten till naturlig återkolonisation beaktas
sedan miljöskadan har åtgärdats. När möjligheten till naturlig återkolonisation bedöms var
dålig eller avser åtgärden stödutsättning (restaurering) och förstärkningsutsättning används
fiskstammar i följande prioriteringsordning: (1) samma vattenområde, (2) samma
vattensystem eller (3) närmast geografisk belägna vatten där fisken har ett likartat
vandringsbeteende och morfologiskt utseende som den ursprungliga stammen. Viktigt är även
att tillräckligt antal föräldrafiskar användas som avelsfisk för att säkra den genetiska
variationen. Från 2004 tillåts ej utsättning av fiskarterna bäckröding, kanadaröding samt
hybrider mellan arter. Utsättning av regnbåge, röding, öring och harr kan tillåtas i vatten som
klassificeras i kategorin övriga vatten förutsatt att dessa vatten inte har höga naturvärden
(miljökvalitetsmål 3).

• Ett register över beviljade utsättningar och utsättningshistorik upprättas senast 2004 av
länsstyrelsen. Tillsammans med klassificeringen av sjöar och vattendrag kommer registret att
kunna fylla en nödvändig funktion som beslutsunderlag vid tillståndsärenden
(miljökvalitetsmål 3).

Ansvarsarter

• Länsstyrelsen skall i samråd med berörda kommuner senast 2006 ha upprättat ett
åtgärdsprogram för ansvarsarterna flodpärlmussla samt skalbaggsarterna Bledius littoralis och
Bembidion lunatum med en beskrivning av varje känt bestånd, nödvändiga åtgärder och
ansvarig (miljökvalitetsmål 4).

• Länsstyrelsen skall i samråd med berörda kommuner senast 2006 har genomfört en
kartläggning av flodnejonögats nuvarande utbredning i länet samt tillgången på befintliga och
potentiella lek- och uppväxtområden som underlag för ett åtgärdsprogram (miljökvalitetsmål
4).

• Länsstyrelsen skall i samverkan med berörda kommuner och fiskevårdsorganisationer senast
2006 ha genomfört återinventering av flodkräfta och försurningspåverkan som underlag för
ett åtgärdsprogram (miljökvalitetsmål 4).
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Uttern bedöms för närvarande inte kräva några särskilda åtgärder utöver de som är upptagna
under flöde och vandringshinder.

Kulturmiljön

• Senast 2010, har karaktärsdragen identifierats och en strategi utarbetats för bevarande och
utveckling av särskilt värdefulla kulturmiljöer i eller i anslutning till sjöar och vattendrag.
Den syftar bl.a. till att kunna formulera delmål för kulturmiljön. De kommunala
kulturmiljöprogrammen utvecklas senast 2010 till att vara mer strategiska och
processinriktade. Pedagogiska insatser genomförs genom samverkan länsmuseet, kommunala
muséer eller andra aktörer för att göra kulturarvet tillgängligt, sprida kunskap om allas ansvar
för kulturmiljöerna samt verka för att kulturarv och kulturmiljöer alltid respekteras som en
resurs i allt samhällsbyggande. Initiativ från de människor som vill värna och utveckla
kulturmiljöer stöds. Ökad samverkan och tydligare kommunikation med fler aktörer i
samhället ska också åstadkommas (miljökvalitetsmål 5 och 6).

Konsekvenser för miljö, hälsa och ekonomi
Uppnådda miljömål innebär en återställning till ett mer naturligt växt- och djurliv i länets sjöar
och vattendrag i linje med EG:s vattendirektiv. Det innebär också att särskilt utpekade
ansvarsarter som har en huvudutbredning i länet kan fortleva och på sikt utvecklas till livskraftiga
bestånd. Skyddet av vårt viktigaste livsmedel, dricksvattnet, kommer också att förstärkas vilket
ökar tryggheten för den framtida dricksvattenförsörjningen från ytvattentäkter.

Målen i Levande sjöar och vattendrag syftar också till att öka möjligheterna till rikare natur- och
kulturupplevelser men även ge bättre förutsättningar för besöksnäringen. Åtgärderna i
vattendragen är framförallt inriktade mot att återställa vattenkvalitet, biotoper, vandringsvägar
och djurliv vilket leder till att framförallt de naturliga öringsbestånden kommer att gynnas. Det
kommer att på sikt ge ökade möjligheter till ett sportfiske av hög kvalitet och att ge bättre
förutsättningar för en fisketuristisk näringsverksamhet.

Indirekt bör ökad kunskap och engagemang för natur- och kulturmiljön generera en bättre
livsmiljö och bättre folkhälsa. Det livsmiljöbokslut som tagit fram av länsstyrelsen visar att
närheten och tillgängligheten till naturen är viktig för länets befolkning. Ett ökat intresse för
utveckling och skydd av kulturmiljöer ställer större krav på kulturmiljösektorn.

Om anpassade brukningsmetoder för att eliminera grumlings- och sedimentationsproblem
tillämpas längs vattendragen kommer också det onaturliga fosforläckaget från skogs- och
jordbruksmark att minska vilket bidrar till att uppfylla miljömålet Ingen övergödning.

Resursbehov

Sektorsansvaret
För skogs- och jordbruket innebär miljömålen en frivillig naturhänsyn med anpassade
brukningsmetoder för att minska grumling och sedimentation i framförallt vattendragen. Såväl
offentliga som privata väghållare bör också bekosta återställning  av vägövergångar som utgör
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vandringshinder. Statsbidrag till biologisk återställning i kalkade vatten finns och kan användas,
men det bör begränsas till kostsamma återställningsprojekt med mindre privata  väghållare.
Återställningskostnaden beräknas till ca 17 milj. kr för 25 vattendrag med höga naturvärden.

Länsstyrelsen
Resursbehovet för klassificering av mindre sjöar och vattendrag beräknas till 1,2 milj. kr. För det
förebyggande miljöarbetet med riktad utbildning och dialog mot skogs- och jordbrukare,
fiskevårdsorganisationer och väghållare är behovet 450 000 kr/år. De kantzoner med i huvudsak
skogsmark som skall ingå i vattendragsreservaten räknas in i den areal produktiv skogsmark som
skall ges ett långsiktigt skydd i miljömålet Levande skogar den statliga kostnaden för all skoglig
reservatsbildning i länet under perioden 1999 – 2010 beräknas till ca 1,15 miljarder kr för
markinlösen och intrångsersättning. Behovet det löpande arbetet med att avgränsa och bilda minst
20 naturreservat i sjöar och vattendrag fram till 2010 beräknas till 600 000 kr/år från och med
2004.

Kostnaden för att inventera alla vattensystem på vandringshinder och spridningsbarriärer med
tillhörande åtgärdsprogram beräknas till ca 3 milj. kr. Statsbidrag för eliminering av
vandringshinder beräknas till ca 7,5 milj. kr. För vattensystemvis samordning av
återställningsåtgärder inkl. statsbidragshantering behövs 600 000 kr/år fram till 2010.
Upprättande av ett datorbaserat register över fiskutsättningar pågår men det beräknas krävas
ytterligare 500 000 för slutförandet. Kostnaden för inventering av flodnejonöga beräknas till ca
400 000 och för flodkräfta till ca 900 000 kr. Behovet för att upprätta åtgärdsprogram för
ansvarsarter är ca 1,2 milj. kr. Arbetet med ta fram kulturmiljöstrategier för sjöar och vattendrag
beräknas kosta 1,8 milj. kr.

Skogsvårdsstyrelsen
För den riktade utbildning och rådgivningen till skogsägare och tjänstemän inom skogsbruket
tillsammans med länsstyrelsen är resursbehovet 150 000 kr/år.

Kommunerna
Den sammanlagda kostnaden i länet för huvudmannaskap och egeninsats för att åtgärda
vandringshinder beräknas till ca 800 000 kr. När det gäller resursbehovet  för att göra nödvändiga
utredningar och bilda vattenskyddsområden hänvisas till miljömålet ”Grundvatten av god
kvalitet”. Resursbehovet för kommunerna att bilda naturreservat kan inte uppskattas i dagsläget
då någon plan för tätortsnära skydd av sjöar och vattendrag inte finns.
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Bara naturlig försurning

Av Riksdagen fastställt miljökvalitetsmål

”De försurande effekterna av nedfall och markanvändning skall underskrida gränsen för vad
mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen skall heller inte öka korrosionshastigheten i
tekniskt material eller kulturföremål och byggnader”.

Regionala insatsområden med Västernorrlandsprofil
Huvudorsakerna till den försurning som förorsakats av människan i länet är nedfallet av svavel
samt skogsbrukets virkesuttag som bägge resulterar i en tillförsel av syra till skogsmarken.
Nedfall av kväve och gödsling av marken, bidrar för närvarande indirekt till försurningen genom
att tillväxten av biomassa ökar. Graden av försurningspåverkan beror på belastning och
känslighet. Skogsmark är generellt mer känslig än jordbruksmark eftersom podsoljordar har lägre
pH och sämre buffertförmåga än brunjordar. I områden med kraftig påverkan och hög känslighet
uppträder markförsurning, vilket innebär en minskning av markens förråd av utbytbara
baskatjoner och ett minskande pH. Markförsurning innebär att markens syraneutraliserande
förmåga minskar. Detta leder till en ökad försurning av sjöar och vattendrag. Markförsurning kan
leda till att oorganiskt aluminium frigörs i marken och transporteras ut till ytvatten.

Den kritiska belastningen anger hur mycket naturen tål av ett visst ämne utan att några negativa
effekter skall uppstå ens på lång sikt. Den är också basen för internationella förhandlingar om
begränsning av utsläpp av försurande ämnen. För känsliga marker i Västernorrlands län är den
kritiska belastningen för svavel enligt nuvarande kunskap 2,5 kg/ha och år. Den kritiska
belastningsgränsen överskrids i större delen av länet, utom i de västra delarna av Ånge kommun
och i de nordvästra delarna av Sollefteå kommun. Längs kusten, där belastningen är störst, är
nedfallet större än 3 kg/ha och år. Merparten av svavelnedfallet över länet är av utländskt
ursprung. Den svenska andelen svavel i nedfallet varierar mellan 5-15 % i de västra delarna av
länet till 25-40 % längs kusten. Analyser gjorda av såväl naturvårdsverket som Sveriges
Lantbruksuniversitet visar att skogens  tillväxt och skörd kan ge en försurningseffekt som är
minst lika stor som nedfallets syratillförsel. Denna försurningseffekt motverkas och balanseras
dock normalt av den vittring som sker i marken. Sker uttag av biomassa utöver stamved, såsom
grenar och toppar (inklusive barr) så medför detta ofta ett behov av kompensationsåtgärder på
lång sikt (som t.ex. återföring av aska).

Försurningen, som framförallt drabbat sjöar och vattendrag i den östra kalkfattiga delen av länet,
har under flera decennier utarmat den biologiska mångfalden. Till de känsligaste organismerna
hör lax, mört, havsöring, kräftdjur, flodpärlmussla och vissa familjer av dagsländor (Ephemeridae
och Caenidae) och nattsländor (Philopotamidae). Skadliga nivåer av pH och oorganiskt
aluminium uppnås främst under vårfloden men även under andra perioder med höga flöden
(episodförsurning). 550 sjöar och ca 1000 km vattendrag kalkas regelbundet för att begränsa  de
vattenkemiska och biologiska effekterna av försurningen. De första kalkningarna genomfördes
1983. Den årliga länsplan som tas fram för kalkning och biologisk återställning är styrande för
insatserna.
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Regionala miljökvalitetsmål

Markförsurning

1. Svavelnedfallet överskrider inte den kritiska belastningen för skogsmark, 2,5 kg/ha och år.

Sjöar och vattendrag

2. Biologiska skador på grund av försurning förekommer inte. Ett av nedanstående
vattenkemiska mål, pH eller oorganiskt aluminium, används beroende på vattenområdets
akvatiska djurliv.

PH-mål, får ej
underskridas

Mål för
oorganiskt
aluminium, får ej
överskridas

Gäller vatten där följande arter och
taxa förekommer eller skall återföras i

(6,3) 30 µg/l Naturlax

6,3 Märlkräftor (Amphipoda)

6,2 Flodpärlmussla.

(6,0) 50 µg/l Mört, havsöring och elritsa.

6,0 Flodkräfta, snäckor (Gastropoda).
Dagsländor av familjerna Ephemeridae
och Caenidae. Nattsländor av familjen
Philopotamidae.

(5,6) 50 µg/l Sjöar och vattendrag där ovan nämnda
arter naturligt ej förekommer.

Alternativt indikerar bottenfauna- och fisksamhället ingen till obetydlig påverkan
genom förekomst av biologiska surhetsindikatorer.

Kommentar: Målkategorierna baseras på aktuell eller känd/sannolik tidigare förekomst av
angivna biologiska taxa. Kemiska mål inom parentes har en underordnad roll och används om det
inte finns tillräckligt med resurser för att analysera oorganiskt aluminium. Biologiska
surhetsindikatorer finns beskrivna i naturvårdsverkets rapport nr 5235, ”Bottendjur som biologisk
indikator”.

Regionalt delmål

Sjöar och vattendrag

1. Kalkningsåtgärderna i sjöar och vattendrag fortsätter med inriktning mot att bevara och
återställa den naturliga biologin i sjöar och vattendrag. Befintliga och potentiella naturvatten
samt övriga vatten med förekomst av ansvarsarterna flodpärlmussla eller flodkräfta, som
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uppvisar tydlig försurningspåverkan och inte uppfyller det vattenkemiska miljökvalitetsmålet
för försurning, finns med i länets kalkningsprogram senast 2006.

Kommentar: Begreppet naturvatten beskrivs i avsnittet Levande sjöar och vattendrag.

Utsläpp till luft

Något regionalt delmål för utsläpp av svaveldioxid har inte formulerats. Berörda
verksamhetsutövare bör i stället bidra till att uppfylla det nationella delmålet, dvs. ”2010 ska
utsläppen i Sverige av svaveldioxid till luft ha minskat till 60 000 ton”.

Hur målen kan nås

Markförsurning

• Nedfallet av svavel har minskat de senaste 15 åren vilket på sikt bör leda till en viss
återhämtning av markförsurningen. För att nå miljökvalitetsmålen krävs dock att
svavelutsläppen fortsätter att minska såväl i Sverige som övriga Europa så att arter som hotas
av försurning kan fortleva utan hjälp av kalkning. De nya internationella
överenskommelserna (Göteborgsprotokollet) om minskade utsläpp av försurande och
gödande ämnen kommer att leda till att svavelnedfallet minskar ytterligare. Ansvariga är
regeringarna i de länder som skrivit under protokollet (miljökvalitetsmål 1).

Kalkning

• Så länge som kritiska nivåer för pH underskrids och kritiska halter av oorganiskt aluminium
överskrids för försurningskänsliga organismer skall kalkningen fortsätta som ett uppehållande
försvar inte bara i naturvatten, vatten med ansvarsarter utan också övriga vatten med
nyttjandeintresse som ingår i det befintliga kalkningsprogrammet. Kommunerna i egenskap
av miljömyndighet är huvudmän för kalkningsprojekten. Länsstyrelsen har ansvar för att
bevilja statsbidrag men också för att ta fram en årlig kalkningsplan i samverkan med
kommunerna (miljökvalitetsmål 2, delmål 1).

Askåterföring

• Skogsbrukets bidrag till mark- och vattenförsurningen kan minskas genom återföring av
basiska ämnen (aska) till skogsmarken efter biobränsle- och virkesuttag samt förbränning.
Askan får dock inte ha för höga halter av främst kvicksilver och cesium. Mål och åtgärder för
askåterföring beskrivs under Giftfri miljö.

Konsekvenser för miljö, hälsa och ekonomi
Uppnådda miljömål innebär en fortsatt återställning till ett mer naturligt växt- och djurliv i
framförallt länets sjöar och vattendrag i linje med EG:s vattendirektiv. Det bidrar också till att
minska mark- och grundvattenförsurningen, som framförallt drabbar grävda brunnar.
Kalkningsprogrammet kan trappas ned allteftersom nedfallet av försurande ämnen minskar och
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att återföringen av vedaska ökar.  De minskade utsläppen av svaveldioxid bidrar också till
miljömålen Levande sjöar och vattendrag och Frisk luft

Det innebär också att  länets attraktionskraft ökar. Mer av naturliga fiskbestånd kommer att ge
ökade möjligheter till ett sportfiske av hög kvalitet och att ge bättre förutsättningar en
fisketuristisk näringsverksamhet.

Resursbehov

Länsstyrelsen
Kalkningsprogrammet bibehålls till dess att det försurande nedfallet och skogsbruket inte ger
försurningsskador på växt- och djurlivet. Den årliga statliga kostnaden för kalkningsåtgärder och
bidrag till huvudmannaskap beräknas till ca 15 milj. kr  per år fram till 2010. Det motsvarar
dagens nivå på kalkningsverksamheten. Kalkningsplanering och statsbidragshantering kräver ett
resursbehov på 1,2 milj. kr per år.

Kommunerna
Den sammanlagda årliga kommunala åtgärdskostnaden (egeninsatsen) för kalkningsprogrammet
beräknas till knappt 1 milj. kr tills vidare. Resursbehovet för huvudmannaskapet (administration
och spridningskontroll) bedöms kräva sammanlagt 50 000 kr/år i egeninsats.
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Hav i balans samt levande kust och skärgård

Av Riksdagen fastställt nationellt miljökvalitetsmål

”Västerhavet och Östersjön skall ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska
mångfalden skall bevaras. Kust och skärgård skall ha en hög grad av biologisk mångfald,
upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav,
kust och skärgård skall bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden
skall skyddas mot ingrepp och andra störningar”.

Regionala insatsområden med Västernorrlandsprofil
Enligt EG:s ramdirektiv för vatten skall våra kustvatten ha en god ekologisk status. Det innebär
att såväl växt- och djurliv som vattenkvalité skall vara nära naturligt. Vissa kustvatten kan dock
ha naturligt död botten eller vara så påverkade av mänsklig verksamhet att förbättringar av
statusen är mycket svårt eller ekonomiskt orimligt att genomföra. I miljömålsarbetet kan därför
kustvattnen delas in i:
• Befintliga naturvatten, dvs. vatten som redan har en god ekologisk status.
• Potentiella naturvatten, dvs. vatten som efter utsläppsminskningar och restaureringsåtgärder

kan uppnå god ekologisk status.
• Övriga vatten.

Vissa delar av kusthavet i länet är kraftigt påverkat av människan. De djupa bottnarna
karakteriseras av mjuka sediment dit ofta föroreningarna transporteras (ackumulationsbottnar).
Bottenfaunan är artfattig med de dominerande arterna vitmärla, skorv och östersjömussla. Genom
överbelastning med organiskt material och näring uppstår syrebrist som slår ut bottenfaunan och
förorsakar så kallad "död botten". Områden med utslagen bottenfauna har sedan mitten av 1970-
talet minskat i takt med minskande utsläpp av näringsämnen och syreförbrukande ämnen och
återfinns framförallt i Sundsvallsbukten, Nedre Ångermanälven, Örnsköldsviksfjärden samt
Husumbukten.

Dessa områden är också påverkade av utsläpp av fosfor vilket förorsakar övergödning och leder
till alltför riklig tillväxt av alger. Mer att läsa om övergödningen finns under miljömålet Ingen
övergödning.

Blåstången är en nyckelart i vårt kusthav därför att den fungerar som "barnkammare" för
fiskyngel och andra vattenlevande djurarter. Den är också känslig för störningar genom
övergödning och giftiga utsläpp. Dess nordligaste utbredningsgräns är beroende av en salthalt på
minst 4 ‰. Livskraftiga bestånd finns dock upp till Degerfjärden vid länets norra gräns.
Blåstången är helt naturligt tillbakaträngd vid sötvattenutflöden från älvmynningar.

Västernorrlands län är ett län som haft en stor befolkningsminskning. En viktig utvecklingsfaktor
för länet är att kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer i strandnära lägen. Kustens stränder är
samtidigt av stor betydelse för den biologiska mångfalden. Olika strandbiotoper som betade
strandängar, grunda vikar, sumpskogar, sandstränder, hällkar m.m. ger förutsättningar för en
variationsrik övergångszon mellan land och vatten som hyser en rad rödlistade arter.
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Havsstränderna är också viktiga för friluftslivets och turismens behov av  oexploaterade
strandmiljöer. I Sverige finns i dag ett starkt strandskydd som reglerar på vilka villkor stränderna
får exploateras. Möjligheter finns att medge undantag från strandskyddet om det finns särskilda
skäl. Ett stort problem vid dessa bedömningar är att dagens kunskap om naturvärden och fysisk
påverkan längs stränderna är alldeles för bristfällig.

För kulturmiljön handlar det mycket om att lyfta fram de stora resurser som inte minst våra
fiskelägen utgör som grund för turism och marknadsföring av länet. De kan också fungera som
inspiration och utgångspunkt för ny bebyggelse längs våra kuster. Det är viktigt att peka på att
landhöjningen gjort att mycket av de kulturhistoriska spår som man kan hitta långt uppe på land
faktiskt en gång legat vid havsstranden. Den tidstrappan i landskapet ger en viktig kunskap när
det gäller att förstå landskapsförändringen över tiden.

Regionala miljökvalitetsmål

Naturvatten (motsvarande god ekologisk status):

Övergödning
En god ekologisk status förutsätter att även miljökvalitetsmålet för kusthavet i avsnittet
Ingen övergödning är uppfyllt.

Syretillstånd
1. Biologiska skador på grund av för låga syrehalter uppträder inte. Därför understiger inte

syrehalten i bottenvattnet som lägsta värde under året 6 mg/l om den inte gör det av naturliga
orsaker (normalt >75 % syremättnad). Dessutom indikerar bottenfaunan ingen till obetydlig
påverkan genom förekomst av biologiska syreindikatorer.

Blåstång (nyckelart)
2. Blåstångbältets nedre utbredningsgräns är djupare än 7 m i områden med salthalt större än

4 ‰.

Fysisk påverkan på havsstränder
3. Den fysiska exploateringen längs havsstränderna ökar inte i områden med höga naturvärden.

Referensår 2002 - 2004.

Övriga vatten

Så många som möjligt av miljökvalitetsmålen för naturvatten skall uppnås eller upprätthållas.

Kulturmiljön

De maritima kulturmiljöerna
4. Länet har världens största landhöjning. Detta avspeglar sig bland annat i kustens

fornlämningsmiljöer, vilka uppmärksammas och bevaras.

5. Länets fiskelägen bibehålls på ett sätt som värnar om karaktären.
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6. Ny bebyggelse är nydanande, håller hög arkitektonisk kvalitet och är inspirerad av platsens
förutsättningar där traditionell placering och materialval är viktiga utgångspunkter.

