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Förord

Långtidsutredningen 1990 utarbetas inom Finansdepartementets struktur-
politiska enhet. samband utredningenl med har specialstudierantalett
genomförts. Huvuddelen publiceras bilagordessa till utredningensav som
huvudrapport.

Författare Föreliggandetill bilaga avdelningsdirektörär Lars Lund-
naturvårdsverk. tillKommentarer Lars Lundgrens arbetestatensgren,

skrivits Gunnarhar docent Bengtsson statens strålskyddsinstitut,av
professor Jernelöv Institutet för och luftvårdsforskningArne vatten-

författaren Kågeson Svenska Naturskyddsföreningen.Persamt
bilagan beskrivsl och analyseras vad bedöms dominerandedesom vara

miljö- och naturresursproblem under de närmaste två-tre decennierna.
skillnad jämfört flertaletEn med andra bilagor till långtidsutredningen är
det perspektiv inte ianläggs huvudsak ekonomiskt iär ställetatt utansom

naturvetenskapligt. Samtidigt är det uppenbart många de problematt av
behandlas i bilagan kan komma på avgörande sätt påverkaatt ettsom

samhällsutvecklingen under 2000-talet.
för långtidsutredningensAnsvaret bilagor föroch de bedömningar de

innehåller vilar respektive författare.på den kommandeAv huvudrappor-
framgår hur bilagorna har i utredningensanvänts arbete.ten

Finansdepartementets kontaktman varithar departementssekreteraren
Yvonne Fredriksson.

Stockholm i november 1989

HeikenstenLars
Departementsråd
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naturvårdsverkFörord statens-

intresseför det allt störresida gladanaturvårdsverks ärFrån statens
långtidsutredningarna.i samband medmiljövårdenförvisassom

Lundgren,fil dr Lars90 har utarbetatstill LUbidragethärDet av
innehållet,själv förnaturvårdsverket. Hanavdelningsdirektör på svarar

inom verket.fulltförankrasinte kunnattidspress utextremp. a. ensom
sammanfattning3.3-3.6 kan läsas rapporten.Avsnitten avsom en

bidragi LU medåterkomma nästakunnaförhoppning ettärVår att som
samhällsekonomin och deirollmiljövárdensgradi högreän tar upp

miljövården.framtidagäller deninfor detvi står närstrategiska val

1989i oktoberSolna
naturvårdsverkStatens

Valfrid Paulsson





tillståndElementens1

Luft/klimat
vidårsmedeltemperaturenhållanaturligt tillatmosfär bidrar attJordens

medel-atmosfär skullejorden saknatHadeplusgrader.kring 15jordytan
växt-Dennaminusgrader.18varit lågsåi stället s.temperaturen som

ochvattenångaluften bl.iflerapåhuseifekt beror att a.gasernaav -
naturligafrån jordytan. Dennavärmestrålningabsorberarkoldioxid -

människan.växthuseffekt förstärks avnu
industrialiseringeni medstigit taktatmosfären hariKoldioxidhalten

skogsskövling. Denuppodling,markanvändningändradföljdoch avsom. utsläppenglobalaförindustriell tid. Deunderhögre än25är procentcanu
tilli uppskattasdagbränslen kanfossilaanvändningkoldioxid vid avav

ochskogarNedhuggningfigur 1.årmiljarderomkring 5,5 avton per
-2tillskott 1beträknasmarkanvändningen ettförändring avgeavannan

år.kolmiljarder ton per

Årliga bränslen.fossilaförbränningfrånkoldioxidutsläppFigur av

Utsläpp,
miljarder

kolton

År 19351850

koldioxid, varderalika utsläppolja tillupphovKol och stora avger
miljardmindreför än lmiljarder kol. Naturgasen2 tondrygt ton svarar

tabell l.



från fossila 1985.Tabell Koldioxidutsläpp olika bränslen

Utsläpp,
miljoner kolton

Gas 800
Olja 2200
Kol 2200
Fackling 50av gas
Torv 30

5280

Källa."EG-kommissionen fl.m,

grundvidtas Pååtgärderutvecklingen måstekunna bromsaFör att nu.
tidatmosfären det långomsättning ilångsammaväxthusgasernas tarav

Ävenluften.ipåverkar halternabegränsning utsläppeninnan omaven
nivå, halternaoförändrad skullepåkunde hållasomedelbartutsläppen

tid.fortsätta avsevärdöka underatt
Sverige förhållan-industrialiserade länder harövrigai relation tillSett
energieffektivitet ihögberor bl.a. påkoldioxidutsläpp. Detdevis låga en

länder. Na-industrin jämfört med många andraiochbyggnadsbeståndet
idominerande rollkärnkraftensvattenkraftens ochturligtvis ocksåhar

elproduktionen betydelse.stor

Sverige1950-koldioxidutsläpp i 1987Figur tänkbarAntropogena utvecklingsamt
till år 2010 milj kol.ton
Koldioxid-
utsläpp
miljton
kol

,25 "

20 J

i /15
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År

fossila bränslen ochkoldioxidutsläppen från förbränningsvenskaDe av
i början Sedan har deindustriprocesser kulminerade 1970-talet. dessav

ungefär tredjedel.minskat Inomkoldioxidutsläppen medtotala ramenen
tredje-trafiken sina ungefärför minskning ökat utsläpp meddenna har en

koldioxidutsläppen.förTrafiken i dag 30del. procentca avsvarar
koldioxidutsläppen kommerFramtidsbedömningarna tyder på attatt

kärnkraftavveck-framförinte vidtas. alltöka igen motåtgärder Det ärom
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lingen trafikens tillväxtoch kan leda till ökade koldioxidutsläpp medsom
till fram till50 år 2010.procentupp

koldioxidutsläppenRiksdagen har beslutat i Sverige inte bör ökasatt
nivå har idag.utöver den de

i Sverige 1987.Procentuell fördelning mellanFigur 3. koldioxidutsläppAntropogena
olika källor.

Industrins
förbränning,
21°/-

FjärrvärmeBostäder.
service20% 14%

Forskningsresultat tyder på de globala koldioxidutsläppen måsteatt mer
halveras förän det skall möjligt begränsa temperaturstegringenatt attvara

till takt människorna och kan sig till. Vanligennaturenen som anpassa
temperaturökningen högst får 0,1antas att grader decennium,vara per

dvs. inte överskrida grad1 på 100 år.
Räknat energienhet koldioxidutsläppenär från koleldning omkringper

20 högre från oljeeldningän och omkring 60 frånprocent högre änprocent
gaseldning tabell 2. biomassa,När skogsbränsle, eldas bildasex. unge-
fär lika mycket koldioxid kol eldas.när Motsvarande koldiox-mängdsom
id binds emellertid skogennär varförväxer nettotillskottet till atmo-upp,
sfären kan tillsättas noll i tabellen.

Tabell 2. Koldioxidutsläpp energienhetför olika bränslen 1985:per

Bränsle Nettotillskott koldioxid tillav
atmosfären

Kol 25
Torv 28
Olja 21
Naturgas 15
Biomassa 0

Källa: Växthuseffekten, Statensnaturvârdsverk.

All den koldioxid tillförs atmosfären förbränning fossilasom genom av
bränslen och ändrad markanvändning emellertid inte där. Ungefärstannar
hälften absorberas växtligheten och haven.av
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ungefärKoldioxiden i dag för hälftenberäknas den ökadesvara av
växthuseffekten CFC-föreningar freoner bidramedan bedöms med

fjärdedel. dikväveoxid, och övriga växthusgaserMetan,uppemot ozonen
för fjärdedelen.den resterande Utsläppen dessasammantagetsvarar av

atmosfärenliksom halterna i har ökat kraftigt under 1900-ämnen - -
talet.

Klorfiuorkarboner CFC industriellt framställda produkterär som an-
jäsmedel i kylmedium, lösnings-bl. blås- och skumplast, ochvänds a. som

sprayförpack-avfettningsmedel, i kemtvättar drivmedel itvättvätska och
fluorkarboner framförningar. Bromerade haloner används allt som

brandsläckningsmedel.
kraftigt efterkrigsti-Användningen CFC och haloner har ökat underav

CFCden. närvarande destrueras varken eller haloner på något kon-För
användningen därför sikttrollerat sätt. Hela kommer på motsvarasatt av

atmosfären.tillutsläpp
i olika naturliga ibildas kärr och sump-Metan t.ex.processer, myrar

idisslande djur insekter. bildas i risfált,gas, och Det också bottenav av av
avfallsdeponier, vid förbränning vidi biomassa utvinningoch natur-avav

ofullständigtUtsläppen kända.ärgas. -
Dikväveoxid eller N20 medverkar dels till uttunningenlustgas av

ozonskiktet, till jordens Dikväveoxiddels påverka värmebalans. bildasatt
naturligt mikroorganismer i i nitratmarken och havet omvandlasnärav

denitrifikation. flödenatill kvävgas Storleken de naturligaav av
dikväveoxid mycket osäker.är

for dikväveoxid i förstaMänniskan påverkar det naturliga kretsloppet
odling gödsling nedhuggning bränninghand och mark, ochgenom av av

förbränning fossilaskog och bränslen.av
Ozon 03 skiljer sig från övriga växthusgaserna bildas ide detattgenom

atmosfären. finns inga förekommersåledes utsläpp OzonetDet av ozon.
atmosfärens skikt troposfáren stratosfá-i nedersta och högre ibåde upp

ökning i troposfáren skadlig förren. En ozonhalten skog ochär växterav
för människor. stratosfariska ozonskiktetoch också Det utgörozonet - -

skadligskydd solinstrålning.däremot ett mot
Människan påverkar ozonbildningen i atmosfären utsläppgenom av

föroreningar. i förstaolika Utsläpp hand kväveoxider, kolväten ochav
koloxid till bildas jorden i troposfáren.leder det näraatt mer ozon

flesta växthusgaserna har lång uppehållstid i atmosfärenDe mycketav
sprids jämnt i lufthavet. Effekterna därföroch oberoende utsläp-är av var

viss mängd koldioxid har effekt klimatet sigsker. En påpen samma vare
i Sverige i Kina.släpps ellerden ut

utvecklingen inom energisystemenOm och andra delar ekonominav
fortsätta ungefärskulle i banor hittills, befaramåstesamma som man en

kraftigt växthuseffekt. fallökad Växthusgaserna skulle i så kunna en
effekt fördubbling förindustriella koldioxidhaltenmotsvarande denen av

under de 30- 50 åren.redan närmaste
Klimatmodellerna pekar höjning globaladen medeltempera-mot en av

förändringtill grader. En sådan medeltemperaturenmed 1,5 4,5turen av
förefalla liten. emellertid jämföras klimatetkan ganska Den bör med att

sista 1000 åren inte varierat med halvannan grad.under de än Denmer
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omkring 5istiden baraunder denmedeltemperaturenglobala senaste var
i dag.lägre ängrader

ochvissa områdenjordklotet. Ijämnt fördeladinte överHöjningen är
4 enligt10 gradermed 8kunna ökaårstider skullevissavid temperaturen

Skandinavi-ivintertemperaturengällermodellberäkningama. Detta t.ex.
förändra både nederbör-i sinuppvärmningen väntasökadeDen turen.

blir detvissa områdenjordklotet. Ifördelning övermängd ochdens
ikontinentema deinreöka. I detnederbördeni beräknasandratorrare, av

sikt.markfuktigheten på långminskartempererade områdena
stiger. Uppskatt-nivåtill havsytansocksåhöjd lederEn atttemperatur
viddecimetervarierar mellanhur mycket tempera-ningarna ett enparav

flera gradersvidochturhöjning kring grad än temperatur-metermer enen
inom 60idagmänskligheten levertredjedelhöjning. Närmare aven-

från kusterna.kilometers avstånd
osäkerheter.behäftade medmodellberäkningama ärrefererade storaDe

kraftigslutresultatettillförlitligt bedömasättsvårt påDet är ettatt enav
jordens klimat. Enbestämmerkompliceradestörning de somprocesserav

såväl deexempelvis påverkakommauppvärmning kan storaökad att
potentielltcirkulationen i medhavencirkulationluftströmmarnas som

effekter i olika delarsvårförutsägbarasamtidigtstarkamycket avmen
världen.

klimatmo-Omtio blir avgörande.årendeUtvecklingen under närmaste
påtid kunna teckentillförlitliga under dennabördellerna är ense

temperaturstegring.onormal
konsekven-ekologiskaför dehittills gjorts talarberäkningar attDe som

i andraSverige mångamindre i änväxthuseffekt blirökadserna av en
Om havsström-överraskningar.förfinns dockländer. Det stort utrymme

Sverigeikan konsekvensernapåverkas,skulleGolfströmmen,texmarna,
dramatiska.bli mycket

Modellberäkningar tyder på att
Sverige 3i nordligaste och -4höjs gradermed 3- 5medeltemperaturenO

Sverigeigrader södra
avdunstningennederbörden ökar även0 men

dagarförlängs med 50vegetationsperioden0 ca
förvintem,månad påförlängs, dels medperiodenisfria åretden0 enav

våren.dels med påen
Sverigesi första hand södranivå påverkarhöjning havsytansEn av

vissa områden eroderas,liggande områden översvämmas,kuster. Lågt
ochanvändbarhetenin kan begränsaoch yt-saltvatten tränger av
förbiotopersin betydelseförlorarvissa strandängargrundvatten, som

ivattenomsättningennederbörden ökar påverkasfåglar. Om naturenbl. a.
frånnäringsämnenUtlakningeni tätbebyggda områden.också avmen

i ochdagvattensystemöka. Flödetskogsmark kanjordbruks- och vattenav
från behandlingsver-Bräddningenöka.behandlingsverk kommertill att

sannolikt öka.ken kommer att
Klimatpåverkan kansannolikt öka något.tillväxt kommerSkogens att

skogsbruk.möjligheter för svensktochbåde problemskapa
därbedrivas delar landetstörrekunna överJordbruk kommer att av

idag bundnagrödor ärtillåter odling. Många demarkegenskaperna somav
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Övervintringentill södra Sverige kommer kunna odlas längreatt norrut.
höstoljeväxter i mellansverige kommer sannolikt förbättras.t.ex. attav

Det kommer bli möjligt införa i södra Sverige ochatt odlaatt arternya
förändrade klimatsituationendem där. Den kommer sannolikt i samver-

förhöjdkan med koldioxidhalt öka produktionen.atten
jämförtEn ökad nederbörd idag,med kan medföra ökade skördeskador

svårigheteroch vissabruka ler- mjälajordar,och bl. i de mellansvens-att a.
ka slättbygderna. En ökad kombinerad luftfuktighetmed högretemperatur
ökar risken för parasitangrepp. Koloradoskalbaggen kan etable-antasex.

sig i Sverige. Efterfrågan på bekämpningsmedel kan komma öka.attra
Kombinationen nitrifikationökad i mark och ökad nederbörd kom-av en

nitratutlakningen.öka Den klimatförändringen kan dockatt antagnamer
innebära möjligheter förökade odling fånggrödor, vilket skulle kunnaav
motverka utlakningen.

Detta högst preliminäraär slutsatser. Det svårtär bedöma hur detatt
jordbruketsvenska påverkas klimatet förändras.om

finnsDet strategier införtvå tänkbara hotet dramatisk förändringom en
jordens klimat. innebär försökerDen avvärja ielleratt vartav ena man -

fall förväntadedämpa den klimatändringen åtgärder hind-genom som-
halterna olika frånväxthusgaser fortsätta i atmosfären.ökaatt attrar av

innebärDen andra klimatet förändras ioch ställetatt accepterar attman
inriktar sig på underlätta anpassningen till ändrat klimat. kombi-Enatt ett
nation dessa strategier blir sannolikt ofrånkomlig det långatt tarav genom
tid innan utsläppsändringar medför effekt.någon

i förutsägelserfinns dag mycket osäkraklimatmodellerDe ger omsom
temperaturändring fördela sig jorden.skulle över Det dessutomhur ären

förändringar molnighet,förutsäga i snötäcke, nederbördmycket svårt att
regioner. bedöma framgångsrikai olika .Det också svårt hurär attm. m.

bli.för utsläppen växthusgaser kommeråtgärderna begränsa attatt av
förordasåledes särskilda anpassningsåtgärder.Det är svårt några Detatt

ändamålsenliga för framtidenoch den närmastemest attsynes nu vara
ansträngningarna tillkoncentrera de åtgärder syftar till så långtattsom

möjligt klimatförändring.begränsasom en

3. Koldioxidutsläpp från olika aktiviteterTabell förbrukar fossila bränslen.som

Utsläpp, kg kol/år
Framställning distributionoch matav
för 160en person
Uppvärmning villamedelstor medav en
oljeeldning 2700
Körning med personbil i 500 mill 100len

flygning Stockholm-En o. r.
Mallorca räknat I40per person

Källa: Växthuseffekten, Statensnaturvårdsverk.

Åtgärder för begränsa koldioxidutsläppen berör i förstaatt hand ener-
giproduktionen och finnsDet inte några reningstekniskatransporterna.
lösningar tillgå. kraftigt förbättradEn energihushållningatt och över-en
gång till förnybara energislag, biobränslen och vindkraft, framstårex.
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svårigheternaviktigaste minska utsläppen. De störstade vägarna attsom
itekniska. ligger kunna ändrai fall de Dedetta knappastär attsnarare

förhållanden finna lämpliga styrmedel.institutionella ochattityder och att
fordon, förändringar i trafikenstransportsektorn kan bränslesnålareInom

till alternativa hastighets-sammansättning, övergång bränslen,ochvolym
bidra till minska koldioxidutsläppen. Det ocksåbegränsningar ärattm. m.

skogsförstörelsenvikt nuvarande och ersättsdenstörsta stoppasattav
Förbättradnyplanteringar skötsel.med och

koldioxid till atmosfärenminska nettotillskottetväsentligt ärFör att av
fossilanödvändigt minska användningen bränslen totalt Endet sett.att av

till olja ändå spelaomfördelning från kol och kan kommaviss attnaturgas
befarade klimatändringarnabidra till förskjuta deroll att atten genom

i tiden.framåt
miljörisker,kärnkraftens kan konstateraOavsett hur bedömer manman

befarade klimatför-för avvärjakärnkraft inte deräckerenbart attatt mer
Även fördubblades skullekärnkraftkapaciteten i världenändringarna. om

kärnkraftenmarginellt. Det beror påkoldioxidutsläppen bara påverkas att
energiförsörjning ca 5 procent.för liten andel världensså avensvarar

ijorden troposfären verkarfinns i atmosfären närmastDet ozon som
stratosfariskamedan detförsta hand växthusgas ozonet ozon-som en -

människor, djur och"solglasögon". skyddarjordens Detskiktet är-
stratosfäriskaultravioletta strålning.farliga Detsolensväxter mot ozon-

naturligt. perioden 1969-1986Underoch brytsskiktet produceras ner
minskat i tjocklek.jordenozonskiktethar runt

UV-strålning-medföra ökningozonskikt kommerEtt atttunnare en av
för biologiska påsin få konsekvenser hela detkan iDet systemetturen.

immunförsvar ochminskatmänniskan innebär det bl.jorden. För etta.
beräkningar minskningpåögonsjukdomar. Dessutom tyder att avenmer

ökning fallmedföra antaletozonskiktet kommermed procent att en aven
minsk-innebärfyra För växternahudcancer med närmare procent. enav
medförvilketförändring fotosyntesen, bl.ozonskiktetning a.avav en

fiskyngelalger ochvissa haven kommerskördar grödor. Isämre attav
näringskedjan i hela ekosyste-i haven, kanEftersom grundenskadas. de är

rubbas.met
uttunningklimatpaverkan ochfinns mellansambandDet ett ozon-av

CFC-föreningari första handvissa växthusgaserskiktet att mengenom -
stratosfáren förbrukai ochdikväveoxid kanockså tränga ozon.upp-

ozonskiktet haloner.effekt harliknande påEn
användning vidför sinCFC-föreningarna stabila väl lämpadeär ämnen

kemiska stabiliteti vissa deras görolika industriprocesser och Justvaror.
tillatmosfären, vilket i sin delivslängd i lederde har lång attturatt

stratosfäreni och däri troposfären och kanansamlas tränga reageraupp
förstöra flera ozonmolekyler.kanenda kloratommed En tusenozon.

nedbrytningenviss tidsfördröjning tillVarje bidrar medutsläpp aven
ef-ochfinns inget geografiskt samband mellan utsläppozonskiktet. Det

fortfarande ifinns de99% CFC släpptsfekt. den mängd utsomav-
atmosfären.inedre delarna

framställda produkterindustrielltCFC-föreningarna och halonerna är
hittills lik-Erfarenheternaför antal ändamål.används begränsatettsom
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gjorda utredningar pekar det finna substitut förgår CFCmot att attsom
praktiskt överallt där det används. Det alltså tekniskt möjligt såärtaget att

Ävenhelt använda CFC. halonernasluta torde gå medersättagott attsom
ofta miljövårdsområdet,andra Men det så på kapplöp-ämnen. är, som en

ning tiden.med
växthuseffekten miljöpro-Uttunningen ozonskiktet och globalaärav

internationellt M0ntreal-över-blem. kan bara lösas samarbete.De genom
förbundit sigfrån 1987 innebär antal länderenskommelsen att ett att

årsförbrukningen fem viktigaste CFC-föreningarna medminska deav
50% Sverige20% 1993 1993- 1998. har vi längre.1986- och med I gått

för innebär minskning 50°/0avvecklingsplanen CFC medDen svenska en
avveckling till 1995.till 1991 och en

Eftersom svenska utsläppen olika förde växthusgaser baraav svarar en
bråkdel de globala utsläppen kan svenska åtgärder i sig lika liteav som
åtgärder i andra mindre länder påverka halterna växthusgaser i atmo-av
sfären särskilt mycket.

intensivt för få fram konvention till atmosfä-Ett arbete förskyddatt en
förutseskan Siktetunder de åren. inställtnärmaste är på attren en

konvention klimatförändringar skall vidkunna undertecknas denmot
världskonferens miljön tillplaneras år 1992.om som

och havKustvatten

föroreningspåverkanför skilda slagSverige mångaHaven utsättsrunt av
punktutsläpp ochländer, delsfrån Sverige och angränsandebåde som

atmosfärenvia och meddiffus avrinning, långvägadels transportgenom
anslutning tillvanlig ilokal påverkanBetydande ärhavsströmmarna.

utanförkraftverk Områdenaindustrier, industrikomplex,större stor-etc.
Vissautsläpp.tidigare och pågående kommunalapåverkadestäderna är av

näringsämnen från jordbruksmarken.läckagekustområden påverkas avav
från petrokemisk industri fråntillförs föroreningarBohuskusten samt

industri i och också från andraskogsindustri och södra Norgeannan
Västtyskland, med havsström-länder, England och transportgenomsom

eutroñerat vissablivit bottnarhar under år såKattegatt attsenaremarna.
Skäldervi-Situationen itidvis syrebrist. Laholmsbukten ochdrabbats av

Öresund kraftigt förorenatsärskilt allvarlig. relativt bådeken är är av
närsalttillforsel från jordbru-industriella kommunala utsläppoch samt av

likartad i Laholmsbukten. SmålandsSituationen i Hanöbukten denket. är
Östergötlands föroreningspåverkademinst kust-och kust torde denvara

vikens främst skogs-i Bottniska kust starkt belastadsträckan landet. är av
få,organiskaindustrins utsläpp bl.a. klorerade och någraämnenav av

metaller.punktutsläppstora avmen
förekomst effekter iorganiska ochtoxiskaKunskaperna ämnensom

ivattenmiljön ofullständiga. utsläpp haven bedömsDeär somsom nu
problemen undersärskilt allvarliga kommer de störstaoch utgöraattsom

Ävenframöver stabila organiska och närsalter.överskådlig tid ämnenär
medföra allvarliga störningar.oljatoxiska metaller och kan
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Närsalter eutrofiering-
tidigtEtt miljöproblem i sjöaruppmärksammat och igen-vattendrag var

växning fiskdöd följdoch frånutsläpp avloppsvatten indu-som en av av
strier samhällen. Genomoch den satsningen behandlingsverk förpåstora
kommunala och industriella avloppsvatten under 1960- och 1970-talen
uppnåddes påtagliga förbättringar. Ett slående Stockholmexempel är vars

Ävenblivit fiskrikabadbara och mitt i storstaden. sjöarnavatten om-
inte alltid sig,reagerade tänkt betraktades övergödningen eutro-som man
fieringen i slutet 1970-talet problem på god väg lösas.ett attav som

emellertidProblemet dök på i början 1980-talet denna gångnyttupp av -
i kustvattnen.

Närsalter, framför fosfor ingår iallt och kväve, ekosystemet i ellermer
mindre komplicerade kretslopp. alltför tillförselEn närsalter med-stor av
för småningom förändringar iså på övergödning. Vanli-grundsystemet av

syrebrist i bottenvattnet, algblomning förstär och ökande,symptomga
Övergödningvid ökad övergödning, minskad eller död bottenfauna.men

fiskdödkan också leda till syrebrist. förändringarOckså andragenom
tilltagandeorsakade övergödning, minskande före-anses vara av en ex.

yppigarekomst blåstång och grönalgsbårder längs klippstränderna lik-av
den allt vanligare förekomsten giftiga planktonalger.som av

övergödningDe på är resultatet stadigt ökadsymptom nu ser av en
tillförsel närsalter under flera decennier. Redan 50-60-under och 70-av

kunde registrera kraftigatalen på övergödning inomsymptom storaman
kustområden utanför många städer, Stockholm, Helsingfors,större ex.
Leningrad, Gdansk, också mindremånga städer. Genom satsningenmen

fosforreduktionpå avloppsvattnet har situationen i Stockholms ochav
vissa därefter förbättrats.andra områden förändringarMen rad i öppnaen
Östersjön påminner idem lokalt eutrofierade recipienter harsom om

Östersjöområdet, Öster-iuppträtt delar mildareän karaktär.av om av
sjöns djupvattenmassor har fleraunder år uppvisat successivt försämrade
syreförhållanden.

Övergödningen vissa marina miljöer, Laholmsbukten och underav ex.
år också Skälderviken, till effekterhar lett massutvecklingsenare som av

syrebrist,alger, utslagning bottenfaunan, förekomst giftalger, fisk-av av
Öresunds-förstördadöd, badstränder fiskodlingar.och skador på Också

området och delar Hanöbukten kraftigtär påverkade. Också i andraav
kustvattenområden har eutrofieringseffekter konstaterats i Oslofjor-t.ex.
dens mynning i vissa fjordar ioch Bohuslän. eutrofieringTecken på finns

Östersjöniockså de havsområdena iöppna och Kattegatt.
denI delen Laholmsbukten i Skäldervikenoch har syrekoncen-yttre av

trationerna i bottenvattnet varit varjelåga och höst undersensommar
1980-talet. Vid sidanden svenska Kattegatt konstaterades hösten 1986av

km:200över områden l låga syrekoncentrationer vid bottnen påstora
djup över 22 Danska mätningar i södra Kattegatt tyder på områdetattm.
kan ha varit minst dubbelt så stort.

Förändringar närsalttillförselni endast långsamt genomslag i eutro-ger
fieringssituationen. Detta gäller i varje fall för fosfor. syreför-Under goda
hållanden fosforn tämligen effektivt fastläggs i bottensedimenten. Vid
syrebrist fungerar i gödningskälladessa stället till vattenmassan.som

19-9502-
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självreningsför-Genom havetsosäker.det gäller kväve ärNär man mera
denitrifikationen det produk-fråga lämnar del kvävei kvävemåga enom

atmosfären. Samtidigt kan vissai itiva i havet och går ställetsystemet upp
tillförselnluften därigenom Ökafixera kväve ochblågröna alger avur

växttillgängligt kväve.
olika direktafleraTillförseln till havet sker på vägar:närsalter ut-av

nedfallbehandlingsverk, frånfrån industrier och kommunalasläpp atmo-
innehåller i sinvattendrag. Densfären och med postentransport senare

utlakning från ochtill inlandsvatten skogs-direktutsläppsåvältur som
jordbruksmark.

inaturligtvis hög gradEutrofieringssituationen kusten påverkasnärmast
tillförseln fråntotalahavet däremot denlokala källor. l öppna ärav

stadigt framatmosfáriska nedfallet har ökatstrandstaterna avgörande. Det
mitten l970-talet.till av

jordbruket tillsammans medianvändningen gödselmedelDen ökade av
Jordbruketbrukningsformer till ökat läckage kväve.har lettändrade ett av

förtillförseln avsevärd delför dominerande kväve ochdenstår avav en
fosfor hektarfrån skogsmark lågtfosforn. kväve och ärLäckaget perav

ansenlig bakgrundsbelastning haven påmedför påändåräknat men en
arealen.grund den storaav

bedömas ärskall kunnnamiljövårdsâtgärdernainriktningenFör att av
olikaolika källor ochfördelningbelastningens påtillviktigt kännadet att

förkällfördelninggjortsförsök göratabell 4 harområden. l attett en
från Sverige.kvävebelastningenfosfor- och

4.Tabell

Totalfosfor TotalkväveSvenskakustvatten
ton/årton/år

13100805reningsverkKommunala
400l450Skogsindustriutsläpp
350490 lindustriutsläppOvriga

160503410 lflodermedTransport
1300000005Totalt

naturvårdsverk.havsföroreningar, StatensKälla: Aktionsplan mot

till in-direktasig utsläppdöljer alltså bådevattendragspostemaBakom
förfinnsjordbruksmark. Detfrån ochutlakning skogs-ochlandsvattnen
sigfördelarutvisar hur vattendragsposteninget underlagnärvarande som

iförkällor landetpå dessa stort.
till kommu-i Sverige anslutnatätortsinnevånare ärPraktiskt allataget

fosforreduktion. kväveUtsläppen90-95behandlingsverk mednala av
förhållandevis Utsläppendäremotbehandlingsverkenfrån är stora. av

vissa Deinom områden.från glesbebyggelse äravloppsvatten stora -
i vissabristfälliga länder gränsarbehandlingsverken ärkommunala som

havsområden.till våra
fråni första hand desärskilt fosfor, skerindustrin,frånNärsaltutsläpp

BetningsanläggningarSverige.iindustrierna södraorganisk-kemiskastora
skogsindustrin bidrarochgruvavloppsvattenjärn- stålverken,vid och

vissa områden.närsaltbelastningentillockså av
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kväveoxidutsläppen till luften energianläggningamade totalaAv svarar
för 10%.trafiken för 70% industrinför 20 °/o, och

visar fosfor från samtligaTabell totala utsläppen och kväve5 de av
Östersjön, Öresundinklusive och Bälthaven. Tabellenländer runt som

tillförsel luftdepo-direkta via vattendrag, intebåde utsläpp och menavser
redovisade till Helsingforskonventionen,sition, dels på data delsbaseras

beräkningar gjorda vid Askölaboratoriet. Det bör understrykaspå att
uppfattasuppgifterna mycket osäkra och bara skall storleksord-är som

ningar.

Östersjön år 1985från samtliga strandstaterfosfor ochkvävetill5. UtsläppTabell av
ton/år

HELCOM-data Askö-dataKälla
Total- Total-Total- Total-
fosforfosfor kväve kväve

200 78000700 94000 5Sverige 5
3300 510004400 69000Finland

130000 8 500 150000Sovjet 5900
43000 39000012300 110000ljolen

400400 3600 700 5Östtyskland 1
16000 3000 220002400Västtyskland

700 494007600 51000 6Danmark
74540038700 473600 71400Summa

havsfororeningar,Källa: Aktionsplan Statensnaturvårdsverk.mot

Östersjön direkta atmosfársnedfallet tillhelhet uppgår detFör casom
°/ofor fosfor.kvävebelastningen och till 8 delom-den totala För30 caav

atmosfársnedfallets belastningenandel För Bot-kan större.råden av vara
for °/oför fosfor.till 50 kväve och 35uppgår andelentenhavet ca caex.

till slut förs i haven viaDärtill del det kvävekommer utatt en av som
från ursprungligenläcker marken ocksåvattendragen eller ärutsom
luften.kväveföroreningar isläppts utsom

atmosfären till delen i form nitrat ochNedfallet från sker största av
kväveformer direkt tillgängliga forammonium. Genom dessa växt-äratt

atmosfáriska nedfalletproduktionen får betydelse. Dettadet extra stor
storskaliga vilket medförytterligare spridningen,denaccentueras genom

havetnedfallets relativa i kanatmosfáriska betydelse det öppnadetatt vara
relativanedfallsdata visar. Omvänt gäller den betydelsenvadänstörre att

kusterna.vidflodtillforseln är störreav

Stabila organiska ämnen

Stabila organiska tillverkats människan ligger flerta-bakomämnen som av
miljögiftproblemde allvarliga vi upplevt och upplever. nittio-let Underav

antagligen miljöhot liknandekommer slag upptäckas. Såtalet attnya av
stabila organiska i direkt indirekt,länge släpps haven, ellerämnen ut

långsiktiga försådana miljöhot kvarstå. Gemensamt dessakommer att
inte anrikasde bryts alls eller mycket långsamt och deämnen är att attner

Koncentrationen därförnäringskedjoma. kan bli i rovdjur ihöggenom
näringskedjoma, människan befinner sig.slutet där också Havsöm, sälav
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fenor ochtill utrotning. Skador påbefinner sig på gränsenoch utter ex.
organi-kloreradeoftare i områden med utsläppfisk allthud på noteras av

Osv.ska ämnen.
iproblemDDT och PCB,kolväten, ärKlorerade ston vatten-etttyp

Östersjön. användningen PCB och DDTi Sedaninte minstmiljön av-
biotai dessahar halterna ämnenförbjudits eller starkt begränsats av

Östersjöninte genomgående. Det tyder påför PCB dockminskat; att
tillförs på eller sätt.fortfarande dessa ämnen annnatett

effek-främstpolyaromatiska harSpridning kolväten, mutagenasomav
miljöfara.potentiellärter en annan

exempel på substanserbesläktade ärDioxinerna och med dem ämnen
siningerkvantiteter, ändå på grundsprids i små avsom oromensom

skaldjuri kontaminerad fiskhalterna och ärgiftverkan. Trotsstarka att
ifrågasättabörjar de ärnivåerna sådanal absoluta tal,låga är att omman

Än riskerna för fiskätandeför människor.livsmedel större ärlämpliga som
däggdjur.

viadirektatillförs utsläpp,stabila organiska havenämnenaDe genom
atmosfären via vattendrag.och

i Sverige stabiltför utsläppen klo-Massaindustrin de största avsvarar
Sedimentundersökningar indikerarmaterial tillorganiskt haven.rerat en

organi-sigvisat dessa kloreradeområden. Det harspridning över attstora
fysikaliskatillvattenmiljön kan omvandlas ämnen mediska ämnen ute

därför troligen motsvarandeackumuleras påliknande PCB ochegenskaper
Östersjönföroreningseffekten i på sälar.skadornaallvarligaste ärsätt. Den

förefaller fisken innehållerutrotningshotad och orsakenSälen är attvara
Kemiindustrin internationellt liten,organiska ärklorerade ämnen. sett

tillförsel miljöfarligapotentielltdet gällerinte betydelse närutan avmen
organiska ämnen.

olikatillförs miljön fråndioxinliknande mångaDioxiner och ämnen
iförbränning däriblandframför från olika denalltkällor, typer av -

spridningFörbränningsreaktioner tillockså upphovbilmotorer. avger
polyaromatiska kolväten PAH.

kemiska inom industri och hushållAnvändningen produkter är enav
kvantiteter bekämpningsmedelkälla. Storasvärkontrollerbarochstor an-

reduktion utsläppenFörsök åstadkommainom lantbruket.vänds att aven
prioriteras i internationella arbe-bör högt detstabila organiska ämnenav

tet.

