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ATT FÖRVALTA HAVSMILJÖN

Den svenska marina miljöövervakningen 
ger upphov till mängder av data. Dessa 
hanteras och presenteras på fl era olika 
sätt. Dels i större utvärderande rapporter 
som HAVET, men också i form av enklare 
indikatorfaktablad. Resultaten redo visas 
på varierande geografi ska skalor, antingen 
på nationell nivå, på havsområdes nivå 
eller på europeisk nivå. 

■ Den marina miljöövervakningens över-

gripande syft e är att ta fram resultat som 

ska ligga till grund för havsplanering och 

annan miljöpolitik. Detta syft e är betydel-

sefullt för lokala, regionala och nationella 

myndigheter inom Sverige såväl som för 

EU och de internationella marina konven-

tionerna för Östersjön (Helcom) och Nord-

ostatlanten (Ospar). Även globala utvärde-

ringar av tillståndet i den marina miljön 

behöver våra svenska data. Utformningen 

av Naturvårdsverkets nationella marina 

miljöövervakning är därmed inte enbart till 

för att kunna följa upp de svenska nationella 

miljömålen för havsmiljön eller för att ge en 

storskalig bild av miljötillståndet i svenska 

vatten. Exempel på specifi ka områden där 

den nationella miljöövervakningen fyller 

viktiga internationella behov är:

• EU:s vattendirektiv: God ekologisk 

status i kustvatten och övergångsvatten.

• EU:s marina direktiv: God miljöstatus i 

kustvatten och öppet hav. 

• EU:s habitatdirektiv: Bevarandepla-

ner och bevarandestatus för skyddade 

områden samt för naturtyper och arter i 

kustvatten och öppet hav.

• Helcom och Ospar: Tidsserieövervak-

ning för uppföljning av miljötillstånd 

och miljömål i Östersjön och Nordsjön.

För att resultaten ska kunna utvärderas på 

dessa olika geografi ska skalor, samordnas 

provtagningsmetodik, mätfrekvens och val 

av provtagningsplatser både inom Sverige 

och med andra länder. 

Större utvärderingar ger helhetssyn
Resultaten från miljöövervakningen ger 

underlag för fördjupade analyser av långsikti-

ga trender. De gör det också möjligt att utvär-

dera eff ekterna av de åtgärder som tillämpas 

regionalt, nationellt och internationellt, för 

att komma tillrätta med viktiga miljöpro-

blem. Sådana utvärderingar innebär en stor 

och tidskrävande arbetsinsats med många 

personer inblandade, men är också mycket 

användbara. De ger inte bara en övergripan-

de bild av miljötillstånd och påverkan, utan 

också av drivkraft erna till miljöutvecklingen 

i havet, samt samhällsekonomiska analyser 

och förslag till åtgärder. 

På det internationella planet tar de mari-

na miljökonventionerna Ospar och Helcom 

fram rapporter över tillståndet i våra omgi-

vande havsområden med mellan fem till tio 

års mellanrum. Rapporterna utgör besluts-

underlag för gemensamma insatser under 

de följande åren. Båda konventionerna 

har producerat sådana rapporter under 

2010. Som underlag till dessa övergripande 

tillståndsrapporter utarbetas också oft a 

rapporter med ett särskilt tema, exempelvis 

övergödning eller biologisk mångfald. 

På liknande sätt arbetar den europeiska 

miljöbyrån, EEA, som ger ut en genomgri-

pande rapport om miljötillståndet i Europa 

vart femte år. 2010 publiceras ”Miljön i 

Europa – tillstånd och utblick”, om tillstån-

det i miljön i EEA:s 32 medlemsländer till-

sammans med en utblick mot framtiden och 

Europas inverkan på den övriga världen. 

Vart tar alla data vägen? 
TOVE LUNDEBERG & SVERKER EVANS, NATURVÅRDSVERKET
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I Sverige publiceras rapporten HAVET 

varje år. Den redovisar tillståndet hos våra 

svenska havsområden så väl som de mest 

angelägna miljöproblemen. Rapporten 

baseras på den senast tillgängliga informa-

tionen från den nationella miljöövervak-

ningen och innehåller både fördjupningar 

och en sammanfattning som redovisar 

skillnaderna mellan våra olika havsområ-

den och konsekvenserna för de nationella 

miljömålen som rör havet. 

Faktablad redovisar färska resultat
För att lyft a fram tolkad information från 

specifi ka delar av övervakningsprogram-

men används oft a standardiserade fakta-

blad baserade på utvalda dataserier. Dessa 

uppdateras i de fl esta fall årligen. Jämförelser 

med uppsatta miljömål eller bedömningar 

baserade på bedömningsgrunder görs där 

detta är möjligt. Faktabladen produceras 

dels för uppföljning av miljömålen, dels i 

form av offi  ciell statistik. 

Indikatorerna för uppföljning av miljö-

målen omfattar både nationell och regio-

nal uppföljning där de miljömålsansvariga 

myndigheterna svarar för innehållet. Läns-

styrelsernas samordningsorgan RUS, Regi-

onalt uppföljningssystem, samordnar läns-

styrelsernas miljömålsuppföljning. Läns-

styrelserna ska under 2010 få möjlighet att 

presentera sina egna specifi ka indikatorer 

på Miljömålsportalen.