Industrisamhällets kulturarv
7. De kulturhistoriska värdena i industrisamhällena längs kusten utvecklas och värnas, särskilt

avseende skogsindustrin.

Regionala delmål

Syretillstånd

1. Senast 2010 har arealen döda bottnar i potentiella naturvattenområden minskat med 50 %
jämfört med 1996.

Naturskydd

2. Ett marint naturreservat har bildats i Gaviksfjärden i Höga kusten senast 2010.

Hur målen kan nås

Naturmiljön

För att nå de regionala miljömålen krävs främst åtgärder regionalt. EG:s ramdirektiv skapar
förutsättningar för de flesta av åtgärderna som är nödvändiga för att förbättra den ekologiska
statusen i länets kustvatten.

• Den nya vattenmyndigheten med bistånd av länsstyrelsen har huvudansvaret för att senast
2005 ha genomfört en klassificering av kustvatten i naturvatten (befintliga och potentiella)
och övriga vatten. Den utförs enligt vattendirektivets klassificeringsprinciper i samråd med
kommuner och berörda verksamhetsutövare (miljökvalitetsmål 1-3, delmål 1).

• Den nya vattenmyndigheten har senast 2009 upprättat ett åtgärdsprogram enligt EG:s
ramdirektiv för vatten som anger hur ”God ekologisk status” skall uppnås i kustvatten till
2015 (miljökvalitetsmål 1-3).

Syretillstånd

• För att nå delmålet skall länsstyrelsen, som ett led i sin förebyggande tillsyn, medverka till att
särskilda åtgärdsprogram tas fram senast 2005 för de mest påverkade områdena
Sundsvallsbukten, Nedre Ångermanälven, Örnsköldsviksfjärden och Husumbukten. I
åtgärdsprogrammet skall också de diffusa fosforutsläppen från jord- och skogsbruket samt
enskilda avloppsanläggningar kvantifieras med förslag på lämpliga åtgärder
(miljökvalitetsmål 1, delmål 1).   

• De viktigaste punktkällorna när det gäller utsläpp av fosfor är cellulosaindustrin,
avloppsreningsverk och större fiskodlingar. Syreförbrukande ämnen från främst
cellulosaindustrin är ytterligare ett tillskott av organiskt material som ska brytas ned i havet,
vilket ökar syreförbrukningen och därmed riskerna för att syrebrist kan uppstå. Från de
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aktuella punktkällorna bör därför utsläppen minska kontinuerligt så att delmålet för
syretillstånd kan nås till 2010. När ett åtgärdsprogram finns kan utsläppsminskningarna
preciseras bättre (miljökvalitetsmål 1, delmål 1).

Blåstång

• Övergödningen orsakar inte bara algblomning och syrebrist utan även en onaturlig grumling
som leder till krympande blåstångsbälten. De åtgärder som redovisas under syretillstånd är
också nödvändiga för att återställa blåstångens naturliga utbredning. Länsstyrelsen ansvarar
för  uppföljning och komplettering av länets blåstångsinventering är genomförd senast 2005
(miljökvalitetsmål 2).

Fysisk påverkan på havsstränder

• Länsstyrelsen skall senast 2004 ha genomfört en översiktlig strandinventering av naturvärden
och påverkansgrad längs kusten. Syftet är att förbättra planerings- och beslutsunderlaget för
såväl undantag från strandskyddet som för ett starkare naturskydd (miljökvalitetsmål 3).

Naturskydd

• I naturvårdsplaneringen skall länsstyrelsen peka ut de värdefullaste havsmiljöerna och där
behov finns ska dessa ges ett starkt skydd i form av naturreservat. För att säkra
Gaviksfjärdens framtida funktion som ”opåverkat” referensområde i Bottenhavet behövs ett
starkt skydd i form av ett marint naturreservat (delmål 2).

Kulturmiljön

• Senast 2010, har karaktärsdragen identifierats och en strategi utarbetats för bevarande och
utveckling av särskilt värdefulla kulturmiljöer i eller i anslutning till kust och skärgård. Den
syftar bl.a. till att kunna formulera delmål för kulturmiljön. De kommunala
kulturmiljöprogrammen utvecklas senast 2010 till att vara mer strategiska och
processinriktade. Pedagogiska insatser genomförs genom samverkan länsmuseet, kommunala
muséer eller andra aktörer för att göra kulturarvet tillgängligt, sprida kunskap om allas ansvar
för kulturmiljöerna samt verka för att kulturarv och kulturmiljöer alltid respekteras som en
resurs i allt samhällsbygge. Initiativ från de människor som vill värna och utveckla
kulturmiljöer stöds. Ökad samverkan och tydligare kommunikation med fler aktörer i
samhället ska också åstadkommas (miljökvalitetsmål 4 -7).

Konsekvenser för miljö, hälsa och ekonomi
Uppnådda miljömål innebär en återställning till ett mer naturligt växt- och djurliv i länets
kustvatten i linje med EG:s vattendirektiv. Det innebär också att en särskilt utpekad nyckelart
som blåstång förekommer inom naturliga djupintervall  och i livskraftiga bestånd.

En bättre kunskap om havssträndernas naturvärden och exploateringsgrad ger underlag för att
styra utnyttjandet av havsstränderna utan att syftet med strandskyddet om att bevara goda
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livsvillkor för växt- och djurlivet behöver äventyras. Det bör bidra till att öka länets
attraktionskraft och att finna lämpliga strandnära lägen för boende och turistanläggningar.

Indirekt bör ökad kunskap och engagemang för natur- och kulturmiljön generera en bättre
livsmiljö och bättre folkhälsa. Det livsmiljöbokslut som tagit fram av länsstyrelsen visar att
närheten och tillgängligheten till naturen är viktig för länets befolkning. Ett ökat intresse för
utveckling och skydd av kulturmiljöer ställer större krav på kulturmiljösektorn.

Resursbehov

Sektorsansvaret
Berörda industrier och större fiskodlingar bör medverka i utformningen av åtgärdsprogrammen
och genomföra nödvändiga åtgärder för att begränsa utsläppen av fosfor och syreförbrukande
ämnen. Kostnaderna för att minska utsläppen kan först överblickas efter att åtgärdsprogrammen
tagits fram. För jord- och skogsbruket innebär miljömålen en frivillig medverkan genom att
anpassade brukningsmetoder används längs sjöar och vattendrag för att minska läckaget av
fosfor.

Kommunerna
Kommunerna i egenskap av såväl miljömyndighet som verksamhetsutövare har ett ansvar att
medverka i utformningen av åtgärdsprogrammen och att genomföra nödvändiga åtgärder för att
begränsa fosforutsläppen från avloppsreningsverken. Resursbehovet för att minska utsläppen kan
överblickas efter att åtgärdsprogrammen tagits fram.

Länsstyrelsen
För länsstyrelsen innebär miljömålen att resurser behöver avsättas till arbetet med
åtgärdsprogram och områdesskydd. Kostnaden för att bilda ett marint naturreservat i Höga kusten
beräknas till ca 500 000 kr.  Åtgärdsprogrammen för Sundsvallsbukten, Nedre Ångermanälven,
Örnsköldsviksfjärden och Husumbukten beräknas kosta ca 900 000 kr inkl. undersökningar och
konsultkostnader. Det inkluderar vissa vattenutbytesberäkningar och sedimentundersökningar
som behövs för klassificeringen av naturvatten och övriga vatten. Kostnaden för en komplettering
av länets blåstångsinventering beräknas till 200 000 kr. Slutförandet av den pågående
strandinventeringen beräknas kosta 700 000 kr. Arbetet med kulturmiljöstrategier för kust  och
hav beräknas kosta 1,8 milj. kr.
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Ingen övergödning

Av Riksdagen fastställt miljökvalitetsmål

”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall inte ha någon negativ inverkan på
människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig
användning av mark och vatten”.

Regionala insatsområden med Västernorrlandsprofil
Huvudorsakerna till den övergödning som förorsakats av människan i länet är nedfallet av kväve
samt utsläpp till vatten av fosfor. Vissa områden i kusthavet , framförallt delar av
Sundsvallsbukten och Nedre Ångermanälven, har en alltför riklig förekomst av alger. Det visar
provtagningar från åren 1998 till 2001 då drygt 30 % av proverna har klorofyllhalter som tydligt
visar på en mycket stor avvikelse från naturliga förhållanden. Det är i huvudsak fosfor som är
avgörande för vilken biologisk produktionsnivå vi får i länets kustvatten och fosfor definieras
därför som s.k.  ”begränsande faktor”. Nettotransporten av näringsämnen mellan Östersjön och
Bottenhavet resulterar i import av kväve och fosfor från Östersjön. Genom att våra delar av
Bottenhavet inte uppvisar negativa effekter av kväveöverskott kan vi koncentrera oss på att
återställa den ekologiska statusen i länets kustvatten genom begränsningsåtgärder på fosfor.

Den kritiska belastningen anger hur mycket naturen tål av ett visst ämne utan att några negativa
effekter skall uppstå ens på lång sikt. Den är också basen för internationella förhandlingar om
begränsning av utsläpp av gödande ämnen. Långvarigt nedfall av kväve bidrar till övergödning
av skogar med ökad nitratutlakning samt en förändrad artsammansättning med en förskjutning
mot mer kvävegynnade arter. Ökad nitratutlakning kan sin tur leda till ökad försurning av sjöar
och vattendrag. För känsliga marker i Västernorrlands län är den kritiska belastningen för kväve
enligt nuvarande kunskap angiven till 3 kg/ha och år. Den överskrids i större delen av länet, utom
i de västra delarna av Ånge kommun och i de nordvästra delarna av Sollefteå kommun. Längs
kusten, där belastningen är störst, är nedfallet större än 4 kg/ha och år. Merparten av
kvävenedfallet över länet är av utländskt ursprung. Den svenska andelen i kvävenedfallet varierar
mellan 10-15 % i de västra delarna av länet till 25-35 % längs kusten.

Det är transporterna och arbetsfordonen som orsakar de största utsläppen av kväveoxider i länet.
Utsläppen från energisektorn har minskat, transporternas utsläpp har stått still medan industrins
utsläpp ökat något under perioden 1991-1998. Samtidigt som utsläppen minskat har
godsmängden på väg och industrins produktion ökat under 1990-talet.

Regionala miljökvalitetsmål

Kusthavet

1. Mängden växtplankton uppvisar högst liten avvikelse från naturliga förhållanden.
Klorofyllhalten i ytvatten på sensommaren (augusti) överskrider därför inte opåverkat
jämförvärde med mer än 90 %.
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Skogsmark

2. Kvävenedfallet överskrider inte den kritiska belastningen för skogsmark, 3 kg/ha och år.

Regionalt delmål

Utsläpp till vatten

1. 2010 har de vattenburna utsläppen av fosforföreningar från mänsklig verksamhet till
kustvatten minskat kontinuerligt från 1995 års nivå.

Kommentar: Målet kan preciseras till procenttal först när olika källors bidrag till
övergödningen har kartlagts i ett åtgärdsprogram för de mest påverkade områdena i kusthavet.

Utsläpp till luft

Något regionalt delmål för utsläpp av kväveoxider har inte formulerats. Såväl
verksamhetsutövare som trafik bör i stället bidra till att uppfylla det nationella delmålet, dvs. ”år
2010 ska utsläppen i Sverige av kväveoxider till luft ha minskat till 148 000 ton”. En viktig
åtgärd är att inköp av nya bilar som släpper ut mindre kväveoxider.

Hur målen kan nås

Kusthavet och utsläpp till vatten

• De viktigaste punktkällorna till övergödningen är utsläpp av fosfor från cellulosaindustrin,
avloppsreningsverk och större fiskodlingar. Från de aktuella punktkällorna bör därför
utsläppen minska kontinuerligt så att delmålet för övergödning kan nås till 2010. För att nå
och precisera delmålet skall länsstyrelsen, som ett led i sin förebyggande tillsyn, medverka till
att särskilda åtgärdsprogram tas fram senast 2005 för de mest påverkade områdena
Sundsvallsbukten, Nedre Ångermanälven, Örnsköldsviksfjärden och Husumbukten. I
åtgärdsprogrammet skall också de diffusa fosforutsläppen från jord- och skogsbruket samt
enskilda avloppsanläggningar kvantifieras med förslag på lämpliga åtgärder. För tidigare
sänkta och numera övergödda sjöar kan en lämplig åtgärd vara att höja vattenståndet igen
(miljökvalitetsmål 1, delmål 1).  

• Den nya vattenmyndigheten har senast 2009 upprättat ett åtgärdsprogram enligt EG:s
ramdirektiv för vatten som anger hur ”God ekologisk status” skall uppnås i kustvatten till
2015 (miljökvalitetsmål 1).

Skogsmark och utsläpp till luft

• Nedfallet av kväve, som inte minskar, kan på sikt leda till problem med ökad nitratutlakning,
vegetationsförändringar i skogsmark och våtmarker samt ökad försurning av sjöar och
vattendrag. För att nå miljökvalitetsmålet behöver utsläppen av kväve minska såväl i Sverige
som i övriga Europa. Det är framförallt inom trafiksektorn som utsläppsminskningarna bör
ske. De nya internationella överenskommelserna (Göteborgsprotokollet) om minskade utsläpp
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av försurande och gödande ämnen kommer sannolikt att leda till att kvävenedfallet minskar
(miljökvalitetsmål 2).

• De delmål som föreslås för Begränsad klimatpåverkan kommer också att medföra
minskningar av utsläpp av kväveoxider från transporter, arbetsfordon, energianläggningar och
industrier (miljökvalitetsmål 2).

Konsekvenser för miljö, hälsa och ekonomi

Uppnådda miljömål innebär en återställning till ett mer naturligt växt- och djurliv i kustvattnen i
linje med EG:s vattendirektiv. En minskning av fosfortillförseln till havet bidrar till att arealen
syrefria bottnar minskar. Det innebär också att algblomning i kusthavet uppträder mer sällan än i
dag. Det bidrar i sin tur till att öka Bottenhavets och länets attraktionskraft för boende och turism.

Ett minskat kvävenedfall leder till att kvävegynnade arter i skogen går tillbaka. Det kommer
också att leda till att skogstillväxten minskar men också till att kvävet inte kommer att bidra till
försurningen av sjöar och vattendrag.  Minskade utsläpp av kväveoxider bidrar också till
miljömålen Hav i balans samt levande kust och skärgård och Frisk luft.

Resursbehov

Sektorsansvaret
Berörda industrier och större fiskodlingar bör medverka i utformningen av åtgärdsprogrammen
och genomföra nödvändiga åtgärder för att begränsa utsläppen av fosfor. Kostnaderna för att
minska utsläppen kan först överblickas efter att åtgärdsprogrammen tagits fram. För skogs- och
jordbruket innebär miljömålen en frivillig naturhänsyn som innebär att anpassade
brukningsmetoder används längs sjöar och vattendrag för att minska läckaget av framförallt
fosfor.

Kommunerna
Kommunerna i egenskap av såväl verksamhetsutövare som miljömyndighet bör medverka i
utformningen av åtgärdsprogrammen och att genomföra nödvändiga åtgärder för att begränsa
fosforutsläppen från avloppsreningsverken. Kostnaderna för att minska utsläppen kan först
överblickas efter att åtgärdsprogrammen tagits fram.

Länsstyrelsen
Resursbehovet för åtgärdsprogrammen för Sundsvallsbukten, Nedre Ångermanälven,
Örnsköldsviksfjärden och Husumbukten specificeras under Hav i balans samt levande kust och
skärgård.
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Grundvatten av god kvalitet

Av Riksdagen fastställt miljökvalitetsmål

"Grundvattnet skall ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god
livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag."

Regionala insatsområden med Västernorrlandsprofil
Såväl dagens invånare i Västernorrland som kommande generationer skall ha tillgång till ett
välsmakande och rent dricksvatten. I länet finns de största och viktigaste dricksvattentillgångarna
längs våra älvars dalgångar i form av grundvatten i grusåsar (isälvsavlagringar). Europas största
vattentäkt som erhållit klassningen ”naturligt mineralvatten” finns till exempel i en av dessa
grusåsar (Sundsvalls huvudvattentäkt). Grundvattenbildningen i dessa grundvattenmagasin består
till mycket stor del av naturlig infiltration av vatten från älvarna eller andra ytvattensystem. I
många fall förstärks denna infiltration genom uttag av grundvatten i brunnar/vattentäkter
(inducerad infiltration), i andra fall förstärks infiltrationen på konstgjord väg genom infiltration
av ytvatten i dammar.

En mycket stor del av länets vattenförsörjning baseras på grundvatten från grusåsar. De viktigaste
undantagen är Kramfors och Härnösand, som baserar sin vattenförsörjning på ytvatten. Det finns
också många privata brunnar och ett antal små kommunala vattentäkter som försörjs av berg-
eller morängrundvatten.

I de stora grusåsarna finns kapacitet att försörja fler tätorter med dricksvatten inom regionen.
Grundvattentillgångarna i grusåsarna längs Ljungans och Indalsälvens dalgångar har pekats ut
som viktiga för södra norrlandskusten och har möjlighet att försörja orter som Härnösand,
Kramfors och Hudiksvall med grundvatten av mycket god kvalitet. En samlad identifiering och
skydd av geologiska formationer som i framtiden kan vara möjliga som grundvattentäkter eller
reservvattentäkter saknas emellertid i stort sett helt.

Både för de mindre och de större grundvattenmagasinen i Västernorrland finns en påtaglig risk
för förorening. Situationen är just nu inte akut, men kan snabbt förvärras vid ett olyckligt
föroreningsutsläpp eller vid etableringar av miljöstörande verksamhet inom något av dessa
vattenområden. Det råder också en stor okunskap i samhället om föroreningsrisker för
grundvatten

Växthuseffekten innebär troligen att vi inom 25-50 år får räkna med högre medeltemperatur och
15-25 % mer nederbörd. Detta kommer att påverka vattenförsörjningen. För kommuner som
baserar sin vattenförsörjning på ytvatten kommer det då att bli svårare att producera ett
dricksvatten som klarar kvalitetskraven. Mer vatten i omlopp i naturen betyder också att
föroreningar av olika slag lättare sprids och kan skada både yt- och grundvatten.

Drygt 75 % av Västernorrlands vattentäkter har skyddsområden, vilket är en hög siffra för landet
som helhet, men många av dessa skyddsområden bygger på otillräckliga hydrogeologiska
kunskaper och ger därför inte något fullgott skydd. Vidare uppfyller inte skyddsföreskrifterna
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inom många av skyddsområdena vare sig miljöbalkens mål, vattendirektivets mål eller
regeringens miljökvalitetsmål. Generellt gäller också att ytvattendrag som har betydelse för
grundvattenbildningen, vid viktiga grundvattenmagasin, måste erhålla ett mycket bättre skydd.

Många kommunala översiktplaner i länet saknar relevanta uppgifter för en långsiktig hållbar
vattenförsörjning i samhället.

Regionala miljökvalitetsmål

Dricksvattenförekomster

1. Alla grundvattenförande geologiska formationer av vikt för nuvarande och framtida
vattenförsörjning skyddas mot exploatering och annan negativ fysisk påverkan.

Föroreningar

2. Grundvatten som används som råvatten för dricksvatten har så låga halter av föroreningar
orsakade av mänsklig verksamhet att dess kvalitet uppfyller kraven för god
dricksvattenkvalitet enligt gällande svenska normer.

Regionala delmål

Dricksvattenförekomster av vikt

En inventering av geologiska formationer med utgångspunkt från nuvarande och framtida
vattenförsörjning utförs. Ett delmål finns preciserat under avsnittet om Geologisk mångfald.

1. Senast 2005 har alla grundvattentäkter som försörjer mer än 2000 personer ett långsiktigt
skydd. Vattentäkterna ska ha skyddsområden som bygger på geologiska och hydrologiska
fakta. Skyddsområdena ska ha föreskrifter som uppfyller målen i miljöbalken, EG:s
vattendirektiv och regeringens miljökvalitetsmål. Viktiga ytvatten för naturlig eller
konstgjord grundvattenbildning ska vara inkluderade i dessa skyddsområden.

2. Senast 2009 har alla grundvattentäkter som betjänar mer än 50 personer eller som ger ett uttag
om 10 m3 per dygn eller mer skyddsområden som bygger på geologiska och hydrologiska
fakta.

3. Senast 2010 har alla outnyttjade grundvattentillgångar, där mer är 2000 m3 vatten (av
förväntad god kvalitet) per dygn kan utvinnas, ett erforderligt skydd.

Hur målen kan nås
För att uppnå de regionala målen krävs omfattande insatser. Ramdirektivet skapar förutsättningar
för de flesta av åtgärderna som är nödvändiga för att förbättra grundvattenstatusen i länet. Alla
viktiga grundvattenområden behöver identifieras och geohydrologiska och kemiska fakta om
dessa behöver tas fram och sammanställas. I detta arbete bör SGU, länsstyrelsen och aktuella
kommuner samarbeta och avsätta erforderliga resurser. Sannolikt kommer provtagningar,
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provborrningar och andra undersökningar att krävas i flera av dessa grundvattenområden för att
kartlägga grundvattnets bildning, dess flöden och kemiska status. På andra platser finns
tillräckligt med utredningsmaterial.

Dricksvattenförekomster av vikt

• Kommunerna ansvarar för att en vattenförsörjningsplanering finns med i alla översiktsplaner
senast 2010. Planerna skall innehålla uppgifter och riktlinjer för känsliga yt- och
grundvattenområden där ingrepp innebär risk för negativa konsekvenser för nuvarande och
framtida vattenförsörjning. Länsstyrelsen ansvarar för att uppgifterna i dessa planer
samordnas (miljökvalitetsmål 1).

• En stor del av länets befintliga skyddsområden för kommunala vattentäkter behöver
revideras/ förbättras. Där befintliga kommunala vattentäkter saknar skyddsområde behöver
nya fastställas. Kommunerna i egenskap av verksamhetsutövare ansvarar för att förslag till
nya skyddsområden med skyddsföreskrifter tas fram och länsstyrelsen eller kommunernas
miljönämnder fastställer de nya skyddsområdena (miljökvalitetsmål 1, delmål 1 och 2).

• Skyddsområden för outnyttjade grundvattentillgångar, där mer är 2000 m3 vatten av god
kvalitet per dygn kan utvinnas, behövs. Länsstyrelsen ansvarar för att förslag till nya
skyddsområden med skyddsföreskrifter tas fram och länsstyrelsen eller kommunernas
miljönämnder fastställer de nya skyddsområdena (miljökvalitetsmål 1, delmål 3)

Föroreningar

• En riskinventering med tillhörande åtgärdsplan behöver utföras senast 2006 inom
skyddsområden till vattentäkter som betjänar mer än 2000 personer. Inventeringen utförs av
kommunerna i egenskap av verksamhetsutövare (miljökvalitetsmål 2).