Metaller

livsfunktionerkvantiteter for viktiganödvändiga i småmetallerMånga är
fallkvantiteter.djur skadliga i I många ärmänniskor störreochhos men

inteskadlig liten. Andra metaller harnödvändig och dosskillnaden mellan
iskadliga redan mycket små doser.biologisk betydelse, dvs.kändnågon

inte i miljön. dem haroch bryts MångagrundämnenMetaller är ner av
Tillförseln tillanrikas i organismer. havenstark benägenhet att aven

därför allvarligt potentiellt miljöhot. Degiftverkanmetaller med är ett
kadmium,miljöriskerna arsenik, bly,de ärmetaller utgör störstasom

nickel, zink. Skillnaderna mellan demkvicksilver, ochkrom,koppar, tenn
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Arsenik, kadmium,fråga giftverkan rörlighet i miljöni och är stora.om
lättrörliga. sprids vattenområden,nickel zink relativt Deoch överär stora

till vattensediment.binds relativt hårtbly, koppar, krom ochmedan tenn
effekterna till omgivningenbegränsas dem denDärmed närmaste ettavav

i gengäld lång sikt höga halter byggaspunktutsläpp. kan påDär upp.
Kvicksilver till bottensediment. Kvicksilvrets biologiska ochbinds också

Kvicksilvrets miljöfarlighetutbytesmekanismer komplicerade.kemiska är
tilloorganiskt kvicksilver i omvandlasfrämst kanberor på naturenatt

organismer.vattenlevandeformer lätt tassom upp av
recipien-erfarenheter frånexperiment och hån belastadeGenom genom

arsenik medföra fysiolo-kadmium, zink och kanbly,attter vet man ex.
fisk, vilket sig i missbildningar i skelettet ochgisk hos bl.a. yttrarstress

iförändringar Tennorganiska föreningar används båtbotten-i blodet. som
bottenfauna.giftverkanfärger på Växtplankton ochhar stark akuten

giftighet iför organismer sin högakan risk lägreKoppar utgöra genomen
jonform.

Östersjönsfrån djupområdenTillgängliga uppgifter sediment tyderom
belastning flertal under delenväsentligt ökad metallerpå ett senareaven

kadmium kvicksilver.särskilt ochl900-talet. I hög grad gäller dettaav
Östersjöns jämförti förhöjdahalternaDäremot det osäkert ärär vattenom

Ävenbakgrundsnivåer. mestadels lågaursprungliga halterna är ärmed om
Nordsjön Vid helhets-väsentligt i och Nordatlanten.de dock högre än en

filtrerandeemellertid beakta,bedömning situationen måste attmanav
förhöjda isedimentätande organismer påverkas metallhalteroch av sus-

till belastningsediment. bidrar i sin ökad påmaterial och Dependerat tur
näringskedjan inklusive människan.organismer ilängre upp -

atmosfärentillförs direkta punktutsläpp, viaMetallerna havet genom
Försurningen rörlighetenvia mark och ökaroch vattendrag. vatten avav

tillvilket till ökad havet.metaller, också ledermånga transporten
järn- stålindustrin rela-kloralkali- och och harbl. den svenskaInom a.

Tillför-vidtagits för minska metallutsläppen.tivt långtgående åtgärder att
industrityper i fortfaran-till från motsvarande andra länderseln haven är

omfattande miljö-Sverige intar Rönnskärsverken,de mycket I trotsstor.
särställning det gäller metallutsläpp. Metallutsläp-skyddsåtgärder, nären

ofyndigt inom gruvindustrin bety-från upplagen berg ärde stora avpen
särskilt kadmium zink. Via vattendragen de utlakadeoch nårdande, av

fiberbankarkvicksilverhaltigaförr eller haven. Demetallerna somsenare
utanför skogsindustrier källafortfarande finns ocksåkvar några är storen

Även avfall, förstametallinnehållande fast i handtill metallutsläpp. annat
långsiktiga miljöproblemfrån industriella innebär på grund avprocesser,

jordbrukinom hushåll och kanBland tungmetallkällor nämnasläckage.
kadmiumhaltiga batterier, kvicksilverhaltigakvicksilver- betme-och/eller

föreningar.båtbottenfärger tennorganiskameddel och
diskuteratsmiljösynpunkt viktigaste metallernaflera deTrots att av ur
fortfarandekonventioner, kaninternationellainom olikalängesedan man

tillförseln.uppskattningarbara göra avgrova
belastningen sedimentenminska pålångsiktiga målet ärDet att av

kadmiumförsta kvicksilver ochfrån i handtoxiska metaller utsläpp, men
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Bottniska vikeni dessutom arsenik, tilloch bly ochockså koppar samma
naturliga påverkan.denstorlek som

Olja

minskat underoljeutsläpp från fartyg harmiljöi marinSkador genom
effektivare övervakning och hårdare sank-oljetransponer,år. Färresenare

utveckling.bidragit tilltioner har denna
områdenrelativt väl kända. I begränsadeEffekterna oljeutsläpp ärav

bottenorganismernai förstadecennier. Det handkvarstå under ärkan de
organis-frisimmandetid påverkan påmedanpåverkas under längresom
tillförseleffekterna kontinuerligkroniskaövergående. Desnabbtär avmer

finns farhågorrelativtolika utsläpp okända. Detkolväten är attgenomav
förore-synergism med andrai sig själv eller samverkanoljan genom
finns ividlivet i redan de låga halternignar påvekra havetkan som

i sedimenten.i ochytfilmen, vattenmassan
till via floder ocholja delenTillförseln till haven kommer störstaav

medförOffshore-industrin och ökande utsläpp.nedfall.atmosfäriskt stora
behandlingsverk.från industrier och kommunalaVidare bidrar utsläpp

illegala utsläpprelativt utsläpp ochfrån fartyg små,Lagliga utsläpp är men
Uppskattningarna utsläppensjöfartens andel.vid fanygsolyckor ökar av

från olika verksamheter osäkra.är

Sjöar och vattendrag
försuradeungefär 000 dvs. såSveriges sjöar 1585 000 är attAv suraca -

organismers möjligheter leva där. Ocksådet påverkar många vatten-att
iMindre sjöar marker medförsurningsdrabbade. och vattendragdragen är

i mellansverigeneutraliseringsförmåga många håll syd- ochdålig har på
1950-hundrafalt surhet sedan 1940- ellertiofalt ökadfått eller rentaven

hälften allaoch Värmlands länKronobergs, Hallands är äntalet. l mer av
sjö. i Got-tionde Malmöhus,försurade, i län Barasjöar Norrbottens var

sjöar.försuradeoch Uppsala län saknaslands
svartlistningsgränsenbefinner sig med% sjöarna överDrygt l l avse-av

utvecklingenfiskkött i kg-gädda, och tyderkvicksilver mg/kg llende på
10400 sjöar hamnanuvarande trend beräknasökar. Medpå halternaatt

för kvicksilver i Kanadagränsvärde1995. Medöver gränsen somsamma
svartlistas,50% Sveriges sjöar behövaVästtyskland skulleeller avca

sjöar kvicksilverhal-huvudstråk med med högadäribland hela Vänern. Ett
fortsätterfinns Norrlandskusten. Stråketlängsibland 2-3 mg/kg,ter,

Utanför huvudstråkvästkusten. dettaVänern/Vätternområdet motgenom
sjöarVärmland/Dalarna mångaspeciellt i Småland ochfinns det norra

kvicksilverhalter.fiskmed med höga
iinte minst Skåne ochslättlandssjöar i jordbruksbygderna,I många

praktiskt oformin-eutrofieringsproblemenvästkusten, kvarstårlängs taget
för framför grundförhållandena 20 år sedan, allt påjämfört medskade ca

näringstillförsel från åkrarna.ökadav
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Försurning
ocksåförsta hand svavel-iluftföroreningar,Tillförseln menav sura

kemiskaförändratradikaltdecennier vattnetspå någrakväveoxider, har
påverkanstarkvattendrag. Hursjöar ochsammansättning i många av

ochomgivande markenspå deni första handsyranedfallet blir beror
neutraliseraförmåga attvattnets syran.

djurlivet. Underochförändras växt-och vattendragsjöarförsurade enI
liteningen pH-alkalinitet ellerochminskadmåttligtfas medinledande

Även sig. Sjunkerklararkänsligamycket.inteförändras artersänkning
inträdermekv/lmilliekvivalenter/l0,05underalkaliniteten mera --

i längden.överleverdjurartertåliga ochfas. Endast växt-kritiskandra,en
tredje fasfalli nåttmångasyramängder hartillförtsSjöar stora ensom

sällanpH-värdenoll ochaldrig går överalkalinitetmed somsomen
Sjöarnadjurarter.ochtåligamycket växt-baraöverleveröverstiger Här

utvecklats.harekosystemheltochfisktommahelt nyttkan ettvara
kemiskamedför radvattendragsjö ellerFörsurningen ett enenav

föreffekterbetydligtmedföra störrekanDessaförändringar i vattnet.
drastiskt ökadexempeli sig. ärpH-minskningen Ettdjuroch änväxter en

giftverkan mångapåstarkaluminiumhydroxid, harhalt orga-som enav
järn-mängder och avsättasijärn kan lösasOcksånismer. storaut som

dödligskadlig ellermeddjur och växteroch påhydroxid på bottnarna
zinkochkadmium,tungmetallerRörligheten hosverkan. mangansom

stiger.imetallerhalten dessaochi vattnetocksåökar vattensurt av
miljöstörandeeffekternaminskat. Menkvicksilver harUtsläppen avav

Ännu långunderutsläppeni medinte och stryps.upphör tyvärr attutsläpp
i sjöari omloppkvicksilvermängderonormalt atttid kommer stora vara

försurningen alltmerkommerökandemed dentaktvattendrag. Ioch av
till del ärochtidigare släppt storkvicksilver, utdet som nusom man

miljön.hotmobiliseras och utgöra motettbundet, att
ii allmänhetkvicksilver gäddagenomsnittshaltensjöarförsurade ärl

vissa falliområdesjöar inomi andramg/kg högre än-0,30,1 samma -
sannoliktförsurningen harbetyderDetmg/kg högre.mycket l attså som

förkvicksilverhalter över gränsenförut höga svart-redanfiskensbringat
ikvicksilverhalterna gäddaAtttusentals svenskalistning i kanske vatten.

gäddorna måstei första hand påsurhetsgrad beror attsjöarnasmedökar
till abborre.försurningskänsliga mörtenfrån denfödovalsittändra

svenskaCa 21 500 desmå.sjöarna ärflertalet deDet avstora suraav
flodkräfta, ochochmörtför känsligaalltförsjöarna arterär casomsura

sig.klarar Närmaretåligamycketendastså arterdem500 är4 attsuraav
luftförorening-försuradebedömssjöarna5002115000 de avvarasuraav

försurade. Nästanbetecknaskan1800 dessa gravtoch drygt somavar,
naturligt syrapåverkade.kande7000 vattnen varaansessuraav

försurnings-loppälvarnas översta ärioch de störrevattendragmindreI
Laxfiskbeståndensjöarna.mindrei deallvarligasåvälproblemen som

älvsträckor.4000 km å- ochlängsutslagnaheltskadade ellerbedöms vara
hälften 150deiförekommer närmarehavsöringbeståndenSkador på av ca

särskiltfiskbeståndenpå ärSkadornaförekommer.därvattendrag arten
MalmöhusMellansverige det baraärochSyd-västkustlänen. Iipåtagliga

fisk-helt opåverkadförefaller haGotlandUppsala länoch samt ensom
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fauna i rinnandede l Bergslagen i Dala-, Härjedals-vattnen. ochsamt
Jämtlandsfjällen har vattendragens fiskfauna skadats eller försvunnit
inom områden. I är det Norrbottens län har klarat sigstora bäst.norr som

För några år sedan ytterligare 1000 sjöar allvarligt försurade. De harvar
kunnat Denåterställas kalkning. minskning svavelnedfallet medgenom av
25% kan under kommandeväntas det decenniet på grund avisera-som av
de utsläppsbegränsningar efterbör hand leda till betydligt fler sjöaratt
tillfrisknar kalkning. Sjöarnaäven dock relativtutan långsamt påsvarar
nedfallsförändringarna, troligen på grund kvantiteter svavel-att storaav
och kväveföreningar lagrats i marken efterhandoch tillförs sjöarna. Till-
frisknandet därförkommer troligen dröja till in 2000-talet.påatt Flertalet

sjöarde bedöms kunna bli återställda sig själva ca 4500 ärav som av
relativt små. Många de sjöarnastörre kommer förbli ellerattav sura
försurningshotade efteräven ganska kraftig nedfallsminskning. Deen
kommer beroende kalkning under åtskilligaatt år.vara av

Försurande tillförs sjöarnaämnen och fleravattendragen på olika sätt,
dels våtdeposition via nederbörden, dels nedfall. Dettorrt görsom genom

sjövattnet ibland kan ha lägre pH änatt Det nedfallet överregnet. sura
omgivande mark eller med nederbörden vianårtorrt grundvattnet- -

delvis sjöarockså och vattendrag. Hur bidraget till försurningen blirstort
beror på hur markens syraneutraliserande förmågastor är. Svavel- och
kväveföreningar lagras iockså marken och kan fungera källa tillsom en
syrapåverkan nedfalletäven det upphör. Detta gäller inte minstom sura
för kväveföreningarna. hittillsDe har till största delen blivit kvar i marken

därföroch har givitbara begränsat bidrag till försurningenett sjöar ochav
rinnande Emellertid finns det tecken påvatten. deras betydelse i detattnu
avseendet håller på öka.att

Kvicksilver och andra metaller

kvicksilverOorganiskt ikan omvandlas till bl.a.naturen den mycket
giftiga organiska föreningen metylkvicksilver lätt tas vatten-som upp av

organismer.levande Metylkvicksilver har också mycket förmågastoren
anrikas näringskedjorna.att genom

kraftigaTrots de begränsningarna kvicksilverutsläppen under deav
20 åren minskar kvicksilverhalterna bara i de sjöarsenaste där det tidigare

förekom direkta tillutsläpp Vänern har tillfrisknat ivattnet. så måttoex.
tidigareden svartlistningen vissa områden kunnatatt hävas. Samtidigtav

ökar emellertid halterna i sjöar kända direkta utsläpp.utan
Kvicksilverhalterna fiski återspeglar bara delvis det nuvarande kvick-

silvernedfallet, i Sydsverige.är störst De stämmer bättre överens medsom
kvicksilvret fördelathur iär markens mårskikt. Kvicksilvrets uppehållstid

i marken mycketär lång och de depåer ämnet byggtsav som upp, genom
tidigare tillförselnden och alltjämt spädsstora på, börjar efter handsom

läcka i sjöar och vattendrag. finnsDet därföratt ut skäl väntaatt att
Ävenkvicksilverproblemet kommer förvärras.att det atmosfäriskaom

nedfallet minskat, bidrar nedfallet fortfarande intemed obetydlig andelen
det kvicksilver tillförs sjöarna.av som

Kvicksilver denär tungmetall hittills medfört de allvarligastesom pro-
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förekommeri sjöar övriga tungmetallerblemen och vattendrag. Flertalet
förhöjda i varje fall i Mellansverige.i halter, Syd- ochdock

tillförs sjö via atmosfären frånmetaller ellerdel deEn stor som enav
sjönsomgivande i sedimentlagret botten. Föränd-marken hamnar påden

sammansättning olika nivåer visar miljönringar i sedimentens på hur
industrisamhället. djup i sedimentlagren metall-påverkats På större ärav

i likartade hela landet. De kan betraktashalterna översettstort som
sedimentlagren finnernaturliga, ursprungliga halter. de ytligarel man

metalltillförseln, främst nedfallets fördelningåterspeglarmetallhalter som
Jämfört ursprungliga halterna kopparhaltenlandet. med de äröver mera

sjöar, kvicksilver- ochungefär fördubblad i syd- och mellansvenska medan
ungefär femdubblade kadmiumhalten tiodubblad. Bly-zinkhalterna ochär

Sjöarna fungerar delvisökning håll varithaltens har på många än större.
förhållandena blimetallfállor ändras kan de metallkällor.men omsom

finns iinga säkra tecken på tungmetallerna de svenska ärDet att vattnen
för fauna flora. inte uteslutas skadorskadliga och Det kan dock deatt som

förhöjdai försurade till del beror på halter eller ökaduppträder vatten en
tillgänglighet bly, koppar, kadmium eller andra tungmetaller, även omav

aluminiumförekomsterna allt döma bär huvudan-kraftigt ökadede attav
svaret.

finns för metallhalter i ameri-gränsvärden sötvatten ärDe enda som
förhållande till liggerfrån 1970-talet. I dessa de halterkanska och ärsom

frågasjöar oftast flera lägre. koppar ochvanliga i svenska gånger I om
emellertid faktum ikadmium marginalerna små. Det metallhalternaär att

ligger innebär intesjöarna normalt under dessa gränsvärdensvenskade
förför oskadliga. Gränsvärden gällergaranti metallernanågon äratt ex.

synergieffekter bristfälliga.i Kunskaperna ärämneett taget. om
sjöarna nedfallförhöjda metallhalterna i ligger såväl metal-deBakom av

luft försurning frågavia och nederbörd mark och Iler vatten. omsom av
förefallernedfallet tvivel den viktigaste orsaken och så detbly är utan vara

för kvicksilver vanadin. koboltkoppar, krom, och För ochockså mangan
försurningen dominerande orsak, medankan klart peka ut somman

direkt nedfallzinkhalterna påverkas starkt både ochkadmium- och av
försurning.

Övergödning

i sjöarnaständigtorganiskt material ägernedbrytningVid den rumsomav
finns organiskasjöar ämneni de där detförbrukas I gottvattnet. omsyre

nedbrytningen tillväxtproduktion ledariklig kanföljd utsläpp ellertill av
följdsiktdjup, dålig tillfiskdöd. Minskat lukti fall tillsyrebrist och värsta

effekten tillförselbliigenväxning kan ocksåsvavelvätebildning och avav
organiskanärsalter eller ämnen.av

eutrofiering, följd frånövergödning, till utsläpp ochSådan tätorterav
miljöproblem började angripas 1960-industrier de påett storaav somvar

medfört påtagliga förbättringar ireningsåtgärdernatalet. I allmänhet har
sjöar förut fick Sett tillåsträckor och avloppsvatten.de orenatta emotsom

ingen förbättring inträtt. Fosforföre-helhet har dockvattensystemen som
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i inte minskat, förekomstenkomsterna har kväve har ökat.vattnen av
Utflödet organiska har också ökat i fleraämnen områden.av

Samtidigt fosforutsläppen i viss frånoch mån kväveutsläppen kom-som
industrier minskat tillförseln frånoch har andra källor ökat. Neder-muner

tillför för sigbörden och åkermarken de svenska avrinningsområde-nu var
långt näringsämnen frånstörre mängder avloppen ochän tätorterna

industrier sammantagna.

Skog och mark

Skogen i Sverige %täcker 57 landytan. Den består till 85 °/0 barrträdav av
15%och Direkt indirektlövträd. och den sysselsättning åtav ger ca

300000 inom skogsindustriskogsbruk, och därmedpersoner samman-
hängande handel och byggverksamhet.transport,

Virkesförrådet m3ski från miljarder ilandets skogar har Ökat 1,76
m3skmitten miljarder i1920-talet till 2,74 mitten 1980-talet. Till-av av

i aldrig varitskogen har så hög under l980-talet.växten Detta ärsom
enligt forskare skogsfolkoch resultat många års god skogsvård,ett av

åldersfördelning huvudsakligen positivabeståndens och den så längeän
effekten kvävedepositionen gödslingselfekt. Tillståndet i deav en svens--
ka skogarna förefaller finns omfattandeMen det skogsskador.gott.vara

fjärde sjunde iVar och tall södra Sverige förlorathar 20ängran var mer
barren, vitalitet".dvs. har nedsattav en

i försurasMarken södra Sverige och för kvävemättnad kan pågränsen
Försurningens inverkanmånga håll nådd. markkemin inne-påsnart vara

bär hot skogsmarkens produktionsförmåga. luftföroreningar-Omett mot
inte minskas, räknar med trenden tillväxt inommed god brytsattna man

fem varefterår, i stället får tilltagande Erfarenheter frånskador. bl.man a.
förVästtyskland och Nederländerna talar det. lO-procentig tillväxt-En

minskning jämfört tillväxt innebära miljardermed nuvarande skulle 6,5ca
kronor i uteblivna exportintäkter och sysselsättningen för 40000runt
människor.

Skogsskador inget fenomen. farit iSkog har länge illa närhetenär nytt av
Ävenindustrier med utsläpp. över större områden har skadorstora upp-

stått. Orsakerna har inte alltid kunnat klarläggas klimatför-extremamen
hållanden, dålig insektsangreppskötsel och har troligaangetts som orsa-
ker.

Den skiljer sig från tidigareskogsskador de detypen attnya av genom
uppträder över områden tidigare, harstörre än utvecklats under bara
några år, drabbar allt fler vittträdslag, uppträder under skilda förhållan-

klimatden vad marktyp, och höjd uppvisaröver havet och olikaavser
och varierande inomgrad skador trädbestånd.symptom av samma

De skogsskadoma kan förbero på träden alltförutsättsatt stornya
vilket i sin kan bero torka, frost luftföroreningar. Luft-på ochstress; tur

föroreningarna kan skada skogen på olika direktasätt: skadortre av gas,
försurning och kvävemättnad.

Direkta gasskador förorsakaspå barr och blad svaveldioxid ochav ozon,
kvävedioxid. Trädens vattenomsättning fotosyntesoch påverkas, vilket
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förnyaförmöjligheter trädenbyggmatrial ochtill brist sämreleder på att
tillFörsurningen kan ledacirkuleraoch ämnen.sina celler, andasväxa,

bladytor.barr- ochoch salpetersyra påfrätskador svavelsyrorav
viatillförs inte baramarkkemin. MarkenFörsurningen förändrar syra

biologiska ochnaturligaatmosfären ocksåutan genomprocessergenom
virkegröda ochjord- skogsbruk. Uttagetinom ocholika åtgärder av

jordbruks-Försurningentill marken.nettotillförselinnebär avsyraaven
olikanedfallet ochföljd både detsålundaoch skogsmark är sura avaven

brukningsformer.
uppfattningen bland markexpertertio den allmännaår sedan attFör var

buffrandetid.nedfallet under lång Denskulle tålamarken s.av syra
kraftig mark-forskningsrön visatharförmågan Nyareansågs attstor. en

Sverigei och mellerstaårtiondena södraförsurning under deskett senaste
utomlands.i vissa områdensamt

tid 30-60försurats på kortmarkSverige områdensödra harl stora av
ocksåhar påverkatsdelarinte bara markens övreår. Det utanär som

till tiotvådjup. Surhetsgraden har ökatjordlagren på än metersenmer
gånger.

skikt humuslagreti markens överstasurhetsgradenDen ökade --
för-försurandebiologiska Detillberor del på processernaprocesser.en

försurandegödslinghelträdsutnyttjande och medåtgärderstärks somav
djupsurhetsgraden påLångsiktigt dock den ökande störregödselmedel. är

nedfallet.till del på detmycketoroande. Den beror stor suramer
Vikti-drastisk förändring markprocesserna.innebärFörsurningen aven

medanmagnesium och kalium lakaskalcium,näringsämnen ut,somga
Ämnen alumi-andrafosfor binds hårdare ämnen.andra somavsom ex.

förmiljön, till såvälskadafrigörs i den alltnium kadmiumoch surare
Markförsurning hariviktiga mikroorganismer marken.självtträdet som

alltförfåttmarkenförsta orsakatshittills i hand storaatt ta emotav
omfattning tillbidrar i ökandetillförseln kvävemängder svavel av numen

försurningen.
ammoniak- ochtillförsel kväve,långvarig högEn ex. genomav

till kvävemättnad,till slutolika lederkväveoxidutsläpp till ekosystem,
läckerallt kväve. ställetoch använda Ikan inte längredvs. tasystemen upp

urlakningtillmarkförsurningen därmedbidrar till ochochdetta ut av
bidrar till ökadtill sjöar ochnitrat förs och havnäringsämnen. Mer ut

till stördkvävemättnaden ämnes-eutrofiering träden lederIvattnen.av
vilket minskarminskas kolhydrater,omsättning. Bl.a. trädens reserv av

Kvävetillförsel iolika överskott görför påfrestningar slag.tålighetdess av
Sjukdomsframkallandeförkänsliga insekts- ochbarren svampangrepp.

läcker kväve. Kvävemätt-blad och barrpå påalger kan växa ytorna som
frostkänsliga.antagligen lövträdsblad trädenockså göri barr ochnad mera

ivid för kvävehalterskadas högahos trädenMykorrhizan och rotsystemet
marken.

iverklighet i Mellaneuropa,skogsmark redanKvävemättnad är ex.av
tillför-i Sverige. Omförekommer ocksåKvävemättnadNederländerna.

Sverigeirelativt arealer södrainte kommerbegränsasseln kväve storaav
inom 10- l5 år.drabbadeatt vara

för olika förore-belastningsgränserhar beräknatnordiskEn expertgrupp
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ningar tillmed hänsyn vad ekosystemen kan tåla. Man har dessaangett
den högsta belastning inte tillgränser leder långsiktiga, negativasom som

effekter känsliga Tillförselnhos de svavel ochmest naturtyperna. av av
intekväve bör överstiga 3 10-20-5 kg kg hektar och år.resp per

Tillförseln och svavel överstiger belastningsgrän-dessaavsevärtav syra
i delen Sverige. Sverigestörre l sydvästra beräknas belastningen tillser av

15-20 kg svavel hektar och minskasår. Den behöver alltså medper ca
75% för belastningsgränsen skall Depositionen inås. svavelatt av-
Sverige beräknas minska 35 % periodenmed under 1980- 1995.ca

tillförseln formDen totala kväve i kväveoxider, nitrat,av av ammo--
niak och ammonium i sydvästra Sverige 15-25är kg ha och år. Iper-

lägen, i skogskanter, depositionenkan till 40 elleruppgå kgutsatta t.ex.
tillförselnl dessa delar landet behöver minskas med mellan 30 ochmer. av

°/o.50 kväveoxidutsläppen i SverigeDe totala minska 20 °/0väntas med ca
däreftermellan 1980 och 1995 för inga ytterligareåter öka åtgärderatt om

vidtas. Minskningen i hela Europa beräknas bli obetydlig 1980- 1995,
medan i till 20%. Tillförselnden nordvästeuropa beräknas kväveca av

från kväveoxider frånhärrör såväl ammoniak. Ammoniaken kommersom
framför frånallt istallgödsel. Räknade kväve ammoniakutsläppen iärton

ungefär likaEuropa kväveoxidutsläppen i Sverigemedan de ärstora som
ungefär hälften så Några länder planerar begränsa ammoniakut-stora. att

Sverigessläppen. För del har naturvårdsverket mål 30-sattsom upp en
procentig minskning ammoniakutsläppen jämfört 1980 imed Skåneav
och Halland. Sammantaget innebär tillförselndetta kväve kom-att av-

minska obetydligt fram till 1995.attmer
Ozon i stratosfären nödvändigtär skydd solens ultraviolettaett mot

strålning. förekommerNär i alltför i troposfärenämne höga haltersamma
atmosfärens nedersta skikt det hotutgör såväl skogett mot annansom
växtlighet. troligenBarrträd och direktäven lövträd skadas genom- -
påverkan barr flestapå och blad och De svenska lantbruks-av ozon syra.

känsliga för Skördens storlek, kvalitet näringsvärdeväxter är ochozon.
liksomkan påverkas känslighet för växtsjukdomar, insektsan-växternas

och effekterna vildatorka. Kunskaperna på inteväxter är ännugrepp om
finns ingen anledningså det inte också de skullestor, att tro attmen

påverkas.
Normalt råder balans mellan kväveoxid, kvävemonoxid ioch ozon

atmosfären i den meningen inte får någon nettoproduktionatt man av
blir fallet atmosfärenDetta däremot också innehåller i förstanärozon.

i visshand kolväten och mål koldioxid. Tillförseln till den svenskaav ozon
skogen och marken sker dels bildas regionalt, framföralltattgenom ozon
sommartid i Sverige,södra dels långdistanstransport frångenom av ozon
källområden kontinenten.på Halterna i Sverige mättaav ozon som-

förmedelvärde liggersommarhalvåret- på till nivågränsen den där
ug/m3inträffar,växtskador dvs. 80 luft. Vid storregionala episoder som

inträffar flera varjegånger år, halteruppmäts betydligt högre detär änsom
kritiska episodvärdet tillmed hänsyn såväl effekter på hälso-växter som
effekter. Varje episod ofta flera dagar. södra mellersta SverigeI ochvarar

typiska ;tg/midet sommärmedelvärdet 60-80är episodvärdetmedan
u/m3.ligger 150-250 kritiska nivån for u/m3.på Den episoder 120är -
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Belastningen behöver minskas episodvisade höga halterna iav ozon -
Sverige 50%.södra med 30 till

inte till förDagens kunskaper räcker hur kolvätenas ochatt storaange
kväveoxidernas relativa bidrag till regionalaär den ozonbildningen. Det

därförgår heller inte utsläppsminskningarde nödvändigaäratt ange som
för just minska ozontillförseln i erforderlig omfattning.att

Avverkningen tropiska och subtropiska skogar sker i idag sådanav en
takt de riskerar inomutplånade halvt sekel. Regnskogenatt att ettvara -
det produktiva ekosystemet existerathar miljonerunder år ärmest som -

hotad i Afrika, Asien,starkt delar Sydamerika i Oceaniensoch övärld.av
Om försvinna,regnskogen skulle försvinner också mängder ochväxt-av
djurarter.