Naturvårdsverket har ansvaret för den 

svenska offi  ciella statistiken inom området 

miljö, som bland annat omfattar miljö-

tillståndet i havet. Exempel på marina 

övervakningsdata som används för detta 

är koncentrationer av bly och kadmium i 

fi sk, dioxin och PFOS i sillgrissleägg och 

beståndsutveckling och hälsotillstånd hos 

gråsälar. Dessutom redovisas bestånds- och 

hälsoövervakning av fi sk i årliga faktablad. 

Våra svenska data rapporteras också 

vidare internationellt för att ingå i Öster-

sjö- och Europagemensamma faktablad 

som publiceras av Helcom och av EEA.

Marina direktivet införs
Just nu pågår en process för att införa det 

marina direktivet i Sverige. För att bedöma 

om våra marina områden uppfyller god 

miljöstatus, och för att mäta eff ekter av 

olika åtgärder, ska miljötillståndet bedö-

mas utifrån ett antal kriterier eller deskrip-

torer (se faktaruta). I varje marin region ska 

länderna gemensamt komma överens om 

vilka specifi ka indikatorer som bäst beskri-

ver tillståndet för respektive deskriptor, och 

besluta vilka gränsvärden som ska gälla 

för god miljöstatus för respektive indika-

tor. Indikatorerna med sina gränsvärden 

kommer därmed att fungera som bedöm-

ningsgrunder för respektive region.

Användbara grunddata
Genom att grunddata från övervakningen 

fi nns tillgängliga hos Naturvårdsverkets 

nationella datavärdar kan en användare 

med särskilda önskemål hämta hem data-

serierna och bearbeta dem enligt sina egna 

behov och önskemål. Exempelvis har den 

marina forskningen användning av långa 

sammanhängande tidsserier av mätvariab-

ler för att verifi era hypoteser och studier av 

ekosystemets olika funktioner. 

Adaptiv övervakning krävs
Nya hot dyker också upp vid horisonten. 

Den pågående klimatförändringen skapar 

nya utmaningar för att följa upp och förstå 

de komplexa fysiska, kemiska och biologis-

ka orsakssamband som följer av förändrade 

temperatur- och salthaltsförhållanden. Det 

gäller också de ökande koldioxidhalterna i 

atmosfären som orsakar en minskad alka-

linitet hos havsvattnet. De långa ledtiderna 

mellan påverkan och eff ekter i havsekosys-

temen kräver långa och stabila tidsserier. 

En balans måste fi nnas mellan att behålla 

dessa långa tidsserier och att förändra dess 

innehåll och omfattning för att kunna fånga 

upp nya hotbilder. S

LÄSTIPS

Större utvärderingar:

HELCOM: http://www.helcom.fi /publications/

en_GB/publications/

OSPAR: http://qsr2010.ospar.org 

EEA: http://www.eea.europa.eu/publications

Indikatorfaktablad:

Svensk miljömålsuppföljning: 

http://www.miljomal.se/ 

Svensk offi  ciell statistik: http://www.naturvards-

verket.se/sv/Tillstandet-i-miljon/Offi  ciell-statis-

tik/Statistik-eft er-amne/

Svenska kustfi skdata: https://www.fi skeriverket.se/

vanstermeny/statistikochdatabaser

HELCOM: http://www.helcom.fi /BSAP_assess-

ment/ifs/en_GB/cover/

EEA: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps

Deskriptorer – marina direktivet. Förhållanden som kännetecknar god miljöstatus.

FAKTA

Biologisk mångfald bevaras.

Främmande arter förändrar 
inte ekosystemen negativt.

Kommersiellt nyttjande tillåter att be-
stånd av fi sk och skaldjur befi nner sig 
inom säkra biologiska gränser.

Alla delar av de marina näringsvävarna 
förekommer i normal omfattning och 
deras reproduktiva kapacitet är intakt.

Eutrofi eringens negativa effekter är 
reducerade till ett minimum.

Havsbottnens egenskaper 
påverkas inte negativt.

Mänskliga förändringar av de 
hydrografi ska villkoren påverkar 
inte ekosystemen negativt. 

Koncentrationerna av främmande ämnen håller sig på nivåer 
som inte ger upphov till föroreningseffekter.

Främmande ämnen i fi sk och skaldjur avsedda som livs-
medel överskrider inte fastställda nivåer.

Marint avfall orsakar inga skador på den marina miljön.

Tillförsel av energi inklusive buller ligger på nivåer som 
inte påverkar den marina miljön negativt.
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Indikatorer deskriptor 5: 

Indikatorklass Indikator

Fysisk
– kemiska

Tillförsel av näringsämnen

Koncentrationer av 
näringsämnen

Kvoter av näringsämnen 
(Si:N:P)

Siktdjup

Syrgashalt

Biologiska Klorofyll

Opportunistiska makroalger

Växtplanktons 
sammansättning

Perenna makrofyter
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