• En riskinventering behöver utföras senast 2010 inom skyddsområden till vattentäkter som
betjänar mer än 50 personer. Vid behov tas åtgärdsplaner fram för att säkerställa/förbättra
vattenkvaliteten fram. Ansvariga är kommunerna i egenskap av verksamhetsutövare
(miljökvalitetsmål 2).

• Samordning och uppbyggnad av de regionala grundvattenresurserna och
distributionssystemen bör ske, så att dricksvatten av god kvalitet kan tillhandahållas till länets
tätorter. Dricksvattnet bör då ha genomgått minimerad nivå av rening. Ett projekt i form av en
förstudie bör komma till stånd för att klargöra förutsättningarna för att skapa en regional
infrastruktur för vattenförsörjningen. Ansvariga är länsstyrelsen och kommunerna i egenskap
av verksamhetsutövare (miljökvalitetsmål 2).

Konsekvenser för miljö, hälsa och ekonomi
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och en grundförutsättning för ett fungerande och
hållbart samhälle. Uppnådda miljömål och genomförda åtgärder innebär att såväl dagens
invånares som framtidens generationers möjligheter att konsumera ett hälsosamt dricksvatten
tryggas. Det bidrar också till att öka länets attraktionskraft.
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Resursbehov

Kommunerna
Kostnaden för en hydrogeologisk undersökning varierar mellan 50 000 till flera hundra tusen
kronor per vattentäkt beroende på den geologiska formationens komplexitet. En mycket grov
uppskattning är ett resursbehov på ca 15 milj. kronor för hela länet. Kostnaden för ta fram förslag
på skyddsområden med föreskrifter baserad på riskinventeringar ligger i storleksordningen 100
000 kr per vattentäkt. En grov uppskattning är ett resursbehov på ca 10 milj. kronor för hela länet.
Arbetet med grundvatten i översiktsplaneringen och bildande/revision av  vattenskyddsområden
beräknas kräva sammanlagt ett resursbehov på 900 000 kr/år fram till 2010. I resursbehovet har
inräknats även behovet för ytvattentäkter.

Länsstyrelsen
För länsstyrelsen beräknas arbetet med riksintressen och vattenskyddsområden för outnyttjade
grundvattentillgångar kräva ett resursbehov på 500 000 kr. En förstudie som klargör
förutsättningarna för att skapa en regional infrastruktur för vattenförsörjning beräknas kosta
400 000 kr. Den skall bl.a. belysa möjligheterna att förse Härnösands och Kramfors kommuner
med dricksvatten från grundvattentäkter.
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Levande skogar

Av Riksdagen fastställt miljökvalitetsmål

”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion skall skyddas samtidigt som den
biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas”.

Regionala insatsområden med Västernorrlandsprofil
I den mellanboreala naturskogen i Västernorrland har branden i långa tider varit den viktigaste
landskaps- och beståndsdanande faktorn. Stora delar av naturskogen skapades genom påverkan
av upprepade bränder. Många arter är också helt beroende av eld för sin överlevnad och
spridning. På de mest brandpräglade torrare markerna kunde det stå flera generationer tallskog,
då tallen kan överleva flera bränder. På mer bördiga marker följdes branden ofta av en generation
lövträd i s.k. lövbrännor. Däremellan fanns alla mellanformer av brandpräglad skog. Genom
slumpfaktorer kunde områden förbli obrunna under längre tid, vilket gynnade granen, vars
strategi är att långsamt växa upp under en pionjärträdsgeneration av tall eller lövträd. På fuktigare
marker, i höglägen och nordsluttningar brann det som regel mycket sällan och där kom
granskogen att dominera och föryngras med en intern dynamik. Dessa så kallade brandrefugier
kunde ha en skogskontinuitet på hundratals år. Sammantaget skapade de återkommande
bränderna en mosaik av skogstyper i både stor och liten skala. Olika organismer gynnades av
olika delar i mosaiken, från långflygande brandberoende insekter i de brandpräglade tallskogarna
till svårspridda vedsvampar på död ved i olika nedbrytningsstadier i brandrefugierna. Gemensamt
för alla skogstyper var den goda tillgången på död ved. 20-25 % av skogens arter är mer eller
mindre beroende av död ved.

Människans tillvaratagande av virke ur skogen och en effektiv brandbekämpning har under de
senaste 150 åren inneburit en påverkan på såväl skogstypsfördelning som växt- och djurliv. Av
länets 693 rödlistade arter finns 456 i skogen. 150 av dessa betecknas som hotade arter. Vi har i
dag en tämligen god kunskap om vilka viktiga biologiska faktorer som  minskat i vårt
skogslandskap. I dagens kulturskogar råder det främst brist på sådana väsentliga
naturskogselement som grov död ved, lövträd och gamla biologiskt mogna träd. Brist råder också
på det som själva branden skapande, brända träd och bränd mark. Det finns därför skäl att
bevara och förstärka mängden av dessa naturskogselement men också att undanta ytterligare
arealer av skyddsvärd produktiv mark från skogsproduktion. Vissa speciella skogsbiotoper  och
ansvarsarter bör dessutom ägnas särskild uppmärksamhet.

Länet har många av de här nordligaste utposterna för den europeiska ädellövskogen i de s.k.
sydväxtbergen. De är relikta förekomster med skyddsvärden. Här finns hassel, lönn och ovanliga
kärlväxter . Många av dessa biotoper kräver skötsel, om de ska kunna behålla sina värden därför
att barrskogen tränger in allt mer. Länet har bland landets största och finaste gråallundar i
havsstrandskogar, sydväxtberg, raviner och bäcklundar. Kalkrika gråalkärr är ytterst skyddsvärda.
I länets västra delar finns kalkpåverkade skogar från det jämtländska kambrosilurområdet.
Rikkärr, rika sumpskogar och vissa äldre kalkbarrskogar har särskilt höga naturvärden genom
förekomster av orkidéer och sällsynta mykorrhizasvampar.
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Skogens kulturmiljö präglas huvudsakligen av våra fornlämningar. Ca 80 % av länets
fornlämningar ligger i skogsmark. Fornlämningarna är generellt de äldsta kulturlämningar vi har
och det är viktigt att de sköts och värnas på ett bra sätt. Fornlämningar är arkiv ute i landskapet
som kan berätta mångtusenåriga historier. Kännedom om var de finns är en grundförutsättning
för att de ska kunna värnas. I Västernorrland är vårt skogsbruk särskilt duktiga på att värna
fornlämningarna. Skadefrekvensen på fornlämningar är mycket låg jämfört med andra län detta
trots att vi inte har digitala register över samtliga kända förekomster.

I länet finns ca 1,7 miljoner hektar produktiv skogsmark, vilket motsvarar 7,4 % av Sveriges
skogsmarksareal.

Regionala miljökvalitetsmål

Naturmiljön

Det hade varit önskvärt att här kunna ange nödvändiga nivåer för viktiga naturskogselement som
behövs för att bevara den biologiska mångfalden i länets mellanboreala skogar, alltså ”hur
mycket är nog”. Det gäller främst andelen död ved i olika grovlekar och nedbrytningsstadier men
också arealen brandpåverkad skog, gammal skog, äldre lövträdsrik skog samt areal föryngrad
med lövskog.

Enligt ”den svenska modellen” så förutsätts f.n. ungefär följande:
Det bör räcka med att 5 – 10 % (skyddsvärd skogsmark) av skogsmarksarealen undantas helt
från skogliga åtgärder för att klara den biologiska mångfalden. Då  krävs  samtidigt  en bra
generell naturhänsyn i form av detaljhänsyn och hänsynsytor vid avverkning, och den ska också
vara bättre än lagens minimikrav.

Det saknas dock i dagsläget tillräckligt med kunskap för att ange dessa nivåer. Därför definieras
de regionala delmålen för levande skogar.  I första hand är det de fyra nationella delmålen som
utvecklas, men det finns också några viktiga tillägg och ett länsspecifikt avsnitt. Det handlar då
om:
• att brandens betydelse framhålls
• sydväxtberg (brantberg), gråallundar och kalkpåverkade biotoper i länets västra delar.

Kulturmiljön

1. Fornminnen och kulturlämningar vårdas så att värdena bevaras och förstärks. Skyddet av
fornlämningarna är utvidgat till att även omfatta kringliggande miljöer och landskapsavsnitt.

Regionala delmål
Kommentar: Utgångsläget är år 1998, när det gäller ökning eller förstärkning av olika
naturskogselement

Skyddsvärd produktiv skogsmark

1. Ytterligare skyddsvärd produktiv skogsmark kommer att undantas från skogsproduktion
senast 2010. En fördelning av bedömda rikssiffror i förhållande till länets areal visar att de
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statliga skyddsformerna totalt omfattar ca  39 000 ha produktiv skogsmark och de frivilliga
avsättningarna beräknas uppgå till ca 55 000 ha produktiv skogsmark. De statliga skydden
utgör då 2,3 % av den produktiva skogsmarksarealen och skogsbrukets avsättningar 3,3 % av
den produktiva skogsmarksarealen.

Kommentar: Arealmålen, som nu är beräknade utifrån det nationella arealmålet och länets
andel av den produktiva skogsmarken, är riktmärken som kan komma att justeras. Hur
framtida strategier utformas i det nationella perspektivet kommer att ha stark påverkan på
arealmålen för det statliga skyddet i länet. En sådan process pågår. En avvägning bör ske
utifrån länets speciella naturvärden (ansvarsbiotoper och ansvarsarter) samt skogsindustrins
försörjningsbehov.

Död ved, äldre lövträdsrik skog, gammal skog och areal föryngrad med lövskog

2. Mängden hård död ved bevaras och förstärks.

Kommentar: Detta är ett inriktningsmål, som utgår från mängden död ved år 1998, som då
bedömdes utgöra ca 3% av virkesförrådet i länet. Genom olika konkreta åtgärder – t.ex.
minskat tillvaratagande av naturlig avgång, avsättningar och en bra hänsyn i samband
föryngringsavverkning ska mängden ökas, men en precisering av nivån kan ej göras f.n.
Målet på nationell nivå är att mängden död ved ska kunna öka med 40% från år 1998 till
2010, vilket bedömts vara helt orealistiskt för  Västernorrlands län.

3. Arealen lövträdsrik skog ökar.

Kommentar: Med äldre lövträdsrik skog menas skog som är äldre än 80 år, och som har ett
inslag av lövträd om minst 25 % av grundytan. Målet är att arealen sådan skog skall öka i
länet är ett inriktningsmålet tills vidare. Även om de lövträd som finns i äldre skogar skulle
gynnas på bekostnad av barrträden kan det på kort sikt bli svårt att uppfylla det målet utan att
hugga sönder skogarna. Länet har en lägre andel äldre lövträdsrik skog än riksgenomsnittet.
(Målet på nationell nivå, är att arealen äldre lövträdsrik skog skall öka med 10 % från år 1998
till 2010.)

4. Arealen gammal skog ökar med minst 5 % senast 2010. Med gammal skog avses skog som är
äldre än 140 år.

Kommentar till delmål 3 och 4: Det är inte helt enkelt att göra en realistisk skattning av vad
de frivilliga insatserna kan åstadkomma – och vilka konsekvenser det formella skyddet får .
Generellt sett kan vi i länet befara brist på slutavverkningsskog under de kommande 10-
årsperioderna. En dialog med skogsbruket behövs för att diskutera möjligheterna att nå dessa
mål.

5. Huvudinriktning för delmålet är att öka arealen föryngrad med lövskog.

Kommentar: Att skapa förutsättningar på längre sikt. För att delmålen för död ved, äldre
lövträdsrik skog, gammal skog och areal föryngrad med lövskog skall vara uthålliga, dvs.
under längre tid än en generation (20-25 år), så behövs en fortsatt anpassning och naturhänsyn
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vid alla skogsbruksåtgärder, dvs. förutom vid slutavverkning även vid föryngring, röjning och
gallring.

Hotade arter

6. Senast 2005 finns åtgärdsprogram med uppföljningsbara mål som har inletts för hotade arter
som har behov av riktade åtgärder.

Kulturmiljön, fornlämningar och kulturlämningar

7. Skogsmarken brukas på sådant sätt att fornlämningar inte skadas och så att skador på övriga
kända värdefulla kulturlämningar är försumbara senast 2010.

Länsspecifika skogsbiotoper

8. Ett förbättrat skydd, och/eller en förbättrad skötsel av vissa för länet specifika biotoper,
behöver åstadkommas senast 2010. De biotoper som avses är gråallundar, kalkpåverkade
skogsområden i länets västra delar och sydväxtbergen.

Hur målen kan nås

Skyddsvärd produktiv skogsmark

Ytterligare  Statligt skydd (delmål 1)
• Naturreservat: 24 000 ha
• Naturvårdsavtal:         3 600 ha
• Biotopskydd:              2 100  ha
Summa:   30 000 ha

Befintligt Statligt skydd 1998: 9 000 ha

Kommentar: Naturreservat bildas av länsstyrelsen och kommuner medan biotopskydd och
naturvårdsavtal inrättas av skogsvårdsstyrelsen. Ekonomisk ersättning utgår till skogsägare. För
de frivilliga  avsättningarna, som skogsägarna själva beslutar om, utgår ingen ekonomisk
ersättning. Befintlig kunskap från inventeringar m.m. används för att hitta bra objekt. Först ska
områden skyddas/avsättas som redan är kända och skyddsvärda. Samrådet mellan länsstyrelsen
och skogsvårdsstyrelsen fortsätter. Naturvårdsverket har under våren 2002 i samverkan med
länsstyrelserna påbörjat arbetet med nationella och länsvisa strategier för skydd av skogar och
våtmarker. Dessa strategier beräknas vara klara i början av 2004.

• Frivilliga funktionella avsättningar uppmuntras genom skogsvårdsstyrelsens rådgivning och
utbildning. Gröna planer, och motsvarande nya planprodukter, är ett bra underlag för konkret
rådgivning till privata markägare. Dessa planer beskriver bättre naturvärdena hos olika
skogsbestånd, och ger underlag både för hänsyn till miljön och en hög produktion.
Erfarenheterna visar tydligt att konkret rådgivning med gröna planer som underlag medför en
bättre naturhänsyn. Att öka mängden gröna planer är därför viktigt. Storskogsbrukets
upprättande av ekologiska landskapsplaner är ett motsvarande underlag, som starkt kan bidra
till att målet för det frivilliga skyddet uppnås (delmål 1).
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• Det krävs en bra generell naturhänsyn i form av detaljhänsyn och hänsynsytor vid
avverkning, och den ska också  vara bättre än lagens minimikrav för att  arealmålen skall
anses vara tillräckliga. Åtgärder som behövs för att uppnå detta är i vissa fall förbättrad
planering före avverkning. Mera insatser före avverkning behövs därför från en del av
skogsbrukets aktörer och från skogsvårdsstyrelsen (delmål 1).

Död ved, äldre lövträdsrik skog, gammal skog och areal föryngrad med lövskog

• Skogsägare och skogsföretag minskar sitt tillvaratagandet av spridd ”naturlig avgång”.
Naturhänsynen i samband med alla skogsbruksåtgärder kan i många fall förbättras. En bra
naturhänsyn vid avverkning är särskilt viktig långsiktigt, och bidrar också till ett snabbt
tillskott av hård död ved eftersom träd lämnade på hyggen ofta blåser omkull. Sådana träd bör
generellt lämnas. Åtgärder för att nå detta är fortsatt rådgivning, information och utbildning
från skogsvårdsstyrelsen, och en förbättrad planering av skogsbruksåtgärderna. Mera insatser
före avverkning (delmål 2).

• Äldre lövträdsrik skog och gammal skog beaktas i samband med att nya reservat och
biotopskydd bildas, när naturvårdsavtal inrättas, och när frivilliga avsättningar görs.
Frivilliga insatser är betydelsefulla, för att målen ska nås till år 2010. Förutom att  arealen
gammal skog ökas, behöver antalet gamla, grova träd ökas. De är i dag en bristvara.
Rådgivning och information från skogsvårdsstyrelsen till aktörer inom skogsbruket. Gröna
planer, och motsvarande planprodukter är ett utmärkt underlag för rådgivningen till privata
skogsägare (delmål 3 och 4).  

Det finns en viktig förutsättning för att ökningen av andelen mark föryngrad med lövskog ska
kunna lyckas bra:

• Viltbetesskadorna på lövskog måste ner till en acceptabel nivå. En ökad avskjutning av älg är
därmed nödvändig. För den biologiska mångfalden är det viktigt att minska skadorna på asp,
sälg och rönn. Ansvariga är skogsvårdsstyrelsen, länsstyrelsen, skogsägarna och jägarna
(delmål 5).

Kommentar: En ökad föryngring av lövträd istället för barrträd skall givetvis syfta både till att
ge en god virkesproduktion och en bättre miljö. En ökning förutsätter också, att bedömningar
görs av hur mycket lövvirke som det kan vara rimligt att producera. Fortsatt rådgivning från
skogsvårdsstyrelsen behövs om vilka lövträdslag som lämpar sig för vilka marker. På de
marker som är lämpliga för lövträd finns möjligheter att använda naturlig föryngring av
lövskog. Ett visst tillskott kan också fås genom att man låter vissa ”igenväxningsmarker”
(som redan blivit skogklädda)  –  åkrar, nipor osv. – behålla lövskogen och inte aktivt kräva
barrskogodling inom det ”öppna” odlingslandskapet.  Målet skall ses som ett inriktningsmål,
där ökningens storlek ännu inte preciserats.

Hotade arter

• Länsstyrelsen och skogsvårdsstyrelsen samverkar i en analys av vilka de hotade arterna är
som har behov av riktade åtgärder. Det är särskilt viktigt att en analys görs för de utpekade
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ansvarsarterna i länet. Länsstyrelsen har upprättat ett åtgärdsprogram för ansvarsarten
långskägg. Artspecifika åtgärdsprogram kan innebära samarbete med bland annat
Artdatabanken liksom en överlappning med motsvarande delmål under Myllrande våtmarker
(delmål 6).

Fornlämningar och kulturlämningar

• Mer utbildning för skogsägare och skogsföretag bör genomföras. Pedagogiska insatser genom
samverkan länsmuseet, kommunala muséer eller andra aktörer för att göra kulturarvet
tillgängligt, sprida kunskap om allas ansvar för kulturmiljöerna samt verka för att kulturarv
och kulturmiljöer alltid respekteras som en resurs i allt samhällsbygge. Stödja initiativ från de
människor som vill värna och utveckla kulturmiljöer. Skydd i kommunala planbestämmelser,
kulturreservat och statligt skydd i enlighet med kulturminneslagen (miljökvalitetsmål 1,
delmål 7).

• Riksantikvarieämbetet ansvarar för att kända och registrerade fornlämningar görs tillgängliga
i digital form. Länsstyrelsen ansvarar för att dessa sprids till regionala aktörer. Digitala
databaser och kartor  för kända fornlämningar och kulturminnen upprättas, och finns lätt
tillgängliga senast år 2004. Skogsvårdsstyrelsen skall initiera en fortsättning av projektet skog
och historia, som innebär att värdefulla kulturlämningar och kulturminnen inventeras. Att
kunna fullfölja detta projekt, och även digitaliseringsarbetet är viktigt. Därefter sprids det
digitala underlag till aktörerna (delmål 7).

Länsspecifika skogsbiotoper

• Naturvårdsbränningar skall beaktas och planeras regelmässigt av länsstyrelsen i  samband
med naturreservatsbildningar i syfte att öka naturvårdsbränningsarealen. Denna planering
görs för länets alla naturreservat och utgår från de skogar som kan anses vara brandpräglade
och i övrigt lämpliga för bränning (delmål 8).

• Informationen från skogsvårdsstyrelsen till markägarna om vilka åtgärder som behövs för
sydväxtbergen behöver förbättras. Naturvårdsavtal kan prövas som ett medel för att klara
skötseln (delmål 8).

• Spontana nya brandfält i skog, upp till en storlek av 5 hektar bör i en del fall kunna skyddas
som biotopskydd. De som är större än 5 hektar ska kunna avsättas som naturreservat.
Ansvariga är skogsvårdsstyrelsen och länsstyrelsen (delmål 8).

Konsekvenser för miljö, hälsa och ekonomi
Uppnådda miljömål, innebär en bättre naturanpassning i brukande  och bevarande av skogsmark
vilket leder till att viktiga naturskogskaraktärer som död ved, lövträd, gamla och grova träd i
större utsträckning ingår i skogslandskapet. De innebär också att brandens betydelse som
skötselåtgärd i skogslandskapet ökar. Det förbättrar i sin tur miljön för de arter som i dag är
rödlistade, och ökar förutsättningarna för att bevara den biologiska mångfalden i skogarna. Det
ökar också möjligheterna till rika naturupplevelser och bidrar till att göra länet mer attraktivt.
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Indirekt bör ökad kunskap och engagemang för natur- och kulturmiljön generera en bättre
livsmiljö och bättre folkhälsa. Det livsmiljöbokslut som tagit fram av länsstyrelsen visar att
närheten och tillgängligheten till naturen är viktig för länets befolkning. Ett ökat intresse för
utveckling och skydd av kulturmiljöer ställer större krav på kulturmiljösektorn.

Resursbehov

Sektorsansvaret
Skogsägarna bör uppmuntras att göra de frivilliga avsättningar som behövs för att nå delmålet för
skyddsvärd produktiv skogsmark. Dessa avsättningar är av  stort värde och uppskattas till ca 2
miljarder kr. Fortsatt anpassning och naturhänsyn vid alla skogsbruksåtgärder, dvs. förutom vid
slutavverkning även vid föryngring, röjning och gallring är nödvändigt för att nå delmålen för
död ved, äldre lövträdsrik skog gammal skog och areal föryngrad med lövskog.

Skogsvårdsstyrelsen
Den statliga kostnaden för biotopskydd och naturvårdsavtal i länet under perioden
2003 – 2010 beräknas till  ca 150 milj. kr. Projektet skog och historia beräknas kosta totalt
ca 33 milj. kr. SVS rådgivnings- och lagtillsynsinsatser behöver sammantaget öka, för att
ytterligare kunna påverka miljöhänsynen inför avverkning, för att uppmuntra frivilliga insatser
m.m. För detta krävs ökade resurser. Därtill kommer ytterligare arbete med länsspecifika biotoper
och arbete tillsammans med länsstyrelsen med analyser av hotade arter m.m. Preliminärt bedöms
att minst ett tillskott på 600 000 kr/år fr.o.m. 2004 behövas. I detta inkluderas även arbetet med
miljömålet Myllrande våtmarker. Huvuddelen kommer dock att behövas för miljömålet Levande
skogar.