Nedhuggning främst i tropiskaskogar områden, dränering våtmar-av av
ker och förändringarandra markanvändningen har bidragit tillocksåav

nettoflöde koldioxid till atmosfären jämfört förhållandenmedett utanav
ingreppsådana -2 miljarderpå l kol år.ton per

Grundvatten
vattenförsörjningen för kommuner-för båderollspelarGrundvattnet stor

fjärdedel de kommunalaUngefärhushåll.och enskilda vattenver-avenna
konstgjortfjärdedelytterligarenaturligt grundvatten ochkeñ utnyttjar en

befolk-SverigesUngefär åttondelinfiltration.genomgrundvatten en av
Därtill kommerfrån enskilda vattentäkter.ning ettberoendeär vattenav

fritidsboende.antalstort

Försurning

efter hand grundvattnet. Detpåverkar ocksåFörsurningen markenav
surtmedytliga grundvattnet vattnetsär attsurt man menarnumera om

lokaltkring 6 vanliga och uppmätsunderstiger Värden ärpH-värde
nödvändigtvisintebehöveroch därunder. DettapH-värden på 5också

fåttblivit sänktförsurat, detdvs.innebära grundvattnet är attatt surare
mänsklig påverkan.ellertill följd svavelutsläpppH annanav

grundvattenstationer visar varkenfrån SGU:smätserierna20-årigaDe
medlångsiktig försumingspåverkanförsurninglångsiktig eller på ettpå

vissa stationer. Grundvattnetssulfathalterna påförhöjdadeundantag:
idel hållflesta i Götaland och påbetydligt de hållhögre påsulfathalt är en

vittnari Norrland. EnSvealand denän är parameter omannan som
vätekarbonathal-mått påalkaliniteten. Denförsumingspåverkan ärär ett

förmågadenocksåi Man kan säga attvattnetsattvattnet.ten anger
försurning. opåverkatmotståndskraft Ineutralisera dess ettmotsyra,

kalci-nivå hårdhetenungefärligger alkaliniteten påvatten samma som
alkaliniteten i allmänhet be-Sydsverigemagnesiumhalten. I ärochum-

ungefär lika höga. Ide längre ärmedantydligt lägre hårdheten,än norrut
ialkalinitetendär ärVästsverige finns också områdenSyd- och nerenu

inteifrån där bara ärgrundvattnetfinns anledning utgåallnoll. Det attatt
luft-försuratpåtagligt deocksåkraftigt försurningspåverkat utan suraav

föroreningarna.
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försurningskänslighetGrundvattnets framförberor allt på berggrundens
och jordtäckets egenskaper, omsättningstid har också bety-vattnetsmen

omsättningen idelse. Den snabbare brunnar liknandeoch vattentäkter kan
förklaring till försurningen oftadär verkar ha gått längre änatt attvara en

vid provtagningsstationer.SGU:s frånAnalyser brunnargrävdavattenav
i Västsverige alkalinitet jämförttyder på sänkt pH och 1940-med och
1950-talen. Sydsveriges kommunala förefal-Många grundvattentäkterav

försurningspåverkade,ler inte i egentlig mening försurade.änvara om
försurningDirekt vissa enskildahar drabbat och sydsvenskaväst- vatten-

omkringtäkter. I 70000 brunnar används permanentboende ärsom av
uppfyller kriteriernaså det för statsbidrag till åtgärdervattnet surt attnu

för höja pH-värdet.att

Metaller

innebär metallrörlighet.och grundvatten ökad DenFörsurningen markav
sig för grundvattenförsurningenanledningen tillviktigaste att oroarman

skadliga i konsum-just leda till halterna metallerden kanär attatt av
tillförsfinns dels naturligt i berggrunden, delstionsvattnet ökar. Metaller

via vindarständigt växtlighet och och nederbörd. Lakvat-mark,de vatten
infiltrationfrån avfallsupplag, avloppsvatten och dagvatten,ten an-av

frånkadmiumhaltig handelsgödsel gödsling slamvändning och medav
tillavloppsreningsverk bidrar också öka metallhalterna i mark ochatt

grundvatten.
förangivit hygieniska vissaSocialstyrelsen har gränsvärden tungme-s.

förför arsenik 200 föri dricksvatten. ug/l, bly 50 ug/l,taller De är
förför silver 50 pg/l. gränsvärdenkadmium ug/l, krom 50 ;tg/l och Dessa5

ii naturliga Ocksåde normala metallhalternaligger långt över vatten.
försurade grundvatten metallhalternaförsurningspåverkade och är ännu

toxikologisk kadmium. Visserligensynpunkt. Ett undantaglåga ärsett ur
förhållanden,kadmiumhalten sällan lig/l underöver ltycks ens sura

i miljön,kadmium förekommer hålltanke på på många andramed attmen
alumi-icke tillskott. ochmåttliga halter önskvärt Koppar-innebär även ett

Ännui harmycket höga grundvatten.niumhalterna kan också surtvara
nödvändigt hygienisktinte bedömts något gränsvär-det dock sättaattsom

för i dricksvatten.dessa metallerde
fortsätterminskat allt-tungmetaller har avsevärt,Utsläppen menav
tillförtsjämt. Samtidigt finns alla de metaller under årens lopp natur-som

finns ieftersom oförstörbara. Till del lagrademiljön de dekvar där är stor
Därifrån efterhand frigörassjöbottnar. kan de och nå bl.a.mark och

nedfallet försurande fortsätter.särskilt Fort-grundvattnet, ämnenom av
utvecklingen i oförändrad kan dricksvattnet 20 år kommataktsätter om ca

för kadmium- aluminiumhalter.bli hälsofarligt grund höga ochpåatt av
grundvatteni fråga metaller ochproblemetakuta surtDet mest omn.

drastisktstigade kani själva vattentäkten,intedock halterna attär utan
ledningarna.metallutlösning fråntill tappställefrån täktpå vägen genom

förmåga angripa och lösahar detdesto störreJu är, attvattnet uppsurare
ledningsväggarna.materialet i
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Nitrat
nitratkvävehalterockså högajordarlätta utgörjordbruksområden medI

i dricksvattnetkvävehalterkvalitet. Alltför högagrundvattnetshotett mot
nitritjoner upphovmänniskor. Dels kanförhälsoriskdirektinnebär geen

bildakan desyreupptagning, delshindrar blodetssjukdomtill somen
inormalt lågvisserligenNitrithaltennitrosaminer. ärcancerframkallande

nitrat i ochkannitrathalten,tilli Förhållandegrundvattnet munmen
nitrit.tillomvandlasmagsäck

nitratkvävehalt påöverskrider grundvattnetsområdenaaktuelladel
Även 30 mg/lhälsogränsvärde påsocialstyrelsenslO mg/l.hållmånga

i deenskilda vattentäkterfrån och andraofta i brunnaröverskrids vatten
därsannolikt också områdenfinnsjordbruksområdena. Detsvenska

observe-påverkan kommerinte påverkats, där attgrundvattnet ännu men
kvävetillförseln skulle upphöra.delnågra år, även stor avenomomras

ökadedenövergödningen grundvattnet ärtillfrämsta orsakenDen av
bruknings-kombination med dejordbruket iinomgödselanvändningen

från ökande kväve-bidrag deYtterligare kommeranvänds.metoder som
kväveoxider. Läckagebiltrañkens utsläppochi nederbördenhalterna av

område,påverka begränsatgödselanläggningar kanfrån avlopps- och ett
konstruerad brunn.olämpligt placerad ochenex.

andra föroreningarochStabila organiska ämnen

stabilalåga haltermycketanalyserasvårigheternaPå grund att avav
kvalitet medgrundvattnetsinte mycketviorganiska ännuämnen vet om

iemellertid högegenskaper bestämsGrundvattnetssådana.avseende på
liksom också vadolikainnehåll ämnen,nederbördensgrad somavavav

grundvattenmagasinen. Där-tillnederbördensunder vägi markenhänder
PCBDDT,stabila organiska ämnenocksåför räkna medfår att somman

ikolvätehalternauppfattas de högadit.finner Numeradioxin vägenoch
biltrafikenDet bl.a.grundvattnet. ärsikt ocksåluften påhot motettsom

användningenbefarakan ocksåkolväten. Manbidrar med att avsom
tilllederi jord- och skogsbruketbekämpningsmedel att resterkemiska av

frånkan lakvatteni grundvattnet. Dessutommedel hamnarsådana av-
organiskabidra med såväl ämnenochgrundvattnetfallsupplag påverka

metaller.som
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2 miljökonsekvenserVerksamheter:

Energiförsörjning
I 1985 års energipolitiska proposition konstateras samhällets indu-ochatt
strins behov billig och säker energiförsörjning skall tryggasav en ettgenom
energisystem i möjligastörsta utsträckning grundatär på varaktiga,som
helst Förnybara inhemska,och energikällor. Oljeberoendet skall reduceras
ytterligare. effektivEn energianvändning och intensifierad energihus-en
hållning skall främjas inom för allmänt god hushållning medramen en
begränsade Stränga krav skall ställas på säkerhet ochresurser. omsorg om
miljön vid användning och utveckling all energiteknik. Kärnkraftenav
skall avvecklas. Utsläppen försurande från energisystemetämnen fårav
inte öka till följd kärnkraften avvecklas.attav

förstaDet inommålet området energi-miljö är effektivareatt genom
tillförsel och användning minska energibehovet. Det andra målet är att
åstadkomma energisystem inte äventyrar hälsa och miljöett sigsom vare
på kort eller lång sikt, lokalt eller globalt. 1984/85:Prop 120.

l regeringens proposition energipolitiken inför 1990-talet konstate-om
rades energipolitikens huvuduppgift inför 1990-taletatt skapaär deatt
förutsättningar förbehövs omställningen energisystemet skallattsom av
kunna fullföljas. Kärnkraftsavvecklingen skall genomföras landetsutan att
elförsörjning äventyras och samhällsekonomiska, socialautan elleratt
miljöpolitiska riskeras.mål Prop 1987/ 88:90.

Energiförsörjningen miljöproblem.många avsnittet rikta-I 1.1rymmer
des uppmärksamheten utsläppen växthusgaser. Dessa hörrör imot av s.
första från förbränning fossilahand bränslen. tredjedelarTvå utsläp-av av

svaveldioxid tredjedeloch utsläppen kväveoxid i Sverigepen av en av av
från förbränning i fasta anläggningarkommer kol, olja, ochtorvav gas,

flis. Från det svenska energisystemet 60 miljonersläpps CO,ton utca per
2/3 20%år; det totala svenska COz-utsläppet. kolväteutsläppenav av

från fastakommer energianläggningar. freonutsläppenEn del kanstor av
till energisystemet: isoleringsmaterial,också kopplas kyl-värmepumpar,

apparater.
Energisystemet är således kopplat till försurnings- klimatföränd-och

ringsproblemen. Så energisystemet utformatär påverkar det ocksåsom nu
produktionen troposfariskt och uttunningen ozonskiktet iav ozon av
stratosfären. Energisystemet kan också medföra avfallsproblem i samband

förbränningmed fastaoch bränslen. Uttag bränslenav sopor torvav som
och liksomved har odling och skörd energigrödor sin speciella påver-av
kan på miljön. Hanteringen förutsätteraska upplagsplatser och depo-av

19-9503-
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sak gällerläckage. Sammamiljön, bl.a.vilka påverkarnier, också genom
denitrifieringsproces-från avsvavlings- ochför fasta restprodukterdepåer

Kärnkraftentraditionella bränslen.förbränningi samband med avser
högaktivt6000-8000fram till 2010avfallsproblemmedför också ton-

kärnbränsleavfall.
energiförsörj-bedömning komplexetsamladåstadkommaFör att aven

energisystemet.bubbla helalaborera med överning-miljövård bör enman
miljövänligt energisys-förgrundenåtgärder utgörEnergibesparande ett

verkningsgrader.anläggningar Avefter med högabör strävaMantem.
kärnkraften huravvecklingen är ersätt-i samband medsärskilt intresse av

kondenskraftverk verk-harKonventionellaframställs.ningskraften en
höjasverkningsgradenkombicykler kan40 Iningsgrad på procent. s.ca

i kraftvärmeverk kan skeSamproduktion och värmetill 50 procent. av
80-90verkningsgrad påmed procent.en

före,förbränning med åtgärderfrån kan begränsasSvavelutsläppen
utvecklingen på området ärtekniskaförbränningen. Denefterunder och

stel-såvida inte begränsasdeåtgärdsmöjlighetema mångaochsnabb av
oljeeldninghinder vidinga tekniskaRökgasavsvavling möterregler.benta

teknik.internationellt etableradärutan en

utsläppförväntadeNuvarandeutsläppSverige.i samtSvaveldioxidutsläpp6.Tabell
000 tonlmiljökravoförändradevid

2010199519851980
1684 l144324olja ochFörbränning gasav 3821305kolFörbränning av

övrigaFörbränning av 13984fasta bränslen
505090150lndustriprocesser

217164272483Totalt

naturvårdsverk.försurning, Statensluftföroreningar och87Källa: Aktionsplan mot

biobräns-medoljaoch ersättaskolkansvavelutsläppenminskaFör att
substi-Även sådanmedminskarkväveoxidutsläppen enochlen naturgas.

medanläggningarVidomfattning. storai likainte allstution storänom
denitriñeras.bränsle,valrökgaserna,kan oavsettkväveoxidutsläpp av

mind-Ibränsleslag.desammakväveoxidutsläppen oavsettblirDärigenom
intekostnadsskälåtgärdersådanadock varatordeanläggningar avre

med-kraftvärmesmåskaligmedkolkondensverkersättaaktuella. Att ex.
kväveoxidutsläppen.reduktionerdärför ingaför av



vid miljö-kväveoxidutsläppeni Sverige nuvarandeutveckling7. FörväntadTabell av
kvävedioxid000krav l mättton, som

1995 20101980 1985
126 115150 167Vägtralik

3,52 2,5 4landningFlyg start 0
Traktorer, arbetsredskap,

424238 37fartyg, järnväg
1295 77 71 1Energiproduktion

19 19 1934lndustriprocesser
303 262 292319Summa

9 13 15Flygtrañk höjd 8hög
312 275 307llygtrañk höjd 327inkl på högTotalt

till antagitför utvecklingen år 2010Vi inte kunnnat göra någonhar utanprognos
för år 1995utsläppsvärdensomsamma

försurning, Statensnaturvårdsverk.luftföroreningar ochKälla: Aktionsplan 87 mot

minskassvaveldioxid skall medfortfarande utsläppenMålet är att av
1995.1980 och Kvävemålet lärkväveoxid med 30 mellan65 och

efter 1995.först åruppnås några
vid förbränningför svavelkrav kanårliga skärptakostnadernaDe myc-

Åtgärderna förmiljoner 1995.till 200 kr. årpreliminärt uppskattasket ca
medföra 150kostnader på drygtminska kväveoxidutsläppen beräknasatt

vid mitten 1990-talet.miljoner årkr. avper

Transporter
erbjuda medbor-trafikpolitiken skallförövergripande målet attDet vara

säker ochtillfredsställande,olika delarnäringslivet i landetsoch engarna
möjliga samhällsekonomiska kost-tilltrafikförsörjning lägstamiljövänlig

nader.
utformas såskallTransportsystemet att:

till-transportbehov kangrundläggandenäringslivetsochmedborgarnas0
godoses,

underlättas,samhället helhetresursutnyttjande ieffektivt0 ett som
tillgodoses,i trafikensäkerhetpåställda kravhögt0

främjas,hushållningen medmiljö ochgod naturresurser0 en
regional balans.bidrar tilldetO

konsu-i konstaterastrafikpolitikeninriktningen attBeträffande stortav
utnyttjandetgällermöjligt detvalfrihet närsåbör ha avstormenterna som

trañkmedel.olika
riktning allamiljövänlig börtrafiken iutvecklingstimuleraFör att aven

upphovmiljöpåverkan deför denkostnadernamedtrañkslag belastas ger
till.

buller-luftkvaliteten och begränsaradikalt förbättradelmålEtt är att
istömingama tätorterna:

frånmöjligt befria tätorternauppgift långtstrategisk såärEn att genom-0
fartstrañk.

kollektiv-förtätortsfordonmiljövänligaanskaffandeUtveckling och0 av
stimuleras.trafik bör
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trafikensinternationellt för minska miljöstörning-Sverige bör arbeta att
fortsättningsvis internationella eftersträ-bestämmelserBl. bör ävenar. a.

flygplan flygbuller.avgasutsläpp fråndet gäller ochnärvas
sikt trafikens miljöeffekterInriktningen på lång det gäller skallnär vara

frånradikalt minska skadliga utsläppen Utsläp-de transportsystemet.att
Föroreningar nationellt internationellt, till vadskall begränsas, ochpen av

till minskaskall bidra målettål. Transportsektorn att attnaturen om
30% 1995kväveoxidutsläppen med mellan 1980 och kan uppnås. I tätor-

förbättrasluftkvaliteten radikalt och bullerstörningarna begrän-skallterna
generation bilmotorer uppfyllerangeläget hårdaDet är att en ny somsas.

sekelskiftet. Trafikpolitiken införmiljökrav i bruk omkring l990-talet.tas
1987/88:50.Prop

efterkrigsti-har utvecklats mycket snabbt underPersontransportarbetet
privatbilismens tillväxt fram till mittenSärskilt markant 1970-den. är av

Efter grund energikrisen 1974 ökade transportarbe-talet. avbrott påett av
inträffade energikris, ifram till slutet l970-talet. Dååter nästatet nuav

form kraftiga prisökningar. början 1980-taletAlltsedan har återav av en
ökning biltrafiken kunnat noteras.av

flyg- järnvägstrafiken kraftigt iden och ökade slutetBåde långväga av
lågpriser utbudsförbättringar. flygetsl970-talet på grund och För delav

fortsatt järnvägstrafikenökningen under 1980-talet,har även medan stag-
ökning järnvägstrafiken i introduktionentorde ske och medEnnerat. av

de snabbtågen.av nya
järnvägengäller godstransportarbetet återtar sannolikt delNär det en av

tidigare förlorat till lastbilarnamarknadsandelar på långade som man
Samtidigt lastbilen från järnvägenmarknadsandelar på kortaavstånd. tar

och lastbil marknadsandelaroch medellånga avstånd. Järnväg väntas ta
sjöfart.från utrikes

framtidautredningen Sveriges konstaterar utredarna bl.l transporter a.
att

för kommunikationstjänsterutvecklingen för hushållens budgettalar0 att
femtedel disponibla inkomsterna kringkommer deatt motsvara en av

2010,
bilinnehavet i Sverige troligen kommer öka med 30 under0 att procent

bilanvändningenkvartsseklet medan kan kommadet kommande att
öka än mer,

långsiktiga utvecklingen rörlighethushållens standard och talarden0 av
iför genomsnittliga invånare kandet resandet dag och ökaatt per

betydande grad,
framtidens rörlighet i samhällethuvuddelen dagens och det svenska0 av

biltrafik.måste bygga på
från industri, uppvärmningsanläggningar motorfordons-Utsläppen och

trafik luftkvaliteten i relativa betydelse harbestämmer Derastätort.en
början svavelförening-förändrats markant sedan l970-talet. Utsläppav av

istoft minskat vilket till förskjutningoch har de åren, lettsenaste enar
motorfordonstrafiken förore-föroreningsbilden. dominerandeIdag är den

åtminstone i från bilarningskällan städer. Utsläppen detstörre är när-
beskedliga.vissa utsläppen från industrin siggäller såämnen stora att ter

Vägtrafiken för % kväveoxider,i runda tal 70 utsläppensvarar av av-
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% koldioxid.80% koloxid 30 loch tätorter45 kolväten, svararavavav
biltrafiken för andelar.störreännu

luftkvaliteten grundför påGenerellt gäller större tätorter attsett av
förväntas, åtminstone hosvissa hälsoeffekter kanbiltrafiken sådanär att

for-från bensin- dieseldrivnaindivider. Bilavgaser såvälkänsliga som-
trettiotalkemiskainnehåller tusentalsdon ämnen, ett anses varavarav

carcinogena.dokumenterat
försurning-bidrar till ökadefrån bilarna bl. denKväveoxidutsläppen a.

i bilavgasemaKväveoxiderna och kolvätena denoch ärmark vatten.en av
till bildningmänskliga aktiviteter upphovviktigaste de ozonsom ger avav

sprids områden påoxidanter. överandra Dessa ämnen,och storasom
medför hälsoriskerförsurande både och skadorliknande ämnen,sätt som

växtligheten.på
till korrosionen metaller och all-bidrar ocksåBilavgasutsläppen enav

omgivningen. Slitaget och däcknedsmutsning vägytormän av gerav
frånföroreningar. rinnertill Dagvattenmängderupphov stora avsom

asfalt,slitagepartiklar bildatsförorenasochvägar gator genom avav som
Oljespill från bilar bidrar till dagvatt-ocksågummidäck och däckdubbar.

rinner från parke-förorening, särskilt det gäller dagvattennärnets som
för-spridningen vägsalt tillVintertid bidrar dagvattnetsringsplatser. av

orening.
miljöstörning för närvarande direkt påverkartroligenBuller denär som

internationelltnationellt harmänniskor. Såvälantalstörst utta-som man
hygienisk inteljudnivå från synpunktlat 55 dBA denäratt som manca

flerautgångspunkten kan konstateraöverskrida. Med denbör attman
förSverige för ljudnivåer höga.miljoner människor i ärär utsatta som

trafik bilar, flyg,i första tätortsproblem, där tåg,handBullret är ett
Fritidsbåtar,till bullemivåer.industri upphov högaoch byggplatser ger

iskjutbanor också områden såväloch påverkar rätt storamotorsport som
finnabörjar bli områden medutanför allt svårareDettätonerna. tystatt

i fall i Sverige.varje södranatur,
sömnstörningar,effekten trafikbullerpåtagliga ärDen mest somav

socialt. flesta klagomålen påmänniskor medicinskt och Depåverkar både
kommunicera obehagskänslor. Störningarsvårigheter ochbuller rör att

trafikfrån exempelvis har ökat.från lågfrekvent buller tung
eliminera speciellt frånbullerförknippat kostnadermedDet är stora att

åtföljas studiervägtrafik. Utvecklingen höghastighetståg behöver påavav
innebär buller-införandet inte ökadesådana tågbullerområdet så att av

problem.
utsträckning varitmiljöfrågorna i viss styrandeenergiområdet harInom

Miljöfrågor-utformning energisystemets struktur.för energipolitikens och
trafik-utformningdet gällerställning behöver stärkas avsevärt när avnas

Utvecklingen det gällerstruktur. gårpolitik och närtransportsystemets
inte pri-motorfordon fortfarande fel håll. handlarfrån åt Detutsläppen

minska handlar klarlägga hurDetmärt att storaatt transporterna. omom
förorenande hur mycket buller kan tolereras.utsläpp och som

framförfrån biltrafiken minska, allt i de städer-måste störreUtsläppen
hjälp teknikMinskningen olika med eller medkan ske på sätt: av nyna.

Åtgärderna föraren, fordonet/mo-hjälp förändrat kan gällabeteende.av
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fördelningen trafikenbränslet, i tid och fördelningenvägen,torn, av rum,
mellan olika trafikslag, lokalisering bostäder, arbetsplatser kostna-etc,av

för olika trafikslag/fordonstyper.derna
förändrasikt sannolikt utsikterna bäst det gällerkort närPå är att

minska sikthastigheten, bilkörandet. På medellång kanbeteendet: sänk
siktmed och bränslen. På längre kanräkna trans-motorer nyaman nya

förändras.transponbehovetochportsystemet
vägtrafikenkväveoxidutsläppen frånNaturvårdsverket har beräknat att

samtliga följde hastig-9000 1995 bilisterskulle minska med årtonca om
bil minskar kväveoxidut-med katalysatorhetsbestämmelserna. Från en

bil70%. från sådan kväveoxidutsläppenmed Men också ärsläppen en
hastighetsberoende.

motortrafikledertillåten hastighet ochsänkning på motorvägarEn av
kraftig minskning kväveoxidutsläppen. Medmedföraskulle också aven

för kväveoxidutsläppen inom andratill kostnaderna reducerahänsyn att
befogatnaturvårdsverket det sänka den högstaområden att attvoreanser

km/timme itillåtna hastigheten sådana med 10 södra och mellers-på vägar
Sverige.ta

vägtrafiken minskarVarje minskning kväveoxidutsläppenprocents av
förslagNaturvårdsverket i sitt till aktionsplanmed 500-2 000 harl ton.

luftföroreningar förförsurning pekat på behovet åtgärderoch attmot av
trafiktillväxten. minskning nödvändig "globa-minska En sådan bådeär av

Samtidigtmiljövårdsskäl lokala alla modeller,la och skäl. utgår pro-av
från obevisade trafikarbetevissa ibland samband mellanetcgnoser --

för iekonomisk tillväxt. allt starkt våld samhälletoch Utan göra påatt
ifrågasätta inte viss trafik Somkan reduceraskan utanstort om men.man

för tjänstebil direkt till använd-exempel kan reglerna uppmuntrartas som
utanför nödvändiga i stället för användningning bil detäven avav --

trafikslag.andra
miljöstör-redskapsbatteri för minskakan behövasDet attett stort

avgifter, subventioner, förbud,ningarna från vägtrafiken: skatter, tullar,
hastighetsbegränsningar.information, forsknings- och utvecklingsstöd,

kollektivtrafik förbättras.börJärnvägar och annan
införas för lastbilarRiksdagen har beslutat avgaskrav skall lättaatt nya

förfr. 1992 modeller och lastbilar och bussarårsoch bussar tungao. m.
tillsammans 1989fr. 1994 modeller. Dessa krav kan med deårso.m.

personbilar medföra vägtrafikensinförda för utsläppavgaskraven att
70-75% för45% för kväveoxider kolväten ochminskar med ochca

medförkoloxid perioden 1985 -20l0. kraven årliga kostna-under De nya
för lastbilar300-600 miljoner kr. köpare och bussar.der på av

Industriproduktion
Svensk industri gjort investeringarhar i miljövård. sigDet rörstora om en

miljarder15-20 kr. de 20 åren. Därtill ifrånkommer långt obe-senaste
tydliga driftkostnader. Tre industrigrenar för ungefär fjärdedelartresvarar

miljövårdsinvesteringarna, nämligen skogsindustrin, järn-, stål- ochav
metallverken och kemiska industrin.den

från industrinUtsläppen olika föroreningarrad minskatharav en
kraftigt samtidigt produktionen har figurökat. Se 4- 17som
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från industrin till luftFigur 4-7. Utsläpp och 1950-1985 och bedömningvatten en
lör tiden fram till 1995.

UtsläpptilltillUtsläpp
torv/arIullton/ärlull

KväveoxiderSvaveloxider 40° om00°00°,
| Totalt
z Industri.bränslen30000° 30°00°-Industri,processer

600000-
000-200

400000-

100000-
200000-

0- 0 9555 9055 65 70 75 8095 1950 6075 85 90195055 G0 65 70 80

UtsläpptilltillUtsläpp
ton/artullton/arnun

StoltKolväten 60000000°500

S00000-500000

400000-0005400

000-300300000- å---â
: 000.200000-200
i ii i 000-100100000.
LM0 0- 9565 75 80 85 9055 60 7019509575 85 901950 65 70 BO55 60

lndustriförbundet.miljöfrågan,ividareIndustrinKälla: går

industriproduktion beroende tillverkningspro-från ärMiljöpåverkan av
kemikalier produktionsvolymeroch ochanvända råvaror samt avcesser,
tidsperspektiv strukturförändringar inomproduktsortiment. längre ärI ett

industrin intresse.av
giftelfekter,med klore-svåmedbrytbaraTungmetaller och ämnen ex.

allvarligtmiljön mycket Tungmetall-påverkar på sätt.rade kolväten, ett
från främst järn-, giuterierstål- och metallverk, ochförekommerutsläpp

Även förbränning fossila frigörsytbehandlingsindustrier. vid bränslenav
mängder tungmetaller.stora

tillkemikalier i industrin upphov betydandeAnvändning gerav
verkligt kemikalieanvändaren.Industrin denmiljövårdsproblem. är stora

finns i olika kemiska produk-vilkareda på ämnenDet svårtär att som
fåockså svårt testade ochdet ämnenaantalet görDet attter. stora

fleratextilindustrin används hundra ochutrcdda. Inommiljöelfektcma
kemikalier. kommersiellaomkring 700 olika Depappersindustrininom
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Figur 8- 13. Utsläpp från industrin till luft och 1950- 1985ochvatten bedömningenlör tiden fram till 1995.
Utsläppuu Utsläpplill
lull ton/âr ton/arvallen

lKvicksilver Kvicksilvergo BoTotalt
Industri

40-

ii:
0 0195055 60 65 70 75 80 85 90 95 195055 6560 70 75 80 85 90 95

Utsläpptill Utsläppnu
lull ton/ar ton/arvatten

Kadmium Kadmium40. 40.

30- 30-

20-1

Hj
o 01950195055 60 65 70 75 80 85 9590 55 60 65 70 75 80 85 90 95

Utsläpplill Utsläpptill
lult ton/âr len/ârvallen

Bly Bly
3000 3000-

2000.. 20004

1950195055 60 65 70 75 80 85 90 95 55 ssso 70 75 es 95ao 90
Källa: Industrin vidare igår miljöfrágan, Industriförbundet.

kemikaliernapå kända inteär alltid vilka kemiska ämnennamnen men
ingår. Att reda på vad verkstadsindustrins oljor egentligenta bestårsom av

tillsatseroch vilka används är mödosamt arbete.ettsom
En andel de stabila, organiska finnsämnen istor teknisk använd-av som

ning i industriutsläppoch klorerade.är Till dessa hör bl.a. PCB, DDT,
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Figur 14-17. frånUtsläpp industrin till luft och 1950- 1985ochvatten bedömningen
lör tiden fram till 1995.

Utsläppti" Utsläppuu
ton/arvallen ton/arvatten

Lästaorganiska
0001 000. ämnenBOD Suspenderade400 ämnen000.ma"
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miljöfrågan, lndustrifdrbundet.Källa: Industrin vidare igår

dioxiner vissa bekämpningsmedel.och Klorerade organiska ingårämnen
i frånockså utsläppen och pappersfabriker med klorblekning.massa-

Större användningendelen den svenska CPC-föreningar inomskerav av
industrin förpackningar, skumplast, rengöring. vidareSe 12s

projekt,Naturvårdsverket arbetar med två påbörjatdär harman en
branschvis användningengenomgång kemikalier. projekt syftarEttav av
till allmän genomgång användningen kemiska produkter inomen av av

pappersindustrin föroch identifiera potentiellt miljöfarligaattmassa-
kemikalier och för successivt miljösynpunktbyta dessa bättreatt ut mot ur
kemikalier. projektI verkstadsoljor klorparaf-måletärett annat attom
finer fem finnasår bara skall kvar inom fåtal användningsområden,ettom
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ersättningsprodukter eller processaltema-inte funnit godtagbaradär man
fått i uppdraglänsstyrelserna har ocksåtiv. Naturvårdsverket och att

från kemiska indu-stabila organiska denämnenkartlägga utsläppen av
strin.

minskat utsläppenkraftigtpappersindustrin harochCellulosa- av sus-
detärmaterial. Trots dettabiologiskt nedbrytbartmaterial ochpenderat

betydanderestprodukter ochsläpperi Sverigebransch ut mestden som
kost-omfattande ochrecipienteri mångakvarstår attmiljöproblem trots

tillsatskemikalier användsantalvidtagits. Ettåtgärdernadskrävande stort
kvalificeradeutvecklingenfortgåendeskogsindustrin. Den motinom mer

tillsats-användningmedfört ökadharpappersprodukteroch avenmassa-
bristfällig. Det ärmiljöeffekter ärtillsatsersdessaKunskapenämnen. om

aktiva kloreradebiologisktstabila ochutsläppenomfattandesärskilt de av
potentielltblekeriprocessen utgörfrån stortorganiska ettämnen som

miljöproblem.
naturvårdsver-inom detbranschensåväl inomutfördal arbeten avsom

framkommitresultat"Miljö- Cellulosa harprojektområdetbedrivnaket
kemisk kanblekningfråntillutsläppenindikerar vatten massaatt avsom

tid Dessautbredning i ochmedmiljökonsekvenserallvarligaha stor rum.
utsläppettill den delhärledassannolikhetmedeffekter kan somstor av

material.organisktkloreratbestår av
minskassulfatmassa kantillverkning blektfrånUtsläppen engenomav

förbättrad tvätt,kokning,förlängdsåsomkombination åtgärder, syr-av
klordiox-användningökadprocessstyrning ochförbättradgasblekning, av

fabriker.vid svenskasuccessivtinförsTeknikenblekningen.id vid n.
organi-minska utsläppenföråtgärderbeslutatRiksdagen har attatt av
bör haTOClkgnivå 1,5tillklorföreningar tonska massaperaven

mån1992. denIföre årfabriker utgångensamtligavidpåbörjats av
underminskasskall utsläppenfinns,förutsättningartekniska och andra

klorerateliminera utsläppensikt ipåMåletnivån. ärden stort settatt av
material.organiskt

miljöris-innebärmassaindustrins utsläpptill storadelsMed hänsyn att
internationell kon-imassaindustrin arbetartill svenskadels denker, att

i andraindustriermyndigheter ochpåverkaangelägetdetkurrens är att
Brasili-Kanada ochUSA,massaproduktion, i första handmedländer stor

en.
tillgruvindustrin knutnaärinom ut-miljöproblemenallvarligasteDe

kvicksilver ochkadmium,zink,bly,främst koppar,metallersläpp av
flota-tiosulfater ochluftfluorider tillluft ocharsenik till samtvatten,

längresärskilt pådominerande problemet,till Dettionskemikalier vatten.
utlakningenframför alltmetaller. Det ärläckeravfallsupplagensikt, är att

eftersom dessamiljöstömingar,tillledazink kankadmium och somav
Läckagetområden.spridaslättrörlighet kan översin storametaller genom

avfallsupplagen kanzink frånkadmium, koppar ochbly,metaller somav
uppskattningarGrovaavskärmningsåtgärder.90%minskas med genom

4aktuella påbliefterbehandlingsåtgärder kan ytapåtyder av caenatt
miljoner kr.till hundrauppgå någrakmz. kan kommaKostnaderna att

ansvarig ägare.områden saknargällerkostnadenUngefär halva som
raka kolväten,olika slaginnehåller kolvätenLösningsmedel aro-av -
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med-hälsorisker ochinnebärkolvätenkloreradeochmatiska kolväten -
behö-lösningsmedelAnvändningenluktstörningar.för växtskador och av

till derasförhållandenlokalatill såvälmed hänsynbegränsas somver
atmosfä-ikväveoxiderreaktioner medoxidanterbildaförmåga att genom

ren.
förstaiträvaruindustri härrörverkstads- ochfrånKolväteutsläppen
ocksåverkstadsindustrin användslackering. Inommålning ochfrånhand

Utsläppen från dessaavfettning.förklorerade kolvätenmängderstora
processteknik,förändraddelsminskaskanverksamheter ex.genom

reningsteknik,delslacker,färger ochvattenbaserade externtillövergång
förbränning.termiskkatalytisk elleradsorption,ex.

iflyktiga kolvätenförekommer stortindustrin ettkemiskadenInom
mjukgöra-färgämnen,framställningvidkemiskaantal t.ex. avprocesser,

kemiskainom denkolväteutsläppengummi De störstaplaster, m.m.re,
rañinaderierna.frånindustrin kommer

förloras kolvä-till konsumentbensin från producentdistributionVid av
Åtgärder minskaföravdunstning.bl. atthanteringsledi allaten genom a.

avdunstningen,minskatill delssyftarförlusterna s.att genom ex.
samlaöverföringsledenolikai debensincisterner, delspåflytande tak upp

80%beräknas ännågra årbensin.avdunstad Inomåtervinnaoch avmer
i slutnadistribuerasbensinen kunna system.

redovisa kolväte-ifått uppdragregeringenhar attNaturvårdsverket av
atmosfárke-spridning ochkolvätenasverksamheter,olikafrånutsläppen

effekterochhalterdataställaochsamla inmiska reaktioner, omsamman
olikavidtamöjligheterbehov ochbedömamiljön atthälsan ochpå samt

dessa.konsekvensernaekonomiskadebedömaåtgärder och av
tekniskai i olikafinns fortfarande omloppPCB utrust-Stora mängder

avfallsdeponiema itillförsmängderinstallationer, och ökandeningar och
pågårnaturvårdsverketutrustning skrotas. Inomgammaltakt med ettatt

PCB-installationer.gamlasyftar till snabbare bytaarbete utattsom
tillupphovindustriellai samband medEnergiomvandling processer ger

i Sverige. Naturvårdsverket kom-svaveldioxidutsläppentredjedel aven
försurning diskute-luftföroreningar ochaktionsplani 1990 års attmotmer

formiprocessvavel såväli fråga utsläpptillåtasvad kan avom avra som
försurandesvavelföreningar och andra ämnen.andrasvaveldioxid som

förändringar intestrukturellaSammanfattningsvis kan säga attman
tioårs-problembild inom denväsentligt ändrad närmastetillleder någon

Ökade motverkastillverkningsvolymerutsläpp störreperioden. genom
finnas kvarkommerprocessändringar. Stora problemsannolikt attav

kemika-hanteringvidcellulosaindustri och gruvverksamhetinom samt av
lösningsmedel.lier och

via skor-förorenandeofta ämnenutsläppenhävdasDet att avnumera
hållermiljöproblemindustrinfrånavloppsrör äroch typstenar somen av

diffusa spridningenlösning. i stället dendefinitiva Detsin ärpå att av
proble-via fabriksportarna, detärföroreningar i produkterna, storasom

miljöovänligaproduktionmiljövänligåstadkommitVi harmet. aven
produkter.