Länsstyrelsen
Den statliga kostnaden för all reservatsbildning i länet under perioden 1999 – 2010 beräknas till
ca 1,15 miljarder kr för markinlösen och intrångsersättning. I beloppet ingår även skogsområden i
direkt anslutning till skyddsvärda vattendrag och våtmarker. För länsstyrelsen innebär miljömålet
Levande skogar att stora personresurser måste avsättas för att klara det löpande arbetet med
skoglig reservatsbildning och åtgärdsprogram för hotade skogsarter. Sammanlagt bedöms det
krävas ett resursbehov på 3 milj. kr 2004 och 3,6 milj. kr/år fr.o.m. 2005. Kompletteringar av det
digitala fornlämningsregistret beräknas kosta ca 500 000 kr årligen.

Kommunerna
Resursbehovet för kommunerna kan inte uppskattas i dagsläget då någon plan för tätortsnära
skogsskydd inte finns för närvarande.
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Myllrande våtmarker

Av Riksdagen fastställt nationellt miljökvalitetsmål

”Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet skall bibehållas och
värdefulla våtmarker bevaras för framtiden”.

Regionala insatsområden  med Västernorrlandsprofil
Dikning har varit det mest påfallande hotet mot våtmarkerna i Sverige. Dikningen var som mest
omfattande under 1930- och 1980-talen. Under den senare perioden dikades upp till 1 340 ha per
år i Västernorrlands län. Länets totala myrareal uppgår till ungefär 280 000 ha. Av länets 693
rödlistade arter finns 131 i våtmarkerna och av dessa betecknas 54 som hotade arter.

Västernorrland är ett typiskt skogslän och skogsbilvägnätet utgör ett påtagligt inslag i landskapet.
Att alla därtill hörande vägdiken påverkar de hydrologiska förutsättningarna för såväl skogs- som
myrmark är rimligt att anta. Dock är det svårbedömt och diskutabelt i vilken omfattning och i
vilka fall skogsbilvägar påverkar olika typer av våtmarker. De kustnära delarna har av
topografiska skäl men också på grund av exploatering få och små våtmarker.

Torvbrytning innebär att en våtmark förändras för överskådlig framtid. I länet finns tillstånd till
brytning på knappt 2000 hektar myrmark inom fyra områden. Verksamhet bedrivs dock i
dagsläget endast inom två av dessa områden. Kalkning av våtmarker innebär att våtmarkers växt-
och djurliv lokalt förändras. Detta är vanligen inte en önskvärd effekt av kalkningen och ska
ställas i proportion till den naturvårdsnytta kalkningen anses göra för bland annat sjöar och
vattendrag. I dagsläget kalkas 328 våtmarksytor omfattande en areal av 393 ha i länet. Tre av
dessa berör i dagsläget våtmarker i naturvärdesklass I eller II i länsstyrelsens naturvårdsdatabas.
Från och med år 2000 används endast granulerad kalk vid våtmarkskalkningar för att minimera
negativa effekter på omgivande vegetation.

Naturvärdena i länets våtmarker har kartlagts i huvudsak genom den våtmarksinventering som
genomfördes i början av 1990-talet och som omfattande våtmarker > 50 ha. Flera av de större
våtmarkerna utgör riksintressen för naturvården, ofta på grund av att våtmarkerna anses utgöra
framstående exempel på olika landskapstyper. Därmed är det önskvärt att fastmark i anslutning
till dessa våtmarker är så naturlig som möjligt och att till exempel användningen av främmande
trädslag såsom contortatall (Pinus contorta) inom dessa områden undviks. Detta är inte ett större
våtmarksproblem, men eftersom de mest värdefulla våtmarkerna ska skyddas i enlighet med
naturvårdsverkets myrskyddsplan måste hänsyn tas även till detta.

En nyckelart vid vattendrag och våtmarker är bäver. Genom dess dämningar sker stora
förändringar; skogar svämmas över, våtmarker bildas, död ved skapas längs vattendrag och
livsbetingelserna ändras. För vissa organismer är detta bra, medan andra kan missgynnas som
t.ex. flodpärlmusslan. Bäver är en naturlig art i vår del av världen som tidigare jagades hårt.
Sedan har arten återetablerat sig, till stor del med människans hjälp. För närvarande finns ingen
länsstrategi för hur arten bör hanteras och tills vidare föreslås inga regionala miljömål som direkt
handlar om bäver.
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Våtmarkerna visar framför allt landsbygdens kulturhistoria. Våtmarkerna har gett vinterfoder till
tamdjuren och är ofta av riksintresse för rennäringen. Det är viktigt att kunna förstå denna
historia i landskapet och därför bör vissa våtmarker skötas på ett sådant sätt att detta tydliggörs.
Det finns också andra åtgärder och företeelser av betydelse för bevarandet av våtmarker, till
exempel minskad deposition av luftföroreningar och reglering av sjöar och vattendrag. Dessa och
kanske även andra faktorer behandlas delvis i samband med andra miljökvalitetsmål.

Sammanfattar man tillståndet för våtmarkerna och förhållandena i Västernorrlands län
framkommer två regionala insatsområden:
- bevarande av naturmiljöer med höga naturvärden
- bevarande av kulturmiljöer, hävd av våtmarker

Regionala miljökvalitetsmål
Naturmiljön

1. Inom våtmarksområden med mycket höga naturvärden förekommer ingen gödsling, dikning,
torvbrytning, kalkning eller byggnation av permanent väg, i de fall verksamheten bedöms
hota våtmarkernas naturvärden. Inom de våtmarksobjekt som ingår i nationella
myrskyddsplanen används dessutom inte contortatall (Pinus contorta) eller andra främmande
trädslag inom den planerade naturreservatsgränsen.

Kommentar: Med mycket höga naturvärden avses våtmarker med naturvärdesklass I och II i
länsstyrelsens naturvårdsdatabas, vilket inkluderar våtmarksområden ingående i nuvarande
liksom i den så småningom reviderade myrskyddsplanen.

2. Våtmarker i anslutning till vissa värdefulla kulturmiljöer är tillgängliga och hävdas. Hänsyn
tas till kulturhistoriskt värdefulla miljöer i samband med skogsbruk och torvtäkter.

Regionala delmål

Naturskydd

1. Alla våtmarksområden i länet ingående i  Myrskyddsplanen för Sverige har ett långsiktigt
skydd senast 2010.

Hur målen kan nås

Naturmiljön

• Bevarande av våtmarker med höga naturvärden förutsätter att myndigheterna, länsstyrelsen
och skogsvårdsstyrelsen har en samsyn. De uppräknade verksamheterna i miljökvalitetsmålet
skall prövas restriktivt. Stora krav ställs också på planering och hänsyn från markägare och
entreprenörer. Skogsvårdsstyrelsen och länsstyrelsen gör bedömningarna av verksamheters
hot (markavvattning, gödsling, Pinus contorta m.m.) mot vårmarkernas naturvärden
(miljökvalitetsmål 1).
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• En policy för hantering av vattenfrågor vid vägbyggnationer tas fram senast 2006. Den kräver
en dialog mellan berörda myndigheter men också mellan myndigheter och
verksamhetsutövare. Länsstyrelsen och skogsvårdsstyrelsen ansvarar (miljökvalitetsmål 1).

• I förebyggande syfte genomförs senast 2007 utbildning, riktade till potentiella
verksamhetsutövare, i syfte att informera om miljömålen och hur verksamheter lämpligen
bedrivs med hänsyn tagen till natur- och kulturvärden i anslutning till våtmarker. Ett led i
utbildningen är att ta fram en enkel och informativ broschyr, riktad till markägare,
maskinägare, entreprenörer med flera. Ansvarig är länsstyrelsen i samverkan med
skogsvårdsstyrelsen (miljökvalitetsmål 1).

Naturskydd

• Myrskyddsplanen för Sverige förverkligas genom naturreservatsbildning i länsstyrelsens regi.
Detta mål överlappar såväl geografiskt och ekonomiskt med övrigt naturskydd, såsom
säkerställande av skogsmark och vattendrag. Även kommunerna har möjlighet att bilda
naturreservat, särskilt i tätortsnära områden  (miljökvalitetsmål 1, delmål 1).

• Länsstyrelsen skall senast 2006 i samråd med Naturvårdsverket, Skogsvårdsstyrelsen och
skogsbruket ha tagit fram en strategi för skydd och skötsel av våtmarkers naturvärden.
Strategiarbetet torde innebära en revision av befintliga våtmarksobjekt i Myrskyddsplanen
(miljökvalitetsmål 1, delmål 1).

• Som underlag till strategiarbetet och översynen av Myrskyddsplanen naturvärdesinventeras de
mindre (< 50 ha) våtmarkerna, inom kustområdet, inom rikområden i inlandet liksom myr-
skog-mosaiker. Ansvarig är länsstyrelsen och arbetet skall vara genomfört senast 2005
(miljökvalitetsmål 1, delmål 1).

Hotade arter

• En analys utförs senast 2006 för hotade arter, knutna till våtmarker, som är i behov av riktade
åtgärder. Finns behov upprättas åtgärdsprogram med uppföljningsbara mål. Länsstyrelsen och
skogsvårdsstyrelsen ansvarar (miljökvalitetsmål 1).

Kulturmiljön

• Senast 2010, har karaktärsdragen identifierats och en strategi utarbetats för bevarande och
utveckling av särskilt värdefulla kulturmiljöer i eller i anslutning till kust och skärgård. Den
syftar bl.a. till att kunna formulera delmål för kulturmiljön. De kommunala
kulturmiljöprogrammen utvecklas senast 2010 till att vara mer strategiska och
processinriktade. Pedagogiska insatser genomförs genom samverkan länsmuseet, kommunala
muséer eller andra aktörer för att göra kulturarvet tillgängligt, sprida kunskap om allas ansvar
för kulturmiljöerna samt verka för att kulturarv och kulturmiljöer alltid respekteras som en
resurs i allt samhällsbygge. Initiativ från de människor som vill värna och utveckla
kulturmiljöer stöds. Ökad samverkan och tydligare kommunikation med fler aktörer i
samhället ska också åstadkommas (miljökvalitetsmål 2).
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Konsekvenser för miljö, hälsa och ekonomi
Det primära syftet med miljömålet Myllrande våtmarker är att säkerställa den biologiska
mångfald som är knuten till våtmarker. Förutsatt att nödvändiga resurser skapas innebär målen
ökade möjligheter till områdesskydd och bevarande av naturtyper och organismer. Målen innebär
också att verksamhetsutövare och markägare ska bli mer medvetna om våtmarkernas värden och
hur dessa bör skötas. Därmed kan positiva effekter, i form av ökat hänsynstagande, uppstå även
för de våtmarker som inte omfattas av exempelvis myrskyddsplanen. Våtmarkerna fyller viktiga
hydrologiska funktioner i såväl skogs- som odlingsmark.

Torvbildande våtmarker binder humus och näringsämnen som annars skulle rinna vidare i
vattendragen och småningom ut i havet. Vid dikningar kan dessa ämnen frigöras och påverka
såväl de närmast följande vattendragen som havet. Våtmarkerna fyller sålunda en roll för att
målen Ingen övergödning och Levande sjöar och vattendrag skall uppnås och bidrar även till att
minska effekterna vid höga flöden. Markavvattning av såväl våtmark som fastmark leder till att
avgången av klimatpåverkande gaser ökar under en tidsperiod. Därför bidrar en minskning och
ett upphörande av markavvattning även till att uppnå miljökvalitetsmålet Begränsad
klimatpåverkan.

I och med våtmarkernas roll som magasin för vatten, humus och näringsämnen har de betydelse
för hela vattensystem. Omfattande dikningar som frigör humus och näringsämnen kan därför, på
sikt och i ett större perspektiv, innebära att förutsättningarna för vattentäkt försämras längre ned i
ett vattensystem. Intakta, fungerande våtmarker kan innebära en minskad risk för försämrad
vattenkvalitet. Förutom våtmarkernas grundläggande betydelse för vårt viktigaste livsmedel, så
kan naturligt fungerande och ostörda våtmarker ge möjlighet till avkoppling, rekreation och
naturupplevelser. En god livsmiljö innebär bättre livskvalitet och kan bidra till att göra länet mer
attraktivt för såväl turism som boende.

Indirekt bör ökad kunskap och engagemang för natur- och kulturmiljön generera en bättre
livsmiljö och bättre folkhälsa. Det livsmiljöbokslut som tagit fram av länsstyrelsen visar att
närheten och tillgängligheten till naturen är viktig för länets befolkning. Ett ökat intresse för
utveckling och skydd av kulturmiljöer ställer större krav på kulturmiljösektorn.

Resursbehov

Sektorsansvaret
Miljökvalitetsmålet som handlar om skydd av våtmarker med mycket höga naturvärden, skulle i
vissa fall kunna innebära fördyrade drivnings- och/eller skogsvårdskostnader för
verksamhetsutövare. Omfattningen av dessa kostnader är dock i dagsläget mycket svåra att skatta
och beror i viss mån på vad en policyn för hantering av markavvattningsfrågor vid
vägbyggnationer och revisionen av länets myrskyddsplan resulterar i.

Länsstyrelsen
Det statliga naturskydd som ingår i myrskyddsplanen beräknas ge en ersättningskostnad, i form
av köp och intrångsersättning, om cirka 300 miljoner kronor. Våtmarksskyddet beräknas från och
med 2004 kräva en löpande arbetsinsats för reservatsbildning motsvarande 800 000 kr/år fram till
2010. Behovet innefattar även beredning av våtmarksärenden (markavvattning mm) och
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koordinering av policy för vattenfrågor, analys/åtgärdsprogram för hotade våtmarksarter samt
strategi- och inventeringsarbete. Till grund för en revidering av myrskyddsplanen och
framtagande av en strategi ligger flera kompletterande inventeringar. För de kompletterande
våtmarksinventeringarna av myr-skog-mosaiker, rikområden och kustnära områden beräknas det
krävas ca 850 000 kr. Arbetet med framtagande av en strategi för kulturhistoriska värdefulla
våtmarker beräknas kosta 300 000 kr.

Skogsvårdsstyrelsen
Medverkan i analysen av hotade arter,  i strategi för skydd och skötsel av våtmarker, och i
utbildning för verksamhetsutövare ställer krav på ökade resurser. Sammantaget för målen
Myllrande våtmarker och Levande skogar skulle krävas ytterligare resurser motsvarande 600 000
kr/år från och med 2004 (Se även målet levande skogar).

Kommunerna
Resursbehovet för kommunerna kan inte uppskattas i dagsläget då någon plan för tätortsnära
våtmarksskydd inte finns för närvarande. För att stimulera den kommunala naturvård som är
kopplad till genomförande av miljömålen har riksdagen beslutat om ett nytt statsbidrag. Det
innebär bl.a. att kommunerna kan få 50% statsbidrag till inlösen av privat mark.
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Ett rikt odlingslandskap

Av Riksdagen fastställt nationellt miljökvalitetsmål

”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och
livsmedelsproduktion skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och
kulturmiljövärdena bevaras och stärks”.

Regionala insatsområden med Västernorrlandsprofil
Odlingslandskapet utgör endast några få procent av länets yta men är fördenskull en mycket
påtaglig och betydelsefull miljöfaktor. Det västernorrländska odlingslandskapet har formats
genom generationers arbete. Odlingslandskapet speglar vår förmåga att utnyttja det omgivande
landskapet för vår försörjning.  Olika epoker har lämnat sina  spår i landskapsbilden. Växter och
djur har funnit sina  speciella betingelser. Det västernorrländska landskapet med sina
karakteristiska älvdalar och bergbrutna kust ger odlingslandskapet sin särprägel. Det ligger i varje
generations ansvar att förvalta denna tillgång så att de långsiktiga försörjningsmöjligheterna
bibehålls och utvecklas samtidigt som landskapet berikas genom mångfalden av liv och miljöer.
Detta gemensamma ansvar och intresse ligger till grund för att nå det uppställda målet ett rikt
odlingslandskap. En avgörande förutsättning för detta är att det finns tillräckliga drivkrafter för
att  producera livsmedel eller andra jordbruksrelaterade varor och tjänster, miljönytta eller en
kombination av dessa med full kostnadstäckning och att medborgarna efterfrågar produkterna.

Västernorrlands län har bland de minsta brukningsskiftena och de arealmässigt minsta gårdarna i
landet. Från ca 100 000 hektar jordbruksmark vid 1950–talets slut har den brukade arealen sjunkit
till knappt 60 000 hektar i dag varav ca 52 000 hektar utgör åkermark. På samma sätt som inom
andra näringar bidrar koncentration och storleksrationalisering till jordbrukarnas möjligheter att
göra produkterna kostnadsmässigt konkurrenskraftiga, vilket i sin tur hittills i huvudsak styrt hur
stora arealer som brukas. Även antalet betesdjur har minskat samt koncentrerats till vissa
områden.

Intresset för miljöfrågorna är stort bland länets jordbrukare, men även bland övriga markägare.
Båda grupperna gör aktivt betydelsefulla insatser. Mycket talar för att den gemensamma
jordbrukspolitiken inom EU framledes i än högre grad än nu kommer att inriktas mot
miljöanpassad produktion med stödformer som fokuserar på miljönytta och säkra livsmedel.
Stöden till jordbruket får därmed en självklar koppling till de regionala miljömålen.

Slåtterängar och naturbetsmarker skänkte förr odlingslandskapet sin särprägel och bidrog till en
överväldigande artrikedom av växter och djur. Speciellt för Västernorrland är betet vid nipor,
strandängar, fäbodar och slåtterängar. I dag utgör de biologiskt mycket viktiga slåtterängarna och
betesmarkerna som finns kvar och hävdas endast en arealmässig bråkdel av vad de en gång var.
Dessutom är de mycket spridda i landskapet vilket ytterligare skapar problem för de arter som är
knutna till dessa miljöer. Att säkerställa hävd av ängs- och betesmarker är därför en högt
prioriterad insats för att bibehålla och stärka odlingslandskapets natur- och kulturvärden och den
biologiska mångfalden.
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Användningen av bekämpningsmedel och konstgödsel är av tradition låg i vårt län.
Jordbruksproduktionen  är i huvudsak inriktad på mjölk och därmed vallodling men relativt stora
arealer brukas extensivt. Länet har därmed en positiv situation beträffande växtnäringsläckage
och markstruktur. Ungefär 40 % av jordbruksmarken odlas ekologiskt enligt EU:s stödsystem
men den samlade produktionen av ekologiska produkter är lägre. Goda kunskaper bland
jordbrukarna är en förutsättning för att vi ska kunna uppfylla miljökvalitetsmålet. Kunskaperna
om hur man på bästa sätt ska bruka markerna för att bibehålla produktionsförmågan samtidigt
som den negativa miljöpåverkan begränsas ökar också ständigt. Länsstyrelsen medverkar med
rådgivningsverksamhet till detta.

Reformen om EU:s gemensamma jordbrukspolitik

EU:s jordbruksministrar har kommit överens om framtidens jordbrukspolitik. Reformen som
ministrarna har enats om innebär att stödet till jordbrukarna i huvudsak kommer att betalas ut
som ett gårdsstöd frikopplat från vilken växtodling och djurhållning som bedrivs.
Frikopplingsgraden varierar mellan olika driftsinriktningar. Reformen träder i kraft den 1 januari
2005 men med möjlighet för de länder som önskar att tillämpa reformen från 2007. Förslaget
innebär också att direktstöden gradvis sänks och omvandlas till miljö- och landsbygdsstöd.

Reformen ger medlemsländerna möjligheter att välja olika modeller för hur det nya stödet ska
utformas. Dessa frågor måste analyseras och diskuteras mellan jordbruksdepartementet, andra
berörda myndigheter och lantbrukarnas företrädare. Innan det är gjort är det omöjligt att bedöma
konsekvenserna för miljömålen i Västernorrland. Frikopplingen av stöden från djurhållningen
innebär dock en risk för att antalet betesdjur kommer att minska ytterligare med ökad
igenväxning som följd. De mål och åtgärder som redovisas nedan bygger på den nuvarande
jordbrukspolitiken och kan behöva justeras när den svenska modellen för EU:s  nya
jordbrukspolitik har fastlagts.

Regionala miljökvalitetsmål

Bevarande och hävd av slåtterängar och betesmarker samt bevarande av
odlingslandskapets kulturmiljöer

1. Kända ängs- och hagmarker i länet med höga natur- och kulturvärden sköts på ett sådant sätt
att värdena bevaras och utvecklas. Arealen av de för länet mest typiska och betydelsefulla
ängs- och betesmarkstyperna har ökat. Detta gäller framförallt betade nipor, betad strandäng,
fäbodbeten och slåtterängar.

 
2. Igenplantering och annan mer omfattande exploatering av områden som motsvarar klass A

och B (25 000 ha) i det regionala bevarandeprogrammet (länsstyrelsen rapport 1993:1)
förekommer inte.

 
3. Kulturhistoriskt viktiga byggnader, bystrukturer och landskapselement i odlingslandskapet

bevaras och utvecklas.
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 Bibehållen produktionsförmåga och miljövänlig produktion på den brukade arealen

4. Det Västernorrländska jordbrukets produkter kännetecknas av hög kvalité och miljövänlig
produktion. Det innebär att de är producerade på ett sätt som bibehåller ett välbalanserat
näringstillstånd, bra markstruktur och mullhalt samt låg föroreningshalt i åkermarken.

 

Ekologisk produktion

5. Västernorrlands län skall dra nytta av profilen som ett län med låg användning av
miljöskadliga substanser i jordbruket. Minst 50 % av den brukade åkerarealen och 20 % av
djurhållningen utgörs av ekologiska produktionsmetoder.

 
6. Ekologiska produkter (säljs som ekologiskt) producerade i länet ökar och uppgår till minst 10

% av den totala produktionen.

Kommentar: Målen förutsätter att avsättningsmarknad finns.

Hur målen kan nås
Grunden för att målen ska nås är en förståelse från jordbrukare och markägare om vikten av
miljömålen och därigenom en gemensam strävan om att uppnå dessa. Dessutom behövs åtgärder
både regionalt, nationellt och internationellt. De miljöersättningar som i dag finns för att
uppmuntra en viss typ av brukande eller hävd av odlingslandskapet ger inte de effekter som krävs
för att uppfylla föreslagna mål. Grundläggande är att kostnader för att nå önskat resultat täcks av
priserna på produkter eller ersättningar för arbetet.

Bevarande och hävd av slåtterängar och betesmarker samt bevarande av
odlingslandskapets kulturmiljöer

Av tradition har staten haft en mycket stark och direkt roll inom tillsyn och rådgivning avseende
odlingslandskapet. Dessa miljöers hävd och skydd är i dag till stor del beroende av enskilda
personers intresse med visst bidrag av miljöersättningar, reservat och projektverksamhet. I det
fortsatta miljöarbetet är det angeläget att samverkan mellan statens företrädare och kommunerna
utvecklas och stärks.

• Länsstyrelsen, i samarbete med kommunerna, ansvarar för att inventera och bedöma vilka
objekt som ska hävdas och restaureras samt att få fram ett fungerande system för skötseln
(miljökvalitetsmål 1).

• Arealen hävdad ängs- och betesmark som motsvarar klass 1-3  hävdas fortsättningsvis
samtidigt som restaurering och återupptagen hävd av samtliga kända ängs- och hagmarker
som motsvarar klass 1-2 har påbörjas senast 2007.  För övriga ängs- och hagmarker med höga
natur- och kulturvärden påbörjas restaurering och återupptagen hävd senast 2012. Ansvariga
är länsstyrelsen, kommunerna, markägarna och jordbrukarna (miljökvalitetsmål 1).

• För att klara hävden av dessa marker ska länsstyrelsen och kommunerna aktivt söka upp
markägarna och hitta former för skötsel. Tillfredställande hävd av större areal slåtteräng än i
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dag kräver att ett system med ”entreprenörer” utvecklas och full kostnadstäckning ges för
skötseln (miljökvalitetsmål 1).

• Länsstyrelsen, i samarbete med kommunerna, ska ge fortsatt rådgivning och information för
att öka förståelsen för de speciella miljöerna i odlingslandskapet, samt vad dessa värden
kräver (miljökvalitetsmål 1).

• Det regionala bevarandeprogrammet (länsstyrelsen rapport 1993:1) med eventuella
revideringar inarbetas med lämpliga riktlinjer i de kommunala översiktsplanerna senast 2010
(miljökvalitetsmål 2).

• Länsstyrelsen och kommunerna ska i samband med fysisk planering och tillståndsgivning inta
en restriktiv hållning till skadlig verksamhet i värdefulla områden, enligt bevarandeplanen
(miljökvalitetsmål 2).

• Länsstyrelsen och länsmuseet ansvarar för att följa utvecklingen och stödja ett bevarande och
en utveckling avseende skötsel av kulturhistoriskt viktiga byggnader, bystrukturer och
landskapselement i länet (miljökvalitetsmål 3).

Bibehållen produktionsförmåga och miljövänlig produktion på den brukade arealen

För att länets jordbruk ska kunna bibehålla produktionsförmågan, vara miljövänligt och bli ännu
bättre krävs kunskap. Denna kunskap är en ständigt pågående process som näringen till stor del
styr på egen hand men som ibland kan kräva ytterligare insatser. Ansvaret för detta delas av
enskilda brukare, organisationer, myndigheter och inte minst konsumenter. Länsstyrelsen kan
verka som en katalysator för processen samt definiera vilka områden som ska anses som särskilt
känsliga när det gäller näringsläckage. Den enskilde markägarens ansvar ligger i att ta till sig den
kunskap som erbjuds och utnyttja den på bästa sätt för att bidra till målet. LRF,
Hushållningssällskapet och andra till näringen knutna organisationer/företag ansvarar för att
relevant kunskap finns att tillgå. Det innebär att t.ex. markkarteringar, växtodlingsplaner och
kurser inom marknadsföring kopplat till de miljömässiga fördelarna erbjuds.

• Samtliga aktörer bör verka för utveckling, spridning och användning utav kunskap kopplad
till jordbruksproduktion och speciellt miljövänliga metoder (miljökvalitetsmål 4).

Konsumenterna och deras organisationer har stor betydelse för att efterfrågan ska gå i rätt
riktning och därmed ge incitament för ökade insatser för att uppnå målet. Det kräver ytterligare
informationsinsatser till allmänheten.

• LRF och länsstyrelsen ska verka för att allmänheten informeras om nyttan med miljövänliga
produktionsmetoder (miljökvalitetsmål 4).

• Kommunerna och länsstyrelsen ansvarar för att verksamhet som direkt strider mot målets
syfte beivras genom att tillämpa rådande lagstiftning (miljökvalitetsmål 4).
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• Länsstyrelsen ansvarar för att den kunskap som krävs kan erbjudas till en rimlig kostnad. Med
detta menas gratis eller subventionerad rådgivning/utbildning (miljökvalitetsmål 4).

• Senast 2005 bör länsstyrelsen, kommunerna och LRF vidta ytterligare insatser för att lyfta
fram näringsbalansens, markstrukturens och mullhaltens betydelse för miljön, produktionen
och därmed företagens ekonomi (miljökvalitetsmål 4).

 
• Samtliga aktörer bör verka för att ny forskning och andra projekt med syfte att ytterligare öka

kunskaperna om och förutsättningarna för lönsamheten i det norrländska jordbruket kopplat
till de miljömässiga fördelarna är initierade senast 2005. I detta ingår projekt som har till syfte
att marknadsföra och finna nya nischer för jordbruket kopplat till de miljömässiga fördelarna
(miljökvalitetsmål 4).

• Företag med mer än 25 djurenheter eller som utnyttjar organisk gödsel från industri/samhälle
och som är belägna i särskilt känsliga områden har senast 2010 en aktuell växtodlingsplan
med balanserad näringstillförsel och anpassad spridningsplan (miljökvalitetsmål 4).

 

Ekologisk produktion

Att öka den ekologiskt odlade arealen och den ekologiska andelen av produkterna är avhängigt
avsättningsmöjligheterna och konsumenternas betalningsvilja. Kunskap och information är även
här en förutsättning för att miljömålet ska kunna uppfyllas. Konsumenter kan vara tveksamma till
om ekologisk produktion verkligen är så bra att man vill betala det merpris som man försöker få
ut. För att kunna få ett så miljövänligt jordbruk som möjligt och där resurserna används på
effektivaste sätt krävs att informationen till brukare och allmänhet är tydlig och saklig.

• Fortsatta insatser bör göras utav näringen, enskilda producenter, organisationer och
myndigheter för att belysa och utreda den ekologiska produktionens fördelar och
begränsningar med särskilt fokus på Västernorrlands förutsättningar (miljökvalitetsmål 5 och
6).

En viktig förutsättning för att den ekologiska varuproduktionen ska kunna öka är att förädlingen
finns inom ett acceptabelt avstånd. Att t.ex. ekologisk mjölk eller ekologiska djur ska behöva
transporteras mycket långa sträckor motverkar miljömålets uppfyllelse. Konsumenternas intresse
för varorna ökar för närvarande.

• Förädlingsindustrin och näringen bör stödjas för att ytterligare öka intresset och
konsumtionen av ekologiska produkter. Ansvaret för detta ligger hos länsstyrelsen men också
hos de ekologiska producenternas organisationer (miljökvalitetsmål 5 och 6).

• Storkonsumenter inom offentlig sektor har ett ansvar och möjlighet att driva på utvecklingen
ytterligare i rätt riktning genom att välja produkter som stödjer lokal/regional produktion i
samband med sin upphandling (miljökvalitetsmål 5 och 6).

• Samtliga aktörer bör verka för att produktionen av ekologiska produkter (säljs som
ekologiskt) i länet ökar (miljökvalitetsmål 5 och 6).
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Konsekvenser för miljö, hälsa och ekonomi
Uppfylls miljömålet Ett rikt odlingslandskap ökar förutsättningarna för en miljövänlig produktion
på de brukade arealerna. Samtidigt bibehålls och förbättras möjligheterna att bevara den
biologiska mångfalden i odlingslandskapet och arternas utveckling till livskraftiga populationer.
Även upplevelsemiljön och befolkningens närmiljö förbättras genom att föreslagna mål uppfylls.
Detta gäller i första hand landskapsbilden men också att uppskattade natur- och kulturmiljöers
fortlevnad säkerställs.

Säkra och bra livsmedel är allt mer fokuserat för att kunna bibehålla och förbättra folks hälsa.
Genom produktionen av miljövänliga livsmedel enligt den senaste kunskapen på området och de
gynnsamma förutsättningar som finns i länet bidrar västernorrlands jordbruk, oavsett om det är
ekologiskt eller konventionellt, till en positiv och långsiktig utveckling. Detta kan säkerställas
genom att föreslagna miljömål uppfylls. Även effekterna för människors fysiska miljö har en
positiv påverkan på hälsan. I dagens samhälle med ökad press och långtidssjukskrivningar som
följd är människors möjligheter till rekreation, avkoppling och upplevelser mycket viktiga.

Att uppfylla miljökvalitetsmålet kräver  ytterligare resurser men också nya angreppssätt inom
ramen för den verksamhet som redan bedrivs. Odlingslandskapet är en produkt av mänsklig
aktivitet kopplad till ett behov av att nyttja markerna antingen för livsmedelproduktion eller
miljönytta. I detta sammanhang är det många andra faktorer som också spelar in, t.ex.
kommunikationer och samhällsservice Det är därför svårt att uppskatta resursbehovet. En
fortlöpande uppföljning bör därför ske och resurser tillföras där det behövs. Att uppfylla
miljökvalitetsmålet innebär inte bara en direkt kostnad för de åtgärder som föreslås utan ett rikt
odlingslandskap bidrar till att höja länets attraktionskraft och ger därmed indirekt intäkter. Det
bidrar också till miljömålen Giftfri miljö och Ingen övergödning.

Nedan angivna bedömningar av resursbehovet exkluderar de generella stödformerna och
generella sektorsinsatserna för landskapets öppethållande såsom stöd för öppet och varierat
odlingslandskap. Dessa kostnader kan uppskattas till ca 75 miljoner per år vid en bibehållen
arealutnyttjandegrad. De upptagna kostnaderna avser endast sådana åtgärder som finns upptagna i
miljömålsdokumentet.

Resursbehov

Sektoransvaret
Jordbruksnäringen har ett samlat ansvar att bruka odlingslandskapet på bästa sätt för att uppnå en
långsiktig produktion och bra miljö. Näringen är mycket kunskapsintensiv och resurser krävs för
att bibehålla och utveckla dessa kunskaper. Inga för miljön negativa åtgärder ska behöva ske
beroende på kunskapsbrist. För att uppnå de föreslagna målen krävs en bibehållet vital näring,
upprätthållen brukning av värdefulla områden och en ökad inriktning mot miljövänliga
brukningsmetoder. Utveckling, spridning och information om miljövänliga produktionsmetoder
beräknas kräva   särskilda resurser på 600 000 kr/år. Kostnaden för storkonsumenters
upphandling av ekologiska och lokala produkter beräknas till 100 000 kr. Särskilda resurser för
ekologisk produktion beräknas kräva 800 000 kr/år. Insatser för att lyfta fram näringsbalansens,
markstrukturens och mullhaltens betydelse för miljön, produktionen och därmed företagens
ekonomi beräknas till 2 000 000 kr/år.
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Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har en central roll i att initiera och följa upp åtgärder som krävs för att uppfylla
målen. En inventering av ängs- och betesmarker har genomförts 2002-2003. Detta material
kommer att bearbetas på ett sådant sätt att det går att utnyttja för uppföljning av
miljökvalitetsmålen. Resurser behövs för bedömning av objekt, rådgivning och att aktivt söka
upp markägare och hitta former för skötsel. Behovet för detta beräknas till 950 000 kr/år. Stödet
för att hävda värdefulla marker och genomföra önskade restaureringar beräknas till  400 000
kr/år. För att följa och stödja utvecklingen av byggnader, bystrukturer och landskapselement i de
värdefulla kulturmiljöerna krävs 600 000 kr i projektmedel samt en löpande insats motsvarande
600 000 kr/år .

När det gäller att bibehålla produktionsförmågan och en miljövänlig produktion beräknas
länsstyrelsens insatser med att stimulera och följa upp verksamheten när det gäller både
konventionell och ekologisk produktion till 600 000 kr/år. Behovet för tillämpning av rådande
lagstiftning beräknas till 500 000 kr/år. För att stimulera intresset för ekologiska produkter
behövs 100 000 kr i projektmedel samt en löpande insats motsvarande 300 000 kr/år.

Kommunerna
Kommunerna ska redan i dag bedriva delar av den verksamhet som föreslås men ett ökat
engagemang och fokus på frågorna kommer att kräva ytterligare resurser. För att arbeta det
regionala bevarandeprogrammet för odlingslandskapet i översiktsplanerna och ta hänsyn till detta
i den fysiska planeringen krävs sammanlagt 100 000 kr/år.
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Giftfri miljö

Av Riksdagen fastställt miljökvalitetsmål

”Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som
kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.”

Regionala insatsområden med Västernorrlandsprofil
Frågor om kunskap, information och utfasning av miljöfarliga ämnen sköts till stor del nationellt,
med Kemikalieinspektionen som ansvarig myndighet, men måste inom länet mötas av ett
engagemang med målsättningen att skapa ett snabbt genomslag. De regionala insatsområdena,
som till stor del bygger på samarbete mellan regionala aktörer, branscher etc., vidgar begreppet
till att inte bara handla om kemikalier utan också om hela kedjan för produkter, produktion,
inköp, användning och avfallshantering. I detta sammanhang hanteras också cesium-137 m.fl.
radioaktiva ämnen som vilka andra oönskade ämnen som helst, och omfattas således av de
regionala målen och åtgärderna. I korthet kan strategin beskrivas som att vi skall dra ur oönskade
ämnen ur vårt samhälle och vår natur, och att vi skall se till att strypa tillförseln av sådana
ämnen. Utspädningsprincipen är inte hållbar så länge som vi och andra organismer riskerar att få
i oss dessa ämnen i skadliga koncentrationer via födan.

Det är mycket svårt att kvantifiera flödena av miljögifter inom länet. Vi hittar koncentrationer i
vårt avfall, i reningsverkslam och i förorenade områden. Tyvärr återfinner vi också dessa
miljögifter i mer eller mindre anrikad form i naturen. Miljögifter som härstammar från vår
industrihistoria, men också från pågående läckage av oönskade ämnen som kan härledas till
nuvarande konsumtionsmönster inom hushåll och verksamheter (offentlig förvaltning, företag
och industrier). Utifrån befintlig kunskap har därför en länsanpassad strategi tagits fram.
Strategin, som syftar till att inom en 20-årsperiod uppnå långsiktig hållbarhet vad gäller
miljögifter inom länet, vilar på följande grunder:
• Hejda den pågående tillförseln av oönskade ämnen
• Utnyttja den koncentrering av miljögifter vi kan finna inom avfall, slam, och askor för att på

ett kraftfullt sätt dra oönskade ämnen ur kretsloppen
• Åtgärda de historiska föroreningarna
• Kontroll över miljögiftsituationen i naturen

Tillförsel

Miljöledningssystem

Miljöanpassad upphandling

Samhället Ylän

Läckage till naturen

Förorenade
områden

Aska/slam

Avfall

Halter och effekter
i miljön
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Regionalt miljökvalitetsmål

1. Miljögifter förorsakar inga skador på naturmiljön och naturprodukter från länet kan
konsumeras utan inskränkningar eller kostrekommendationer.

Regionala delmål

Miljöledningssystem

1. Senast 2010 arbetar minst 60 % av de anställda inom privat och offentlig sektor inom länet
vid arbetsplatser som är certifierade enligt ISO 14001 eller motsvarande.

Miljöanpassad upphandling

2. Senast 2010 vägs, vid minst 75 % av all upphandling, inom stat, kommun och landsting och
för hushåll och industri, miljöfrågorna in på ett medvetet och naturligt sätt tillsammans med
pris, kvalité etc.

Avfall

3. Mängden deponerat avfall ska minska med minst 50% senast 2005 räknat från 1994 års nivå.

Kommentar: För all hantering av avfall råder avfallshierarkin; återanvändning, återvinning,
förbränning och i sista hand deponering.

Aska/slam

4. Senast 2010 är all aska och slam klassad som återföringsbar resp. behandlingskrävande och
kategorierna hanteras helt separat. Minst 50 % av den återföringsbara fraktionen nyttiggörs
eller förs tillbaka till kretsloppen. Den behandlingskrävande fraktionen behandlas eller
mellanlagras i avvaktan på behandling.

Förorenade områden

5. Senast 2005 är alla förorenade områden inventerade och minst 15 av de mest prioriterade
områdena undersökta, 8 av dem är dessutom åtgärdade.

6. Senast 2020 är samtliga förorenade områden undersökta och vid behov åtgärdade.

Hur målen kan nås

Miljöledningssystem

Länet har ett tydligt och ambitiöst mål vad gäller utbyggnaden av miljöledningssystem och detta
kommer att bli en tydlig profil för Västernorrland. Utifrån utgångsläget innebär målsättningen en
betydligt större utmaning för den offentliga sektorn än för den privata, som i dagsläget nått längre
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i sin uppbyggnad av miljöledningssystem. För att nå målet måste processen drivas på ett kraftfullt
och samordnat sätt inom länet.

• En länsresurs tillskapas, som kan stötta och samordna utvecklingen av miljöledningssystem
hos länets företag, sektorer och myndigheter. Arbetet bör koordineras av Kommunförbundet i
Västernorrland, men länsstyrelsen som landstinget, enskilda kommuner och näringslivet som
delansvariga för genomförandet (delmål 1).

Miljöanpassad upphandling

Målet är att miljöfrågorna på ett naturligt sätt vägs in vid inköps- och upphandlingssituationerna,
och att detta handhas på ett kompetent sätt inom ramen för befintliga inköpsstrukturer. I
utgångsläget har dock många inköpare inte tillgång till den miljökompetens som erfordras för att
miljöaspekterna skall kunna lyftas på ett relevant sätt.

• Ett regionalt inköpsstöd, en miljökompetens som kan understödja inköpare med miljöfakta
vid inköps- och upphandlingssituationer skall inrättas. Ett regionalt nätverk med
representanter från näringsliv och offentlig verksamhet bör bildas som stöd för denna tjänst.
Arbetet bör koordineras av Kommunförbundet i Västernorrland, men länsstyrelsen som
landstinget, enskilda kommuner, näringslivet som delansvariga för genomförandet (delmål 2).

Avfall

När avfall och avloppsvatten behandlas samt när biobränslen förbränns sker en koncentrering av
miljögifter i aska och slam. Den grundläggande strategin att utnyttja denna koncentrering av
miljögifter, inklusive radioaktivt cesium-137, för att kunna dra dem ur kretsloppet stämmer
mycket väl överens med länets starka strävan att utveckla användandet av biobränslen.

• En regional avfallsplan tas fram i samverkan länsstyrelsen, kommunerna i egenskap av såväl
verksamhetsansvarig som miljömyndighet samt näringslivet. Ett viktigt underlag för planen är
det regionala avfallsprojektet som pågår och kommer att avrapporteras under 2004 (delmål 3).

• En sammanställning av deponerade mängder från utgångsåret 1994 och årligen fr.o.m. 2003
tas fram av tillsynsmyndigheterna (delmål 3).

• Ett enkelt och bekvämt insamlingssystem för hushållens farliga avfall skapas inom länet.
Ansvaret för genomförandet faller på kommunerna i egenskap av verksamhetsansvariga
(miljökvalitetsmålet).

• Landstinget ansvarar för information om spridning, flöden och kontroll av halter av
läkemedelsrester i samhället (miljökvalitetsmålet).

• Behoven och möjligheterna att skapa regionala behandlingsanläggningar för förorenad jord
/aska/slam/och övrigt avfall utreds. Länsstyrelsens näringslivsavdelning initierar ett regionalt
projekt (delmål 3 och 4).
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• Länet ska verka för att riktvärden för återföringsbara respektive behandlingskrävande askor
och slam tas fram nationellt. Med stöd av sådana haltvärden kan återföringsbart avfall skiljas
från behandlingskrävande, och dessa fraktioner kan hållas isär. Mängden återföringsbart
avfall skall inte tillåtas öka via utspädning, utan möjligheten att koncentrera föroreningarna
skall prioriteras. Ansvariga är länsstyrelsen, kommunerna i egenskap av miljömyndighet samt
verksamhetsutövare (delmål 3 och 4)..

• Ett projekt startas med syfte att inventera möjliga användningsområden för inert/harmlöst
avfall och stimulera användandet av dessa restprodukter/råvaror. Projektet genomförs i
samverkan mellan länsstyrelsen  och kommunerna i egenskap av såväl näringslivsutvecklare
som miljömyndighet samt näringsliv (delmål 3 och 4).

De verksamheter som producerar aska och slam kommer förr eller senare, p.g.a. lönsamhetsskäl
eller myndigheters krav, att tvingas söka en bättre lösning för hanteringen av dessa. Det innebär
också att det därmed finns potential att utveckla lönsamma företagsidéer inom detta område. För
att skapa konkurrens- och utvecklingsfördelar inom länet krävs en gemensam satsning av de olika
aktörerna i länet.

• Ett länsprojekt startas med uppgift att ta fram ny behandlingsteknik inom avfallsområdet.
Länsstyrelsen initierar projektet som bör ske i samarbete med verksamhetsutövare,
Mitthögskolan m.fl., och skapar tillsammans med t.ex. NUTEK resurser för denna
teknikutveckling (delmål 4).

Sanering av förorenade områden

• Sanering och undersökning av de mest prioriterade förorenade områdena genomförs senast
2005. Ansvariga är verksamhetsutövare och kommuner i egenskap av huvudmän samt
länsstyrelsen (delmål 5).

• Länsstyrelsen uppdaterar varje år det regionala programmet för arbetet med förorenade
områden (delmål 6).

• Kommunerna i egenskap av verksamhetsansvarig genomför reviderade riskklassningar av de
kommunala deponierna och upprättar planer för åtgärdande. Industrin genomför motsvarande
för industrideponier (delmål 6).

• Bidragsmöjligheter för att åtgärda kommunala deponier måste skapas. Ansvariga är
kommunerna (delmål 6).

• Kommunerna redovisar också förorenade områden i översiktsplanerna och anger vid behov
riktlinjer för markanvändningen inom dem (delmål 6).

• Alla potentiellt förorenade verksamheter inklusive aktiva undersöks översiktligt och
resultaten dokumenteras enligt Metodik för Inventering av Förorenade Områden, MIFO
(delmål 6).
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• Det främjande och förebyggande tillsynsarbetet inom kemikalie- och avfallsområdena stärks
och ges hög prioritet för att förhindra att nya förorenade områden uppkommer. Ansvariga är
tillsynsmyndigheterna i samråd med verksamhetsutövare (miljökvalitetsmålet).