Skogsbruk
Skogen nationell tillgång utnyttjas förskall samhällets bästa.är en som
skogsbruket imåste verka överensstämmelse med de övergripande sam-

ihällsmålen och samspel med andra innebärsamhällssektorer. Det bland
näringen bidra till uppfyllamåste målen full sysselsätt-annat att att om

ning, ekonomisk tillväxt, regional i utrikesbetalningarnabalans och balans
for miljövårdspolitiken.också målenmen

Som övergripande mål gäller skogsmarken och skogen skall skötas såatt
virkesavkastningen varaktigt hög och värdefull.är Skogsmarkensatt pro-

duktionsförutsättningar utnyttjasskall på bästa tillsätt. Hänsyn naturvår-
ingården led inormalt skogsbruket.ettsom

Skogsbruket måste hänsyn till djurens livsmiljö,växternas och tillta
inverkan lokalklimat,skogens på vattenbalans och till möjligheterna för

friluftsliv och rekreation till intressetoch bevara vissa inslag iattav
kulturlandskapet. Skogsbruket bedrivasmåste alltså så mångsidigatt en
användning inte hindras.våra skogar 1978/79: riktlinjerProp 110av om
för skogspolitiken ändringProp 1981/82:177 i skogsvårdslagenm. m. om

Prop 1982/ 832145 vissa skogspolitiska åtgärder m.m. m. om m.
Avverkningsvolymen i kraftigtdet svenska skogsbruket ökade från slutet

till början Därefter1950-talet 1970-talet. visshar minskningav av en
Ökningenskett. 1950-taletsedan hänger med den snabba utbygg-samman

skogsindustrin.naden av
Strävan hålla i medfördekostnaderna skogsbruket särskilt påatt nere

1960-talet biologiskade kraven sköts i bakgrunden. Kraven påatt stora
avverkningsenheter fallhar i vissa till slutavverkning växtliglett skog.av
Skador maskiner.på skog har orsakats bestånd iblandNya har anlagtsav

alltför förbandmed glesa och förenklademed planteringsmetoder. Röj-
ning felaktigahar skett vid tider under året. l skogsbruk med kalavverk-ett
ningar förstagallringaroch lönsamhet i lövinslagmed ställsstort storasvag
krav lövslybekämpning.på

Under delen 1970-talet olika biologiskakom krav isenare av mera
förgrunden. reaktionDetta kan på det schablonartade skogs-ses som en

började frambruk under 1960-talet.växa En viktig tillorsaksom annan
förändringen torde lönsamhetsförbättringden i mittenuppkomvara som

1970-talet. förBåde skogsbruket skogsindustrin viktigareoch blev detav
Ävenskogen sköttes så den hög produktion. naturvårdsopin-att att gav en

ionen bidrog till skogsbrukets inriktning förändrades under 1970-talet.att
värdefull"Hög och virkesavkastning "naturvårdens och andra all-samt

intressen imänna betonas 1979 skogsvårdslag.års
Ökad virkesproduktion och avverkning starkt samhällsintresse.är ett

efterfrågan skogsindustriråvarorInhemsk på kan komma konkurreraatt
med behov trädbränslen. efterfråganEn ökad kan försökmedmötas attav

långsiktiga produktionsförmåga,öka markens ökad användning vir-av
kessnåla eller ökad skogsmarksareal.processer

finns möjligheterDet intensivaremed skogliga skötselåtgärderstora att
öka produktionen i Effekternavåra skogar. förskogsbruksmetoderav nya

faunaekosystem, flora rekreationsintressenoch och måste utvärderas. Det
gäller sådant kalavverkning, helträdsutnyttjande, hyggesplöjning, ska-som
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införandet främmande trädslag, torrläggningmonokulturer,pandet avav
geografiska förhål-avverkningar i med besvärligaområdenvåtmarker,av

användning olika gödselmedel. Manskogsenergiodlinglanden, samt av
miljövårdkonflikterna mellan skogsbruk ochsamtidigt konstaterakan att

erfarenhetsmässigt ökar
i förtidigare varit skogsbärande anspråk skogspro-intemarknär tassom

duktion,
floradiversitet fauna ochtill minskad hosskogsbruksåtgärder ledernär

monokulturer,
minskar,trädslagutbredningen svenskanär av

utförs markermarkberedningar och påavverkning, vissanär transporter
känsliga för erosion,ärsom

inom fjällnära och ividtas impediment, skogarskogsbruksåtgärder pånär
skärgårdsområden,

rekreationsområden,intensivt utnyttjadebedrivs inomskogsbruknär
används i skogsbruket,kemiska bekämpningsmedel och gödselmedelnär

tillämpas,omloppstiderkortare som
samtidigt,enheter behandlasstörre som

blirmekaniserat skogsbruket ochtyngre
bedrivs.schabloniserat skogsbruketmer

impedi-inte och åkerholmar eller påKalavverkning bör ske på små öar
från virkesproduktions-litenhar betydelseoch andra marker,ment som

slutavverkning skogsbeståndmiljövärde. Olönsamsynpunkt stort avmen
för inte lönsamriksintresse naturvärden bör görasär genom-m avr

bidrag till skogsbilväg ochbidrag frånekonomiska t.ex.staten genom
inte utföras ägd mark.bör heller på statenav

topografitillHyggesstorlek hyggesgränser skall terrängensoch anpassas
bestånd användningomgivandeliksom till och skogsmarkensoch skala,

miljösynpunkt minstfriluftsliv. Hyggesplöjning från önskvärdaför denär
hyggesplöjningAlternativa till ochmarkberedningsmetoden. metoder

fråndikningsföretagetharvning olika marktyper. Ombör påutprovas
vidtasgenomföras, skall de åtgärder behövsnaturvårdssynpunkt kan som

flora, fauna,negativa verkningarför motverka påbegränsa eller vatten-att
inslagfriluftsliv landskapsbild. Lövskog ellerVattenkvalitet, ochbalans, av

Försurningen mark ochsjälvklart ingå i skogslandskapet.lövträd bör av
luftburna föroreningar,visserligen huvudsakligenorsakasvatten menav

barrskogsodling, också. ökad löv-markanvändningen, medverkar Enex.
imedel någon månskogsandel i det svenska skogsbruket kan ett attvara

ekonomiska praktiska förutsättningar-markförsurning. ochmotverka De
för skogsbruk börsådant prövas.ettna

förhållandevisreservatsbildningar harolika formerGenom storaav
ingick naturvårdsver-undantagits från skogsbruk. 1985skogsmarksarealer

vissa fjällnära urskogsom-överenskommelsedomänverketket och omen
från avverkning.undantagits600000 ha harinnebärråden att casom

fjällnära tillstånd skogsvårds-slutavverkning i de skogarna kräverAll av
möjlig, tillåts inte avverkning.föryngring inte bedömsstyrelsen. Om vara

markanvändningsplanering ifjällnära skogsområdena pågårI de en-
rennäring,syfte förebygga konflikter mellan i första hand skogsbruk,att

turism och naturvård.
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får inte beviljasStatsbidrag till åtgärder inom skogsbruket de påtag-om
förligt för kulturminnesvården.skadar värden och Programmetnatur-

avveckling 5:3-skogar,lågproducerande skogsbestånd, har bantats.av s.
till beskogningBidrag får inte lämnas hagmarker och andra skyddsvär-av

miljöer.da
Wibe vidHultkrantz och Sören SLU uppskattar den totalaLars att

for olika naturvårdsrestriktioner i skogsbruket tillkostnaden uppgår om-
förvisso ingen obetydligkring miljard kr. år,kvartstre per summa. -

medför naturligtvis intäkter.Naturvårdshänsynen också Dessa svå-är än
de samhällsekonomiska intäkternaberäkna kostnaderna. Att äränattrare

vilt, rekreation,emellertid helt uppenbart bär,betydande är ex. svamp,
fauna, flora, vattenhushållning.

hänsynsregler betraktas minimikrav,Skogsvårdslagens bör somsom
omständigheter uppfylla. finnsalla måste Detskogsbruket under en-

ekonomiskt/tekniskttendens beakta hänsynsreglerna bara detnär äratt
fördelaktigt det.göraatt

Jordbruk

sitt i svårigheterjordbrukspolitiken har desvenskaDen somursprung
ekonomiska krisen under l930-talet. Förför under denjordbruket utsattes

verkningar prisfall och hårdkrisens starkajordbruketskydda motatt -
infördes i Sverigedumpningskaraktärinternationell konkurrens av -

påreglering prisernaflesta industriländer under 1930-taletliksom i de av
°/ofamiljer omkring 40utgjorde medDå lantbrukarnajordbruksprodukter.

inkomstmålet, 40-taletbefolkningen. 30-taletMan kan säga att gavav -
80-taleteffektivitets/rationaliseringsmålet och60-taletberedskapsmålet,

miljömålet.
förlivsmedelspolitiken och därmed ocksåför samladeHuvudmålet den

freds-livsmedelsförsörjning ilandets såväljordbrukspolitiken är tryggaatt
långsiktig ochavspärrning krig. bör skeoch Dettatid under genom ensom

utnyttjas i jordbruket ochhushållningplanerad med de naturresurser som
huvudmå-till miljön. Som likställda delmål underunder hänsynstagande

kvalitet tillfår tillgång till livsmedel godgälla konsumenternalet bör att av
får jämförbarajordbrukarna med andrarimliga priser och att grupperen

likvärdig standard.
finnsjordbrukspolitiken flera olika mål.inom Detfinns såledesDet en

övriga mål.målhierarki huvudmål, delmål ochdynamisk bestående av
delvis motstridiga.tämligen ochMålen är vaga

livsmedelspolitik livsmed-visar därriksdagsbeslut hän1985 års mot en
förgrundentill fauna, flora miljö i påoch stårkvalitet och hänsynenlens

fler målkonflikterna.tidigare. blivit och DeMålen harsätt änett annat -
miljövän-vrida in livsmedelspolitiken på denforredskap använts attsom

varit tämligenhittillsliga harvägen svaga.
huvudsakli-fortfarandeinnehållerjordbrukspolitikennuvarandeDen

produktion. jordbrukarestorskalig Defor intensiv ochincitament somgen
sitt risktagande. Regelsystemet ärmiljöntill ökarvill ökad hänsynta

jordbruket.jordbrukspolitiken det gamlaochtill gamlakopplat den
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producen-betalasmiljarder kr. Dettill 6ti.ll jordbruket uppgårStödet av
förmalningsavgiften skat-ochslaktdjursavgiften, konsumenternaterna

till jordbrukama,2miljarderna gårde 6budgetmedel.tebetalarna Av
till utländska konsumenter.huvuddelenläcker på vägen,4medan ut

inteföregåsintensitet i jordbruketteknik ochi struktur,Förändringar
moti-särskiltintebehöverdebatt. Deutredningar elleroffentligaalltid av

samhällsekonomiska motiv kaniblandFöretagsekonomiska ochveras.
miljöproblemtilllederjordbruksdriftenförändringar imedföra attsom

förutredningsarbeteomfattandeofta mycket attDet krävsuppstår. ett av
teknik.existeranderestriktioner påhälsoskäl läggamiljö- eller

restrik-minskasmiljöstömingarnaperspektivet kankortadetI genom
vissa produk-avgifter användningenpåhjälpeventuellt medtioner, avav

bekämpningsmedel.handelsgödsel ochi första handtionsmedel,
medförajordbruk skallmiljövänligtEtt

i dag,kväveläckagemindre änbetydligtett
från bekämpningsmedelstabila ämnenbetydligt mindre läckageett av

ochlivsmedel, marktill vatten,
kadmium i marken,upplagringbetydligt minskad aven

odlingslandskap.varieratett mer

jordbruketmodernaDet

varjeeffektivare;blivit allt utbytetefterkrigstidenJordbruket har under av
odlingsarealen hartotalablivit Denallt högre.insatt resursenhet har

Åkerarealen, 1950- l960-talen,kraftigt under ochminskademinskat. som
miljoner hektar.tio 2,9åren,varit oförändrad deihar senastestort sett

färreblivit och större.Gårdarna har
jordbruksföretag i Sverige. Lantbrukarna utgör110000finns idagDet

företag hari landet. Dessaantalet sysselsatta% totalaknappt 4 det merav
livsmedelsråvarormed desvenska marknadenförsörja denväl kunnatän

Ökad kombination mins-effektivitet i medSverige.iproduceraskansom
till överskott.lettefterfrågan jordbruksprodukter harkad på stora

nötkreaturshållning generelltgrovfodersbaserad ärGårdar med sett
fjäderfä. finnssvin Därochmiljövänligare gårdar med bara ettän mer

kemi-inte mycketanvänder såjordbrukslandskap, därvariationsrikt man
sprida stallgödsel på.finns arealerdär detbekämpningsmedel,ska att

obetydliga mängder bekämp-inga ellermåttligt och kräverläckerVallen
inflytande markenspositivt påbetesmark harningsmedel. Vall och ett

bördighet.
fjäderfä-svin- ochnötkreaturshållningen och den ökademinskadeDen

fodersädareal. Ande-och ökadmedfört mindre vallarealproduktionen har
svindominerade kreaturlösa gårdar änochpålen vársâdda grödor störreär

växttäcke underliggerStörre arealernötkreatur.på gårdar med utannu
stallgödselproduktionendärmedDjurhållningen ochoch vinter.höst --

djurbesätt-Halland. Storavissa regionertillhar koncentrerats som ex.
sprida stallgöd-alltför liten arealgårdar medningar påhar byggts attupp

tillockså lettdjurhållningen harkoncentreradeDen storaseln på. att
handelsgödseltillförselhögdessa arealerinte stallgödslas. På ärarealer

femdubblingsigfå skördar; detnödvändig för skall goda röratt om enman
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efterkrigstiden.under Allt detta har ökat läckaget växtnäringsämnen,av
särskilt kväve. I södra och mellersta Sveriges slättbygder har specialise-
ringen på spannmål och andra ettåriga grödor gått mycket långt. Speciali-
seringen har underlättats tillgången effektivapå billigaoch kemiskaav
bekämpningsmedel.

Styrande för den här beskrivna utvecklingen företagsekonomis-har varit
tekniska faktorerka och jordbrukspolitiken. Strukturrationalisering-samt

inom industrin har varit positiv miljövårdssynpunkt. Strukturratio-en ur
naliseringen inom jordbruket hittillshar varit negativ för miljön.

Jordbruket till fyraupphov miljöproblem:störreger
läckage växtnäringsämnen från åkermark, vilket0 kan leda till över-av
gödning sjöar, vattendrag och kustområden till förhöjdaoch nitrat-av
halter i grundvatten,
spridning kemiska bekämpningsmedel, vilket innebärO hotett yt-av mot
och grundvatten mångformigoch flora fauna,ochmot en
spridning vissa viatungmetaller handelsgödsel0 och slam, vilket inne-av
bär latent hot hälsa miljö,ochett mot
förändringar i markanvändningen vilket innebär0 flora faunaochatt
utarmas/ett hot vissa djur.växter ochmot

Växtnäringsläckage

inteDet den tillfördär totala mängden växtnäring hur mycketavgörsom
kväve läcker från åker. Det avgörande tidpunkt,är jordartsautsom en

och nederbördsförhållanden, grödor och inte minst bruk-temperatur-
ningsformer. Om precisionen iökar tillförasättet näring, kanattman man
tillföra växtnäringmängder besvärande miljöeffekter.stora Växtnä-utan
ringstillförseln måste till grödornas behov. Särskilt djurtätapåanpassas
gårdar skulle anpassningsådan innebära betydligt minskad gödsling.en en
Anpassad gödsling lönsam, i genomsnittär 150 kr./har. Särskilt de stall-
gödslade åkermarkerna får ofta alltför hög gödslingsdos i förhållandeen
till grödornas behov. Stallgödselanvändningen ikan många fall jämfö-mer

avfallshanteringmed effektivt utnyttjandeän ettras en av en resurs.
Gödselhanteringen medför dessutom utsläpp kväveföreningar di-av som

efterrekt eller atmosfärsom vandlingar kan bidra till försurningseffekter på
skog.

Växtnäringsinnehållet i stallgödsel varierar. Spridningsutrustningen
ingenmedger jämn fördelning.och exakt Stallgödseln sprids olika skälav

ofta vid miljösynpunkt olämpliga tidpunkter hösten vintern,och dåur
risken är avsevärd del växtnäringen förs bort med avrinnan-attstor en av
de på markytan, antingen med videller snösmältningen.vatten Attregn
stallgödsel sprids under dessa årstider, beror bl. otillräckligapå lagrings-a.

för Erfarenheternagödseln. från tillsynen visar dessutomutrymmen att
gödsel- och ensilagehanteringen i fallmånga otillfredsställande.är

eutrofieringssymptomDe vi i vissa kustområden resultatetärnu ser av
tillförseln näringsämnen under flera decennier stadigt Situatio-ökat.att av

svårbedömdär det gäller denär havsområdena.öppna Klart ärnen mer
dock halterna fosfor och kväve ökat syreförhållandenaäven där.att Attav
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Östersjönsi djupvattenmassor under flera årtionden successivt försämrats
varningssignal.är en

Såväl i nationellt i internationelltett perspektiv måste konstate-ettsom
jordbruket forstår större delen tillförselnatt kväve forochras av av en

avsevärd del tillförseln fosfor till haven. Huvuddelen tillforselnav av av av
närsalter till haven kommer via vattendragen. Bakom denna transport
döljer sig både direkta utsläpp till inlandsvatten och läckage från skogs-

Åtgärdsgruppjordbruksmark.och Inom den Väst har gjorts. man en
uppskattning åkermarkens betydelse för närsalttransporten viaav vatten-
drag för hela Västerhavets tillrinningsområde.

ÅkermarkensTabell 8. andel det totala utsläppet kväve fosforoch via vattendragav av
till Västerhavet%.

iLän Andel
Andel

Kväve Fosfor
Malmöhus län 80 55
Kristianstads län 70 45
Hallands län 65 30
Göteborgs- och Bohus län 30 20
Genomsnittligt for Västerhavet 48 28

ÄtgärdsgruppKälla: Rapport ll. Väst, 1988.

framgårSom tabellen varierar bidragen från jordbruket olikamellanav
regioner. I Götaland och i Mälardalen kan kväveläckaget uppskattasnorra
till 10-20 kg ha och år. I Sverige utlakningenär under 10 kgper norra per
ha och år. Götaland från forsöksfaltI södra har kväveutlakninguppmätts

50på närmare kg ha och år genomsnitt periodenunder 1976-ettper som
1983.

nitratkävehalterHöga har i grundvatten, särskilt iuppmätts områden
sandjordar i Sverige. Eftersommed södra sig med hastighetrörvattnet en

högst i sandjord,år och långsammare iavsevärtett meterav par per en en
lerjord, dröja till flerakan det årtionden innan ökat kväveläckageettupp

effektereller avlastningsåtgärder återspeglas i nitrathaltförändringar iav
djupare liggande grundvatten. Mot denna bakgrund och utifrån fak-det

gödslingsintensiteten ökade 1960-talet framunder och till mittentum att
1970-talet kan förvänta nitrathalterna i grundvatten medatt storav man

sannolikhet kommer öka de närmaste åren, såväl areellt djupet.påatt som
miljövårdandeAll mark läcker kväve. De insatserna måste alltså gå ut

på begränsa läckaget.att
viktigasteDe två åtgärderna sikt för minskapå kort läckaget äratt att

förbättra stallgödselhanteringen lagring, vårspridning och öka ande-att
Åtgärdernalen höst- och vinterbevuxen förstamark. gäller i hand Göta-

land och Svealands slättbygder.
Spridning stallgödsel, rötslam tilllåteto.d. är bara underav numera

perioden december-februari bara nedbrukning sker dag.om samma
Spridning stallgödsel under perioden augusti-november bör i södraav
Sverige iske bara växande gröda vall etc eller före sådd höstgröda.av

i full kraftDetta kan träda 1998 lagringsutrymmenadå bör utbyggda,vara

19-9504-
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princip gällabörireglerSammafr.o.m. 1994.länoch Ni Mdock K,
behovsanpassadEnavloppsslam.gödselmedel,organiskafor andra ex.

hjälpmedåstadkommasförsta handiväxtnäring skall avtillförsel av
rådgivning.

°/otill20medhandelsgödselkväveanvändningenminskaMålet är att av
ochkväve30 kgmiljöavgiften med örehöjtsekelskiftet. Riksdagen har per

fördubbling. Om1988, dvs.julifr. denfosfor 1kg60 öre eno.m.per
regeringenkommerinte kan nås, attmåletpåutvecklingen tyder att

60% åkermarken äravgiftshöjning. Målet ärytterligare attöverväga av
1995.höstbevuxen

förfogandetillstårverktygframför allt deochåtgärderOm dessa som- tillframfrån jordbruketkväveutlakningenhalveratillräckliga forär att-
sekelskiftet återstår att se.

rekonstruktion våt-kvävefállor:diskuterassammanhangolikal avs.
jordbruksmarkfråninte barafångar kvävedikenmarker, uppsomosv.

skullePå köpetluftburet kväve.och dessutomskogsmarkfrånocksåutan
djur och växter.for många hotadeviktig biotopfå tillbakakunna enman

olika"miljövårdstjänsterbli aktuellt köpavälkan mycketDet att av-
jordbrukarna.slag av

samla-°/o den10- 20fosforoch utgörkvävesvenska utsläppenDe avav
ÅtgärderÖstersjön. harutsläppi Sverige dessa storbelastningen på motde

medtillrättalångsiktigt kommaför Försärskilt kustvattnen.betydelse att
Östersjön andranödvändigt också dedetäri centrala attproblemen

förÖstersjön verksamheterdepåskärper kravenländerna svararsomrunt
läckagen.ellerutsläppen

åkermarkenFörsurning av
skörde-kombination medigödselmedlensurgörandedeåkermark utgörl
försur-dominerandeatmosfären heltdensyranedfallet frånochuttaget

jord-inomförsurning hardennakompenseraningsorsaken. För att man
åkermarken.kalkatsedan längebruket

kadmiumtillledajordbruksmarken kan tasFörsurningen att uppmerav
till kad-med hänsynproduktionssynpunktfrånSåväli grödorna. som

för6,0för lerjordar och6,5vid lägsthållaspH-värdetbörmiumupptaget
kalkningenefterkrigstiden harhelaiUnderövriga jordar. settstort av

olikafor neutralisera deotillräckligvaritpraktiken heltiåkermarken att
förmodligenkalkning-6,0under 5,5 ärVid pH-värdensyratillskotten. en

sistatillföra deexempelvisåtgärdproduktionsbefrämjande än attmer
hektar.gödselkväverekommenderade mängdenkilona den perav

Ammoniak

6,5ammoniak i Europa ärutsläppentotaladehar beräknatMan caatt av
framför alltluftentill härrörAmmoniak släppsmilj. år. utton somper

och närgödseln lagrasiinne stallet, närAmmoniak avgårstallgödsel.från
totaladet5040 ochmellanmedsprids. räknar procentManden att av

luften.tillavgåri gödselnkväveinnehållet
ungefär likai Europakväveoxidutsläppen storakväve äriRäknat ton
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ammoniakutsläppen. Sverige kväveoxidutsläppenI ungefärär dub-som
belt ammoniakutsläppen.så Ammoniakutsläppen särskiltärstora som

i Skåne och Halland, 30 de totala frånutsläppenstora procentca av
Sydsverigestallgödsel. I har åtgärder ammoniakutsläppen minst likamot

effekt på kvävedepositionen åtgärder kväveoxidutsläppen.stor motsom
Ammoniakutsläppen från stallarna kan påverkas dels tätare ut-genom

gödslingsintervall och andra enklare åtgärder, dels reninggenom av ven-
tilationsluften. frånUtsläppen ammoniak lagringen gödsel är bero-av av
ende bl. gödseln lagringsbehållamahur läggs och hur utforma-ärav a. upp

från spridningde. Utsläppen gödsel minskaskan bl.a. gödselnav om
myllas sprids ined snabbt växande grödor.samt

bekämpningsmedelKemiska

kemiska bekämpningsmedelAnvändningen sammanhänger bl.a. medav
specialiseringen i växtodlingen ensidig odlingden ökade mot mera av

odlingsteknik odlingssystem medföraoch skulle detstråsäd. Med dagens
kemisk ogräsbekämpning inte möjlig.konsekvenserstora om vore

bekämpningsmedel medför hälsorisker, främst iAnvändningen såvälav
innebärhanteringen, miljörisker. Den hotsamband med ett motsom

finns i i anslutning tilli växtsamhällen skogsbryn och åker-,dearterna som
kemiskaviktigaste effekten bekämpningsme-dikes- och vägkanter. Den av

faunan indirekt: insektervilda ochdel på den högre är ogräs utgörsom
för vissa djurviktiga födokällor slås ut.

bekämpningsmedel i olikaupptäckt Många planktonar-Man har vatten.
bioackumulationkänsliga för kemikalier och kanmycketärter genom

organismer kemiskavattenlevande drabbas. Kunskaperna de medlensom
i jordlagret klimatförhållanden råder i Sverigebeteende under de ärsom

utlakning risker för föroreninggäller sådant ochbegränsade. Det som av
resthalter i spannmål.och grundvatten,yt-

användningen kemiska bekämpningsme-Riksdagen har beslutat att av
fem fram till 1990.i jordbruket skall halveras på år år Propdel

Miljöavgiften kemiska bekämpningsmedel höjdes1987/88:85. på med 4
fr. juli fördubblingaktiv den 1988, dvs.kr. kg substans l en avper o. m.

avgiften.
risknyttovärdering inklKemikalieinspektionen bör utveckla sin be-

i bekämpningsmedelhovsprövning samband med prövar ochatt man nya
i dokumentationvid omprövning redan bruk. påmedel är Kravensomav

miljöeffekter successivt.skärpasbörav
uppfattning förekommer överdoseringallmän detDet är atten en av

Undersökningar vid visatkemiska bekämpningsmedel. SLU har mäng-att
vid bekämpning i minskas tredjedelogräsmedel vårsäd kan medden en

skördeförlust.eller utanmer
bekämpningen främjas.behovsanpassade måste utvecklas och Ke-Den

bekämpning nödvändigt. börmisk bör ske bara det Dosennär är vara
effekt.acceptabelsådan uppnåratt man

förordartill kemisk bekämpning alltid SNVAlternativ bör övervägas.
hjälp odlingsteknik,integrerad bekämpning, med utsädes-dvs. att avman
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ochförebygga ogräsförekomstförsökerförädlingväxtföljd,kontroll, etc.
växtsjukdomar.skadedjur ochangrepp av

tillförutsätter övergångbekämpningsmedelkemiskaOdling helt utan en
och trädaväxtföljder där vallallsidiga omväxlandeochodlingssystem med

arealen.betydande delupptar aven
spridningutrustningen för be-genomfördaResultaten tester avavav

denSLU räknar medForskare påkämpningsmedel nedslående.är att
1025% inomsprids minskas medskulle kunnaaktivmängd substans som

förbättrades.spridningsutrustningenår om

Tungmetaller

kadmium 1/4intagetför liv. svenska ärKadmium giftigt allt Detär caav
mikrogramintaget 60rekommenderade högstaWHOdet per per-avav

och dag.son
tillbidragitsprids åkrarna harpåHandelsgödsel och slam ensom

i jordbruketjorden. Riskerna med tungmetallerkadmium ihaltökande av
viai därmed grödornafår halter marken ochsikt högrepå långär att man

kan räkna medi livsmedlen. Myckethalterockså högre attgrovt omman
ix°/0 kadmiumhaltemamed ökar ocksåkadmiumhalt ökar såjordens

iemellertid också högkadmiumupptagx%. ärmed Grödornasgrödorna
därför kalkas så dessbörmarkens pH-värde. Jordenberoendegrad attav

liggerpH-värde över
innebartidigare vilket15 ton/årKadmiumtillförseln till åkermarken var

Tillförseln har% årligen.i matjorden då ökade medkadmiumhalten 1att
fosforgödselmedel 4 ton/årtill källorna ärminskat 7 ton/år. De störstanu

Kadmi-från i länder.huvudsaklignen utsläpp andranedfall 3och ton/år,
siktlängre dennafrån åkermarken mycket små. På ärumförlusterna är

oacceptabel.kadmium till åkermarkentillförsel av
fosforgödsel-råfosfat. Allafosforgödsel från råvaranKadmiet i härrör

råfosfat olikakadmium. Olika innehållerdärförinnehåller någotmedel
fosforgödselmedel därför begrän-kantillverkaremycket kadmium och av

välja råfosfat lågmedi sina produkterkadmiumhaltema attgenomsa
sänkningvaraktigemellertid medkadmiumhalt. räknarMan att aven

kadmium underförutsätter borti handelsgödselkadmiumhaltema att tas
vid fram-emellertid teknikkrävstillverkningsprocessen. För detta en ny

teknik medUtveckling sådan pågårgödselmedlen.ställningen n.avav
statligt stöd.

tillverkOmfördyrar produkten.för kadmiumreningsstegsärskiltEtt
i Sverige, kommertill ståndhandelsgödsel kommerkadmiumfattigning av

denför säkerställaslag behövasnågotdärför styråtgärder attattattav
kadmiumrikare produkter.billigareinte undanprodukten trängs menav

återförabiologiska principer växtnä-överensstämmelse mediDet attär
förutsätter docktill åkermarken. Dettai avloppsslammet attringsämnena

lång-åkermarkensföroreningar sådant slaginte innehållerslammet attav
kvalitetlivsmedlens äventyras.produktionsförmåga ochsiktiga

åkermark innehållerårligen sprids överbehandlingsverksslamDet som
obetydligt till denbidrar således ganskakadmium. Slammet0,3cirka ton

källandentill åkermarken, kan störstakadmiumtillförselntotala men vara
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för riktvärdet för kadmiumhalt ide åkrar slam. Det högstamottarsom s.
jordbruket därförskall i har sänkts.slam användassom

tillförseln kadmium till den svenskaNaturvårdsverket att avanser
åkerjorden minskas. siktmåste På

tillförseln nedbringas till nivå kadmiumhaltema imåste sådan atten-
åkerjorden stiga,upphör att

flödena kadmium tillde nuvarande åkermar-måste och ettvart avav-
i tekniskt ekonomiskt möjligt,ken minskas den takt det ochär

kadmiumtillflödeninte betydelsekan några accepteras.nya av-

markanvändningenFörändringar i

till formabidragit det svenskaJordbruket har under århundraden att
ljusa avseddkulturlandskapet med dess och karaktär; knappastöppna en

Samtidigteffekt markanvändning nödvändig. detäransettsav en som som
produktionsformer i jordbruket inneburitvissauppenbart modernaatt en

Förändrad markanvändning.radikalt
effektivt rationellt jordbruk förutsätterStatsmaktemas krav på ochett

effek-kontinuerlig anpassning till den tekniska utvecklingen. Större ochen
tivare maskiner medfört brukningsunderlag,har krav på ochstörre större .

fält brukningshinder. företagregelbundna har lagtsMångautanmera ner
jordbruksmarken överförts tilloch andra enheter eller planterats med

naturmiljönskog. påverkat landskapsbilden ochDetta har och växt- och
djurlivet inneburit förändrats.och kulturlandskapets karaktär haratt

Odlingslandskapet domineras Strukturomvandlingen, mekani-åker.av
seringen och specialiseringen i jordbruket har lett till vissa bruknings-att
former miljöer i försvunnit.och hagmarksarealen återstårAvstort sett

vegetationstyp successivt tillbara bråkdel. har återgått skog.Dennaen
Ängsbruket fáboddriften.i princip likaså Specialiseradehar upphört, växt-
odlingsföretag fåtal drift, mekanise-med kulturväxter, kreaturslös ökadett
ring, kemiska bekämpningsmedelhandelsgödsel och harutsäde,renare
tillsammans jordbrukslandskapets restmiljöer "odlingshinder"med att
försvinner inneburit odlingslandskapet blivit enformigare artfatti-ochatt

intensiva jordbruket haft inverkan olikaDet har på destorgare. en
biotoper tidigare odlingsformerresultat och djurhållningär ettsom av

slåttermaskiner, impediment,betesmarker, bryn, gårdsområden och som
för fauna flora.betydelseär ochstorav