• Vid behov kompletteras kontrollen för A- och B- verksamheter med fortlöpande
undersökningar av förorenade områden. Detta utförs i huvudsak av verksamhetsutövarna
genom god  egenkontroll i samverkan med tillsynsmyndigheterna (delmål 6,
miljökvalitetsmålet)

Kontroll över miljögiftssituationen i naturen

Nationellt och internationellt utpekas ett stort antal ämnen som prioriterade i
miljögiftssammanhang. Efter en närmare analys av gjorda undersökningar torde man dock, ur ett
västernorrländskt perspektiv, förmodligen kunna avskriva ett flertal. De kvarvarande måste dock
övervakas så att man från såväl myndighetshåll som från allmänheten har ett grepp om hur
gifterna sprids, halterna i naturen, hoten och riskerna, samt hur man undviker olämpligt intag
eller exponering. Denna verksamhet är inte ett delmål i sig utan är snarare en del i
uppföljningssystemet där resultaten visar hur snabbt och väl vi närmar oss det uppsatta
miljökvalitetsmålet, både avseende förekomst av miljögifter i naturprodukter och de ekologiska
systemen.

• De ämnen som kan anses utgöra ett hot mot människors hälsa och naturmiljön i länet skall
aktivt övervakas så att rekommendationer kan ges om vad som kan konsumeras utan
restriktioner och utgöra grund för prioritering av åtgärder. Ansvaret bör delas av landstinget,
länsstyrelsen och kommunerna i egenskap av miljömyndighet (miljökvalitetsmålet).

• Ett regionalt miljökvalitetsförbund bör skapas. Detta förbund skulle kunna bestå av såväl
producenter, livsmedelsindustri, handel och konsumenter. Avsikten är att man skall samverka
för att stimulera till en kvalitetssäkring och -deklaration av naturprodukter från länet. Här
finns tydliga möjligheter för landsbygds- och näringslivsutveckling samtidigt som man
förenar frågor som rör folkhälsa, yttre miljöfrågor och livsmiljö. Ansvariga är producenter,
livsmedelsindustri, handel, konsumenter, länsstyrelsen och landstinget (miljökvalitetsmålet)

Konsekvenser för miljö, hälsa och ekonomi

Miljömålen för Giftfri miljö bidrar också till Säker strålmiljö.

Hejda tillförseln av giftiga ämnen

Ger länet en mycket tydlig och sympatisk etisk profil och förbättrar arbetsmiljön inom länets
företag. En regional kompetens skapas inom miljöledning och miljöanpassad upphandling som
kan leda till statliga och privata arbetstillfällen och konkurrensfördelar hos länets företag.
Trovärdigheten ökar i vårt mål att kunna marknadsföra länet som ett område som ligger i den
absoluta frontlinjen vad gäller hållbar utveckling. Det skapar förutsättningar för bred tillämpning
av samtliga regionala miljökvalitetsmål.
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Åtgärda koncentrationer av giftiga ämnen

Leder till att vi bryter oönskade kretslopp och inför ett system för en långsiktig rening av vår
natur och närmiljö. Det medför också en kompetenshöjning inom teknik- och systemområden
som har en mycket stor global marknad. Det kräver ett samarbete som kan ge såväl ekonomiska
som miljömässiga samordningsvinster. Regionen har en stor potential att bli ett föredöme genom
hög kretsloppstillämpning och biobränsleanvändning och därmed utveckla teknik som leder till
minskade nettoutsläpp av koldioxid. En ökad återföring av harmlösa avfall till råvaror leder till
ett långsiktigare utnyttjande av begränsade naturresurser.

Inga förorenade områden
Riskerna för människors hälsa och miljön minskar. Värdefulla strand- och industriområden kan
åter användas till bostäder, handel och industri. Sanering av strandområden förskönar dessutom
vårt län väsentligt och ger åtkomlighet till vattnet på många platser där det inte är åtkomligt i dag.
Detta är positivt för rekreation och turism och leder till näringslivsutveckling, genom att
entreprenörer och konsulter får specialkompetens etc.

Kontroll av miljögiftssituationen i naturen

Kontrollen ger en trygghet beträffande kvaliteten hos länets naturprodukter och skapar en tydlig
kvalitativ bas för ekoturismnäringen och ökar livskvaliteten hos länsinvånare. Sammantaget
innebär detta att programmets genomförande kommer att medföra stora positiva konsekvenser för
människors hälsa och synen på vår natur, men också eliminera hinder för utveckling av näringar
som baseras på det som naturen producerar.

Resursbehov

Sektorsansvaret
Miljöledning och miljöanpassad upphandling samt hanteringen av farligt avfall och askor/slam
kommer att medföra ökade kostnader för verksamhetsutövare. Redan i dag har ett stort antal
företag infört miljöledningssystem. Avsikten är att investeringar inom dessa områden skall
innebära besparingar i framtiden genom att t.ex. mängden avfall och förorenade områden
minskar, men också utveckling av ny teknik som kan skapa nya marknader. Här bör
möjligheterna till särskilda projektmedel undersökas närmare.

Arbetet med att åtgärda befintliga förorenade områden i länet uppskattas kosta minst 600
miljoner kr. En förutsättning för åtgärderna, där ingen ansvarig verksamhetsutövare finns, är
statsbidrag. Kostnaderna för att bilda ett miljökvalitetsförbund beräknas till 100 000 kr.

Länsstyrelsen
Sammanställning av avfallsmängder kräver initialt 50 000 kr som engångskostnad och ingår
därefter i egenkontrollen-tillsynen-miljömålsuppföljningen. En förstudie för att utreda
förutsättningarna för regionala behandlingsanläggningar för förorenad jord, aska, slam och övrigt
avfall beräknas kosta 110 000 kr. Att inventera möjliga användningsområden för inert/harmlöst
avfall och stimulera användandet av dessa restprodukter/råvaror beräknas kräva projektmedel
motsvarande 300 000 kr.
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En förstudie för att utreda förutsättningarna för att ta fram ny teknik för att  för regionala
behandlingsanläggningar initieras av länsstyrelsen i samarbete med verksamhetsutövare,
Mitthögskolan m.fl. och beräknas kosta 300 000 kr.

För att nå delmål 5 om sanering och undersökning av förorenade områden krävs personresurser
motsvarande 800 000 kr/år under åren 2004 t.o.m. 2008. För inventering av förorenade områden
krävs personresurser mosvarande 1 200 000 kr/år under åren 2004 t.o.m. 2005. Ett program som
övervakar miljögiftssituationen i naturen kräver en betydande insatsökning jämfört med dagens
situation. Programmet beräknas kosta totalt ca 800 000 kr/år. I beloppet är inkluderat 250 000
kr/år för samverkan, planering, utvärdering och information. För målens genomförande krävs
också en betydande ökning av tillsyn och tillsynsvägledning inom miljöbalksområdet.

Landstinget
För information om samt kontroll av läkemedelsflöden i samhället krävs personresurser
motsvarande 100 000 kr/år.

Kommunförbundet
En årsarbetskraft för länsstöd till miljöanpassad upphandling (2004 – 2007) och en årsarbetskraft
för länsstöd till införande av miljöstyrningssystem (2004 – 2009) behövs för att nå miljömålen.
Resursbehovet beräknas därför till 1,2 Mkr per år under åren 2004 t.o.m. 2007 samt och 600 000
kr/år under 2008 och 2009.

Kommunerna
Den kommunala egeninsatsen för att åtgärda och undersöka prioriterade förorenade områden där
ingen ansvarig privat verksamhetsutövare finns beräknas sammanlagt till ca 20 milj. kr.
Inventering och riskklassning av deponier beräknas kräva personresurser motsvarande 80-120
arbetsdagar/kommun. Att ta in förorenade områden i översiktsplaneringen bör klaras med
befintliga resurser.
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Säker strålmiljö

Av Riksdagen fastställt miljökvalitetsmål

”Människors hälsa och den biologiska mångfalden skall skyddas mot skadliga effekter av
strålning i den yttre miljön”.

Regionala insatsområden med Västernorrlandsprofil
De områden som kan anses som särskilt intressanta ur en västernorrländsk synvinkel för att
minska befolkningens exponering för strålning rör exponering via inomhusluft och livsmedel. De
aktuella strålkällorna utgörs som regel av radon och dess nedbrytningsprodukter som härrör från
vår berggrund samt det nedfall av cesium-137 som väckte så stor uppmärksamhet i Europa 1986.

Radon i hus kan naturligt komma från marken, hushållsvatten eller byggnadsmaterial. På hela 80
% av Sveriges yta riskerar man att få radonproblem om husen inte är väl utförda. Vid
nybyggnation gäller att husets grundkonstruktion skall vara radonsäkert utförd (gäller
högradonmark) eller radonskyddat utförd (gäller normalradonmark). I Västernorrlands län finns
områden där bergrunden innehåller uranrika graniter, pegmatiter och apliter.

När radonhalten i inomhusluften överstiger 400 Bq/m3 som genomsnitt för hela året bedöms
olägenheter för människors hälsa föreligga. Om huset är byggt 1981 och senare gäller
gränsvärdet 200 Bq/m3. I regeringens prop. 2001/02:128 anges att nuvarande gränsvärden skall
gälla tills vidare. Avsikten är dock att före år 2020 ändra gränsvärdet för olägenhet till 200
Bq/m3. Enligt SSI och Boverket så bör lång sikt ingen individ utsättas för radonhalter
överstigande 50 Bq/ m3.

Om radongashalterna överstiger gränsvärdet kan olika typer av åtgärder vidtas, beroende på om
problemet orsakats av markradon eller blåbetong. Exempel på åtgärder är förbättrad ventilation,
tätning av bjälklag och rörgenomföringar, installation av radonsug m.m. Statliga bidrag för
åtgärder kan sökas hos länsstyrelsens samhällsbyggnadsavdelning.

En första insats för att minska riskerna med radon är att minska tobaksrökandet eftersom närmare
90 % av de som drabbas av lungcancer p.g.a. radon är tobaksrökare. I en svensk undersökning
framkom att de som inte varit utsatta för miljötobaksrök inte uppvisade någon riskökning med
ökande radonkoncentration. Västernorrland kan redan idag ses som en föregångare när det gäller
rökfria arbetsplatser men det förebyggande arbetet bör intensifieras och särskilt riktas mot barn
och ungdom.

Cesium-137 kan skapa strålskyddsproblem i samband med hanteringen av de askor som
uppkommer vid biobränsleanvändning. Då biobränslena kommer att få ökad betydelse för
energiproduktionen och det finns ett behov av att nyttiggöra askan i skogen och i andra
sammanhang kan innehållet av radioaktiva ämnen påverka möjligheterna till enkla lösningar.
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Regionalt miljökvalitetsmål

Strålning

1. Inga medborgare utsätts för strålning som överskrider gällande riktvärden. Inga medborgare
utsätts ofrivilligt för tobaksrök, i miljöer med radonexponering.

Kommentar: Som många andra miljökvalitetsmål har detta mål beröringspunkter med andra
miljökvalitetsmål. Nedfallet av radioaktivt cesium-137 medför här ett behov av att kombinera
mål för den säkra strålmiljön med mål för den giftfria miljön. Miljökvalitetsmål, delmål och
åtgärder som är gemensamma tas dock bara upp under Giftfri miljö.

Regionalt delmål

Strålning

1. Senast 2010 är radonhalten i alla skolor och förskolor lägre än 200 Bq/m3 och
radonmätningar har utförts i minst hälften av alla bostadsfastigheter.

Hur målen kan nås

• Radonhalten i alla bostäder, skolor och förskolor bör så snart som möjligt vara lägre än 200
Bq/m3, vilket förutsätter att de har undersökts och vid behov åtgärdats. Ansvariga är
fastighetsägarna (miljökvalitetsmålet, delmålet).

• Senast 2005 utförs kontrollmätningar vid all täktverksamhet som kan misstänkas hantera
radioaktiva material så att sådant material inte kommer till användning vid byggnation av
bostäder. Ansvariga är tillsynsmyndigheten (länsstyrelsen eller kommunen) och
tillståndsinnehavaren (exploatören) (miljökvalitetsmålet, delmålet).

• Länsstyrelsen utformar riktlinjer för hur radonfrågan skall behandlas vid granskning av hälsa
och säkerhet i kommunala planer. Riktlinjerna bör innehålla krav på planens
underlagsmaterial och planutformning, där det framgår hur man har behandlat radonproblem i
planen. Riktlinjerna bör även innehålla kriterier för när påpekanden bör göras
(miljökvalitetsmålet, delmålet).

• Radonriskkartor som pekar ut högrisk-, normalrisk-, och lågriskområden tas fram senast 2005
av samtliga kommuner. Radonriskkartor är ett av underlagen vid översyn av kommunens
översiktsplan eller detaljplaner (miljökvalitetsmålet, delmålet).

• Riktlinjer utformas för bedömning av radonrisk i samband med prövning av bygglov. Krav på
radonmätning vid om- och nybyggnation bör övervägas. Skriftligt informationsmaterial om
radon som riktar sig till bygglovssökande tas fram av kommunerna. Byggherren ansvarar för
att byggnaden konstrueras och utförs radonsäkert så att gällande gränsvärde för nybyggnation
underskrids (miljökvalitetsmålet, delmålet).
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• Senast 2005 har landstinget och kommunerna ha startat upp ett program för återkommande
information till allmänheten om strålsäkerhetsläget och sambandet mellan radon, aktiv och
passiv rökning för uppkomsten av lungcancer (miljökvalitetsmålet).

• Vid miljöinventering av byggnader bör radonmätning ingå. Ansvariga är fastighetsägarna
Borrföretagen bör analysera och inrapportera radonhalter vid borrning av enskilda brunnar
(miljökvalitetsmålet, delmålet).

Konsekvenser för miljö, hälsa och ekonomi
Beräkningar har visat att radonet i vår inomhusmiljö orsakar ca 350 dödsfall per år i landet. Av
dessa direktexponeras ca 300 för tobaksrök. Av den anledningen är det av största vikt att
informationsarbetet om tobaksrökningens risker prioriteras. Effekter av antirökkampanjer och
kunskap om sambandet mellan radon, miljötobaksrök och lungcancer bör minska oron hos de
som bor i ännu ej uppmätta och sanerade bostäder. Även om mycket kan göras via information
om rökningens synergieffekt så krävs ändå att problemet åtgärdas via en sänkning av
radonexponeringen. Detta bidrar också till miljömålet God bebyggd miljö.

Resursbehov

Sektorsansvaret
Den stora delen av analyskostnaderna liksom åtgärdskostnader kommer att falla på byggherrar,
verksamhetsutövare och fastighetsägare. Grundkostnaden blir förmodligen ca 500 kr/hus och
utfallet av denna indikerande mätning blir avgörande för om fortsatta mätningar och åtgärder
krävs. Man räknar grovt med att ett människoliv kan sparas via en investering på i
storleksordningen 100 000 till 500 000 kronor. Länsstyrelsen hanterar statliga stöd som finns för
detta ändamål. Den totala eller årliga åtgärdskostnaden kan inte uppskattas innan behoven är
undersökta.

Kommunerna
Kostnaden för radonmätning i skolor och förskolor beräknas till 1000 kr/byggnad. I den mån
länets kommuner inte redan är kartlagda med avseende på radonrisker så kan man beräkna att en
kartläggning kostar mellan 50 000 till 150 000 kronor per kommun. Att redan i ett
planeringsskede förlägga bostäder till områden med låg risk för markradon, samt att välja rätt
byggnadsmaterial bör vara självklara åtgärder och därmed inte anses förorsaka någon merkostnad

Den ökade mätverksamheten och behovet av information, sammanställningar, utvärderingar och
databaser kommer att generera ökade kostnader. Uppskattningsvis krävs att kommunerna avsätter
ca 150 000 kr/år  för att klara av detta och för information om tobaksrökningens konsekvenser.
Även här bör minskad tobaksrökning i förlängningen ge positiva ekonomiska effekter.

Länsstyrelsen
Arbetet med riktlinjer för hantering av radon i kommunala planer beräknas kosta 150 000 kr.

Landstinget
Epidemiologi och information förväntas kräva 300 000 kr/år, men får informationen genomslag i
form av minskad tobaksrökning så kan betydande kostnadsminskningar inom vården förväntas.
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God bebyggd miljö

Av Riksdagen fastställt miljökvalitetsmål

”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas tillvara och
utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt
och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas”.

Enligt Boverket måste målet tillämpas i ett samspel mellan sociala och kulturella mål för att den
goda livsmiljön ska främjas. Detta är ytterst en fråga för medborgarna, varför delaktighet och
demokratisk förankring i miljöarbetet är avgörande.

Regionala insatsområden med Västernorrlandsprofil
Enligt riksdagen ska en god bebyggd miljö ge skönhetsupplevelser och trevnad samt ha ett
varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur så att alla människor ges möjlighet till
ett rikt och utvecklande liv och så att människors dagliga transporter kan minskas. I våra glest
bebyggda delar av landet går det inte att åstadkomma denna mångfald i utbud utan att öka
resandet. Om vi kan minska miljöbelastningen från resor och transporter kan vi tillåta oss att resa
mer. Därmed ökar våra möjligheter att åstadkomma en regionförstoring, d.v.s. arbetsmarknaderna
blir geografiskt större.

Mötet mellan människor är den viktigaste förutsättningen för en fungerande stadsmiljö eller
glesbygd. En hållbar stadsstruktur erbjuder offentliga platser för både spontana och planerade
möten. Den goda staden och den goda bebyggda miljön, är trygg och tillgänglig för alla - unga,
gamla, barn, kvinnor och män, med eller utan funktionshinder.

Byggsektorns miljöpåverkan är stor. Sektorn svarar för ca 40 % av landets energianvändning.
Ett byggnadsverk har en livslängd om ca 60-100 år. Den gamla tekniken innebär att byggnader,
främst i glesbygd och vid behov, utan större konsekvenser kan lämnas utan uppvärmning en
längre tid.

Länets tidigare negativa befolkningsutveckling har lett till att stora delar av länets kulturhistoriskt
värdefulla miljöer står tomma och börjar förfalla. Detta påverkar trivseln för kvarboende och
besökande.

Västernorrlands historia är till stor del städer och byar som vuxit fram kring industrier och
verksamheter placerade vid vattnet. Flera av dessa verksamheter är nu nedlagda och områdena är
öde. Dessa områden är i stora delar förorenade, men då de ligger vid vattnet i eller nära större
samhällen utgör de en stor resurs om de saneras. Strandnära lägen är en tillgång för inte bara
rörligt friluftsliv och boende utan också för växt- och djurliv. Det är därför viktigt att klargöra hur
strandområdet långsiktigt bäst kan användas.

Våra samhällen har formats utifrån olika verksamheters behov under skilda epoker där nya delar
lagts till gamla och där man försökt anpassa nya funktioner till gamla strukturer. Även de
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teoretiska idealen för stadsplanering har varierat. Då många samhällen idag stagnerar i tillväxt
och verksamheter läggs ner eller flyttas står nu flera orter med trasiga stadsstrukturer och
förhållandevis utarmade miljöer. En återanvändning av exploaterad mark och s.k. gråzoner i bra
lägen är önskvärd.

Regionala miljökvalitetsmål
Två viktiga områden kan vara en grund för Västernorrlands miljöprofil. Två frågor som vi i länet
oavsett miljömål måste arbeta vidare med framöver:
• miljöanpassad teknik och länsinnevånarnas engagemang ger möjligheter
• positiv befolkningsutveckling som resultat av stärkt identitet, näringslivets ökade konkurrens

och en väl fungerande transportinfrastruktur.   

Dessa frågor går i många avseenden in i varandra. Om vi t ex utvecklar metoder för att
återanvända strandnära industriområden så kan det leda till bättre miljöer för oss själva och
kanske också till metoder som kan säljas in nationellt och därmed ge arbetstillfällen. Analysen av
regionala insatsområden innebär en profilering i fyra regionala miljökvalitetsmål för God
bebyggd miljö.

1. Livskvalitet och miljötänkande

En god livsmiljö för alla. För detta behövs planering för en hållbar samhällsutveckling, där
bl.a. sociala, kulturella, ekonomiska och estetiska värden tas tillvara, där tillgången till grön-
och vattenområden inte reduceras och där gång- och cykelnät samt allmänna
kommunikationer utvecklas. Förfallna eller förorenade områden har sanerats och givits ny
användning.

2. Regionförstoring.

Regionförstoring utan ökad miljöbelastning baserad på en långsiktigt hållbar
bebyggelsestruktur och på väl fungerande kommunikationer.

3. Bevara och utveckla kulturarvet.

Landsbygdens och tätortens kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse utgör både en ekonomisk
och miljömässig resurs för framtida permanent- och fritidsboende.

Ökad energiåtervinning  behandlas under Begränsad klimatpåverkan.

Regionala delmål

Det är många faktorer som skiljer miljömålet God bebyggd miljö från övriga mål. En av dessa
faktorer är att detta mål går in i de flesta andra mål och berör så många områden. En annan faktor
är att i just detta mål är det viktigt att för många frågor inte ange hur målet exakt ser ut, utan
istället uttrycka målen i mer generella termer. Arbetet med att påverka livsmiljöer omkring oss
innehåller ofta en målformulering dvs. att planeringsprocessen i sig själv är ett sökande efter
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målet och att målet bestäms under processens gång. Därför är de flesta mål inom God bebyggd
miljö uttryckta i generella termer och inte i siffror eller mer exakt formulerade slutmål.

Livskvalitet och miljötänkande

Vision för stadens utveckling
1. Den hållbara staden är unik. Varje stad har en egen identitet att utgå från, skapad av platsen,

historien, större anläggningar, byggnaderna och livet mellan husen. I arbetet ingår att utforma
även nya estetiskt tilltalande boendemiljöer, attraktiva för alla med mötesplatser, service - och
sist men inte minst, ett rikare kultur- och nöjesutbud. Dessutom ingår att främja god
arkitektur med en bebyggelsestruktur som möjliggör anslutning till fjärrvärmeanläggningar, ,
minskat behov av resor, grön- och vattenområden, ökade möjligheter till lokalt
omhändertagande av dagvatten, återanvändning av sanerade industriområden i omvandlade
centrala stadslägen mm. Pågående process t.o.m. 2020.

Nedlagda industriområden
Samordnas med delmålen under rubriken Förorenade områden i avsnittet Giftfri miljö.

Försköning av småcentra
2. Kommunala planer för vitalisering av centra i stadsdelarna och de mindre tätorterna finns

framtagna senast år 2010.  Strävan skall vara att utveckla vackra, tillgängliga och trygga
offentliga miljöer, att skapa träffpunkter och arbetet ska ske i samverkan med medborgarna.

Avfall och Avfallshantering i glesbygd
Allt avfall inklusive farligt avfall behandlas under Giftfri miljö, radon under Säker strålmiljö och
naturgrus under Geologisk mångfald.

Regionförstoring

Planer för transporter
3. Senast 2008 beskrivs transportsystemen i de kommunala översiktsplanerna. En redovisning

av och ett ställningstagande till hur miljöanpassade transportsystem skall utvecklas finns. För
att kunna genomföra en regionförstoring bl.a. utan ökande miljöbelastning krävs att andelen
resor med kollektiva transportsystem i förhållande till resor med bil ökar. Till år 2010 ska
denna andel öka med 10 % och med 20 % till år 2020 jämfört med år 2000.