Vissa domineras produktionslandskap:områden tvådelatettnumera av
renodlat skogsproduktionslandskap kant i kant åkerlandskap.medett ett

flera färre,De många, små enheterna med markslag har avlösts störreav
specialiseradenheter med odling enbart åker. Växtodling ochpåmera

djurskötsel blivit fristående frånhar dessutom varandra.mera
konflikter finns sidanmellan jordbruk ochDe å och naturvårdsom ena

kulturminnesvård sidan borttagningå den andra gäller bl. od-a. av s.
lingshinder åkerholmar, odlingsrösen, buskridåer,träd- ochstenmurar,

dikning, bevattning, uppodling beskogningsmåvatten m., ellerm. av
Vissa landskaps- stadigt iängs- och hagmark. och krympernaturtyper

omfattning. isolerade frånDe kvarvarande blir alltmer varandraresterna
djurpopulationernas reproduktion försvåras.och växt- och
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variationen odlingslandskapetbedrivas ochJordbruket bör så att upp-
individriktförFörutsättningar ochDärigenom skapasrätthålls. ett art-

register biotoper medbibehålletdjurliv för brettochväxt- ettsamt av
kreaturshållninginnefattarOdlingsformerinhemsk flora fauna.och som

förbetydelsefinnas och utvecklas. Det ärmåste kvarmed bete storav
viss del betade arealen utgörsflora, fauna landskapsbild denoch att en av

naturlig betesmark.av
fläskpro-nötköttproduktionen bör öka påNaturvårdsverket attanser

vallodling mins-innebära ökad ochduktionens bekostnad. skulleDet en
minskadminskat kväveläckage ochspannmålsodling och därmedkad

behållabekämpningsmedel. Och skulle kunnaanvändning urmanav
värdefulla betesmarker.naturvårdssynpunkt

direkt intentionernaskogsplantering motverkaBidraget till kommer att
i odlingslandskapet. Dettaför naturvårdsåtgärderpågåendemed arbeten

kulturhistorisktbiologiskt värde-syftar till ochNOLA-stöd bevaraatts.
finns iSådana skyddsvärda områdenfulla i odlingslandskapet.naturtyper

Skogsplantering i sådanai mellan skog och åker.första hand övergången
värdefullanaturvårdssynpunktinnebära ödeläggelseskullebygder av uren

marker.
markvårdsskäl talarlandskapsvårdsskäl ochNaturvårdsverket attanser

till del bör ske med lövträd.skogsplantering övervägandeför på åkeratt
inslag i odlings-energiskog bli det svenska1990-taletUnder kan nyttett

i första riktas nedlagd ochhandlandskapet. Anspråken kommer att mot
överskottsproduktioneninnebärmarginell åkermark. Dessutom av spann-

skogsenergisynpunkt.ytterligare jordbruksmark intressantärmål att ur
Överskottsarealen 2000 tilltill 400 000 ha och1990 uppgåberäknas
500000- 900 000 ha.

användninginnebära bekämp-Utvecklingen ökadkan komma att aven
växtsjukdomar andraresistensförädling ochningsmedel och behov motav

Miljökon-risk för genetisk utarmning.motsvarandeparasitangrepp, med
förädlinghanteringskedjan vidiuppträda helasekvenser kan transport,-

deponering.och

VA-teknikKommunal

framtidsfrågor utskiljas VA-områdetviktiga kan påFyra
försurningbl.a. bakgrunddricksvattenkvalitet och hälsa mot avav--

jordbruksproduktionintensivmark och grundvatten och
dåligt och korro-i kombination med underhållåldrandeVA-systemens-

försurningsion, bl. orsakada. av
processteknik utveck-behandlings- ochoptimering existerande samtav-

ling tekniknyav
slamkvaliteten.förbättring av-

påVattenförsörjning baseras uteslutandenästantätorternasDe större
för industrielltutnyttjas recipienter avloppsvat-ocksåytvatten, somsom

utnyttjande bördubbla okändaHälsoriskerna med detta ärten. men
kvalitetnormalt ha sådanuppmärksammas. Grundvatten har attansetts
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intensivt jordbruks-i odladenitrathalteruteslutits, högahälsorisker men
lokal påverkangrundvatten ochi försurademetallhalterhögaområden,

dricksvattenforskning.medför behovavfallolikafrån etttyper avav
avloppsled-och130 000 kmfinns idag än vatten-I landets tätorter mer

lednings-utbyggdautbyggda. Detidag iLedningsnätenningar. är stort sett
tid.nyttjas långunderunderhållas så det kandrivas ochmåste attsystemet

miljarder200 kr.till mellan l50 ochuppskattatsNyanskaffningsvärdet har
verkligainte detspeglarkommunala VA-nätenför deDriftkostnaderna

fördelaktigt redanekonomisktunderhållsåtgärder. Det attbehovet voreav
problem påundvika akutaförunderhållförebyggandepå attsatsanu
insatser.kostnadskrävandedärmedframöver och1990-talet och stora

för-fastaavskilja och löstaavloppsvattenbehandling ärSyftet med att
ikan ledasutsträckning avloppsvattnet ut ett vatten-ioreningar sådan att

uppstår.olägenheterområde attutan
behandlings-tilli Sverige anslutnatätortsinvånare ärallaPraktiskt taget
reduktion°/0till 90-95dettaNormalt lederfállning.kemiskmedverk av
reduktion20%fosformaterial ochlättnedbrytbartorganiskt samt avca

90% reduktionminstmedför ocksåBehandlingsverkenkväve. suspen-av
vanligaste metallernareduktion de% samtmaterial, 70-90derat merav

bakterietyper.flestade99% reduktionän av
omfattan-i med denförbättringar ochskettharmiljösynpunktUr stora

tredjedelungefärbehandlingsverken. Menutbyggnadende av ver-enav
Även fall behandlings-iutsläppsvillkor. destipuleradeuppfyller inteken

bräddning obehandlatoftatillfredsställande sker vat-fungerarverken av
lednings-frånUtsläppenbehandlingsverken.föreledningsnätenpåuteten

behandlings-fråndekaraktär änbräddning har ettviasystem annanen
miljömässigainte valts pårecipienteriperiodvis ochskerverk. Det som
trafiken:förorenatofta starktblirdagvattengrunder. Tätorternas par-av

gummidäck och däckdubbar,asfalt,slitagebiladastiklar avgenomsom
kolväten.vissa komplexablypartiklar, ochfrån bilar, vägsalt,oljespill sot

toxiskrecipienten akutärpåkan uppkommaproblemdeNågra somav
uppkom-syrebrist. Dessutomövergödning ochbakteriell påverkan,och

kemikalie- ochtillbehandlingsresultat högrei form sämreproblem avmer
ingen brädd-målsättningen börlångsiktiga attenergikostnad. Den vara-

skall ske.ning
kombinationkustvatten ärsvenskakvävebelastningen påhögaDen en

atmosfärisk deposi-jordbruksproduktion,intensivfråndiffusa utsläppav
avloppsbehandlingsverk.kommunalaindustri ochfråntion, utsläpp

tillnormaltnämntsuppgårbehandlingsverkeniKvävereduktionen som
minskas medkväveutsläppenförändringar kanvissa upp20%. Genomca

behandlingsstegytterligaremedverkenutbyggnad50%. Genomtill av
satsning på långtgåen-°/o.Entill 75öka storreduktionen kunnabedöms ca

förutsättning-teknikutveckling, därytterligarekräverkvävereduktionde
beaktas.verkenenskildai dearna

50-procentig kväve-påverkade börsärskiltärkustområdenVid ensom
Ambitionsnivån bör1992.år attföre utgångenreduktion ske varaav

kustavsnitt före 1995.årför övrigakvävereduktion50-procentiguppnå en
1987/88:85Prop

från kommunala behand-dekvävetreduktionprocentig40-60En av
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lingsverken för behandlingsverk för inv.,skulle hela landet 10000änmer
utefter efter frånbelägna eller 2 mil kusten kostakusten vattendrag högst

1,0- 1,5 miljarder. 75-procentig kvävereduktionEn skulle kosta 5ca
miljarder.

En kvävereduktion till 50% genomsnittligt 50kr./kgkostar kväveca
variera olika kvävereduktionkommer mycket mellan verk. En påattmen

70-80°/0 tvåslamsteknik skulle 100 "Ak-kosta kr./kg kväve.genom ca
tionsplanen havsföroreningar ioch det hänt aktionsplanens spårmot som
tyder på benägen på kvävereducerande åtgärderäratt att satsaman mer
vid jordbruketbehandlingsverken i kostnaden kgän reducerattrots att per
kväve för behandlingsverken.knappast talar

bidrar självfallet till belastningen iVåra grannländers närsaltutsläpp
svenska havsområden. Särskilt uttalat för inteär detta Västerhavet där
bara eurpeiska kontinenten bidrar belastning-Danmark också den tillutan

den nordgående strömmen.en genom
Öresundskommi-Sverige arbetar internationellt inom för bl.a.ramen

sionen, Bottniska Viken-kommittén, Pariskommissionen Helsingfors-och
kommissionen målsättningen minska fosformed utsläppen såvälatt av

kväve från kommunala avloppsanläggningar.som
Vid de kommunala behandlingsverken produceras knappt miljonl ton

slam år. Detta ungefär 180000 torrsubstans. Undermotsvarar tonper
1988 deponerades °/o40 slammet och användes 35% inom jord-ca av ca
bruket. 1988 gödslades °/01,5 åkerarealen med slam.ca av

Tabell 9. Slamanvändningi Sverige1988%

Slamanvändning 1988 °/0
Jordbruk 35
Skogsbruk 0
Deponering 40
Återställning mark markbyggnad 15av
Grönområden markbyggnad 10

Källa: Slam. hantering och miljöproblem, Statensnaturvårdsverk.

Deponering slam bör avvecklas sikt: brist deponerings-på det är påav
produktionen i deponiema vilketökar, bidrar till växthus-ytor, metanav

effekten, ikvävet slammet läcker ut.
Återtransport näringsämnen organiskt materialoch i avloppsvattenav

till jordbruket traditionhar mycket lång inom så alla kulturer.gott som
Det har varit och sluta naturligaär sätt det kretsloppet det gällernärett att

näringsämnen till näringsämnen i livsmedel fråntätortertransporten av -
jordbruksmark.

frånSlam kommunala behandlingsverk innehåller förutom organiskt
material också mikronäringsämnen, fosforkväve, kaliumoch samtex.
för nödvändiga mikronäringsämnen, vissaväxterna metaller. Ment.ex.
slam innehåller oftast högre metallhalter vadän behöver ochväxterna
dessutom antal syntetiska kemikalier, flera svåmedbryt-ärett stort varav

Återtransportbara. slamspridning därför ifråga-på åkermark kangenom
sättas.

Osäkerheten långsiktiga effekter bristandesmå doser, den kun-om av
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möjliga uppkomstensynergistiska effekter och deneventuellaskapen om
tillför-begränsanedbrytningsprodukter det angelägetskadliga gör attav

förpotentiellt skadliga män-kantill åkermarken ämnenseln varasomav
niskan marken.och

för människors hälsariskernalivsmedelsverk konstateratharStatens att
vid nuvarandei via livsmedel småtillförsel föroreningar slam ärgenom av

tungmetaller ochnormalslam". Upptagetanvändning svenskt sta-avav
beträf-bedömningobetydligt. Sammaibila organiska ärämnen växterna

gjortsproduktionsförmågalångsiktiga harfande riskerna för markens av
bedömningar stödslantbruksuniversitet. Dessaexpertis vid Sveriges av

februarinyligenslamanvändning i USA har EPAandra länder. lpåsynen
i vilka det konstaterastill slamreglerutkast1989 attpresenterat ett nya

användning jordbruks-slam påintemänniskans hälsa äventyras avgenom
tungmetallinnehållslamgivorna och slammetsUSAmark. l bådeär-

i internationellt perspek-Sverige. slam harbetydligt i Svenskthögre än ett
tiv tungmetallhalter.låga

användning påmoratorium slamförbud elleromdelebartNågot mot av
förutsättning för långsiktigmotiverat. Enintejordbruksmark är an-en

ytterligare ochtungmetaller kan sänkasinnehålletvändning dockär att av
intekemikalier avlägsnas. Om detta ärsyntetiska kansvårnedbrytbaraatt

jordbruksmark upphöra såanvändningen slam påmöjligt bör snart urav
fmnns tillgängliga.alternativa metodermiljösynpunkt bättre

dröjsmål. arbetetvidtas Dels måsteåtgärder måsteTvå utantyper av
syntetis-svårnedbrytbaratillförseln tungmetaller ochmed begränsaatt av

miljövänliga alternativa metoderintensifieras. Dels måstekemikalierka
utvecklas.för hand slamatt ta om

för tungmetaller skärpsföreslagit riktvärdenaNaturvårdsverket har att
bortförsel Somtill- och har nåtts.mellansuccessivt tills målet balans --

kadmium ochriktvärdena för bly,vill verketi det arbetetled attett
Enligt gällande rekommen-från 1995.och medkvicksilver skall halveras

femte år. Mansina åkrarbara slamgödslajordbrukaredationer bör varten
Därefteri kraft.trädergödslingar innan de reglernahinna med tvåkan nya

kvicksilver för markensänkas,kadmium ochbly,halterna attmåste av
långsiktigti mycketjordbruksproduktionförbli oanvändbarinte skall ett

kadmium 2för förblir bly 100tillåtna värde dåperspektiv. Högsta mgmg,
kilo torrsubstans.alltför kvicksilver 2,5och permg,

fungerainte avseddabehandlingsverkenkommunala ärDe att som
kemikalier. Tillförseln svår-förbehandlingsanläggningar metaller och av
syntetiska kemikalier måstesvårnedbrytbarametaller ochbehandlade an-

vidgripas källan.
förs i miljönbehandlingsverkenriskämnen viaEn del de utstor somav

informa-intensifieradFörhoppningsvisfrån kanhushållen.kommer en
miljömärkning minska denproduktertion till ochkonsumenterna av

tillförseln.
för-kemikalieinspektioneni samarbete medNaturvårdsverket attavser

karakterisering be-inventeringar, ochmedpågående arbetetstärka det
identifiera föroreningari syfte sådanadömning kemiska ämnen att somav

miljöfar-lista påmål för verksamheten ärsärskilt miljöstörande. Ettär en
småanvändas i mycketinte användas eller endastliga alls börämnen som
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lista skall bytasdennapå motkvantiteter. Avsikten ämnena utär att
flödesstudier ochdel i arbetetmiljöfarliga. En ärmindresådana ärsom

ochmiljöfarliga vägenför ämnenbranschutredningar klarlägga taratt var
genomföra åtgärder.föreslå ochledning dessamed av

harbeslut baraSverigesärskild svårighetDet är att egnagenomen
belastningen åkermarken.påsamladedel denmöjlighet reduceraatt aven

ligger i alltutsläppluftnedfall från utländskahärrördelDen genomsom
luftburnadenkontroll. Kunskapenutanför direktaväsentligt vår om
fortfaran-organiska ärsvårnedbrytbara ämnentoxiska ochtransporten av

bristfällig.de

Avfallshantering
industrialiseringenavfall.till Föreupphovmänsklig verksamhetAll ger

organiskthuvudsakligenAvfallet bestodavfallsmängderna små. avvar
deponerades.inte påavfall kundematerial och skrot. Det ta varaman

avfall 300år1/2 miljonidag 2drygthushållen kommer tonFrån per -
industriavfall harsamlade mängdenavlopp. Denexkl.kg personper

fråninte restprodukteringår dåmiljon detItill l/2beräknats 4 ton.
rivningsverk-byggnads- ochskogsindustri ochmineralberedning,gruvor,

be-och andraför avloppsvattenbehandlingsverkKommunalasamhet.
avfall.miljontill l/2upphov lhandlingsanläggningar tonger
innehålla vadmaterial. Det kanbesvärligtHushållsavfall är ett som

material.till harmlöstmiljöfarliga produkterskadliga ochalltifrånhelst,
avfalletbehandlamöjligheternanaturligtvis utanpåverkar attDetta

deponering frigörs ellerinkl.behandlingenVidmiljöstörningar. om-
miljön.i olika gradtillförsi avfallet ochingårkomponentervandlas som

centrali-inteavfallet underlättarutgörblandningheterogenaDen ensom
återvinning.fraktioner förolikaavfallet iuppdelningserad ex.av

totaltdettämligen osäkra. Menavfallsmängderna ärUppgifterna attom
påmiljoner kubikmeter700helt klart, lmängder ärsigrör storasett caom

mark-detavfall behövsskall deponeras,mängderOm sådana stora50 år.
föroreningar dessutomolika ärför läckageRisken stor.arealer. av

kanmiljon år. Det röratill l/2avfalletmiljöfarliga uppgår tonDet per
frånutrustningrengöring ochfrånoljeavfall olika slagsig avavom

färger, lacker,lösningsmedel,kasseradebearbetning metaller, rester avav
cyanidhaltigaförbrukadebekämpningsmedel, yt-PCB-produkter ochlim,

kemikalieres-batterier,kadmiumhaltigakvicksilver- ochbehandlingsbad,
industrinkemiskafrånbiprodukter denoch osv.ter osv.,

produktion ochspegelsammansättning innehålloch ärAvfallets en av
komplexfår därmedindustrisamhället. Deti modernakonsumtion det en

vi konsumenterprodukteralla deinnehållersammansättning och somsom
hushållsavfallet kommerofrånkomligt attocksåbli med. Det ärvill attav

negativa från hälso-mängder ärämnenförorenaf med stora somvara
miljösynpunkt.och

ellerochmiljögifter finns i produkterorganiskastabilaSå länge varor
förhindrasinte kanavfallet och ämnenabehandlingvidbildaskan omav

finnas kvar.långsiktigt miljöhotmiljöni kommerkomma attettut



Det är svårt beräkna metallinnehållet iatt hushållsavfallet för fyramen
metaller har framkommit till följande närmemedelvärden för denman
årliga tillförseln: kvicksilver 8 lO kadmium 25 bly 2 000ton, ochton, ton-
zink 4000 Till detta skall läggas innehålletton. dessa metaller frånav
andra avfallsslag. siffrornaAv inses lätt vilka problem byggs isom upp
avfallsupplagen. iDet är detta perspektiv självklartnärmast hantering-att

och omhändertagandet dessa mycket mängder avfallen stora utgörav ett
miljöproblem, kräverstort betydande insatser for kunna lösas.som att

Men samtidigt avfallet miljöproblemär ett utgör det potentiellsom en
med tanke innehålletpå såväl material energi.resurs av som

Den grundläggande strategin när det gäller avfallsfrågorna är så långtatt
möjligt tillvarata restprodukter och material. System för återanvändning

produkter är etablerade fungeraroch i förbra bl. återvinningav stort sett a.
glas och aluminiumburkar, miljösynpunktav senastpapper, docknu ur

tämligen harmlösa produkter.
För industriavfall dominerar deponering behandlingsmetod medsom

förundantag avfall miljöfarligtäven med högt kalorivärde och metalliska
avfall från järn- och stålindustrin.

Fr. den januaril 1986 har kommunerna för insamlingo. m. ochansvaret
miljöfarligt avfall.transport Men varken de lokala regionalaav eller cen-

tillsynsmyndigheternatrala har idag tillfredsställande kunskaper om
mängderna miljöfarligt avfall, vid vilka arbetsplatser sådant avfall uppstår
och det vägen. De lokala ochvart tar regionala inventeringar harsom
gjorts tyder på mängder miljöfarligtatt avfallstora fortfarande vidgår
sidan de kontrollerade vägarna. Paradoxaltav är hanteringennog av
hushållsavfall betydligt hårdare reglerad, styrd och kontrollerad hante-än
ringen det från miljö- och hälsosynpunkt betydligt riskablareav miljöfarli-

avfallet.ga
Behandlingsföretaget SAKAB har inte tillräckliga behandlingsresurser

och tillräcklig behandlingsteknik för alla de svårdestruerade, icke kom-
mersiellt intressanta avfallsslag vid fullt fungerandeett kommunaltsom

samlas in i landet. Som exempel på detta kanansvar nämnas avsaknaden
behandlingsresurser för kvicksilverhaltigt avfall.av SAKAB har heller inte

byggt någon for återvinningut återvinningsbara avfallsslag,resurs av ex.
lösningsmedelsavfall. Hela kedjan produktion, produkt, restprodukt/
återvinning, avfall fungera.måste

förbättraFör hanteringenatt hushållsavfallet och öka återvinningenav
anlades under 1970-talet hjälpmed statsbidrag antalettav s. separe-
rings/komposteringsanläggningar. l dessa skulle framställas bränsle-en
fraktion för förbränning, kompostfraktion för mark- och anläggningsar-en
beten och skrotfraktion metaller för omsmältning i stålverk.en Det har
emellertid visat sig svårt få avsättning för de olikaatt fraktionerna.

En avfallsprodukt för vilken avsättningsproblem kanannan uppstå är
slam från kommunala behandlingsverk. Både slam och kompost hus-ur
hållsavfall har sitt innehåll tungmetaller, bl. kadmium, ifråga-genom av a.

jordförbättrings-satts och gödselmedel på åkermark. Se 57Dsom s
finnsDet inga enkla lösningar på avfallsproblemen. Detta gäller oavsett

vilka behandlingsmetoder eller kombinationer metoder väljs. Ris-av som
ker för negativa effekter på hälsa miljöoch kan sannolikt inte helt undvi-
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kas. Men problemen kan minimerasbegränsas och miljövårdsin-genom
finnsDet också skäl stryka insatserunder betydande härvid-satser. att att

lag gjorts.redan har vidtagitsMen de åtgärder återstår radtrots som en
problem anknytning till imed och samband avfallshanteringen.med Pro-
blemen hänger avfallsmängderna,med karaktären avfallet,påsamman
behandlingsmetoderna Problemen inte tillkoppladeär något ensta-m. m.

avfallsslag.ka
identifierasIdag miljöproblem i samband med produkter och oftavaror

först i avfallshanteringen.samband med När problemet upptäcks har
oftastprodukterna introducerats ipå marknaden sådan utsträckning att

det vidta radikalaär svårt åtgärder dem inte minst för enskiltatt mot ett-Åtgärderna fårland. i stället inriktas minskapå olägenheterna vidatt
avfallsbehandlingen.

Arbetet i utsträckning förebyggamåste gå på ökad avfallattut att
till avfallet inteuppkommer, innehåller miljöfarligahälso- ochatt attse

och hand avfallämnen det ändock uppkommer påatt ta ettom som ur
miljösynpunkthälso- och godtagbart sätt.

avfalletsmiljöskyddsstrategi syftar till minimeraförebyggandeEn att
miljöfarligainnehåll hälso- ochkvantitet och ämnen samt att anpassaav

till återanvändning. heltoch restprodukter ökad Det ärprodukter en
strategi vinner insteg i miljöskyddsarbetet. Vinödvändigt hardennaatt

försprång.alltför givit onödigtlänge problemen stortett
mindreskadliga produktersikt bytaPå måste strävan motatt utvara

identifiera vilka orsakaförsta uppgift blir kanskadliga. En att varor som
produktsortimentAktuellamiljöproblem dessa produceras.och varorvar

kvicksilver, kadmium, PCB,innehåller asbest, svår-destudera äratt som
föreningar Området och arbetsamt.organiska ärnedbrytbara stortm. m.

kemikaliegrupper innehållergjort lista påNaturvårdsverket har somen
nämligen:särskilt miljöstörande ämnen,

föreningaralifatiskahalogenerade-
föreningararomatiskahalogenerade-

parañinerklorerade-
flamskyddsmedelaromatiskabromerade-

alkylfosfateraryl- och-
nonylfenoletoxylater-
ftalater-

finns tillräckligt de härdet med dataNaturvårdsverket att omanser
miljöriskerhälso- ochkemikalierna och metallerna med avseende på att

vidtas för användningen dem skall begränsas.åtgärder bör att av
batterier kvicksilverhaltbakgrund med mycket låg är på vägMot attav

föreslagitnaturvårdsverket ocksåintroduceras på marknaden har attatt
förbjuds.batterier kvicksilvermängdermed större

til-kemiska produkter börNaturvårdsverket lagen görasattanser om
lämplig även på Naturvårdsverket har föreslagitockså regering-attvaror.

bör i renhållningslagenöverväga eller i lag återvinningatten en ny om
införa regler det möjligtgör öka återvinningen och begränsaattsom
avfallet.

Som iled insatserna viktigtdet offentligaär den sektornett stat,att
kommun, landsting i sin konsumentroll olikapå försökersätt ettvara
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miljövänliga alterna-möjligt väljer deföredöme och så långt mestsom
tiven.

avfallet.Förbättra kvalitetenbidra till påMiljömärkning ocksåkan att
tid föröverskådlig basAvfallsdeponering under utgörakommer att en

övriga behandlingsmetoder.tillavfallshanteringen och komplementett
fåalltidavfallet, kommerbehandlaränHur att rest somenmanman

ingen kontroll eller kunskapVi har idag bra överdeponeras.måste om
tidsperspektiv. Viifrån avfallsdeponier längreFöroreningarutsläpp ettav

Vi inte olika uppbyggnadssätti hurinte vad händer upplag. vetettvet som
iiförbehandlingar upplagen. På sättpåverkaroch samma somprocesserna

tilli riskanalysen hänsynstrålning vi samband medfråga bör taom
fram till istid.effekter lång tid,under mycket nästautsläpp och

radioaktivt material.ickeavfallshanteringsäker ävenbehövsDet aven
alternativ. Enligt detprincipiellt olikamarkdeponering finns tvåFör ena

och lakvattnetavfallsupplag på underlagalternativet placeras tättkan
avfalls-förförutsätter ansvarstagandeoch behandlas. Dettasamlas ettupp

miljö- ochupplagetkanske hundratals årupplags skötsel under om avger
bildningenminimeraalternativethälsofarliga andra ärDetämnen. att av

får intedeponin. Mängden lakvattenlämplig täckninglakvatten avgenom
förorenas.dettagrundvattnetden kanstörre än utan atttasatt upp avvara

särskildavfallsupplaget lämnasfördelen kanprincip harDenna utanatt
framnaturvårdsverket med90 räknar ettprojektet Depåtillsyn. l att

beräk-miljöpåverkan skall kunnaupplagensunderlag görsådant attsom
nas.

värmeåtervinning ökatförbränning avfallEfter oljekrisen medhar av
hushållsavfallet milj.förbränns 50% eller 1,4stadigt. drygtIdag ton.caav

fjärrvärmeverk.tillAvfallsförbränningen 3 TWh kommunernaslevererar

hushållsavfallbehandlingsmetoderför o.d.fördelning olika10. RelativTabell av
avfalletvikt- %Behandlingsmetod Andel av

1985 19871975 19801970
40 3566 58Deponering 76
10 lO2 8Kompostering 1

34 50 5523 32Förbränning

naturvårdsverk.Källa: Avfallet miljön, Statensoch

industriavfallet tillsammansHushållsavfallet och det brännbara utgör
beräkningsmässigt 14 TWh år,energitillgång skulle kunna ge persomen

miljoner2 kol.motsvarande ton
utnyttjas givet-avfallsförbränningförutsättning för skall kunna ärEn att

miljösynpunkt tillgodoses.från kanställs hälso- ochvis de kravatt som
till luft, vissa tungmetallerförsta delsgäller i hand utsläppenDet somav

organiska förore-dioxiner andrakadmium, dels ochkvicksilver och av
ningar.

föroreningar frånmöjligt väsentligt reducera utsläppenDet är att av
avfallsförbränning. kombination åtgärder:Det kan ske pro-genom en av

för få avfall, förbättrad effektivareduktkontroll d. "renare" ochatt etto.
Åtgärderförbränning vid anläggningarna rökgasrening. föroch avancerad

iminska avfallsmängderna få renare avfall viktiga ochoch äratt ett
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finnsmiljöproblemen.och Detför klara hälso-fall nödvändiganågra att
fåför bortinsatser olika slagaktivafortsätta medstarka skäl attatt avex.
ikvicksilverutsläppenberäknadesbatterier. 1985kvicksilverhaltiga sam-

hälften 3 ton/årför drygtavfallsförbränning änmedband avsvara mer
atmosfären i Sverige.tillemitteradeskvicksilvermängdenden totala som
kvicksilverutsläppenför minskafortsatta arbetetGlädjande har det attnog

Naturvårdsverketavfallsförbränningsanläggningama givit resultat.från
fortsattoch räknar medtillidag uppgår lutsläppenberäknar tonatt enca

minskning.

miljövänliga produkterproduktionMiljövänlig -
biosfärenTeknosfären -

miljöintressera-miljöorganisationema och demyndigheterna,Politikerna,
produktion,miljöförstöring medförknippatlängede medborgarna har
riktatsi första handharMiljövårdskraven mottillverkningmed av varor.

produkterna.interiktats utsläppen,företagen. Kraven har motmot
medi sambandminska utsläppenmedkommerlångtHur attman

inteföroreningar denkommermångaproduktion volymernaDe stora av
vägen.

kg krom21användesedaninte så längeExemplet krom. För perman
med avloppsvattnet.gick 8,5 kggarveriema. detvid Av utläderton

ihamnarl/2 kg, högst,läder och baratillsätter 10 kgNumera tonperman
garverierfrån danskakromutsläppen1970 harSedanavloppsvattnet. av

färdigaikrominnehållet denMentill året.från 50 5minskat ton om
vägendet krometsärskilt mycket. Varminskatinteprodukten har tar

förbjudaregeringensvenskabeslöt denkadmium. 1979 attExemplet
ytbehandling,förändamål:för vissakadmiumanvändningen somav

undantag,med mångafárgämne. Förbudet,i ochstabilisator plast som
från juli 1982.kom gälla latt

Kadmiumför levande.funktion någotpositivingen kändKadmium har
kadmiumSpridningenaldrig ned.därmedoch brytsgrundämneär avett

kadmium-ökningirreversibelochbeståendedärför alltid tillleder aven
i miljön.halten någonstans

förstskadasdvs. detkritiskamänniskan njuren detär organet,Hos som
människaninnebärskulle öka. Dettakadmiumtillförseln att omavom

motsannolikt ocksåskyddas honsåinte uppstår,njurskadorsåskyddas att
orsaka.kadmium kanskadoralla andra som

levande,störningar på detolikamiljön orsaka mångai kanKadmium
bildningminskadtillväxt,fortplantning, hämmadfrån direkt död till störd

syreupptagningminskadvita blodkroppar, etc.etc.av
därochmedkadmiumintag kommerhela vårt matenNästan svarar

fjärdedelar.för cirkaetc.rotfrukter, grönsakervegetabilier trebröd,
kadmiummycket grö-hurdirekt beroendeintaget ärHuvuddelen avav

iodlatsi grödaKadmiumhaltenåkerjorden.doma sursomtar enupp ur
jord.i mindreodlatsi grödaflera högrejord gånger änkan sursomenvara

förfrån fabrikerSverige ärkadmium idirekta utsläppenDe m. m.av
Sverigekadmiumnedfallet övertotalaDetcirka 10 ton/år.närvarande av



Åkerjordenhuvudsakligen utländskt cirka 30är ton/år.av ursprung- -
tillförs cirka 4 ton/år med handelsgödseln. kadmiumtill-Den nuvarande
förseln betydligt naturliga bortförseln, vilketär större den innebärän att
kadmium inte iackumuleras bara åkerjorden i hela den svenskautan
miljön.

industriavfallDet årligen innehållerdeponeras drygt 100 kad-tonsom
mium, huvudsakligen från och metallverk. iDen totala mängdengruvor

hittillsdet tilldeponerats kan uppskattas 2000över Hur mycketton.som
kadmium småningomdetta så till omgi-kommer läcka denatt utav som

miljönvande inte inte i vilkenär känt och heller takt kommer ske.det att
tillförsUnder år det svenska samhället, teknosfaren, ungefär 150ett

kadmium i mångfald olika fargämne,produkter stabilisator i plast,ton en
ytskikt i nickel/kadmiumbatterier,på metall, komponent ikomponent
legeringar Kadmiumförbudet kadmiumrestriktionerm.m.. och andra

hittills medförthar detta årliga kadmiumtillskott till teknosfáren äratt nu
cirka 50 lägre varit.det skulle Denna minskningän kommerton attannars
fortsätta.

Kadmium förekommer dessutom ioönskad beståndsdel mångasom
framför förprodukter, allt i zink galvanisering. tillförselDenna inteär

känd fleramed någon noggrannhet kan till tiotaluppgå år.tonmen per
Ingen kan kadmium spridits inomsäga det teknosfären till sistvart som

kommer Ett dock säkert: kadmiumvägen. är allt detta kommer inteatt ta
samlas in läggas ioch upplag, där metallen hålls skild från biosfá-tätaatt
för framtid.all sannoliktDet är tvärtom betydande andel deattren en av

cirka 5000 kadmium finns inom teknosfáren förr ellerton som nu senare
kommer nå den miljön.att yttre

Om inte kadmiumförbudet kommit förbrukningen fort-emellan och om
öka gjortden under de 50 skulleåren, de 5000satt att senaste tonnensom

vuxit till föreha kanske 10000 sekelskifte; hundranästa årton senare
skulle den kadmiummängden vuxitsamlade ha till kanske 50 000 ton osv.
osv.

Om betydande kadmiummängddel den hittills inomsamlatsen av som
teknosfären verkligen tillkommer läcka miljön småningomså ochatt ut
ställa till obotligt förelände oräkneliga generationer, ingenkommer av oss

lever få Vi alltidkan hoppas på det bästa.att veta.som nu

Miljövänlig konsumtion

Vi fattar dagligen rad beslut påverkar miljön. Allting kommeren som
ifrån. Alltingnågonstans vägen någonstans. Konsumenten oftakantar

välja mellan mindre miljövänligaellermer varor.
enskilda bidragetDet ofta litet.är Men det skall multipliceras med

10000, 100000, 000 000 obetydliga,l Det enskilda bidraget kanosv.
tillsnabbt väldigaväxa volymer många för signär obetydliga bidragvar

adderas tiden. effekternaöver De sammanlagda enskildamånga aktö-av
handlande skiljer sig ofta från vad och avsett.rers var en

finnsDet miljösamband mellan och varukonsumtion, miljömellanett
livsstil. Vissaoch människor konsumerar mycket, lite.andra Vissa männi-

konsumtion miljönskors påverkar andras. Miljövårdenänmer rymmer-
fordelningspolitiska aspekter.



65

l vårt samhälle konsumtionssnåltär beteende dysfunktionellt,ett il-
lojalt, sabotage sysselsättning och välfärd.ett Demot målen harstora
nått: rösträtt, yttrandefrihet, religionsfrihet, föreningsfrihet. inteDet är
heller längre normalt fattig sjuk.och Men konsumtionsmåletatt harvara
vi inte nått.

Eftersom vi måste konsumera, det bra undvek de miljö-vore om ur
synpunkt sämsta och valde de relativt miljövänliga alterna-varorna sett
tiven. Det är minskasätt miljöförstöringen,ett att sätt bedrivaett att
miljövård.