Förnyelsebara drivmedel
Behandlas under Begränsad klimatpåverkan.

Bevara och utveckla kulturarvet

Planer
4. Strategier antas senast 2010 om hur arkitekturhistoriskt värdefulla miljöer och länets

kulturarv ska värnas och utvecklas. Även modernare inslag med högt gestaltningsvärde måste
bibehållas. Erfarenheterna läggs till grund för utformningsprogram för bebyggelse.
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Hur målen kan nås

Livskvalitet och miljötänkande

Kommunernas och länsstyrelsens roller i detta arbete är i första hand att planera, ställa krav och
följa upp. I vissa delar ligger även själva genomförandet på kommunerna men de största delarna
av genomförandet ligger på andra aktörer. Här är samverkan mellan myndigheter och
genomförare mycket viktig. Det gäller att skapa ett brett engagemang, att kunna föra ut
information ömsesidigt och att skapa en förståelse för behovet att genomföra förändringarna. Kan
miljöinsatserna även kopplas till ekonomisk lönsamhet så ökar naturligtvis möjligheterna till ett
genomförande. Ansvaret för denna samverkan ligger i huvudsak på länsstyrelsen och
kommunerna. Det är också väsentligt att medborgarna involveras i arbetet.

• Samtliga aktörer bör verka för samverkan kring miljöfrågor, attitydförändringar, förståelse för
behovet av förändringar och en effektiv informationsspridning (miljökvalitetsmål 1).

Arbetet med att uppnå God bebyggd miljö måste ske i dialog med länsinvånarna, såväl inom
ramen för översiktsplanearbetet som i övriga aktiviteter.

• Kommunerna och länsstyrelsen bör utveckla formerna för demokratiutveckling, så att
länsmedborgarna engagerar sig mer i samhällsplaneringen (miljökvalitetsmål 1, delmål 1).

I stora delar av målet God bebyggd miljö finns idag lagstiftning, normer eller andra styrmedel för
ett genomförande av målen. Detta gäller avfall, buller, radon, strandskydd m.m. Därför har det
inte i detalj utvecklats hur dessa mål ska nås inom det regionala arbetet. Sektoriella
åtgärdsprogram för grönområden, kulturmiljöer m.m. bör arbetas fram i växelverkan med
visionen/strategin för tätorternas utveckling, där helheten spelar större roll och perspektivet är
tvärsektoriellt och strukturellt övergripande. Det mesta av planering som berör mark- och
vattenanvändning och fysiska strukturer kan göras inom ramen för kommunernas översiktsplane-
och detaljplanearbete, om tillräckliga resurser finns. Det är här viktigt att såväl kommunerna
själva som länsstyrelsen för en kontinuerlig diskussion om vilka förändringar, inventeringar eller
annat som behövs i allas samverkan kring en hållbar samhällsplanering, så att miljömålen kan
vidareutvecklas.

• Inom ramen för den fysiska planeringen utarbetas en strategi/vision för kommunens tätorts-
och glesbygdsutveckling senast 2007 (miljökvalitetsmål 1, delmål 1).

• Kommunerna bör planera för en hållbar stadsutveckling, vilket innebär att bl.a. sociala,
kulturella, ekonomiska och estetiska värden tas tillvara, att tillgången till grön- och
vattenområden inte reduceras samt att gång- och cykelvägar, respektive kommunikationer
utvecklas (miljökvalitetsmål 1, delmål 1).

• Kommunerna och länsstyrelsen bör ta fram planer för vitalisering av centra i stadsdelar och
mindre tätorter senast 2010 (miljökvalitetsmål 1, delmål 2).

I ”Vision 2005 med perspektiv mot 2010” beskrivs ett Livsmiljöbokslut för Västernorrlands län,
under avsnittet Det goda vardagslivets län. Bokslutet är det första kända försöket att i Sverige på
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regional nivå samlat beskriva livsmiljön. Detta utvecklingsarbete som även integrerar folkhälso-,
välfärds- och miljöaspekter, sammanställdes i mars 2003. Livsmiljöarbetet syftar till att lyfta
fram länets starka sidor, men även det som behöver förbättras. Några av de viktigaste målen i
visionen är att uppnå en större öppenhet och en mer tillåtande atmosfär i länet - men även skapa
mötesplatser, planera för kompetensuppbyggnad och ge förutsättningar för kvalificerat arbete,
som attraherar unga människor.

• Kommunerna ska verka för ett attraktivt boende som stimulerar till nyföretagande och
utveckling av befintligt näringsliv, bibehållande av en god glesbygdsservice - samt ett rikt
friluftsliv och nära tillgång till såväl jakt som fiske (miljökvalitetsmål 1, delmål 1).

En väl samordnad vindkraftsetablering kan komma till stånd under förutsättning att lokalisering
och utformning sker på ett för stads- eller landskapsbilden harmoniskt och attraktivt sätt - så att
länets värdefulla natur- och kulturmiljöer bevaras och utvecklas. Vindkraften kan utvecklas i
lämpliga lägen - och i en omfattning som motsvarar ett nationellt förhållningssätt. Därför föreslås
inga särskilda energimål. Vindkraftspolicy för Västernorrland fastställdes i april 2001 av
länsstyrelsen.

• Detta strategidokument inom samhällsbyggnadsområdet ska integreras i kommunernas
fysiska planering, men används även i enskilda tillståndsärenden (miljökvalitetsmål 1, delmål
1).

I november 2002 sammanställdes Regionalt program för återanvändning av sanerade
industriområden. Det innehåller kunskap om förorenade områden, och riktlinjer för det fortsatta
arbetet. Informationsinsatser för en bred förankring fokuseras i programmet. Det utgör även ett
viktigt underlag för samordning med den fysiska planeringen och för resursinsatser.
Framtagandet av dokumentet har resulterat i att industrin för första gången i Sverige bidragit med
ekonomiska medel till statligt finansierade miljöprojekt.

• En policy för återanvändning av strandnära och nedlagda industriområden tas av
kommunerna och länsstyrelsen. Attraktiva bostäder i omvandlade och centrala stadslägen är
mycket eftertraktade, liksom områden ägnade för handel och industri. Detta arbete integreras
med framtagande av strandskyddspolicy, där vidgade möjligheter till boendemiljöer i
strandnära områden ska medverka till att upprätthålla en kommersiell, såväl som social
service i främst glesbygd.  (miljökvalitetsmål 1, delmål 1).

• Strategier eller program bör tas fram gällande bevarande och utveckling av större tätorters
gröna struktur. Ansvariga för dessa program är kommunerna. Dokumenten bör vara antagna
senast 2008 och grönområdena ha säkerställts senast 2015. Särskild uppmärksamhet riktas
mot brister och speciella tillgångar såsom stränder och våtmarker. Programmet utgår från en
helhetssyn (miljökvalitetsmål 1).

• Kommunerna bör se över hur dagvatten i tätorterna kan omhändertas på ett ekologiskt
hållbart sätt och senast 2020 bör metoderna vara i bruk. Dagvattnet från gator och hårdgjorda
ytor förorenar vattnen kring samhällena. För att reducera detta och för att göra vattnen
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badbara ska dagvattnet omhändertas så att föroreningar inte når hav, sjöar eller vattendrag
(miljökvalitetsmål 1).

Regionförstoring

Ansvaret för ett hållbart transportsystem är delat i regionen. Den länstransportplan som
upprättades i augusti 2003 analyseras för närvarande av regeringen. Planeringen syftar bl.a. till
introduktion av ny teknik, effektivare transporter och alternativa transportsätt. En
regionförstoring, där ett ökat resande inte resulterar i ökad miljöbelastning, eftersträvas

• Ett länsövergripande åtgärdsprogram utarbetas beträffande ett miljö- respektive
jämställdhetsanpassat och resursbesparande transportsystem som inkluderar ett regionalt
program för kollektivtrafiken. Åtgärden beskrivs under rubriken Transporter i avsnittet
Begränsad klimatpåverkan där även resursbehovet anges (miljökvalitetsmål 2, delmål 3).

Bevara och utveckla kulturarvet

Ett strategiskt kulturmiljöprogram, Utsikt mot framtiden - nya perspektiv , antogs i december
2002. Kulturarvsperspektivet vidgas och arbetssättet inom verksamheten avses bli mer inriktat på
löpande genomförande, uppföljning och utvärdering. Det stundande arbetet fokuserar tydligare på
näringsliv, livskvalitet, livsmiljö, livslångt lärande och internationell samverkan. På detta sätt
skapas goda förutsättningar för kulturarv och kulturmiljö att bli en positiv kraft i den regionala
utvecklingen.

• I den kommunala planeringen ska strategier finnas gällande det kulturella, historiska och
arkitektoniska arvet i städerna, industrisamhällena, de medeltida kyrkorna, länets
trähusbebyggelse, fiskelägena i skärgården, Sundsvalls stenstad - samt i nybyggda
bebyggelsemiljöer. Ansvariga är länsstyrelsen och kommunerna (miljökvalitetsmål 3, delmål
4).

• För att klarlägga hur landsbygdens och tätortens kulturhistorisk värdefulla bebyggelse kan
utgöra en ekonomisk och miljömässig resurs för framtida permanent- och fritidsboende ska
ett strategidokument tas fram, där delmål och åtgärder framgår. Ansvariga är kommunerna
(miljökvalitetsmål 3, delmål 4).

• Senast 2008 bör kommunerna ha inventerat hur bebyggelse används och bedömt hur
nyttjandet kommer att förändras fram till 2015 (miljökvalitetsmål 3).

• Kommunerna bör verka för att senast 2005 få till stånd en utredning som klargör vilka
tekniska lösningar och byggmetoder som är långsiktigt hållbara och mest lämpade ur miljö-
och hälsosynpunkt och som därmed innebär lägsta kostnad i ett livscykelperspektiv. Dessa
lösningar ska vara i tillämpning vid ombyggnad senast 2008 och möjliga att användas vid
nybyggnad senast 2012 (miljökvalitetsmål 3).
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Konsekvenser för miljö, hälsa och ekonomi
Omställning till ett hållbart samhälle kan komma att innebära fördelar som kan användas för att
utveckla länet. Nya arbetstillfällen kan skapas. Länet är exempelvis rikt på skogstillgångar och
markområden som kan nyttjas till produktion av bioenergiråvaror. Samarbete mellan det blivande
universitetet och näringslivet kan dessutom leda till vidareutveckling av ny teknik. Inom vissa
områden bör länet kunna bli ledande - t.ex. vad gäller bioenergi och snökyla.

En strategisk planering för en god livsmiljö, som med ekonomiska förtecken lyfter fram sociala,
kulturella, estetiska värden vid sidan av de ekologiska värdena, ökar möjligheterna att skapa
attraktiva boendemiljöer för alla.  Ökat initiativ avseende bevarande och utveckling av
kulturmiljöer ger ökad attraktionskraft. Detta kan utgöra en viktig ESDP-process (spatial
planning), med Västernorrlandsprofil.

Ett hållbarhetstänkande i planeringen bidrar till att skapa balans i stadsstrukturen. Förtätning,
omvandling och ombyggnad ger korta transportavstånd och hushållning med mark och material.
Täta och omsorgsfullt utformade stadsmiljöer med historiska inslag, eller nybyggda centrala och
attraktiva lägen, upplevs av många som trivsamma. Forskning visar tydliga samband mellan
tillgången på gröna områden och människors hälsa, upplevelse av stress och barns utveckling.
Grönområden i bostadens närhet minskar behovet av fritidsresor och gynnar särskilt socialt
svagare grupper i samhället.

Ökade möjligheter till spårbunden godstransport och ökad kollektivtrafik ger större möjligheter
för företag såväl som enskilda att stanna och etablera sig på mindre orter. Dessutom minskar
skaderisken i trafiken. Ökad användning av förnyelsebara drivmedel för transport ger
miljövinster. Flera trygga och trivsamma gång- och cykelleder minskar bilberoendet och är
hälsobefrämjande.

Lokala lösningar för avfall ger mindre miljöbelastning i form av transporter. Ett genomtänkt
system för hantering av avfall och avloppsvatten ger minimerad miljöpåverkan.

Livsmiljön och boendet ska stimulera företagande i såväl städer och större tätorter som små
lokalsamhällen. Ett näringsliv i länet som i ökande grad gör det möjligt för människor att välja
sitt boende utifrån livsmiljökriterier utan att göra avkall på möjligheterna till försörjning
definieras i länets regionala tillväxtprogram som ett boendebaserat näringsliv. Länet skall på
olika sätt verka för detta. Om ett engagemang kring miljömålen kan skapas finns förutsättningar
för olika typer av miljöföretag att etablera sig och efterfrågas i regionen. Utvecklingen av
hållbara transporter skapar förutsättning för ett företagande i närhet till bostaden och möjligheter
till ett rikt friluftsliv. I och med att det blir lätt att ta sig till och från arbetet samt att transportera
varor på ett miljövänligt sätt. Etablering av vindkraft på lämpliga ställen i länet skulle kunna
skapa arbetstillfällen och möjliggöra elförsörjning till avlägset placerade hus och
fritidsbebyggelse. Att återanvända förorenad mark frigör oftast attraktiva områden i närhet av
bebyggelse och stränder. Denna mark skulle kunna användas till t.ex. företagsetablering eller
bostäder. Satsningar inom kulturområdet kan skapa företag som är specialiserade inom ett
område som t.ex. konsultverksamhet med antikvarisk inriktning, men även andra företag som ser
utvecklingsmöjligheterna i länets kulturarv.
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Miljömålet God bebyggd miljö har starka kopplingar till hälsofrågor i och med att livsmiljön
påverkar livsvillkor, levnadsvanor, produkter och miljöer, vilket i sin tur påverkar folkhälsan.
Genom att öka delaktigheten och inflytandet i samhället, skapa sunda och säkra miljöer samt ge
möjligheter till fysisk aktivitet skapas förutsättningar för en god folkhälsa. Stressen minskar och
arbetsmöjligheter öppnar sig då kommunikationerna fungerar bra. Man kan känna ett
välbefinnande av att bo och vistas i en estetiskt tilltalande och intressant miljö med tillgång till
grön- och vattenområden, arkitekturhistoriskt värdefulla miljöer och spännande småcentra. Att
åtgärda förorenade områden frigör inte bara oftast attraktiv mark, utan minskar även risken för att
få i sig skadliga ämnen.  Miljömålen för ökad energiåtervinning och regionförstoring bidrar till
också till miljömålet Begränsad klimatpåverkan.

Alla de effekter som ovan nämns bidrar också i hög grad till att bygga ett samhälle för alla
människor och ger goda förutsättningar för att vi i länet ska kunna trivas med våra liv.

Resursbehov

Ett stort antal aktörer måste medverka för att dessa mål ska kunna uppfyllas. Detta gör det
mycket svårt att bedöma det totala resursbehovet. Samverkan kring miljöfrågor,
attitydförändringar, förståelse för behovet av förändringar och en effektiv informationsspridning
beräknas kosta 200 000 kr och rör samtliga aktörer. När det gäller effekter inom näringslivet bör
man kunna räkna med att dessa marknadsmässigt kan ta betalt för nedlagda kostnader.

Sektorsansvaret
Utöver kommunernas och länsstyrelsens planeringsinsatser erfordras investeringsmedel för att
bygga olika typer av kommunikationsanläggningar m.m. Storleken av dessa investeringar är ej
möjlig att bedöma innan planeringen är genomförd, men att det rör sig om mångmiljonbelopp står
klart.

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen kommer att ha en roll som samordnare och initiativtagare i ett antal projekt. En del
ingår i länsstyrelsens ordinarie verksamhet. Totalt kan särskilda planeringsinsatser m.m. avseende
livskvalitet och miljötänkande till ett värde av ca 150 000 kronor komma att erfordras.
Länsstyrelsen arbete för demokratiutveckling uppskattas kosta 10 000 kr och 50 000 för att ta
fram en policy för återanvändning av förorenade områden.

Kommunerna
Det största ansvaret för planering och genomförande av åtgärderna ligger på kommunerna. Här
bedöms en del av planeringsarbetet kunna ske inom ordinarie verksamhet. Utbildningsinsatser
kan behövas. En del planeringsinsatser måste sedan upprepas när nya förutsättningar uppstår.
Dessa kostnader är mycket svåra att bedöma. Huruvida dessa resurser kan utgöras av kommunens
ordinarie personal eller om det krävs insatser utöver dessa skiljer sig troligen mellan
kommunerna. Arbetet för demokratiutveckling uppskattas  kosta 40 000 kr. Planeringsinsatser
beräknas kosta ca 950 000 kr och framtagandet av en policy för återanvändning av strandnära och
nedlagda industriområden ca 150 000 kr. Frigörandet av tomter kommer att på sikt generera en
del pengar. För att ta fram strategier/program för gröna strukturer behövs 100 000 kr, och
ytterligare 150 000 kr för att utröna hur dagvatten på bästa sätt ska omhändertas. För att klargöra
hur landsbygdens och tätortens kulturhistorisk värdefulla bebyggelse kan utgöra en ekonomisk
och miljömässig resurs för framtida permanent- och fritidsboende bedöms 200 000 kr erfordras.
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En inventering av bebyggelsens användning och en bedömning av framtida nyttjande bedöms
kosta 150 000 kr och till en utredning som klargör bra tekniska lösningar och byggmetoder
behövs 150 000 kr.
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Geologisk mångfald

Regionala insatsområden med Västernorrlandsprofil

Samhällsbyggande innebär att nyttja naturresurser och att exploatera naturmiljöer. En god
samhällsutveckling förutsätter ett ansvarsfyllt nyttjande av naturresurser samt att skyddsvärda
naturmiljöer kan bevaras. Det i sig förutsätter djupgående kunskap om de geologiska miljöerna.

Geologisk mångfald är variationen i berggrunden, i jordavlagringarna, hos terrängformerna samt i
processer som påverkat och fortlöpande påverkar jordens yta. De geologiska bildningarna är
mångskiftande till form,
karaktär och ursprung.
Variationerna skapar en
geologisk mångfald med
olika geotoper. De utgör
ekologiska golv och har
grundläggande betydelse
för växt- och djurliv. En
ekologiskt hållbar
utveckling kan endast
åstadkommas utifrån ett
brett betraktelsesätt som
inkluderar en bevarad
geologisk mångfald.

Klapperfält i Norrfällsvikens naturreservat

Den geologiska mångfalden representerar såväl livsnödvändiga, vetenskapliga och pedagogiska
som sociala och kulturella värden och behöver bevaras för att:
-     säkerställa tillgången på dricksvatten av god kvalitet,
- säkerställa orörda, representativa och särpräglade inslag i landskapet,
- kunna tolka, och i framtiden omtolka, jordens och landskapets utveckling,
- ha tillgång till representativa och särpräglade geologiska bildningar för forskning, utbildning

och rekreation,
- förstå och följa de geologiska processerna,
-    bevara förutsättningarna för biologisk mångfald.
- säkerställa information om boplatser, fornlämningar och andra historiska lämningar.

Mot bakgrund av ovanstående är det motiverat att inrätta ett särskilt miljömål om geologisk
mångfald då Västernorrland i vissa avseenden har en unik geologi. Höga kusten är norra Europas
enda renodlade geovetenskapliga världsarv.

Den geologiska mångfalden ger likväl exploateringsmöjligheter som behöver kartläggas. Länets
berggrund är förhållandevis lite undersökt vad avser möjligheterna att finna såväl ickemetalliska
som metalliska mineral.
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Informationen om länets geologi behöver göras tillgänglig och spridas. Medvetenheten om
geologins betydelse för vårt län samt dess roll som en del i en hållbar samhällsutveckling behöver
förbättras. Enskilda geotoper och större landskapsavsnitt kan besitta såväl nyttjande- som
bevarandevärden. Utbyggnad av vattenkraften är ett av flera exempel där bevarande- och
nyttjandeintressen ställs mot varandra. Relationen mellan bevarande, nyttjande och utveckling av
naturresurser behöver beskrivas och förklaras. Informationssätten kan vara flera. Att nyttja
naturen själv för att åskådligöra och beskriva sådana företeelser är det mest uttrycksfulla och
pedagogiska sättet. En geologiväg med många stopplatser med bred och illustrativ information
om nyttjande och bevarande av naturresurser skulle ge länet en tätposition vad gäller ekoturism i
landet och norra Europa. Världsarvet Höga kusten är i sammanhanget ett naturligt nav.

Länets mångfald av geotoper behöver inventeras och beskrivas utifrån det vidare
geotopbegreppet. Arbetet kan bäst göras med utgångspunkt från målet om en långsiktig hållbar
utveckling och en bästa resursanvändning och samhällsnytta. Geotoperna kan då indelas enligt
följande:
• Geologiskt skyddsvärda formationer, forskning
• Vattenförsörjning
• Kulturlandskapet och kulturmiljön
• Resurshushållning och materialnyttjande

Geologiskt skyddsvärda formationer, forskning
Unika och sällsynta geotoper ska bevaras för framtiden. De är viktiga kunskapskällor och
historiebeskrivare och kan vara utmärkta studieobjekt och besöksmål. Vår generation har ett
ansvar att säkerställa orörda, representativa och särpräglade inslag i landskapet.   

Vattenförsörjning
Naturgrusförekomsters materialuppbyggnad är i de flest fall sådan att de fungerar som goda
vattenledare och renare av grundvatten. Begränsas nyttjandet till enbart produktion  av
dricksvatten utgör de i tiden oändliga resurser. Grusåsarna är en för samhället viktig naturresurs
för dricksvattenförsörjning. I Västernorrland finns goda förutsättningar för produktion av
dricksvatten av god kvalitet från grusåsar. Se även Grundvatten av god kvalitet.

Kulturlandskapet och kulturmiljön
Många grusåsar och sedimentområden bär spår från mänsklig aktivitet. Längs åssystemen och
näranslutande områden förekommer ofta fornlämningar t.ex. vanliga boplatser,
fångstgropssystem och samiska lämningar. Alla fornlämningar är skyddade enligt lag. Stora delar
av Västernorrlands län har efter den senaste istiden legat under havsnivå. Som följd av
landhöjningen har successivt nya landområden kunnat tas i anspråk.

Resurshushållning och materialnyttjande
Många bergarter är väl lämpade för ballastproduktion. Krossberg utgör i dag den viktigaste
materialbasen vid framställning av ballast. Stora tillgångar av naturgrus finns i grusåsar.
Tillgångarna är dock geografiskt ojämnt fördelade i landet. Åsgrus har tidigare svarat för en
betydande del av grusförsörjningen. Motstående intressen begränsar möjligheten att nyttja
naturgrus för täktändamål. Naturgrus kan ersättas med bergkrossmaterial för de flesta
användningsområden. Utifrån ett riksperspektiv har Västernorrland i dag en jämförelsevis
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framskjuten position vad avser hushållning med naturgrus. Andelen bergkross kommer att
fortsätta att öka.