Man brukar industriägarensäga bara bryr sig sinaatt privata kostna-om
der. Han betraktar miljöeffekterna sin verksamhet externaliteter,av som
någon huvudvärk. Men vi konsumenter behandlar miljöeffekterannans

vår konsumtion just externaliteter. Vi fattar våra konsumtionsbe-av som
slut utifrån sådana individuella kortsiktiga intressen attsom spara pengar,
tid och Miljövårdmöda. ocksåär kamp medborgarnas tid: miljö-en om
hänsyn kan innebära minskad bekvämlighet och arbete. Om ochmer varor
tjänster i ökad utsträckning skulle belastas sinamed olika miljökostnader,
skulle det sannolikt inträffa förskjutningar i konsumtions- och produk-
tionsmönstret.

Hur mycket skulle belastningen miljönpå kunna minska lands-stat,om
ting och kommuner konsumerade miljövänligt Det skulle innebära en

efterfrågan miljövänligapåstor En del miljövänliga visser-ärvaror. varor
ligen dyrare miljöfarliga,deän för de miljöfarliga tillkommermen varorna

miljövårdskostnaderna betalas på sätt viaän varupriset.annatsom-
Om någon bör internalisera miljökostnaderna sin konsumtion så detärav

landsting och kommuner.stat,
Men vilka relativtär miljövänliga Vi behöver kunskapsettvaror om

det. Utgångspunkten vid bedömningen olika miljövänlighet börav varors
jämföra olika inomatt Informationenvara kanvaror samma varugrupp.

inte och bör knappast heltäckande. Det handlarvara attom ner- -
konsumtionen de umbärliga och miljösynpunkt sämsta ochav ur varorna
peka de relativt miljövänligaut alternativen.sett Och redan det inteär nog
alltid så lätt: hur skall ställa sig till miljövänlig energikrä-man ex. en men
vande vara

Man kan ifrånutgå företagde producerar miljövänligaatt påsom varor
miljövänligt i ökadsätt utsträckningett kommer utnyttja detta i sinatt

marknadsföring. De företag produktion prickas miljöovänligvars som
torde komma Den debattatt uppstår kan fungerareagera. som som en

förreklam miljöhänsyn och miljövård. Man kan och bör tjäna pengar- -på miljövänlighet.

19-9505-
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Miljövårdsprogrammet:3

sedandå nu --

Miljöproblemen resultat vårt producera, bo, konsumera,sättär ett attav
förflytta Miljöproblemen beror påMiljöproblem samhällsproblem.äross.

medför ibland oförut-för sig rationella oönskade,rad, beslut, somen var
konsekvenser.sedda,

viss samhällsutveckling:Miljöproblemen i första följdhandär en av en
kemikalisering, specialisering. materi-industrialisering, urbanisering, Hög

energiomsättning.alomsättning, hög

Politiskt formulerade mål
Övergripande mål

politiska regeringen riksdagen, fast miljöpolitiskaDe och läggerorganen,
i lång rad olika beslutsdokument: propositioner, utskottsbetänkan-mål en
riksdagsbeslut; preciseringar och tolkningar i interpella-den, kan göras

frågesvar. Riksdagens regeringens intentionertions- och kommer ioch
transformationspunkterflera innanregel besluts- och denatt passera

miljöstörande miljövårdande vidtas.sista eller åtgärden
får tillfällepolitiska myndigheternas ochDe deatt recenseraorganen

i utredningar.berördas agerande samband med överklaganden och "Den
tredje i granskningsarbetet liksom forskarsam-statsmakten deltar också

miljövårdsorganisationerna. politiskahället och De kan på så sättorganen
få uppfattning förverkligas.i vilken utsträckning intentionernaen om

proposition, regeringen Miljöpoli-I den presenterade våren 1988,som
inför miljöpolitikentiken 90-talet", konstateras syftar till allaatt tryggaatt

människors till livsmiljö, i framtiden,god ochrätt atten nu genom
förebyggabegränsa och miljöstörningar återställa skadad miljö. Varjeoch

för förhindra miljöskadorsamhällssektor har uppstårett att attansvar nya
finns. för minskaoch lösa de problem redan Kostnadernaatt attsom

miljöskadorna åtgärda uppkomna skador bör bäras denoch redanatt av
har orsakat eller orsakar skadorna.som

framhåller föraktiv miljöpolitik betydelseMan har avgörandeatt en en
Ävenvälfärd, ekonomi sysselsättning.vår samlade och kommande genera-

tioner till miljö, vilkenmåste kunna god grundläg-rätten ärgaranteras en
för livskvalitet.gande hög levnadsnivå god 1987/88: 85.och Propen

första paragraf nationellI naturvårdslagens konstateras äratt naturen en
tillgång skall skyddas Envar skall visa hänsyn ochoch vårdas.som var-
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eljestvid arbetsföretag elleri sitt med Kansamhet umgänge naturen.
förvidtagasundvikas, skola de åtgärder behövasskada å naturen som

eller motverka skadan.begränsaatt
ekonomisktsyftar till praktisktMiljöskyddslagen så långt det ochäratt

luftförorening,möjligt förebygga vattenförorening, buller och andra stör-
förslag till miljöskyddslagningar 1969: 28 med m..Prop m.

FörebyggaSyftet kemiska SFS 1985: 426med lagen produkter är attom
i miljön förorsakas kemiskamänniskors hälsa ellerskador på äm-att av

inneboende egenskaper.nens
hushållning återanvändning bör grundläggandeSparsamhet, och vara

för inriktningen varuproduk-för användningen ochnaturresurser avav
avfall.återvinning Setionen 1975: 32 och omhändertagandeProp om av

också naturresurslagen.

Olika slags mål

Vissa vilka problem skall bearbetas, andramål en mersom angeranger
innehållermindre preciserad fardriktning. del dessutom någoneller En typ

tidtabell.av
till miljön inomeller beaktamål handlar hänsynEn typ att taav om

jordbrukspoliti-målformuleringar finns iolika verksamheter. Sådana ex.
imiljön iskogspolitiken. till sådana sammanhangken och Hänsynen är

restriktion i förhållanderegel sekundära mål och har karaktär allmänav
preciseras itill primära allmänna hänsynsreglerna skogs-det målet. De

tillämpningsföre-jordbruksmarkoch lagen skötsel medvårdslagen om av
skrifter.

inom olikatill miljön fått varierande genomslag samhälls-Hänsynen har
Miljöaspekterna energisektornsektorer. har under år påverkatex. senare

trafiksektorn.änmer
särskilt vissamål handlar skydda eller bevaraEn typ attannan av om

inskränkningar i vilkabiotoper, vilket i sin innebärområden eller tur
tilllâtas inomverksamheter kan de aktuella områdena.som

förorenande inte skalltredje mål handlar utsläpp: deEn atttyp omav
minska, minska eller till viss volymöka, de skall de skall medatt att en

inom viss tid,eventuellt inom visst område, kanske deett atto. m. en
besvärligarei vissa fall kanskall upphöra. Det bör påpekas det attatt vara

radikalt minskadebibehålla åstadkomma utsläpp. Detänstatus attquo
freonerminska hålla utsläp-kan lättare utsläppen än attattex. vara av

koldioxid konstanta.avpen
fjärde innehållet i vissa produkter, tillEn mål handlartyp exem-av om

fossila kadmiumhalt,pel bränslen svavelhalt, handelsgödsel slam tung-
bensin batterier kvicksilverhalt.metaller m., blyhalt ochm.

femte miljöfarligamål handlar användning vissaEn typ omav av
vilka villkor vilket vissaoch produkter, under och påämnen sätt ämnen

fåroch produkter alltifrån ingen användning allsanvändas. Det kan vara
förbud; PCB och DDT avveckling CFC, haloner, minskadex., an-
vändning kemiska bekämpningsmedel till försiktighethandelsgödsel,
spridning bekämpningsmedel.av

sjätte mål formulerade i miljökvalitet, "vadEn är dvs.typ termerav av
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människan och tål", viss mark tål visst kiloantalnaturen t.ex. att ett
svavel hektar och år. liknande karaktär de riktvärdenAv är gällerper som
för luftkvaliteten i tätorter.

Mål, målkonflikter och resultat

oftareAllt imålen kvantitativa entydigt,Ett precist forrnule-termer.anges
politiskt mål leder emellertid inte automatiskt till målet uppnås.rat att
finnsDet tydliga bullerriktlinjer måluppfyllelsen låg. gälldeär När detmen

kvicksilverhaltiga batterier formulerade statsmakterna preciseratvälett
förmål kvicksilverutsläpp,sänkta inklusive tidtabell, och överlät åt bran-

schen utforma medlen. Men branschen klarade inte sin idelatt programs
met.

fördelarnaEn formulerademed mål i kvantitativa det iärtermer attav
regel uppstår debatt målen missas.när

Det skillnadär mellan formulera förmål och arbeta uppnåstor att att att
mål. För målen behöver inte medlen Genomfö-att accepteras accepteras.
randet beror på hur utformat,är målen hur deprogrammet accepteras,om
tolkas, hur tillämpningsföreskrifter utformas, elfektiva,medlen ärom om
medlen målgrupperna välvilliga ñentliga,är eller denaccepteras, om om
ursprungliga signalen når den håller i spaden, Detrattensom yxan, osv.
kan också bero på resurstilldelning, på det finansieras,sätt verksamheten
på det politiska förstödet genomförandet, opinionstrycket etc.

politiskt formuleradeDe målen sällan entydiga precisaär och utan
ofta mångtydigatvärtom och normalt resultat politiska kom-ettvaga, av

promisser i demokrati. inomMålen och område kan mycketetten samma
väl motsägelsefulla. Myndigheterna måste tolka och precisera dem.vara

inteDet olikaär säkert myndigheter vissttolkar mål på sätt.att ett samma
Målkonfliktema olika politikområden legio. sektori-mellan Juär mer

specialiserat sannolikheten föroch samhälle destoär, större ärserat ett att
inommål och åtgärder sektor motverkas mål inomoch åtgärderen av

andra sektorer. Regeringen försöker minskaEtt exempel. det svenska
förspannmålsöverskottet. Ett medel nå det målet bidrag tillär träda.att

Samtidigt försöker regeringen minska frånockså kväveläckaget åkerjor-
utformningden. Den fick, medfördeträdesbruket ökat kväveläc-ettsom

kage.
Det imedel bliär sammanhang kan mål i inomMålett ett ett annat.som

bidraområde kan till måluppfyllelsen inom Energibesparingett ett annat.
kan innebära miljövårdande insats: den minst förorenande ki-ex. en
lowattimmen den aldrigär producerats".som

Miljövårdsorganisationen
På regeiingsnivån det i första miljö-är hand energidepartementetoch som

för miljöfrågoma. Regeringen informerandehar också ochansvarar en
rådgivande miljövårdsberedning till sitt förfogande.

statligaNaturvårdsverket den centrala myndigheten miljövårds-är på
huvuduppgifterområdet. Verkets är att
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miljön,utvecklingen iochredovisa tillståndetfölja, kontrollera ochO
samt

miljövården,Förbättringartillinitiativ0 ta av
riksdagens ochverkställamyndigheterandramed radtillsammans0 en

miljövårdsområdet.regeringens beslut på
anställda.600Naturvårdsverket har ca

miljövården.regionala De ärför denhuvudansvaretharLänsstyrelserna
regionalenligt miljöskyddslagen,flestai de ärendenbeslutsmyndigheter

hälsoskyddslagen. Länssty-ochmiljöskyddslagentillsynsmyndighet enligt
företrädaskall bl.a.regionala Desektorsorgan.fungerarrelserna som

ekonomiskafrämja denSamtidigt skall de bl.a.miljövårdsintressena.
avvägningar måste göras.Konflikter uppstå,tordeutvecklingen i regionen.

600arbetar knapptmiljövårdsenheterlänsstyrelsernasVid personer.
hälsoskyddsförvaltningarmiljö- ochoch deras284 kommunerLandets

1250Vid arbetarnivå. dessapå lokalför miljöskyddsarbetet casvarar
mindre delhälsoskyddsinspektörer. Baramiljö- och resurserna an-aven

uppgifter helthar radUnder årför miljöinriktat arbete.vänds ensenare
och kommuner.överförts till länsstyrelserdelviseller

samhällssekto-miljövårdsorganisationen allaarbetar överstatligaDen
industriers miljöproblemolikamednäringar. baraalla Inteoch medrer

energiproduktion,trafik,miljöproblem,kommunalaockså med av-utan
medskogsbruket. Den arbetari jordbruket ochmiljöproblemfallsfrågor,

jaktmed göra.frågor harhand radnaturvårdsfrågor och har attsomom en
politikområden ochradkontaktytainnebär mycketDet motstor enen

allmän-företag ochbranschorgan,kommuner,myndigheter,centrala mot
het.

Miljöhän-särskild samhällssektor.inte betraktasMiljövård kan som en
i samhäl-i verksamheterin aspekt allamiljövård kommeroch som ensyn

olikainom radolika punkter,radpåMiljöproblemenlet. enengenereras
samhällsproblem.Miljöproblemi samhället. ärsektorer,

Även statliga myndigheten påcentraladennaturvårdsverket ärom
miljövårdsåtgärderbeslutdet observerasmiljövårdsområdet, bör att om

kemikalielagenvattenlagen ochnaturvårdslagen,miljöskyddslagen,enligt
kemikalieinspek-för miljöskydd,koncessionsnämndenfattasi regel av

förstavissa fall regeringenilänsstyrelserna ellertionen, domstolar, somav
bedrivas indirekt.därför i gradhögmåsteinstans. Verkets arbete

myndighe-förmå andra,konstentill delMiljövård handlar attstor om
tillhänsyni sina verksamheterandraföretag och takommuner, attter,

manipulera markna-insatser. Man måstemiljövårdandemiljön eller göra
ochavgifter bidrag, skatterochekonomiska verktyghjälpden med somav

administrativa metoderhjälpkomplettera den medsubventioner eller av
villkor.tillståndsprövning ochförbud,information ochsom

miljövårdarbetslöshet ocharbetarskydd,tidiga debatternaDe upp-om
problem,likheter. Det handladeföga överraskandevisar stora om nya

arbetarskyddsorganisa-industrialiseringen. medanMenprodukter av
försågs medrelativt tidigtarbetsmarknadsorganisationen bådationen och

eftermiljövårdsorganisationen släpatharlokalaregionala och organ,egna
i avseendet.det
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lönsamhetMiljövård och
kravmyndigheternasmiljövårdandedeiblandklagar överFöretagen att

devisst det så: det ärOchproduktionen och ärfördyrar en avvarorna.
produktion ochtill denuppgiftermyndigheternasmiljövårdande attatt se

betalningsföreläggan-förmiljöstörande utsättskonsumtion ärden som
alltid betala.fårmiljöförstöring. Någongratisfinns ingende". Det

föroreningarintresse produceradirektinteIndustrin någothar attav
intresseradinte särskiltsidanandraavfall, å attäroch avmanmen

ställa åtgärderkrav påmiljökostnader. Någon måstesinafrivilligt betala
för miljökostnaderna,betalningkrävamåstemiljöförstöringen, någonmot

ifråninte någoninternaliseras. kommerManexternaliseradetill detattse
kontrollerandetvingande ochform moment.av

frivilligarimligenmiljövårdslagar ärtill harAnledningen attatt
utformahartillräckliga. statsmakternainteåtgärder är att engenom

verklighetentillbedriva miljövård,sigmiljöpolitik åtagit attattatt se
gjort.inte skulle hadensiggestaltar på sättett annarssom

miljöhot åödesdigra osäkraavvägning mellanständigDet är enamenen
enskilda påför samhället ochoch kostnadernackdelarsidan och konkreta
oftamiljöområdet handlar detmiljövårdsåtgärder. På attgrund omav

ekonomiska risker.miljöriskerväga mot
alltid klaringalundafinns i regelFöretagsekonomiskt det mot-enmen

legitimtIndustrin harmiljöhänsyn.ochlönsamhetsättning mellan ett
sina kostnader.hållaintresse att nereav

Environment andOECD-konferens 1984frånI rapport omenen
studier företagföretagsekonomiskaEconomics redovisas bl.a. några av

entydiga.inte heltmiljövårdsåtgärder. Resultaten ärsärskilt berörs avsom
behandlingsanläggningar med åt-investeringarna ifall leddeI några

produktion med lägretill effektivareproduktionsändringarföljande pro-
fall inga kost-andra uppstodminskade utsläpp. Iduktionskostnader och

tillmiljövårdsinvesteringarna snabbareOfta docknadsbesparingar. ledde
utrustning.föråldradförnyelse av

imakroekonomiska modellerfrånrefereras resultatenI rapportsamma
Österri-USA ochFrankrike, Nederländerna, Norge,Finland,länder:sex
relativtmiljövården hadesummarisktinnebärUndersökningarnake. att

effekter produktionen kanpåeffekter. klaramakroekonomiska Ingasmå
stimuleradessysselsättningenmedanökade något,Inflationenkonstateras.

produktivitetensamtidigtinnebärsikt. Detåtminstone kortpå att-
förfler arbetarsjönk, eftersomanställdproduktion attpersonerper

inte varitMiljövården dock ha någonsägsungefär lika mycket.producera
produktivitetsminskningarna under l970-talet.väsentlig faktor bakom

olika ländernashävdat dehar OECD dessutomtidigare attI rapporten
i internationellastörningar den han-medfört någraintemiljöpolitik har

naturligtvis vissabetalningsbalanselfekter. harDäremoteller någradeln
fåtali regel branscherpåverkats. Det ärbranscherindustrier etteller som

investeringarna i miljövård.samladededelför storsvarat aven
ofta. Miljövårdsar-alltidintei regel,miljö kostarBättre menpengar

företagen och deinvesteringar mellanföretagensbl. kampbetet är omena.
motsättning,ständigmyndigheterna. såEnmiljövårdande gott ensom

evig balansgång.
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Investeringar medförsom
dåhg god

lönsamhet
dålig 2lmiljö

3 4god

Företagen hamnar inte isällan de miljövårdande myndigheternaruta
inte sällan i idealiska.Ruta 4 denär Ruta kan vi ifrånl bortse här.ruta

miljövårdensDen svenska utgifter uppgick l985 till 8,5 miljarder kr.,ca
vilket motsvarade BNP. Härav 3,3 miljarder kr.procentca en av var
investeringsutgifter och 5,2 miljarder driftutgifter. Den offentliga sektorn

för utgifterna:svarade 6,1 miljarder kr., föråtgärdermerparten av varav
behandling avfall föroch miljarderstod 5,4 kr. Massaindustrinsvattenav

för behandlingsåtgärderkostnader uppgick till 900 miljoner kr. varavca
miljoner för500 investeringar,kr. järn-,medan stål- och metallverkens
verkstadsindustrins kostnader uppgick till 400 miljoner kr.samt vardera

l50 240 miljoner förvarav kr. investeringar.resp
Internationellt ligger Sverige inte i Således använder Nederländer-topp.
l,34 BNP, Västtyskland drygt USA 0,8procent procent,na procentav en

och Japan 0,69. Skillnaderna dockär svårtolkade: dels det statistiskaär
underlaget dels kom Sverige igång med miljövårdssatsningarsvagt, stora
under 1970-talet, medan andra länder på allvar först 1980-understartat
talet. Olika länder har också olika miljöproblem: Nederländernas problem

sannoliktär Sveriges.värre än
investeringarBeräkningar i miljövårdsåtgärder självfalletav rymmer en

betydande osäkerhet. Det är svårt dra mellangräns vad ärattex. en som
normala" investeringar i processutrustning d. och tekniska miljö-o.
skyddsåtgärder.

indirekta kostnaderSådana uppkommer fårdå någon frånavståsom att
utnyttja naturtillgång, produkt eller dylikt på grund tillhänsynen en av
miljön ocksåär svåra beräkna. Många krav och önskemål frånatt de
miljövårdande myndigheterna tillgodoses ofta just på det olikasättet:
aktörer måste begränsa sin användning vissa insatsvaror eller måsteav

insatsvaroranvända viss kvalitet. Observera hänsynen till naturvår-attav
iden skogsbruket beräknas till 770 miljoner kr. år, i nivådvs. medper

utgifterna för miljövård inom Tunga industrigrenar.
Om miljövårdskostnaderna ofta svåraär urskilja och beräkna bl.a.att

för ide allt högre grad integreras i andra åtgärder,att så det i allmänhetär
svårare beräkna miljövårdensän intäkter. Dvs. huratt skall beräknaman

sådant kunnat undvika eller begränsaatt miljöstörningar, åter-som man
miljöställa och skydda områden.
amerikanskt försökEtt folkvad viljaskulle förbetalaatt slippaange att

miljöstörningar visade befolkningen år 1978att beredd betalaattvar
motsvarande 1,2 BNP jämföra med deprocent svenska miljö-attav -
vårdskostnaderna på Den amerikanska siffran kan dockprocent.ca en

väl låg, bl. därför intebuller uppmärksammades.att kostnader-Attvara a.
för miljöskador är svåra uppskatta visar tyskatt och holländskna en en

frånskattning mitten 1980-talet: förraden pekar på 6nästanav procent av



73

minimum tiondel härav: 0,7BNP och den på procentett avsom senare en
BNP.

intäktersamhällsekonomiska beräkningarna kostnader och påDe av
hittills ligger inom besvärandemiljöområdet har avkastat resultat som

naturvetenskapligavida intervall. emellertid inte bli säkrare deDe kan än
försökaoch intäktsanalysdata de bygger på. Ortodox kostnads- att-

faktorer sigi lämpar dessutom överuttrycka alla monetära termer -
miljöproblem:mindre för vissa sådana därhuvud vältaget typer av

exponering effekti tid mellan och långt, sådana däravståndet och ärrum
katastrofalasannolikheten för liten ochskador de uppstårär men om

irreversibla.sådana där skadorna är
förutsättningen ekonomiska kriteri-K/1-analys bygger värden ochpå att

inteberättigad lönsam,avgörande. En verksamhet denär är ärer om
forberättigad ekonomiska höga.de kostnaderna ärom

hjälpsällan miljöproblem kan lösas med enklaDet är tyvärr avsom
ofta jäm-balansräkningar. olika aspekterna problemen svåraDe är attav

förföra ofta Penningen tilloch de belopp på dem osäkra. ärsätter ärman
finns intekvantifieras. värdenvärden kan Det mångamätaatt somsom

bristfälligt kvantifieras.låter sigalls eller bara
ekonomiskaoch då detfinns fall rankade värden överdå högreDet tar

sällsyntain. Konflikter sådantinte tillåtsimperativet komma om som
huvudsakligeni landskapetskönheten ärdjur, vackra hagar ochochväxter

politiskbör eller måste lösas påinnebär värdekrock. Depolitiska. De en
frågoravpolitisera reduceraförsöker sådanaTeknokraterväg. attgenom

inteskönhetekonomisk kalkyl. Andratill idem attett moment anseren
för lite information ochavfärdarkvantifieras. dettaTeknokraterkan som
irrationalitet. Rationa-föruttryckför och därmedmycket känslor ettsom

till ekonomisk kalkyl.definieras sådant det reduceraslitet på sätt attett en
kriterietvarför värde skallinget självklart skälfinns rimligenDet ett vara

innebär inte deinte rationella. Men det ärrationalitet. Värdenpå är att
irrationella.

blivit bättreHar det

miljövårdsarbe-bedrivit ambitiöstvi25 har20- årendeUnder ettsenaste
utnyttjats itillfällevidMiljövårdsåtgärder har någoti här landet.dette

sig igenomklarat välsyfte, miljövården harsysselsättningsskapande men
for politiskavaritkonjunkturer. harekonomiska Denskiftande utsattmer

konjunkturer.opinionsmässigaoch
luft minskattill ochindustrins utsläppframgått harSom redan vatten

1970-taletbehandlingsverk underkommunalakraftigt. Utbyggnaden av
fosfor. 1970organiskt material ochminskade utsläppinnebar kraftigt av

900 000 Nu ärsvaveldioxid till drygtutsläppenuppgick de svenska ton.av
någranivå. bara1950-talets Detta ärdvs. under250000de under ton,nere

20minskade utsläpp degällerframgångarna detnär senastede storaav
förbättratsmiljökvaliteteni hardetMen huråren. ut naturen:ser
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Figur 22 Svaveldioxidutsläppi Sverige 1950- 1985
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l0-20%räknatminskat medhari nederbördenSvavelhalten grovt
ökat sedannederbördsmängdernaEftersombörjan l970-talet.sedan av

Nedfalletmindre så.ned/alle minskatsvavel ändess har dock avav
inte lika snabbtkväveföreningar fortsatt öka, änharförsurande att om

l960-talet.undersom
påtagligt sedanminskathari sjöar och vattendragSvavelinnehållet

inteidock allmänheti icke harkalkadel970-talet. Surheten avta-vatten
klimat-i första handi svavelhalten ärmöjligtgit. nedgångenärDet att en

effekt.
delvishelt ellerursprungliga livsbetingelserkalkning harGenom nu

försurade sjöar.påtagligt Dessa000i landets drygt 15återställts 5 000ca av
sjöarea-försuradefjärdedelar den totalasjöar omfattar tillsammans tre av

len.
Sverige halveratsharkadmium överochnedfallet blytotalaDet av

varitminskningendelar harsödralandetsl970-talet. Imittensedan av
järn-, krom-,ocksåhar1960-taletfrån slutetkraftigare. Räknatännu av

ÄnSvealand.Götaland ochiungefär halveratszinknedfalletnickel- och
metallindu-kringlokaltnedfallsminskningar hardrastiska noteratsmer

marken,iblyhalternadömaalltdockFortfarande ökar attstrier. av
effektivt där.binds mycketeftersom blyet

med dei sambandmärkbartökade torraskogSkadorna på somrarna
Även1984-87.årenvåtaredeundersedan1982-83 omavtogmen

luftförore-tordeskogsskador,förekomsteninverkar påklimatet således av
tidsperspek-i längreskogsskadorförriskenmedfört sett etthaningarna att

landet.delensärskilt i södrativ ökat,har av
Östersjö- minskat markantinsjöfaunan hari ochDDTHalterna av

Även avtagit, inte i lika hög grad.PCB-halterna harl960-talet.sedan men
inedgångPCB-halternassåväl DDT-år har stort settPå somsenare

avstannat.
miljögifter harstarkt hotadetidigarefågelarterdeMånga avvarsomav

sig.återhämtat
1970-mittentill har ökat sedanfrån markKvävetransporterna vatten av

speciellt ii vattendragen,i ökande kvävehaltervilket avspeglasbl.talet, a.
minskade markantmånga hållFosfortransporterna, påSverige.södra som

kommunaltkemisk behandlinggrundi början 1970-talet på avavav
Delvis tordeflertalet vattendrag.iår ökathar underavloppsvatten, senare

nederbörden.effekt den ökadedetta avvara en
kraftigt i flertaletfosfor har ökatoorganiskt kväve ochHalterna av

Östersjönegentligadelarutanför Sveriges Ikuster.vattenområden stora av
vintertid sedan l960-talet.tredubblatshar halterna nästan

ÖstersjönsÖkade isyrebrist svavelväte harochproblem med noterats
grundareoch andrai södra Kattegattliksom Hanöbukten,djupaste delar

från jordbruksmark. Inäring bl.tillförs mängderområden stora a.avsom
Östersjöns dock130 hardjup mellan 70 ochmellanskikt, pådvs. enm,ca

skönjas år. lpåsyreförhållandena kunnatförbättringsmärre senareav
förbättringen påtaglig.tätortsrecipienterindustri- och ärmånga

tjugodeområdenpå mångaresultat har alltså uppnåttsGoda senasteav
blivithar sämre.blivit bättre,miljövårdsarbete. Somt harårens somtmen

föroreningar viafårViblivit komplexa.hargamla problemenDe mer



76

vindar och havsströmmar från andra länder. Miljöproblem har alltid
flyttats i tid och Nu det inte industriernaär i Västeuropa och USArum.

Östeuropa,de förorenarna;är det industriernaär istora Sovjet ochsom nu
NIC-länderna. De besvärliga problemen är nu

risken för klimatförändringar utsläpp växthusgaser,genom av-
uttunningen det stratosfäriska ozonskiktet utsläpp i förstaav genom av-
hand CPC-föreningar och haloner,
föroreningen kustvatten och hav,av-
försurningen mark och vatten,av-
kvävemättnaden i marken,-
kemikaliehanteringen i samhället,-
fordonstrafiken, framför allt i tätorterna,-
de areella näringarnas påverkan på landskap, mark och vatten.-

Redan sådan här uppräkning viktigastede miljöproblemenen av ger en
uppfattning hur komplexa och besvärliga de är. De berör alla samhälls-om
sektorer, alla verksamheter.

framgångsrikEn miljöpolitik kräver framförhållning och långsiktighet.
Arbetet miljöproblemensmed lösningar kan påverka allehanda förutsätt-
ningar för vårt moderna samhälle. Givetvis blir det målkonflikterrad ien
det här arbetet. Det går inte åstadkomma nollutsläpp omedelbart.att
Miljöskyddet måste bedrivas serie successiva anpassningar ochgenom en
åtgärder. Omsorgen miljön måste få central plats inom allaom en sam-
hällsområden.

Analysteknikens utveckling under de 30 åren har gjort det möj-senaste
ligt upptäcka utomordentligt små mängder olikaatt kemiska iämnenav

varamiljön. ldentifieringen kan veritabelt detektivarbete. fram-Menett
detnär gäller vilka effekternaavgöra i miljönstegen äratt små halterav av

olika inteämnen har varit lika påtagliga. Forskarna upptäcker allt fler
farliga i miljön,ämnen kan hurde sällan farligasäga de är. Och sedanmen
finnns det tredje, ännu besvärligare fråga: hur risker bör tastoraen
Detta den frågan,är avgörande själva kärnpunkten: hur vetenskap, politik

etikoch smälts i varje enskild bedömning.samman

Miljöproblemens karaktär

Miljöproblemen har ändrat karaktär. börjanl seklet låg industrinav
huvudsakligen på landsbygden. Järnverken, massafabrikerna, sockerbru-
ken, mejerierna, stärkelsefabrikerna många och små utsläppenetc var men

producerad enhet. förorenandeDestora utsläppen till ochvar per vatten
luft medförde lokala problem, så besvärliga. synliga,De väl ganskanog var
lätta koppla till utsläppskälla. Tidenatt mellan utsläpp effektochen var
tämligen Liksomkort. avståndet i Man talade inte "miljöpro-rummet. om
blem vattenförorening, luftförorening, förgiftningutan Miljö-om osv.
problemen visade sig antal problemöar: vattenförore-ett stort ettsom
ningsproblem här, där, luftföroreningsproblemett här,annat ett ett annat
där. Det räckte ingripa i varje särskilt fall de olägenheterna.att värstamot
Generella, förebyggande åtgärder skulle i alltför hög industrin,grad drabba
hämma dess utveckling och minska välståndet.
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föroreningssituationen behandlingstekni-Kunskapen såväl som omom
behandling tämligenken betecknas god. Men dyr ochmåste som var en

undvikas. Och fannsbesvärlig teknik i längsta borde detdetsom
billigare.alternativ: Om ingetutspädning. Längre högre Detut, varupp.

sig fororeningarna,tid. kunde skyddaså Man motannat, ex.vann man
tillflytta sin vattentäkt, behandla råvattnet, gå grundvat-överattgenom

ten.
skitigt. SverigeSverige för flesta kallt, mörkt ochde svenskar ettvarvar

fattigt ingen demokrati. kunde i regelland. Sverige Makthavarnavar
förorenandei utsläpp.dem drabbadesstrunta avsom

folkligpolitiska förhållandena motverkade bredekonomiska ochDe en
Lagstiftning för minska deuppslutning kring "miljövårdsarbetefü att

ekonomiska tillväxtenförorenande den ochhotutsläppen ett motvar
uppfattades mindre allvarligtförorenande utsläppenDe ettexporten. som

utsträckning förorenandei dehot. människor accepteradeMånga stor
utvecklingens pris.tvingades dem. Deutsläppen eller acceptera var-

innebar välstånd, bättrearbete och hoppRykande skorstenar ett om en
miljövård. fickframtid, liv. Sverige hade inte råd med Detbättreett

tekniska utvecklingenOm hade tålamod, så skulle denbaravänta. man
marknadskrafterna föroreningsproblemen.och lösa

inget primäraförorenande utsläppen de hoten överlevna-De motvar av
flyttaalltför påfrestande demOm blev kundeden. de sagt,man, som en

vissa utnyttjade möjligheten.flytta ifrån dåliga miljön; denbit. Eller den
fler människor1960-talet det allt vägrade deUnder accepteravar som

för industrialiseringföroreningsproblemen. tyckte priset ochlokala De att
bli började in miljökvalite-materiell standard började väl högt. Man räkna

i levnadsstandarden.ten
bristen påuppfattning 1960-taletvanlig påtämligenDet attenvar

blivit.miljösituationen bli denkunnatihade delkunskap attstor somen
iantagligen handlade detisäkert det. Mensanning ligger detEn nypa

ochbrist kunskap kunskapenutsträckning påmycket större om enomom
brist insikt brist påpåpreferensordning. handlade änviss Det snarare om

satsades mycket påbrist Detpåkunskap. Och allra mest pengar.om
viktigamiljöproblemenefter för ansågsi Sverige 1965miljövård attatt

förkunnande. Men ocksåfanns kunskap ochfor detbearbeta, attatt
materielladenPreferensordningen påverkadeshade råd det.göraatt av

opinionstryckfanns ingetTidigare det störrestandardutvecklingen. som
fanns ingetmiljöfrågor. hellerDetförmå politikernakunde att ta upp

för företeelsen.samlande begrepp
fick rubriklyftes från övriga frågor och påMiljöfrågorna en egenupp

kvicksilverdebattenpolitiska dagordningen. Genombrottet kom medden
iförsta kvicksilverhaltiga betmedell960-talets del: användeunder man

cellulosain-jordbruket kvicksilverhaltiga bekämpningsmedel inomoch
från kloralkaliindustrin.dustrin kvicksilveroch släppte utman

visade användningen utsläppen småKvicksilverdebatten ochatt av
medföra otrevliga effekterkvantiteter förorenande långtkundeämnen

efter användningen. Effekternaifrån lång tid dök påutsläppspunkten, upp
regionala,inte längre lokalaöverraskande ställen. Problemen utanvar

miljöproblem miljövård.började miljo --ss as 9a n Pro-nationella. Man tala , ,
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inte samlingblemen problemöar: problemkontinent.det helvar en var en
ihop: luft,Naturen hänger insikt fickmark, Denna admini-vatten. ett-

strativt uttryck i Statens naturvårdsverk SNV 1967.
miljöproblem i fokus förDe stod intresset från slutet 1960-taletsom av

framåtoch tio år utsläpp syreförbrukande fosforän ämnen ochmer var av
till stoft till luft,sötvatten, utsläpp biocider i första kvicksilver-handav

bilavgaser,preparat, bensinblyet, oljeutsläpp och buller. Upptäckten av
försurningen visade ytterligarepå dimensioner miljöproblemen:hossnart
storskaligheten och nödvändigheten internationella fler-åtgärder. Menav
talet de problem diskuterades möjliga inomlösa landetsattav som var
gränser.

första ini hand punktkällormiljövårdande åtgärdernaDe sattes mot
iindustriutsläpp, utsläpp kommunalt avloppsvatten, andra hand motav

första i"miljögifter". Miljöskyddet inriktades i hand utsläppvissa mot
i luft.i utsläppandra handsötvatten, mot

Riktningen inte fartenpå samhällsbyggandet behövde ändras, behövde
inte sänkas behövdes vissa justeringar. Vissanämnvärt. Men det avarter,
onödiga förhindras hjälputsläpp, skulle med teknik. inteDetav var
fråga förändringar.grundläggande Vi fortsättanågra kunde levaattom

förut. Vi inte livsstil,behövde ändra inte beteende. Vi stöddesom ens
politikernas krav industri Miljövårdenpå och kommuner. märktes knap-

i litemedborgarnas plånböcker; bara högre skatt, lite högre varupri-past
ser.