Den totala uttagsmängden naturgrus kan minimeras genom att grustäkter lokaliseras till
fyndigheter där så stor andel som möjligt av det utbrutna materialet kan användas till ändamål
som annat material inte kan ersätta.

Flera grusåsar är inom begränsade avsnitt/sträckor sargade av mänsklig verksamhet och i
förkommande fall i sådan omfattning att en restaurering är omöjliga att genomföra. Dessa redan
påverkade åssträckor bör fortsättningsvis kunna nyttjas för täkt av naturgrus såvida inga andra
motstående intressen omöjliggör detta.

Länets åsar och älvmaterial har tidigare inventerats med avseende på framtida grusproduktion.
Även dessa inventeringar utgör ett av flera underlag och grund vid upprättande av
grushushållningsplaner.

Många geotoper kan skadas genom direkta ingrepp eller genom förändringar av pågående
processer. Såväl stora som små skador kan leda till att värdefulla geotoper, biotoper eller
fornlämningar går förlorade. En skadad formation kan kanske återskapas utseendemässigt men
dess funktion och bildningshistoria  kan aldrig återvinnas. Det är därför särskilt angeläget att
skydda åssträckor som är intressanta för framtida vattenförsörjning. Skyddet av säregna, hotade
eller i övrigt värdefulla geologiska miljöer och bildningar måste förbättras.

Insatsområdena inom miljömålet är kunskapsspridning, medvetandegörande, inventering och
skydd.

Regionala miljökvalitetsmål

Kunskap och information

1. Länet har en ledande position i landet vad avser ekoturism med särskild inritning mot geologi
och naturresursanvändning.

Geologiskt skyddsvärda formationer för vattenförsörjning och forskning

2. Inom geotoper med mycket höga naturvärden eller vattenskyddsvärden förekommer ingen
täktverksamhet eller exploatering som kan hota geotopernas skyddsvärden.

Kommentar: Insikten om vikten av en bevarad geologisk mångfald är en självklarhet i
planeringssammanhang. En länstäckande beskrivning och indelning av geotoper utifrån en
samhällelig bevarande- och nyttjandeaspekt finns att tillgå. Dokumentation av geotoper är en
normal åtgärd inför eller i samband med större exploateringar i landskapet.

Kulturlandskapet och kulturmiljön

Behandlas under miljömålet Levande skogar och Ett rikt odlingslandskap.
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Resurshushållning och materialnyttjande

3. Naturgrus nyttjas ej i tillverknings- eller byggprocess där alternativa  ballastmaterial kan
utgöra fullgod ersättning. Framtida naturgrustäkter skall ha en materialsammansättning som
bäst gagnar miljömålet om minimering av den totala uttagsmängden naturgrus.

Regionala delmål

Kunskap och information

1. Senast 2006 finns minst 5 anlagda geologiska besöksplatser för Världsarvet Höga kusten.

2. Senast 2008 har en ca 40 mil lång sammanhängande temaväg med inriktning mot geologi och
naturresursanvändning färdigställts.

Geologiskt skyddsvärda formationer för  vattenförsörjning och forskning   
3. Senast 2012 har minst 10 geotoper med högsta naturvärde och/eller högsta vetenskapliga

värden ett fullgott skydd.

Resurshushållning och materialnyttjande

4. Det  naturgrus som tas ur grusåsar fr.o.m. 2012 nyttjas i huvudsak endast för specifika
ändamål (då alternativa material inte kan ersätta naturgruset).

Hur målen kan nås
För att nå de regionala miljömålen krävs omfattande åtgärder på regional nivå.

Kunskap och Information

• De särskilt utvalda besökslokalerna inom Världsarvet Höga kusten har delvis projekterats.
Kvarvarande projekteringsarbete och utförande skall ske inom ramen för länsstyrelsens
ansvar för det grundläggande utvecklingsarbetet av världsarvet (miljökvalitetsmål 1, delmål
1-2).

• Genomförandet av en Geologiväg av internationell dignitet förutsätter en förankring (uttalat
stöd) och bred samverkan mellan aktörer som länsstyrelse, Mitthögskolan, centrala
myndigheter som Sveriges Geologiska Undersökning SGU och Naturvårdsverket, landstinget
vägverket, kommunerna, vattenproducenter, byalag, enskilda små och stora branschföretag,
markägare m.fl. (miljökvalitetsmål 1, delmål 1-2).

• Särskilda informationsskrifter i populärform om geologin skall utarbetas. Skolorna skall
uppmärksammas på möjligheten att nyttja de temainriktade studiemöjligheter som en
geologiväg av ifrågavarande slag erbjuder (miljökvalitetsmål 1, delmål 1-2).
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Geologiskt skyddsvärda formationer, forskning

• Kunskapen om länets geotoper skall förbättras genom ett omfattande inventeringsarbete i
länsstyrelsens regi. Resultatet av dessa utgör grund för ett vidare planeringsunderlag för
kommuner, länsstyrelse, Vägverk, ballastproducenter, Banverk m.fl. Av detta skall framgå
vilka särskilda geotoper som berörs samt deras skyddsvärden utifrån ett vidare perspektiv.
Planerade större ingrepp i naturen och annan exploatering av naturresurser förenas med krav
på utförd geologisk dokumentation när sådan saknas (miljökvalitetsmål 2).

• I naturvårdsplaneringen skall de mest skyddsvärda geotoperna  pekas ut och länsstyrelsen
skall ge dessa ett starkt och långsiktigt skydd. Riktad information till berörda markägare skall
genomföras. Länsstyrelsen har en central roll då frågorna är av interkommunal karaktär
(miljökvalitetsmål 2).

Arbetet med en länstäckande basinventering av grundvattengeotoper pågår. Den skall följas av
fördjupade undersökningar av de mest högpotentiella bildningarna.

• Senast 2006 finns en uppföljande, fördjupad undersökning av de mest högpotentiella
grundvattenförande geotoperna, vilket länsstyrelsen ansvarar för (miljökvalitetsmål 2).

• En länstäckande, översiktlig inventering, analys och värdering av viktiga geotoper, har
genomförts i länet senast 2008 utav länsstyrelsen (miljökvalitetsmål 2).

• Länsstyrelsen ska senast 2008 färdigställa en situationsrapport och en sammanställning av
skyddsbehovet för att nå måluppfyllelse om en bevarad geologisk mångfald
(miljökvalitetsmål 2).

• En bevarandeplan för geotoper är upprättad senast 2009 utav länsstyrelsen (miljökvalitetsmål
2, delmål 3).

• Senast 2012 har länsstyrelsen informerat berörda markägare/fastighetsägare om viktiga,
geologiska skyddsvärden (miljökvalitetsmål 2).

• Unika och sällsynta geotoper redovisas i kommunernas översiktsplaner senast 2010.
Riktlinjer för markanvändningen anges för att säkerställa geotoperna (miljökvalitetsmål 2).

Kulturlandskapet och kulturmiljön

Behandlas under miljömålet Levande skogar och ett rikt odlingslandskap.

Resurshushållning och Materialnyttjande

Utvecklingen under det senaste decenniet har varit att bergkross och morän i större utsträckning
än tidigare nyttjats för ballastproduktion.

• Ett restriktivt förhållningssätt vid prövning av täktansökningar vad avser naturgrusresursen
skall iakttas till förmån för ett ökat användande av bergkross och morän. En outnyttjad resurs
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i sammanhanget kan vara restmaterial från vattenkraftanläggningar och större
infrastrukturprojekt. Tillgången och tillgänglighet till sådant material skall inventeras senast
2008 utav länsstyrelsen. Länsstyrelsen har en central roll i detta arbetet då sakfrågan är av
interkommunal karaktär (miljökvalitetsmål 3, delmål 4).

• Andra sektorsmyndigheter än länsstyrelsen (vägverket, kommuner) kan genom sina
upphandlingar bidra till en fortsatt minskad användning av naturgrus. Kommunerna och
vägverket kan fastlägga riktlinjer för upphandlingar. Länsstyrelsen kan ha en medverkande
roll (miljökvalitetsmål 3, delmål 4).

• En ökad kunskapsspridning till de verksamma inom sektorn kan bidra till ett minskat
nyttjande av naturgrus. Kommunerna, länsstyrelsen, Vägverket, Banverket samt
ballastbranschen är ansvariga (miljökvalitetsmål 3, delmål 4).

• En inventering av morän med inriktning mot ballastproduktion har genomförts 2009 utav
länsstyrelsen (miljökvalitetsmål 3).

• Grushushållningsplaner kan vara vägvisande för branschföretagen inom ballastsektorn och ett
hjälpmedel i strävan mot en god hushållning med naturresursen. Huvudansvariga är
kommunerna men frågan har interkommunala inslag. Länsstyrelsens roll är främst att bidra
med kunskaps- och planeringsunderlag. Senast 2009 bör kommunerna ha tagit fram
grushushållningsplaner för de större konsumtionsorterna i länet. Planerna omfattar de
geotoper och landskapsavsnitt där inventeringsresultatet visat att täktverksamhet kan vara ett
prioriterat resursnyttjande (miljökvalitetsmål 3, delmål 4).

Konsekvenser för miljö, hälsa, säkerhet och ekonomi
En bevarad geologisk mångfald leder till en stärkt ekologiskt hållbar utveckling. Ett
genomförande av miljömålet innebär även ett tydligt ställningstagande för långsiktiga
planeringsperspektiv och ett bästa nyttjande av länets naturtillgångar. Skyddsvärda
landskapavsnitt och enskilda viktiga geotoper kommer att bevaras. För vattenförsörjningen
viktiga geotoper kommer att identifieras och skyddas. En ökad förståelse för naturlandskapets
utformning, uppbyggnad och bildningssätt kommer att nås liksom en ökad insikt och förståelse
för samhällets behov av att nyttja naturmiljöer och naturresurser. Samspelet och relationen mellan
att bevara, utveckla och nyttja enskilda eller sammansatta geotoper kommer att tydliggöras.
Turism med tema geologi bidrar  till att utveckla  besöksnäringen i länet. Ett framstående
exempel är Världsarvet i Höga kusten.

Resursbehov

Sektorsansvaret
Kostnaden för en Geologiväg av internationell dignitet och med i dag planerad stäckning
beräknas till 5 miljoner kronor. I beloppet ingår inte merkostnaderna för väghållaren (Staten) vid
anläggningsskedet eller för den fortsatta driften/underhållet. Projektets genomförande fordrar
bidrag/ utvecklingsmedel från staten/EU.  Medfinansiärer är branschbolag med anknytning till
geologi (gruvbolag, ballastföretag, betongtillverkare, kraftbolag, vattenproducenter, turistföretag
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etc.) vilka erbjuds medverka genom att överlåta ansvaret för utvecklandet av branschspecifika
besöksplatser och/eller bidrar till information eller direkta medel.

Naturgruset är att betrakta som en ändlig resurs om det enbart används för tillverkning av
ballastmaterial. En god hushållning med naturgrus förutsätter att alternativa material skall nyttjas
när så är möjligt. Ett genomförande av delmålet om ökad andel krossberg och motsvarande
minskad andel naturgrus beräknas inte innebära någon väsentlig merkostnad för samhället efter
grusskattehöjningen från 5 kr/ton till 10 kr/ton. Betongbranschen arbetar utifrån ett långsiktigt
perspektiv och strävar efter att minska nyttjandet av naturgrus. En omedelbar omställning, om
den är möjlig, är kostsam för företag och samhälle då rationella produktionsmetoder för
erforderliga materialfraktioner från krossberg inte finns att tillgå. En omställningsperiod för
materialanvändningen kan påräknas.

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är huvudaktör i genomförandet av miljömålet Geologisk mångfald. Ökade resurser
behövs för utförande av inventeringar, handlingsprogram och uppföljning. En översiktlig
geotopinventering beräknas pågå under åtminstone två vegetationssäsonger och fordra medel
motsvarande ca 1 200 000 kronor. En uppföljande, fördjupad undersökning av de mest
högpotentiella grundvattenförande geotoperna beräknas kosta utöver vad som hittills budgeterats
800 000 kronor. En inventering av restmaterial från vattenkraftsanläggningar och
infrastrukturprojekt beräknas kosta 200 000 kronor. En inventering av morän med inriktning mot
ballastproduktion beräknas kosta 500 000 kronor.

Resurbehovet för en situationsrapport om skyddsvärda geotoper och upprättande av en
bevarandeplan beräknas till 300 000 kr. Kostnaderna för skydd (marklösen) av specifika geotoper
och landskapsavsnitt  kan inte beräknas då uppgifter om lokalerna inte är kända. Miljömålen
innebär även att restaureringsåtgärder kan komma ifråga i förekommande fall. Här råder oklarhet
om möjlig finansiering. Löpande arbete med skydd av geotoper kan samordnas med
reservatsbildning av skogar, våtmarker och vattendrag. Kostnaderna för att utveckla och
iordningställa ytterligare minst 5 besöksplatser inom världsarvet kan uppskattas till 10 miljoner
kronor. Informationsskrifter om geologisk mångfald i populärform beräknas kosta 500 000 kr.

Kommunerna
Kommunerna har en huvudroll i framtagandet av grushushållningsplaner. Kostnaden för
framtagande av en sådan plan beror på valet av täckningsgrad men kan för normalfallet
uppskattas till ca 500 000 kronor per kommun, motsvarande 3,5 miljoner för länet totalt.



94

Ansvarsarter
Åtgärdsprogram för hotade arter som är i behov av riktade åtgärder finns upptagna under
miljömålen Levande skogar, Myllrande våtmarker samt Levande sjöar och vattendrag.

Den biologiska mångfald vi har i dag i vår natur är resultatet av 4-4,5 miljarder års utveckling
och anpassning. För cirka 2 miljarder år sedan uppstod den första biologiska livsformen på
jorden, den blågröna algen. Sedan dess har miljontals livsformer uppstått och försvunnit. Många
arter har försvunnit på naturlig väg men alltför många har utrotats av människans skövling och
exploatering. I dag finns cirka 1,4 miljoner kända arter på jorden. Att arter försvinner och nya
invandrar är en naturlig process som ständigt fortgår. Människan har dock genom sin påverkan på
naturlandskapet drastiskt förändrat livsvillkoren för en mängd växt- och djurarter.
Utdöendetakten har ökat avsevärt de senaste 400 åren. I ett globalt perspektiv sker artutrotningen
i vår tid tusenfalt snabbare än under tidigare perioder med högt artutdöende på jorden. För
närvarande beräknas att 2-5 % av totalantalet arter dör ut per årtionde och att 5-10 % av jordens
arter är hotade. I Sverige finns ungefär 70 000 arter av växter och djur. Av dessa är i nuläget cirka
4100 arter upptagna på så kallade rödlistor. Mer än 200 arter har försvunnit från landet sedan
mitten av 1800-talet. Rödlistornas klassificering baseras på Internationella naturvårdsunionens
(IUCN) indelning av arter i kategorierna Kunskapsbrist (DD), Försvunnen (RE), Akut hotad
(CR), Starkt hotad (EN), Sårbar (VU) och Missgynnad (NT).

I Västernorrlands län finns 693 rödlistade arter varav 260 räknas som hotade (CR, EN och VU).
Det är arter som löper risk att försvinna inom en nära framtid, eller arter vars överlevnad inte är
säkerställd på längre sikt, om inte hotfaktorerna snarast undanröjs. Den svenska klassificeringen
innebär endast en bedömning av arternas nuvarande situation inom vårt land och någon
avvägning beroende på förekomsten utanför landets gränser görs inte. Några av de hotade
arterna i rödlistan finns bara i eller har en betydande del av sitt utbredningsområde i
Västernorrlands län. Gentemot dessa arter, de s.k. ansvarsarterna, har länet ett "aktivt ansvar"
som innebär att hoten kartläggs och att ett åtgärdsprogram tas fram.   

Västernorrlands ansvarsarter (hotkategori inom parentes).
Odlingslandskapet:

Kärlväxter
-Rysk drakblomma (EN)

Fjärilar
-Mnemosynefjäril  (EN)

Skog och våtmarker

Kärlväxter
-Glesgröe (VU)
-Sötgräs (VU)
-Knottblomster (VU)

Lavar
-Glanstagel (EN)
-Långskägg (VU)

Svampar
-Hjärntryffel (EN)
-Liten spärrfjällskivling (EN)

Sjöar och vattendrag,
Stränder

Djur
-Flodnejonöga (EN)
-Flodpärlmussla (VU)
-Utter (VU)
-Flodkräfta (VU)

Skalbaggar
-Bledius littoralis (VU)
-Bembidion lunatum (VU)
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Uppföljning
I ett strategiskt och målstyrt framtida miljöarbete kommer miljöövervakningen att spela en central
roll när det gäller uppföljning. Miljöövervakningen har som huvudsyfte att beskriva
miljötillståndet och därmed vara det viktigaste instrumentet för att kunna stämma av om fastlagda
miljökvalitetsmål nås. Därför är det viktigt att det framtida miljöövervakningssystemet mäter
eller ger underlag för beräkningar av de mått och enheter i vilka miljökvalitetsmålen är angivna.

Mål för uppföljning

1. Alla regionala miljömål skall följas upp, såväl miljökvalitetsmål som delmål.

2. Ett finansierat uppföljningsprogram för miljömålen är i drift senast 2004.

Kommentar: Programmet med mål, uppföljningsmetoder, tidpunkter, kostnader och former för
redovisning beskrivs i sin helhet i ett särskilt dokument, Program för miljömålsuppföljning.
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Styrgrupp och arbetsgrupper

Styrgrupp

Gerhard Larsson, Landshövding (ordf.), Länsstyrelsen Västernorrland
Sten-Owe Danielsson, Kommunalråd, Ånge kommun
Ewa Söderberg, Landstingsråd, Landstinget Västernorrland
Jerker Karlsson, VD SCA Skog AB
Hans-Göran Isaksson, Länsjägmästare, Skogsvårdsstyrelsen Mellannorrland
Leif Kåsthag, Samhällsbyggnadschef/länsarkitekt, Länsstyrelsen
Leif Göthe, Naturvårdsdirektör, Länsstyrelsen (sekr. och projektledare)

Arbetsgrupp luft
Miljömål: Frisk luft, skyddande ozonskikt, begränsad klimatpåverkan, bara naturlig försurning
(utsläpp till luft) och ingen övergödning (utsläpp till luft).

Owe Kullerstedt (ordf.), Länsstyrelsen
Per Hansson (ordf.), Sundsvalls kommun
Kerstin Rungstad, Örnsköldsviks kommun
Per-Erik Larsson, Landstinget
Örjan Asplund, Vägverket Region Mitt
Karin Nytorp, Akzo Nobel Surface Chemistry AB
Åke Gustafson, SCA Graphic AB Sundsvall, Ortviken
Seth Östman, Västernorrlands Åkeriförening
Olof Björkqvist, Mitthögskolan, Härnösand
Adjungerad : Bernt Persson, Svenska Naturskyddsföreningen

Arbetsgrupp vatten

Miljömål : Levande sjöar och vattendrag, hav i balans samt levande kust och skärgård, bara
naturlig försurning, ingen övergödning, grundvatten av god kvalitet.

Leif Göthe  (ordf.), Länsstyrelsen
Marco Blixt/Ivar Sundvisson/Stefan Thorve, Länsstyrelsen
Maria Olsson, Länsstyrelsen
Karin Wennberg, Ånge kommun
Mats Bergmark, Sundsvall Vatten AB
Lena Ojala ,Vägverket Region Mitt
Peter Edwall, Franschach AB Väja
Lage Sandgren, Eka Chemicals AB, Stockvik
Bernt Persson, Svenska Naturskyddsföreningen
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Arbetsgrupp landskap
Miljömål: Levande skogar, myllrande våtmarker, ett rikt odlingslandskap.

Sören Hägg (ordf.), Skogsvårdsstyrelsen Mellannorrland
Pekka Bader/Leif Göthe, Länsstyrelsen
Martin Larsson/Jan Olsson/Anna Tjell, Länsstyrelsen
Robert Olsson, Länsstyrelsen
Birger Jonsson, Landstinget
Stefan Grundström, Timrå kommun
Bo Söderlind, Vägverket Region Mitt
Hans Nordin, Lantbrukarnas riksförbund
Per Simonsson, SCA Skog AB
P-G Strömmer, Norrskog
Jan-Olof Tedebrand, Svenska Naturskyddsföreningen
Adjungerad : Nils Nyholm, Hushållningssällskapet

Arbetsgrupp miljögifter
Miljömål: Giftfri miljö, säker strålmiljö.

Anders Lindström (ordf.), Örnsköldsviks kommun
Åke Bengtsson, Länsstyrelsen
Susan Björkqvist, Länsstyrelsen
Jan Melander, Landstinget
Mats Bäck, Sundsvalls Energi AB
Roine Morin/ Christer Fält, SCA Graphic AB Sundsvall
Eva Löfstrand, Akzo Nobel Casco Products AB,  Stockviksverken
Hans Bothorp, Svenska Naturskyddsföreningen

Arbetsgrupp bebyggd miljö

Miljömål: God bebyggd miljö

Claes Rogander (ordf.), Härnösands kommun
Birgitta Norberg, Länsstyrelsen
Torbjörn Svaan, Länsstyrelsen
Gunilla Rudehill, Sollefteå kommun
Anders Bolin, Sundsvalls kommun
Annelie Henriksson, Sundsvalls kommun
Ebba Åkerlund, Kubal, Sundsvall
Bo Söderlind, Vägverket Region Mitt
Hubert Jatko, Västernorrlands Byggmästarförening
Leif Olsson, Svenska Naturskyddsföreningen
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Arbetsgrupp geologi
Miljömål : Geologisk mångfald

Göran Nordin (ordf.), Länsstyrelsen
Lena af Geijerstam Unger, Länsstyrelsen
Stefan Grundström, Timrå kommun
Kent Olofsson, Grus och Betong i Norrland AB, Sundsvall
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Vill du veta mer

Besök länsstyrelsens hemsida www.y.lst.se
Under menyvalet Natur & Miljö hittar du mer information
om de regionala miljömålen. Här finns också en länk till
det regionala tillväxtprogrammet 2004-2007, där du kan få
veta mer om miljödriven tillväxt.
Du kan även ringa länsstyrelsen på tfn. 0611-34 90 00.

För mer information om det samlade
miljömålsarbetet i Sverige besök

www.miljomal.nu

871 86 Härnösand
Tfn. 0611- 34 90 00

www.y.lst.se
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