Vi ihamnar paradoxen välstånd tillupphovatt samma som ger pro-
förutsättning förblemen också tycks ekonomis-lösa dem. Denattvara en

tillväxten till miljöproblem. Miljövårdenka har lett har blivit möjlig till
del på grund den ekonomiska tillväxten. Den ekonomiska tillväx-stor av

medfört opinion för miljövård.har och Det modernaten resurser genom-
förbrottet kom under industrin expansiv period. hjälpMed behand-en av

lingsteknik småningom processändringaroch så i moderni-samband med
sering och strukturomvandling minskade punktutsläppen, ökadetrots pro-
duktionsvolymer.

förorenande inte. Nedfallet förorenandeutsläppen upphördeMen de av
Miljöproblembilden förändratsSverige upphörde inte. harämnen över

inträffat tyngdpunktsförskjutning.l980-talet. Det har Utsläppenunder en
kraftigt diffusafrån punktkällor minskat i Sverige. De utsläppen,har

från i ochutsläpp många, små källor, har ökat betydelse: många små
föroreningsvolymer.upprepade utsläpp upphov till gällerDetstorager

minst föroreningar i olikainte produkter och varor.
utsträckning miljöstörningar iMiljövården i handlathar stor om sam-

produktion. i Sverige varit förhållandevis framgångs-band med Man har
miljövänligtrik gäller producera olika på Mendet sätt.när att ettvaror

ofta fortfarande miljöovänliga, vid användningen, vidprodukterna är
enligt miljöskyddslagenskrotningen. tillstånd kan alltså innebäraEtt en

relativt miljövänlig produktion ofta miljöovänliga för-produkter. Deav
fabriksportarnautsläppen" har ökat iorenande betydelse.genom

från bensinmackarna frånUtsläppen kolväten antalär större än ettav
industrianläggningar. från biltrafiken iUtsläppen på Sveavägenstora
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miljö-prövning enligvidantagligen intehadeStockholm accepterats en
industrianläggning.kommit frånskyddslagen de enom

problembil-tyngdpunktsförskjutning iintedet handlar baraMen om en
natio-dimensionsförändring: de lokala ochhandlar ocksåDetden. om en

Miljösitua-internationella.blivit storskaliga ochmiljöproblemen harnella
i andra länder. Mångai utsläppi Sverige påverkas hög gradtionen av

effektsyn-sprids långa avstånd. Urföroreningar ackumuleras och över
i eller Hong-ingen utsläppet sker Moraibland rollpunkt spelar det om

kong.
miljövårdsarbetetfokus för miljödebatten ochiproblem stårDe som nu

flerasåledes ellerkontinentala globala, och berörstorskaliga, ellerär
utsläppför klimatförändringar på grundriskenländer:många av s.av

ozonskiktetstratosfäriska på grunduttunningen detväxthusgaser, avav
bl. på grundfreoner, Försurning mark ochbl.utsläpp vatten a.avav a. s.

föroreningenkväveoxider, haven ut-svaveldioxid ochutsläpp avav av
kemikaliehan-klorföreningar,organiskatungmetaller,släpp närsalter,av

nationell nivå.inte lösas påteringen. problem kanDetta är som
tidenproduktionstillväxten kan kommafinns överskälDet att tro, att

innebär intemiljön.belastning den Detavtagande påinnebära yttreatt en
flera skäl.minska, och detmiljöproblemen totalt kommer attsettatt av

miljöproblem ackumuleratsförsta och morgondagensFör det har dagens
inte minsttid lösa; pålånglång tid och kommer ocksåunder att ta att

iotrevliga produkter och lagradefinns många ämnengrund det såattav
fördelar vieffekter demiljöproblementeknosfären ärmånga avav-

decennier. det andra kunskapernabeviljat antal För ärunder ett omoss
tillvi inte Förvissa problem känner ännu.problem begränsademånga -

internationella, vilket i sigtredje flera återstående problemendedet är av
flera folkrikafjärde ökareffektiva insatser. detförsvårar snabba och För

konsumtion.sin produktion ochländer
isikt struntadeantagligen öka på kortTillväxten skulle att tamanom

antagligensikt skulletillväxtmöjligheterna på långtill miljön. Menhänsyn
minska.

Verktyg och arbetssätt

miljöproblem.kontinentala och globala, Istorskaliga,fokus står antalI ett
kraftigtfrån punktkällor minskatflera industriländer har utsläppen trots

idiffusa föroreningarna har ökat betydelse.produktion. Deökad
miljövårdsorganisationen. Samti-liksomförändratsProblembilden har

internationella miljöproble-storskaligapå deuppmärksamhetendigt som
uppgifterrad påökat, harföroreningarna hardiffusaoch de enmen

underoch kommunerdecentraliserats till länsstyrelsermiljövårdsområdet
från produktion till produk-förskjutningvissskettl980-talet. Det har en

få till defrån relativt utsläppendetillfrån konsumenter,producenterter,
bedrivasinte påMiljövårdsarbetet kanfrån teknik till beteende.många,

1980.1970 ellersättsamma nu som
föroreningar idiffusa ochutsläppdet gäller åtgärderNär motmot
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"teknosfären finns inte tradition ifråga åtgärder motsamma som om
punktutsläpp.

Sveriges autonomi på miljövårdsområdet begränsad.är Dels ärde stora
miljöproblemen internationella till sin karaktär. Dels arbetar dsl våren av
förorenande industri internationellpå marknad och beroen-är därmeden
de priset miljöpå i sina konkurrentländer. Dels kan miljövårdandeav
åtgärder produkter klassas handelshinder. lnternatimelltmot som ar--
bete är arbetskrävande och tålamodsprövande. Det viktigtär hållaatt
igång dialogen: genombrotten kan komma plötsligt.

Miljövårdsarbetet i vissahar kommitavseenden så ilångt Sverige, viatt
effektivitetsskäl borde bidraglämna till åtgärder i vissa grannländer.av

visserligenDet skulle brott PPP, Polluter Pays Principle. Menett motvara
i Sverige användes bidrag i skala inledandeunder det govstäd-stor s.
ningsskedet.

Ju sektoriserat och specialiserat samhälle destoär, större ärettmer
sannolikheten för mål och åtgärder inom sektor motverkas målatt en av
och åtgärder inom andra sektorer. För på visst områdeatt ett ettprogram
skall bli framgångsrikt det nödvändigtär det inte i alltför hög gradatt
krockar med på andra områden. Skall miljöpolitiken miljö-0d1program
kraven på central nivå, regional nivå nivåoch lokal inomunderordnas nål

politikområdenandra eller miljökravenär överordnade
finns politiskaDet signaler, i verksförordningenden och dent.ex. nya

miljöpolitiska propositionen, innebär sektorsmyndigheternastora attsom
skall till verksamheterna inom deras respektive områden skäl bedri-attse

med hänsyn till miljöpolitiken, hänsynen till miljön skallt.o. attvas m.
alla sektorer.genomsyra

Miljövård intekan betraktas särskild samhällssektor. lvliljöhän-som en
miljövårdoch inkommer iaspekt alla verksamheter isamhäl-syn som en

Miljöproblemenlet. på rad olika punkter, inom olikaradgenereras en en
isektorer, samhället.

De miljöproblemen är alla den karaktären de angripasstora måsteattav
front.på bred Miljöproblemen blir allt komplexa och tenderar attmer

ihop.smälta inteDet oberättigatär tala behov systemåtgär-att ettom av
der omställningsplaner.och Ett framgångsrikt arbete förutsätter insat-

från flera departement myndigheteroch olika nivåer.på särskildaDenser
aktionsgrupp bestående företrädare för sju myndigheter tillsattesav som

regeringen på naturvårdsverket initiativ 1984 för samordna ochattav
ytterligare intensifiera insatserna försurningen mark oclmot vattenav
visade sig effektiv arbetsform. fåttDen har efterföljare, ak-vara en en
tionsplanen havsföroreningar, och få fler.bör Detännu skule ocksåmot
behöva utarbetas antal omställningsplaner: hur skall åstackommaett man
miljövänligare hur skall åstadkomma miljövänligaretransporter, ettman
jordbruk Naturvårdsverket tillsammanshar med energiverkstatens-
fått i uppdrag regeringen skissera miljövänlig energiför-svenskattav en
sörjning. Resultatet redovisas i december 1989.

Man kan säga söker lösningar miljöproblemenpåatt längsman numera
hela frånspektrumet, individuelladen till den internationella nivån. Bete-
endeförändringar livsstiloch ändrad diskuteras intensivt förr. Detänmer
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handlar decentralisering:ökad det regionala och kommunalaom en
miljövårdsarbetet breddas. De särskilda regionala projekten, Hising-ex.

Västra Skåne och Sundsvall, är kompletterande instrument ien, nya,
miljövårdsarbetet. Och sektorisering": miljöaspekterna skall beaktas
inom politikområden.alla

ingetDet står utsläppsnivåer miljökvaliteteller i miljövårdslagama.om
ingetDe miljönsäger hur skall innehållerDe huvudsakligenut.om se
förspelregler hur beslut miljöstörannde verksamheter och produkterom

Ävenskall fattas. individuell prövning förblir fundamenten i detettom av
miljövårdsarbetet,svenska ibör det ökad utsträckning stagas upp av

generella föreskrifter, utsläppsriktlinjer och miljökvalitetsriktlinjer. Detta
förstärks rimligen diffusade utsläppen spelar större rollattav numera en

tidigare.än
Under så hela 1970-talet dominerade tillmotståndarna ekono-gott som

miska verktyg. effektivtDe använde tvivelaktigt slagord: Manett men
skall inte köpa sig förorena.rätten själva innebarI verket i principatt
den rådande politiken utsläppen till viss nivå, restutsläppen,att upp en var

igratis. Och realiteten också överutsläppen. ingen självklarhetDet är
skalldet så.att vara

Ekonomiska intresseverktyg tillär komplement regleringarav som
därför de åtminstone teoretiskt bör det möjligt minskagöraatt deatt
förorenande utsläppen till lägre kostnad därför driveroch de framatten en

teknik och metoder lägre utsläpp än de utsläppsgränserny nya som ger
fastställts i lagar prövningsbeslut.eller Nu tyder mycket på att ettsom -

förgenombrott ekonomiska kanverktyg komma 1990-talet.på De är ett
lämpligt förmedel något åt föroreningskällor,göra många och småatt

bilar och produkter innehåller miljöfarliga ämnen.ex. som
Miljövårdsorganisationen lär behöva rad olika verktyg i sitt arbete.en

bubblor överförbaraoch utsläppsrätter kan bli iaktuella Sverige.även
Det gäller särskilt miljölagstiftningen riktningändras i motom mer gene-

riktlinjerrella för miljöpåverkan och/eller utsläpp.
Miljövårdsorganisationen bör också arbeta med avtal med mark-mer

landskapsvårdägare och andra skötselåtgärder, odlingssystemom om
fånggrödor miljöskyddoch närsaltfallor. Arbete för åstad-attex. ex.

komma särskild märkning miljövänliga pågår. Detta kommeren av varor
medföra arbetsuppgifter för miljövårdsorganisationen. Incitamentatt nya

för miljövänliga beteenden bör skapas. Alla vill ha god miljö. villAlla helst
slippa förbetala det. Det bra miljövänligtär beteende belönas.om

Miljövårdsorganisationen behöver analyser,göra kun-syntesermer
skapssammanställningar och Och det ibåde naturperspek-ettprognoser.
tiv och samhällsperspektiv. Det behövs ökad perspektivkonkurrens.ett en

viktigtDet strategisktär övervägande hur mycket skall arbetaett man
förebyggandemed åtgärder och hur mycket skall arbeta med reaktivaman

åtgärder. Hur miljöproblemen miljövårdsproblemenoch egentligen utser
beror bl. vilkenpå punkt i orsakskedjan fokuserar. Miljöprob-mota. man
lemen kan i olikadyka förklädnader. behöver inte flyttaMan sigs. a. s. upp
särskilt långt bakåt i kedjan, innan lämnat miljövårdsomrâdethar iman

traditionell meningsnäv, och kommer in på åtgärder påverkar förut-som

9-9506-
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sådansystemåtgärder. Ennaturresursanvändning,försättningarna mer
därmedochkonfliktfylldi regelmiljövårdeninriktning äroffensiv på mer

byråkratisk.politiskrimligen änDen ärarbetsam. mermer
före-varitintentionen längeuttalade attdenmiljöpolitiken harnom

förebygga oön-mellanallt attinnebärakan attDetmiljöproblem.bygga
delarellermindre störrehindramiljön tillieffekter uppstår avattskade

effekterupptäcker ettvanliga ärkollapsa. Detfrån att avmiljön manatt
ochbesvärligtsåoch det kanmiljönieller ämneutsläpp nogvaraett --

produkterdeellerverksamhetdenåtgärdervidtar somsedan motatt man
utsläppen ökar,Förebyggermiljöeffekten. Mantill att man sergivit upphov

oroväckandepåinte ökarförorenande ämnen ettupplagringentill att av
hållsmiljökvalitetenförvärras,intemiljöförstöringinträffad attsätt, att en

rimliga gränser.inom
lproblemet.till eller kankännerpåbyggerFörebyggandet anaatt

regelbundna inrättarochkontrollerviingå görocksåkanförebyggandet att
lmiljövänligt sätt.sånågot närpå enlevernevårtoch ettsamhället

iinvadpåreda stoppasocksåstrategi ingår att ta somförebyggande
skorstenaravloppsrör,kommervadbara utintefabrikerna; genomsom

detifrån Vartdetkommer tarVardet.fabriksportar, vetoch man nuom
vägen

miljön.spaning riktas idag primärtMiljövårdsorganisationens mot
kompletteras samhällsspaning, kanmedmiljöspaning börDenna somen

händerför handlar reda på vadåtgärder. Detbasutgöra att ta somomen
miljöimplikationer kani och vilka dettahända samhälletkanoch vad som

olika slagsskall uppmärksamma och bedömafå. Samhällsspanarna ut-
miljöförhållandena i Sverige. Detkan påverkavecklingstendenser som

formulera villkorliga påståenden. Detochhandlar göraatt prognoserom
spaning. verksamhetandras Det ärhandlakan motatt somenom spana

miljökonsekvensbedömningteknikbedömning,beröringspunkter medhar
riskbedömning.och

introducerats, framhäverteknik introduceras eller har denskallNär ny
fördelarteknikens och den gamlas nackdelar.teknikens bärare den nyanya
förvånande. glömmer där-förhållandet skulle ManDet omvända vara

dåliga.ofta teknikens goda egenskaper och denden gamlaemot nyas
frågorna.förhoppningsvis impertinentaSamhällsspaningen ställer de

miljövårdsforskningen varit intres-inom miljövården ochMan har mer
företeelsermekanismer i och meka-företeelser och änserad naturen avav

Miljöspaning samhällsspaning inget antingeni ochnismer samhället. är
systematisera samhällsspaningen.ochhandlar något ökaeller. Det attom

miljöproblem. planeraupptäcka Det svårtDet svårt ärär attatt upp-
församhälleliga betingelserna upptäcka kandetäckter. Men att vara mer

mindreeller goda.
försura-allvarligtSverigeisjöarna västramycket påtyddel967 att var

tillinte kändedetförebyggt Förinte attVarför hadede. manman
upptäckt.inteproblemet. Det var

sig påmin-kommer göragamlaupptäckas, attkommerproblemNya att
bliandrakaraktär,ändrakommer attVissa problem att merda på nytt.

ochDDTöverraskningarför flerråka typVi kommerkomplexa. utatt
1948 belöna-obehaglig sida.sigvisar hakemikalierCFC: nyttiga ensom
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miljölarm.Nobelpris, 60-talet blev det Om det hadedes DDT med på
fåttför sannolikt CFC "ängel:funnits miljömärkning 20 år sedan hade en

stabila, giftighet,inte inte explosiva, de de har lågde brännbara och ärär
arbetsmiljösynpunkt.smörja billiga,och de de brade kan tvätta, är är ur

egentligen fel.CFC har bara ett
kunnamiljöproblem. upptäcka.tid upptäcka Man måsteDet kan attta

Miljöproblem ofta tvärvetenskapliga. Sambanden svåra klaraärär att ut
blirTolkningen besvärlig. allt svårarebevisa. data Detoch är attatt av

Föroreningarna spridda ireferensområden.hitta opåverkbara är numera
tidsmässigatidigare. rumsligaDet ochpå helt sätt änrummet ett annat

förr.effekt intemellan utsläpp ochsambandet är som
ofta försprång iVi får med problemen harräkna att ett stortnog

oftaförhållande till miljövården. utvecklasåtgärderna, Problemen smy-
tämligen odramatiskt. Tiden spelar under täcket medgande, långsamt och

flerai bemärkelser.oss,

inte tillräckligt. skillnad på och ManKunskap Det är göra.är att veta att
forskningsresul-forskaresärskilt bland överskattahar tendens atten --

svårig-för miljövårdsarbetet och underskattaomedelbara betydelsetatens
i handling.forskningsresultaten och dem Vadheterna tolka omsättaatt

Hurdet något Vadbetyder Måste göra
garantieffektivt upptäckande bästaallt: är vårMen mot attetttrots en

ingen finns. Förhål-utveckling den punkt där återvändehotande passerar
kapplöpningproblemutvecklinglandet och åtgärder kanmellan ses som en

sig efterspiralformad samhället problem,på bana. När anpassat ett nytten
i spiralen.problemutvecklingen ofta dennahar skruvats några lstegupp

i förmågan upptäckakapplöpning samhället sina starkastehar attvapen
fall tid för diskuterai tid. i bästahandla Upptäckten kanoch attge

tid för eftertanke, därigenom handlings-åtgärder, och störreproblem och
hejdas kedjannegativ utveckling kan och vändas. Helasåutrymme att en

ursprungligatillbaka tillupptäckt handling resultat och den upp---
formuleratför problemet på sätt måstetäckten kontroll rättatt man

ihop.fungera avvärjas. Kedjan hängahot skall kunna måste Menettom
ideligen brister.denvet att

obundetförebygga, det svårt upptäcka. UtanDet svårt ärär att att ett
frågande forskande ingenstans. Frågandet måsteoch kommer varaman
fritt. formuleras i diskussion. Problemformu-Problemen måste öppenen

Monopolisering tillleringarna efter lösningar. leder lättsökandetstyr
nyfikenhetenineffektivitet, till begränsas.att

blir miljöproblem. blir alltDet allt dyrare upptäcka Det dyrare attatt
miljövårdande villbedriva miljövård. Om skall vidta dyra åtgärder,man

verkligentämligen säker på problemet problem. Allaäratt ettvaraman
problemuppfattning.inte tid det tidhar Det övertyga,tar att tar attsamma

Särskilt internationellabli i det samhället.något så när överens.
oftaIntroduktionen teknik skeroch substanser någrautan attav ny nya

fattas. omsiderpolitiska behöver verksamhet upphovbeslut Den som ger
miljöproblem fått självklaras prägel. Institutionertill kan ha det och

innebära billigareintressen knutits till Och kan produk-kan ha den. den
bekvämlighet. finnstion, billigare och ökad Det både kostnadssi-envaror
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miljöpro-tillnyttosida. Om den verksamhet upphovda och som geren
ingen bedrivaonödig umbärlig, det konstellerblem helt attvorevar

miljövård.
svårig-till radi samhället lederinvävning miljöproblemenDenna enav

heter:
pågående skadeprocesserochupptäcka substanseratt-

administrativtpolitiskt ochhandlaatt-
genomgripande resultatåstadkomma snabba,att-

innebördtolka resultatensatt-
risken börhurbestämma storatt vara.-

för avlägsnaförlorat medför kostnadernatid samhälletDen attatt
konflikterna mellan olika intresseni ökar,icke önskvärda trådar väven

bli benägnakontrollorgan kantill, samhällets att accepteraspetsas en
substansrisknivåju invävt bruket är.högra av enmer

försökförstai handprognosverksamheten ärochOm analys-, ettsyntes-
fram,faror, längre såför i tid upptäcka problem,lyfta blicken attatt nya

intetitt i backspegeln såuppföljningsverksamhetinnebär attatt ta en
medförLösningar gamla problempåproblem.kantas olöstavägen av

flyt-oftaLösningarna innebär problemenofta problem.dessutom attnya
i tid ochtas rum.

vari-kontinuerlig verksamhet medbedrivasUppföljning bör som en
uppgifter ingånaturvårdsverkets bör ocksåinriktning. Ierande ett ansvar

för förhindra ellerolikauppföljning utvärdering åtgärderför och attav
Naturvårdsverket börmiljöstörningar. 1987/88285propbegränsa -

ställamyndigheter hämta in ochvid övrigafölja tillsynsarbetet samt
uppfölj-förtillsynsverksamheten behövsuppgifterde somomsamman

utvärdering. 1987/88: 85.ning propeller
finns miljövårds-till olika kedjor pådeNaturvårdsverket bör att somse

brister.villkor inteprövning tillstånd kontroll,området, t.ex. - --
för kontinu-rimligen fortsattockså haNaturvårdsverket bör attett ansvar

miljön.redovisa tillståndet ierligt följa och

miljökvalitetmiljövårdsområdet Vilkenambitionerna ärVilka påär
till årensrimligt med hänsyn deeftersträvas Det ärdet att senastesom

till miljön skall änsignaler hänsynen vägapolitiska tyngreatttro nu
skalltungt miljökvalitetenolika avvägningar. hur Hurtidigare vid Men

tjänsterolikaproduktionen konsumtionen ochochavvägas mot av varor
fråga.politisknaturligtvisär en

inte Hand-övergripande miljövårdsmålen helt klar.de ärInnebörden av
till tidigare tillstånd Ellerbättreåterställalar det attnaturen ettattom

vi ellerförstör naturliga beroendeinte de ärtill att processer som avse
inten-miljövårdutnyttja överskådlig tid Handlar detvill under somom

inte kollapsar tål naturen Getill Vadsivvård Att naturennaturenattse
tillavgifta nödvändighetvi försökatål Eller skallvad den naturen; en

decennierna. Och sedan påsyndfulltföljd leverne de satsasenasteettav
till oundvikliga slu-fram detvälmåendefriskvård, åstadkomma naturen

miljövårdsorganisationen inte saknaistid. Till dess kommernästa atttet:
arbetsuppgifter; möjligen personal.
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Gunnar Bengtsson

Miljövård:I mycket tillHur och vad

Ovanstående bilaga innehåller förnämlig beskrivning tillståndet ien av
miljön och hur mycket detta beror människan.på Jag beskriv-tror attav
ningen i väl avspeglar nuvarande vetenskapliga kunnande.stort Detsett
avspeglar däremot inte nödvändigtvis verkligheten eftersom kunnandet är
ofullständigt. Jag återkommer till exempel på nytill-oväntadettsenare
kommen kunskap det gällernär ozon.

Bilagan redovisar miljövårdsarbetetsockså framsteg och problem. Ty-
justvärr sätter den börjarnär det bränna till. företaletI utlovasstopp en

fortsättning långtidsutredning.nästa Den skall behandla miljövârdens
iroll samhällsekonomin och de strategiska val vi införstår det gällernär
framtidaden miljövården. Med andra tillräckligtord: Gör mycket och

gör det på rätt områden Jag besvikenär dessa frågorcentralaatt
behandlas så knapphändigt. Därför väljer jag i min kommentar huvud-att
sakligen skriva miljövârdens strategi och ekonomi.om

lekmans värderingarEn

Ingen kan alla miljöfrågorpå i dettaexpert presenterasvara som
dokument. Jag skriver inte heller denna kommentar expert utansom

politiskt intresserad lekman. minaDet personligaär värde-mestsom
ringar miljöarbete jag skriver iHuvuddragen mina grund-av som om.
värderingar fångas ikan ord demokratisk kontroll, klassfrihet,som
internationell solidaritet. vill förstärkaJag dessa reservationer genom

påpeka många tankarna inte förut varit förharatt någonatt utsattaav
kritisk granskning. därför innehållaDe kan motsägelser.

I vissa jagstycken har lekmannakunskaper.än Jag har veten-mer
skapligt sysslat vissa frågormed energi, särskilt kärnenergi,om om
strålning, miljökostnader och beslutsfattande i miljöfrågor.om om
Även här jaguttalar dock personliga värderingar inte skall kopplassom

minmed expertroll.
Jag är övertygad vi har dålig kunskap det gäller flestanär deattom

miljöfrågor.större Det betyder övergripande ställningstagandenatt
inte kan grundas kända fakta.på De därför alltidär politiska. Jag delar
därmed den uppfattning framförs i slutet avsnittet Miljövårdsom av
och lönsamhet miljöfrågorna inte skall teknokratiseras avpoliti-elleratt
seras.



värderingarMål och

värderingför miljövården. Minolika målkapitel 3 behandlasl egenovan
skallandra mål. De utgöramiljövårdsmålen skall underordnadeär att vara

i jordbruks- ellerförhållande till andra mål, målbegränsningar i t ex
skogspolitiken.

miljövårdsfrågorna når långtjagvärdering grundar bl.a. påDenna att
nödvändi-i framtiden. delångt in Jagutanför Sveriges ochgränser tror att

värderingar långtsåinternationella lösningarna måste grundas på somga
påjorden. ocksåför människor De måstemöjligt allaär gemensammasom

framtiden.in ihållbara långtkunna vara
människorhandlandet hosvärderingarLäran styr grupper avsomom

etik finns årtusenden.Diskussioner upptecknade sedanetik.kallas om
människor i olikaskiftande olikavärderingarna ytterligt hosär avgrupper

GeorgeFrihetsidealen gamla och1989. hos detider Edsberg atenarna
Indonesienförenliga med de höll slavar. l dagensWashington ansågs att

vid livminimilön håller dem sådenoch Guatemala arbetarna attsomges
proñterande kapitalister. Under kortavkastning sinamaximal åtde enger

inbördeskriget praktiserades klasslösa samhället.dettid det spanskaav
för tid ochvärderingDen enda är genom rumgemensam gruppersom

därför långsik-alltfrämjandet överlevnad. Jaggäller attansergruppensav
värdering innebärgrund. Dettigt miljöarbete skall ha denna att mansom

för Miljövårdeni överleva.samhälletanalyserar vad gör attgemensamt
främjar överlevnad.inriktas dennaså denatt

iigen i Brundtlandrapporten och dentanke gårdennaJag attmenar
främjaför miljövårdennaturresursutredningen. Målet deärsvenska att

förmågabärkraft mänsklighetens överlevasåekologiska attattsystemens
i återkommerutvecklas delmål. Jagmål behöver sedanmaximeras. Detta

till sådana delmål.några
Produktio-ligga tillproduktionsmålen grund.miljövårdsanalys börI en

Miljöskadorna dåi tid måstemiljön långt bort ochkan skada rum.nen
främjas. Målkonf-maximalproduktionen överlevnadsåavvägas attmot

i GuatemalaAvverkning regnskog dagensoerhörda.likterna kan avvara
bekostnadmänniskor i generation överlever påfattiga dennatillåtakan att

finnsutkomstmöjligheter. Självklara avvägningarbarnbarnsbarns ochav
avvägningarna hänsynvärderingar svenskainte. Enligt mina bör de ta stor

från i tid ochföljderna för människor långttill är rum.som oss
föroreningar vifinnssamtida starka skäl hanteragäller våraNär det att

inomefter principer landet.utanförskickar landets gränser somsamma
inte andra skall detinte kan heller kräva göraGör det att motsvaran-

för inllöde föroreningar vårtöverDärmed kan bäddade. ett stort av
lands gränser.

tillskicka föroreningar tillbakainte efterkommandekan våraDäremot
villoch barnbarn ochnormala älskar våra barnMen det är attoss.

självaviefter principer skyddarväl. skydda demdem Att som osssamma
förföljande generationernadärför naturligt. De därpå ärär anonymamer

vi behandlar samtida borvi bättre våraSkall behandla dem än somoss.
viktigareinte mig säkraifrån oss tycker det. För är detlångt Jag att en

Anledningeni Sverige år 3000. äri Guatemalaöverlevande dagens än en
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Överlevandetjag vill föredet säkra det osäkra. i dagens Guatemalaatt ta
kan något så säkert bedömas. Om Sverigenär år 3000 vi inte medvet ens
säkerhet härbärgerar människor.det några Istid råder måhända.att

Miljöskador skall alltså produktion. Därföravvägas tycker jag detmot
ibra bilagan produktionsmålen diskuteras förär skogsbrukatt transporter,

jordbruk. allvarlig bristoch Det inte förär motsvarande energigörsatten
industri. inteoch kan miljövårdMan avväga dessa sektorers utan att

föranalysera vad sektorerna bra och hur viktig produktion iär deras är
förhållande till de begränsningar miljöskäl.behövssom av

följande diskuterar jag miljöstömingarsI det verkan på överlevnad och
ekonomi. fråganJag också hantering osäkerheter i kunskap.tar upp om av

Miljöstörningar hälsaoch
Överlevnaden ojämnt fördelad fattigamellan och rika länder. Spädbar-är
nadödligheten 20 i fattiga i rika bamadödlighe-gånger högre länder,är än

50 gånger och mödradödligheten 500 1989. Medellivs-gånger Mahlerten
i rika i fattigalängden dubbelt så lång länder diagramär l.som

finns värderingarmycket breda kretsar överlevnadI attgemensamma
i Förmodligen finnsmått dessa angelägen. gemenskap ocksåmätt ärsom
vissa livskvaliteter, frånvaro sjukdom.kring grundläggande Menex. av

värderingarna hur skall världshälsoorga-bryts med säkerhet tolkaom man

Diagram Sambandmellan väntadmedellivslängdvid födelsenochbruttoinrikespro-
dukten engelska Gross DomesticProduct för 131 länder idelatsper person som upp
6 på medelinkomstenberoende i landet.grupper

årMedellivslängd,
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genomsnittliga årsinkomsten för invånarna i iDen alla länderAnm. per person en

inkomstgrupp ii USA-dollar 1984års kostnadsläge.Plusteckenmarkerar män,anges
kvinnor. linjen till markeringarna. Denmörka punkter Den streckade har anpassats

linjenheldragna gäller utvecklade länder. Frånär rapportur en annan som mer
1984Bengtsson
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nisationens förmål 2000år alla mäniskor skall ha sådant hälsotill-ett:
stånd socialtde kan leva och ekonomiskt produktivt liv.att ett

Vilka faktorer viktigast förär hälsan fattigaMellan rikaoch länder
förklaras medellivslängdlång främst tillgånggod energipå ochen av
utbildning Sagan Afifioch 1978. Detta belyses i diagram rikaInom
länder gäller sannolikt i USA enligt Alameda- studien Kali-isamma som
fornien Berkman och Breslow 1983. Hälsotillståndet mätt bl.a.som
dödlighet, sjuklighet, handikapp och välbefinnande hade nära samband
med att

måttligt,äta regelbundet, frukostätaO äta
dricka måttligt eller ingen alkoholO
inte rökaO
motionera, åtminstone måttligt0

7-8 timmar.0 sova
vill främjaDen överlevnad i utvecklingsländer därförbör underlät-som

tillgång till energi utbildning.och iHälsan rikare länder främjas bästta av
livsstil.sund Att nå dessa mål kräver väsentliga resursinsatser frånen

Om bästasamhället. målet skall möjliga överlevnad i bred bemärkelsevara

Diagram Samband mellan väntad medellivslängd vid födelsen tillgången på2. och
elektrisk energi för olika länder. Den genomsnittliga eltillgången i kilowatt-anges

år.timmar ochper person

årMedellivslängd,
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Eltillgång, årkWh ochper person
Sverige med Data kommer huvudsakligen från StatistiskAnm. årsbok 1989.anges x.

med eltillgången tillLivslängden ökar starkt 3000 kilowattimmar invåna-upp ca per
Over detta sambandet finnsoch år. är det antydan varjeattsvagaremenre en om

dubbling eltillgången hör hop med 2 års ytterligare livslängd. Från Bengtssonav
1989c.



93

måste för miljövård fårDe inte föravvägas. dra andelyttre storresurserna
tillgängliga ekonomiska Då kan det bli för litet åtöverav resurser. resurser

de väsentligaste insatserna för hälsan.
gårDet uppskatta vad rimliga insatser förär främjaatt grovt attsom
Carlsson m.fl.hälsan Lindell1979, 1988. Uppskattningarna bygger på

hur många förtida dödsfall teoretiskt skulle kunna förhindras i Sveri-som
och hur andel BNP skulle kunna för detta.avsätts Om någrastorge av som

BNP skulle kunna för hindra förtida dödsfallavsättasprocent såattav
skulle detta räcka till miljonernågra kronor fall. Väsentligt störreper
satsningar på enstaka kanområde leda resursbrist på områdeett ett annat
så folkhälsan faktiskt försämras. Detta naturligtvisgäller ocksåatt sats-
ningar hindra hälsoelfekterpå miljöstörningar.att av

ekonominHot mot
Miljöpolitiken inför 90-taletpropositionen värderingenI denattges som

miljöskadororsakar också skall betala dem. Jag delar denna värdering. I
min värdering skadorna fullt itolkas detta skall betalas den månatt utsom

föremål finnsde drabbar människor, ekosystem eller döda ochsom nu
generationerna. hindraunder de Att eller kompensera dessanärmaste

före hindraskador jag eller kompensera skador liggersätter längreatt som
fram i tiden.

övergripande principenBetalningsprincipen dock ställas denmåste mot
möjliga bilagan förs investe-bästa överlevnad. I ettom resonemang om

ringar miljöeffekter.beträffande lönsamhet och deras Investeringarderas
Ärdåliga för miljön dåligt inte.och lönsamma de lönsammaär görssom

Ärför miljön konflikt. dåligtoch bra de de lönsamma bragörs utan men
för miljönför miljön dåliga samhäl-eller har god lönsamhet är måstemen

perspektivet vidgas utanför företagsekonomiska.let det snävtgarantera att
för möjligaEnligt min mening bör samhället då verka bästa överlevnad.

fåsblir kontroversiellt möjliga överlevnad vid god lönsam-Detta bästaom
miljö. sympatiserar fattiga väljerhet och dålig Jag med de länder som

alternativ.sådana
inteRäcker till betalningar har pekat på detalla Jag attovanpengarna

finns till för iskydda alla hälsoskador kan uppkommaatt ettresurser som
möjligasamhälle. Principen bästa överlevnad leder tillmodernt attom

förebyggande kompensation förhälsoskador eller dem endast kan skeav
finnstill viss kostnadsnivå. motsvarande naturligtvisPå sättupp en en

för produktionsförmågan ihur långt kan skydda ekosystemen.gräns man
Ekonomisk samhällsekonomi tidsperiodvetenskap kan hantera över en

generation, inte betalningsprincipen tillämpaslängre. Om och verk-av en
ningarna inträffar inom generationpå ekosystemen kända och kom-är en

investeringarinte olönsamma investeringar Allagöras. kommeratt attmer
främja möjligabästa överlevnad.

syftet möjligaInvesteringar motarbetar bästa överlevnad kansom om
betalningsprincipen inte tillämpas, verkningarna på ekosy-göras om om

efterinte inträffar generation.kända eller de än Förärstemen om mer en
fallet ekonomiskadet det önskvärt metoder utvecklades.attsenare vore



94

fallet anserjag investeringarna restriktivt.blivit bör behandlasInnan så att
välja inte tillämpa betalningsprincipen, iSamhället kan att t.ex. en

situation. väljer skjuta framtidendesperat Man problemen på såatt som
fallet avverkningen regnskogar. Enligt principen maximalmedär av om

i situationer hjälpaöverlevnad borde sådana bättre lottade samhällen det
befinner sig i situation. konkret exempel detdesperat Ett ärsom en

till miljöåtgärder i fallplanerade svenska stödet Polen. l detta leder stödet
till möjliga i Sverige. emellertidbästa överlevnad både Polen och Jag är
inte personligen beredd minska min chans till överlevnadnämnvärtatt

fick mångfaltnågon långt borta ökade chanser. Dettaäven trorom annan
jag värdering. därför intebrett delad Jag medvetna brottär tror att moten

nationer ibetalningsprincipen i vissa utsträckningnågon större kommer
förhindras internationellt stöd.att genom

Ställningstaganden i situationer ikunskap saknas behandlasnär nästa
avsnitt.

kunskapenosäkraDen

miljöverkningar ibilagan kunskapen många styckenl betonas äratt om
dålig. inte vilka handlingsalter-mycket Det betyder kan bedömaatt man

till möjliganativ leder bästa överlevnad. Ett exempel gäller skadornasom
ozonskiktet. bilagan uppfattningenpå När skrevs den allmänna attvar

ultraviolettskador leder till ökad instrålning jordytan.dessa Dennamot
uppfattning ifrågasatts 1989. själva minskarhar Penkett I verket dennu

föroreningenultravioletta strålningen. beror med harDetta på att ozon
luftlager minskningenökat i lägre och därmed överkompenseras ozonetav

i luftlager.högre
ibilagan andra exempel på osäkerheter kunskapsunderlaget.l Hurges

inte säkert ochDetta har behandlats Douglasgör när vetman man av
jag diskuterat tillämpning miljöfrå-Wildavsky 1982 och har dess vissapå

1989 Svaret eftersträvar möjligaBengtsson a. är störstaattgor man
handlingsfrihet intensivt forskning. exempeloch på Jag skall tvåsatsar ge

handlingsfriheten.kan bevarapå hur man
första biologiska variationen. djurDet gäller den Arter och dörväxterav

förskräckande fart. minskar handlingsfriheteni Därmed ersättaatt arterut
miljöskador med bevara biologiskadrabbas andra Att denarter.som av

försäkringvariationen därför viktig effekter bristande kun-är moten av
skap

naturligt förekommande belastningarDet andra exemplet gäller att ta
för människan tillföra.riktmärke vad kan Principen har mångasom

till vad tåldäribland vilket jag kritiserat i andraanpassning naturennamn,
sammanhang Bengtsson 1989 d. jag tillåterMen baratror att om man
måttlig höjning naturligt förekommande farligahalter harämnenav av

katastrofalabra försäkring miljöverkningar.motman en
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tillämpningskiss till svenskEn
Samtidigtmiljöarbetet.iframgångar nåttsvisat mångaharBilagan att

möjligaPrincipen bästaproblem.återståendeden påpekar stora om
avverkningarna regnskogarsikt hotadlångöverlevnad kan på avavvara

försäk-ifrån tecknat delångtOch harväxthusgaser.utsläppenoch av
inriktning småochartrikedomenligger i bevarande motringar avsom

farliganaturliga nivåer ämnen.tilltillskott av
miljövår-påBNPungefärvisar också påBilagan satsasprocentatt aven

forför litet. Utgångspunktenvärdering uppenbartenligt minden. Detta är
behöver ochsatsning. Hur långtmiljöstrategi bör störresvensk vara enen

tioprocentig tillväxt-diskuterasbilagansikt komma Ikan på enman
försurningenBrundtlandkommissionen diskuterarminskning i skogen. att

formi korro-elproduktionsvärdetlägrekostar något procentsats avaven
diskuteras alltsåflera viktiga samhällsektorerfiske. Påminskatsion och

miljöstörningar.från Då10%storleksordningenekonomiska förluster av
10% BNP kan behövamycketorimligt såinteär det anta attatt som av

kan alltsåmiljövårdsåtgärder. Dettalindrandeförebyggande ochpåsatsas
formulerar detOmför resursinsatsen.ledstjärnalångsiktig manenvara

plöjsdecenniumproduktionstillväxten underdelen ettstörreatt avsom
orealis-inteinsatseninser ärfår därochi miljövården attstanna manner

tiskt stor.
bästadär detEnkelt uttrycktsatsasskall dettavilka områdenPå ger

till länghänsynpraktiken måsteöverlevnad. ltillmöjliga chanser tas en
männi-främstjag delvilka berörtavvägningar gentemotrad en ovan,av

naturligtvisBesluten måstei tid ochfrånbortalångtskor är rum.osssom
finnas.alternativ kan Bravilkatilli förhållandeockså bedömas som

avsnittrötslamdeponeringdiskussioni bilagansexempel dettapå omges
2.

deinternationellt bedömtsexempel på vadskall tvåJag somsomge
vägledning införnågondeKanske kanmiljöproblemen.viktigaste ge oss
Översikter underfrån radjagförsta hämtarprioriteringar Detsvenska en

augusti 1989.ii Göteborgmiljömässandensista dagenden storaav
viktigaste:defler talareellernämndesFöljande områden tre somav

tillsammans med obalansenibland nämndesBefolkningsökningen,0 som
ifattiga länder söderi ochrikamellan länder norr

med deras hotluft ochföroreningarGränsöverskridande motvatten0 av
ozonskiktklimat ochex.

avfallinklusive igifter i miljönFörekomsten0 av
djurbiologiskamångfalden, både den arterattHotet mot av0 mot genom

får likriktningvikulturelladenochoch attväxter motutrotas engenom
försvinnerkulturermånga gamlaoch

hindrarförändringar. Dessamotstånd attBristen kunskap ochpå mot0
igång.nödvändiga åtgärder kommer

studie prioriteringaramerikanskfrånkommerexempletandraDet aven
kvalificerade1987.miljövården Eninom EPA experterstor grans-grupp

granska-problemområden. Dei 31vilka indeladesmiljöproblemenkade
hälsorisker, påverkan på eko-cancerrisker, andradimensioner:i fyrades

ligga i allavisade sig högtproblemvälfärdspåverkan. Ingasamtsystemen
fyrai delåg högtfanns det någradimensionerna.fyra Däremot tre avsom

dimensionerna:



96

luftföroreningar med svaveldioxid, partiklar, koloxid,0 en grupp av
kväveoxider, blyochozon
uttunningen stratosfárens ozonskikt0 av
bekämpningsmedelsrester i0 mat
användning avrinningoch bekämpningsmedel andra0 ochav

ikemikalier.
finnsJag det några lärdomar dra. En dem kanärtror att attav pengarna

mycket utanförgöra Sveriges inom landet. Vigränser än bordenyttamer
aktivt efteralltså leta projekt utomlands kombinerar effektgod därsom

viss effekt i Sverige.med också Reningsåtgärder i Polen utmärktär ett
exempel. Att på andra länderövertyga de bör mycketsättasatsa att attom

till miljövård är ett annat.resurser
lärdomEn mycket förär närvarande på områ-att satsasannan pengar

den har begränsad betydelse för överlevnaden. Den amerikanskasom
studien 1987 visar miljöproblemenEPA visserligen ikan rangordnasatt

dimensioner,och vissa i fallderas cancerrisk, hälsorisker,andravar en av
välfärdspåverkan.påverkan på ekosystem Men rangordningensamt ser

olika berorende vilken dimension frågapå det är därförJag vågarut om.
inte generellt får förpeka områden mycket i USA ärut ettsom resurser -

tydligade exemplen gamla avfallsdeponier. visstMen borde i Sverigeav
framkunna motsvarande genomgång och därmed få underlag förta en en

debatt vad kan prioritera nerom
jag föraDäremot vågar diskussionsådan på mitt expertområde,en

strålning. Människans användning strålning ingen praktiskt bety-av ger
delsefull föremålpåverkan på döda och påverkar ekosystemen ibara
omedelbar närhet kilometrar kärnkraftolyckor och kärnvapen-storaav

Sveriges finnsFör del bara hälsoverkningar och de välfardsförlusterprov.
insatser för förebygga hälsoverkningar orsakar. Hälsoverkningarnaattsom

domineras enligt nuvarande kunskap cancerrisker. En genomgångav av
cancerrisker Bengtsson 1988, 1989 b visar riskerna för både indivi-att

folkhälsandens hälsa och små och kostnaderna förär förebyggaatt ett
cancerfall för följande områden:stora

kärnkraftarbetare,Joniserande strålning i arbetslivet röntgensköter-0
skor, gruvarbetare osv

nedfall från TjernobylRadioaktivt och kärnvapenprovO
för patienterTandröntgen, både och personal.0

följa principen möjligaskulle bästa överlevnad skulleOm omman
inom kundesmå på skydd dessa områden. Iställetmycket satsasresurser

förebygga fråninsparade till hudcancer solstrålning ellergå attresurser
från förbränningsanläggningar.minska utsläpp östtyska

principenEnligt möjligabästa överlevnad skulle inte heller tiotalsom
miljarder hanteringpå radioaktivt avfall. Enligt min mening ärsatsas av
det mycket ansvarsfullt dimensionera avfallsförvaringdenna ingasåatt att

obetydligaeller utläckage framsker under tiden till istidnästa någraom
förhindraår. därutöver miljontalsAtt små utsläpp framåtår hartusen

ingen motsvarighet i avfallsverksamhet och strider enligt min be-annan
dömning starkt principen bästa möjliga överlevnad.mot om

principenJag alltså möjligabästa överlevnad skulletror att om gagnas
tydligaöppen debatt prioriteringar i miljövårdsarbetet.enav om
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J ernelövArne

Miljöproblem i framtiden tankar om-
policyåtgärder och

Inledning
tidigare titeln Blir gjordesI med det bättre eller sämreuppsatsen en

miljöproblemens utveckling under de decenniernagenomgång senasteav
försök förutse blir tidiga 2000-talets dominerandeoch vad detett att som

industriellamiljöproblem i Sverige. Slutsatserna miljöproble-deattvar
från industrins produktionsanläggningar, vidi betydelsen utsläppmen,

sekelskiftet i lösta, andra frågorkommer attatt stort settvara men som
avfall slutlig kvittblivning industrins miljöeffekterdvs. produkterav- -

energiomvandling jordbruk alla frågoroch detransporter, samtav som
kemikaliehantering,sammanhänger med samhällets kommer att toppa

listan miljöstörande i Sverigeverksamhet och andra avanceradeav
länder.

kvardröjande industriella miljöproblemen främstBland de märks tre:
Cellulosaindustrins klororganiskal utsläpp ämnen.av

sulñdmalmsbaseradeGruvindustrins speciellt2 den utsläpp och- -
läckage metaller.av
Kemi- verkstadsindustrins speciellt3 och utsläpp kolväten, kloreradeav
lösningsmedel.

långtids-studie utförd för Finansdepartementetsföreliggandel en nu
liknande framtidautredning genomgång deLars Lundgrengör aven

ambition imiljöproblemen. utgångspunkt och mångasvenska Hans är
jag för Slutsatsernaavseenden olika dem hade nämnda äruppsats.ovan
sammanfallande. skillnader finns hänför sigi väsentlig Dedock grad som

miljögifter,framför till han andraallt den roll ävenstörre som gersom
metalloidertungmetaller och Cd och han framtidaän Hg, blandsamt att

inkluderarproblem underhåll de kommunala avloppsledningsnäten ochav
reningsverken.

Lars Lundgren i sin studiegår dock längre jag gjorde i minavsevärt än
framtidahan diskuterar åtgärdsstrategier, målkonflikteruppsats attgenom

och avvägningsproblem perspektiv.sedda SNVsur
Syftet kria mitt tidigare alster meddenna kompletteramed är att eget

för tillförslag policy komma med dekonkreta avseende tänkbar rättaatt
ekonomiska Därige-olika och styrmedels användbarhet.problemen om

jag studie.kommenterar och hoppas kompletterar Lars Lundgrensnom
iSyftet diskutera nämnda skillnadernaockså något deär närmareatt ovan

slutsatser.våra



100

Åtgärdsförslagmiljöproblem.viktigaframtidaFem

Avfall

miljöfarligt pågåendeavfall hushålls och Denväxer.Volymerna av --
material, ofta revolutioneran-utvecklingen medoch accelererande av nya

oftamaterialenåtervinning allt svårare då de ärde egenskaper, gör nya
metallskiktmycket påplastat tuntettsammansatta, t.ex. annanpapper,

armerade plaster.eller glas ochmetall
uppbringa förbränningblir ochfor deponier allt svårarePlats att av

emissionerkommit i miljömässigt vanrykte bl. på grundavfall har ava. av
dioxiner.kvicksilver och

göraVad
i prin-Inför principiellt pant/återtagande Producenten görssystem.ett

for härför. Priset tillkvittblivning kostnadencip ansvarig for ochvarans
innefatta för avfallshantering.kostnaden Dendåkonsument kommer att

betalningarbetet kan producenten sedanpraktiska delen motav --
till eller bolag.överlåta kommun annat

Transporter

personbilstrañken, idag dominerandeinklusive denärTransportsektorn,
inter-i storstäderna och källa nationellt ochluftföroreningskällan storen

koldioxid kväveoxider.for emissioner ochnationellt av
för skulleinget samhällets transportbehovnärvarande talarFör att

bil.personbefordran skulle komma ske med änminska eller annatattatt
göraVad

för personbilsanvändningrörliga kostnaden högGör denl genom om-
avgiftssystemet. foretagsbetald privat-Stoppaläggning skatte- ochav

leasingbilar.användning av
katalytisk rening för dieselavga-inför eller motsvarandefram och2 Ta

ser.
bensin- drivna fordon i Stock-Förbjud användning och diesel-3 av

ifrån framtida tidpunktGöteborg och Malmö bestämdholm, somen
Los Angeles.

idéskiss for arkitekter och"låg-transport-samhälleplanera4 Låt ett som
samhällsbyggare.

i omfattassärskilt tilläggsplatser stadskärnor, skallFärjor, sådana med5
emissions- bränsleanvändningsreglerstrikta och mot-somav samma

specielltfasta eller mobila källor. Detta gällersvarande landbaserade
emissioner SO; och NOX.av

vandliE nergiom ng
försurande till luft, SO; och NOX,totala utsläppenEn del destor av

energiomvandling. Likaså användningen fossiltfrån bräns-är avemanerar
Kärnkrafts-till atmosfärens COZ-halt.viktigaste orsaken ökandeden

förutom omfattande energibesparing förutsättaavvecklingen kommer att
förbränningsgenererad elektricitet.användningökad av
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Vad göra
Sustainabilitetspaketl förbrukningendär förnyelsebara energire-av

kopplas till uppbyggnad förnyelsebara.motsvarandesurser av
2 Stoppa i internationellt samarbete subventionerna elinten-denav- -

siva industrin då detta leder till snedvriden konkurrens olikamellan
material.

3 kärnkraftsavvecklingenOm genomförs: Planera utfasningen speci-av
ellt elintensiv industri är baserad på specifika svenskasom resurser

aluminium, ferro-chrom och klorattillverkning.typ
4 Gör genomgående marginalkostnaden för energiutnyttjande hög.

Jord- och sk0gs- bruk

Nuvarande jordbrukspraxis -politikoch leder till närsaltsläckage till sjöar
och vattendrag, kontaminering grundvatten med biocidrester, nitrit ochav
nitrat bidrag till luftkvävet formi ammoniak.samt Dessutomett stort av
utarmas på humus och anrikar kadmium artdiversitetenmedan i
odlingslandskapet minskar.

Samtidigt ersättningenär timme forarbetad jordbrukarna låg ochper
odlingsinriktningen överproduktion spannmål tillexporterasger av som
priser långt under kostnaden för produktion.

Vad göra
Omforma tillstödet arealbidrag storlek ökar jordarnasett vars om

humushalt och vattenkvarhållande förmåga ökar och avhängigärsom av
koldioxidfixering artdiversitet.och Gör föravdrag närsaltsläckage och
ammoniakavgång. Ge arealbidrag för tillgänglighetockså detså öppnaatt
landskapet blir för tillträdeöppet och inte bara vacker kuliss.en

Kemikaliesamhället

kemiskaAntalet substanser ianvänds samhället ökar snabbt. Huvud-som
delen de idagredan använda kemikalierna är mycket ofullständigtav
kända vad gäller miljörelevanta egenskaper och de ochtestasav nya
förhandsbedöms endast mindre del. Nya upptäckta miljöhot, CFCstypen
effekter på stratosfariskt kommer med sannolikhetstörsta kom-attozon,

Ökandekulor på radband. allergifrekvenser kanett sammanhängama som
med samhällets kemikaliehantering.

göraVad
relativtDen myndigheten Kemikalieinspektionen har gjort tillnya upp

mycket relevanta handlingsprogram. Relationen mellan ochsynes resurser
Ökauppgifter dockär totalt absurd. myndighetens med faktorresurser en

10
specifiktMer förhandstestermåste och -bedömningar införas för alla

kemikalier kriterielistanoch for miljöfarlighet bör ämnennya toppas av
effektkatalytiskmed verkan, dvs. sinämnen effekt iutövar miljönsom

själva förbrukas inaktiveras.ellerutan att

8-19-950
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industriproblemkvarvarandeTre
kloroganiskaUtsläpp ämnenCellulosaindustrin. av

adsor-klororganiska mättämnengenomsnittliga utsläppenDe somav
till 5för tio sedanuppgick årAOXklororganisk bundenberbar caca

2siffra kg.motsvarande ärDagenskg/ton camassa.
kombinationåstadkommitsUtsläppsreduktionen har pro-avgenom en

blekningsförfarande ochmodifieradei formcessinterna åtgärder re-av
ungefärtillför rening kan beräknasKostnadernaningstekniska insatser.

100 kr./ton massa.
Utsläp-politiska beslut.reglernaåren skärpsdeUnder närmaste genom

avgifter införs påochtill kg/tonmaximeras 1.5AOX massapen av
föri ställetinsatsvaranavgiften påUtformningenkloranvändning. av -

dominerakanprocesstekniska åtgärder väntasmedförutsläppet att-
reduktionytterligareåstadkommagällerreningstekniska detnäröver att

utsläppen.av
utsläppsregleringföranvändsklororganiska ämnenmått påDet som

biologiska ocholikamed högstdärsamlingsparameter ämnenAOX är en
monoklorättiksy-2,3,7,8 TCDD ochingårmiljömässiga egenskaper t.ex.

miljömässigtipolyklorerade ärämnenGenerellt kan sägas att gruppenra.
kloranvändningenspecifikadenoligoklorerade. Närproblematiska änmer

materialorganiskttill mängdeni förhållandeklormängdenminskas, dvs.
mycketbildningen polykloreradede ämnenaminskarpappersmassa av

Miljöbelastningenklor.organisk bundenmängdentotalasnabbare denän
utsläp-snabbareframdeles reduceras änalltså redan och kommerhar att
miljö-mindreAOX-innehålletförskjutningAOX motavenpen av genom

farliga ämnen.
cellulosaindustrins utsläppperspektiv svenskadeninternationellt ärl

Finland,Konkurrentländerproduktionsvolym.tilli förhållandesmå som
AOX-utsläppbetydligtligger alla på störreUSACanada ochSovjet, per

reningskostnader.lägredärmed påochton massa
gjort nogreduceras harNärutsläppenbehöverlångtHur

alla slagklororganiska ämnenfrågan utsläppenpå ärEtt att avavsvar
Östersjön ochi välmågai kan levatills sälenåtminstoneminskasmåste

bidraga till sälpro-misstänktsCellulosaindustrins utsläppsig.fortplanta
PCB.tillsammans med bl.katastrofala tillståndduktionens a.

250 AOX-till kostnad kr./ton kanhar beräknatIVL att en av ca massa
90%reningstekniska reduceras med dagensmed åtgärderutsläppen av

till 0.2 kg/tonutsläpp, dvs. massa.
göraVad

ytterligaretillståndskrav reduktion AOX-utsläppen med 5Sätt avsom -
Sök internationell10% tills nivån 0.2 kg/ton nådd. över-år ärmassaper

eftersom isole-viktigaste konkurrentländerna, delsenskommelse med de
Östersjösammanhangsannolikt otillräckliga i ochsvenska åtgärder ärrade

avgifter/konkurrensneutralitet. andraför Om detta går: reduceradels
150 kr./tonmed motsvarandeskatter massa.
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Gruvindustrin. Metalläckagefrån självförsurande upplag

sin frånl konstaterar Lars Lundgren läckaget gamla slagghögarattuppsats
kmminskas 90%;och deponier kan med sammanlagd 4att ytaen av ca

för efterbehandlingsåtgärderkan aktuell sådana och kostnadernaattvara
härför till miljonerberäknas några hundra kronor.

framtida gruvdriftoch kommer eller kan kommaNuvarande att ge
till långvarig miljöbelastning.upphov motsvarande

Vad göra
Genomför föreslagna för försyndelserna.de åtgärderna de gamla Gör

till villkor för tillstånd för framtidaåterställande pågående ochett gruv-
verksamhet.

och Verkstadsindustri. Utsläpp kolväten, speciellt kloreradeKemi- av
lösningsmedel

bidrar förhöjdaUtsläppen kolväten till halter marknära Klore-avav ozon.
lösningsmedel bidra till förstöring stratosfarisktrade kan ochav ozon

misstänks bidra akvatiska organismers oidentifieradtill halter organiskav
bunden klor.

göraVad
Genomför Kemikalieinspektionens för reduktion använd-program av

ning lösningsmedelklorerade med målet de ska tillbort årattav vara
2000 övriga till luft °/0tillReducera utsläppen kolväten med 80 sekel-av
skiftet internationellSök samverkan.

Miljöfrågor från prioritetslistaLars Lundgrens
Tungmetaller

Min uppfattning kvicksilver i fisk kadmium ijordbruks-ochär attegen
miljöfrågor,viltnjurar prioriteras övrigamark och bör högt bland attmen

metalloider mindre viktiga föroreningsproblem.metaller och är
Kvicksilverproblemet till försurningsproblemetmycket kopplatär nära

och därmed till områdena energiomvandling och vissl måntransporter.
kan emissioner från avfallsförbränning förrelevanta dagensäven vara
kvicksilverproblem.

Vad kadmium jordbruksmarkens främstgäller ökande halter beroen-är
konstgödningsanvändning. Försurningensde roll kan här kommaävenav

bli för kadmiumhalterna i livsmedel.avgörande betydelseatt av
Vad göra
Enligt min mening ingå ibör dessa tungmetallproblem det åtgärds-som

förslagen inom angivna verksamheterna anvisa lösningarde bör på.

Kommunala avloppssystem

avfallet,Det dvs.vattenburna de kommunala avloppsvattensystemen är
miljömässigt systemfel. och iVatten, synnerhet sötvatten, olämp-ärett ett
ligt transportmedium för avfall.
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göraVad
befintliga avloppssystemet börför kommunaladetlnom ramen

persistenta allratungmetaller och ämnenIndustriella utsläpp1 av -
till det kom-innan eventuellt ledsviktigast kadmium vattnetrenas-

minskar.kontamineringsgradslammetsmunala så attsystemet
kustlokaliserade reningsverk söderinföras vidKvävereduktion2 om

Sundsvall.
framtidafinansiell förhöjas beredskap byggsVA-avgifterna så3 att upp

förunderhållskostnader eller systembyte.stora
för avfallfram inte transportmedeldär är4 Nya vattensystem tas

miljöfrågorglobalaNågra

disku-miljöstörande aktiviteterpresentationen har antaltidigaredenl ett
telegramform.i Någratill åtgärderFörslagi ochkort presenteratsterats

diskus-motsvarandevärdasådanamiljöfrågor kanglobala ensom vara
sion.

szratøsfärisktPåverkan på ozon
föredömligtriksdagen beslutatCFC ärutfasningen sådansvenskaDen av

radikal.ochsnabb
ytterligareVad göra

syntesändamål,förför koltetraklorid utombeslutmotsvarandeFatta
brandskyddskemi-effektivaalternativahaloner närmetylkloroform och

tagits fram.kalier

Växth usgaser
tillsammans medoch innebärCO;endastpolitiska beslutGällande avser

låsning.energipolitiska beslut bekymmersamandra en
göraVad

nettoemissionen från Sve-omfatta totaladenOmformulera beslutet att
1%minskningstakt,långsiktigfastställochrige växthusgaser t.ex.enav

år.per

Övriga frågor
mål och ambitionermiljöpolitiskaformuleraHur

främstallramiljövårdsarbetet och kanskeinomsvårighetbetydandeEn
miljö-rangordnaföreligger det gällerpolitiker närochför folkrörelser att

Vilketför tala med Palme.eller pestkolerafrågor. Vilket är värst att
förförstörda älvar,växthusgaser ellerförsurning och ta ettattvärstär

energi/miljöområdet.frånexempel
grundläggandefordrar det eller detill dettarationell approachEn att

formuleras hamnardetformulerat. Beroende på hurmiljövårdförmålet är
prioriteringslistan.olika platsmiljöfrågor påolika på
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göraVad
Syftet ärmiljövårdenförövergripande mål atttypenFormulera ett av

huvudsakliga utbred-inom derashälsa, bevaramänniskorsskydda arter
växtlighetfrån lidande och bevaradjurskydda högreningsområden, av

karaktär".för områdesbetydelse ett
formu-ekologiska delmålspecifikasedandelområden kanolikaFör mer

leras, ex.
Östersjön."sig iförökaochlevaSälar ska kunna

i Rhen.fortplanta sigi ochvandrakunnaLax ska upp
Åkerjordarnas kadmiumhalten."inteöka,humushalt ska men

öka."bibehållas ellerskaArtdiversiteten

med klorenVad göra
miljösammanhang. En strä-riskkemikalier ioftaKlororganiska ärämnen

insekticider,sig gälleranvändning detdärför minska derasär att varevan
biprodukter,bildning demsåväleller plasterlösningsmedel av somsom

strävandenframgång förVid dessablekningvid pappersmassa.t.ex. av
minska.efterfrågan klorpåtotaladen attkommer

elek-natriumhydroxidochframställs klorgasproduktionsledetl genom
proportioner.likartadei bestämda ochbildasvarvid dekoksalttrolys av

miljöargumentinga kändanatriumhydroxid ökande ochärEfterfrågan på
efterfråganbortfallVidprocessammanhang.i ett storttalar ämnet avmot

fårnatriumhydroxidenförskjutas såprisbilden attklor kommerpå att
kloren kantill medankanskeproduktionskostnaden ochhelabära mer

Givet-negativt värde.fårgratis eller kanskebli helt ettkomma att o. m.
klorgasanvänd-för ökadincitamentekonomiskastarkavis dåuppstår en

medklororganiskabildning ämnenmedförsannolikti sinning, tur avsom
miljörisker.nygamlaellernya

göraVad
natriumhydr-produktionsteknologi föralternativutvecklingpåSatsa av

ammoniak.viaoxid, ex.

auktionsförfarandemedBubbelprincipen

i USA,legalt konceptetablering ettefter dessBubbelprincipen är, som
fastställermyndigheternainnebär det ettkorthetlvälkänt begrepp. att

fördelarbubblan ochför område ut-totalt utsläppsutrymme ett --
kannytillkommandeochemittenter. Dessabefintligapåsläppsrätter se-

Syftet åstadkom-sinsemellan. ärutsläppsrättighetersälja attköpa ochdan
kostnad.till lägstaåtgärderutsläppsreducerandema

auktions-försälja utsläppsrätten ettvariant påEn atttemat genomvore
fem skulle detta kunnatill årtidsbegränsas,förfarande. Om rätten ex.

utsläppsreduktion till lägstasuccessivåtstadkommametodik att envara en
kanfärre utsläppsrätter. Manauktioneragångnästakostnad utattgenom

vill havillaföreningar eller andramiljörörelser,sigtänkaockså att som
erforderligamyndigheterna bedömerdeutsläppsregler änstriktare ursom

intesedanutsläppsrättersjälva köpermiljösynpunkt, ut-ochhälso- som
nyttjas.
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fallkomplextI C02 kunde ersättning för COz-bindningävenett som
biomassetillväxt inkluderas i bubbla.genom en

Vad göra
Utred frågan ordentligt

Belasta projekt med återställandekostnad

Naturen inte vinågot föräldrarär ärvt våra lånatnågot vårautanav av
barn. Från denna devis logiskt följaborde också ska kunna återbe-att

helst itala lånet valuta. Inom några områden vi försiktigtharsamma-
börjat tillämpa filosofiåterställande vidhängandemed ekonomiskaen
implikationer. För kärnkraft inräknar skrotning ireaktorer elpriset.av

ingår oftastFör grustäkter kosmetiskt återställande täkten. andraIett av
har kostnadersammanhang beräknats befunnits förskräckande höga,men

miljarder2 pund for avlägsna bomorn och andra oljerelateradet.ex. att
i brittiskastrukturer Nordsjön; 2 miljarder dollar föråret återplante-om

ring i tropiska Asienskogar eller 26 miljarder dollar foråret attav om
vända ökenutbredning.

Vad göra
principenAcceptera med återställandekostnad. Belasta successivt alla

forverksamheter med kostnaden praktiskt möjligt återställande fon-och
dera medlen på lämpligt sätt
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Per Kågeson

sina tillgångar inte ilevaAtt gåröver

längden

tillgångar. ProduktionensVi i flera årtionden levt våra ochhar över
fyrakonsumtionens omfattning inriktning under deoch har år-senaste

omfattande miljön.tiondena medfört mycket skador på En del kostna-av
förändradeemellertid internaliserats krav påderna har genom processer

förbättrad reningsteknik. Som resultat detta har,och Larsett av som
stoft, kvicksilver, kadmium, fosforvisar, utsläppen svavel,Lundgren av

minskat under de lOoch BOD med mellan 60 och 90 åren.senasteprocent
mindre omfattning.också minskat iAndra utsläpp har men

tillfredsställande.innebär inte situationenallt detta DeMen äratt
försurande till buff-historiska har lettutsläppen ämnen att naturensav

ringsförmåga iuttömd eller uttömd del landet. Dettaär nästan storen av
i fallmedför för ytterligare belastning många är noll ochatt utrymmet att

kväveoxidervåra och grannländernas utsläpp och svavel skulle behövaav
jämförelse situationenminska 80-90 i med 1980. Eftersommed procent

reduktion nedfallet inte tid,sådan under överskådligär väntaatten av
fortsätter vi förbruka minska det naturliga kapitalet,eller värdetatt av

sjöarvåra skogar, och vattendrag.dvs.
förhåller sigPå motsvarande det våra och grannländernassätt med

giftiga organiska föreningar.utsläpp tungmetaller och persistenta Hal-av
i biosfären för kadmium, zinkökar tungmetaller koppar, ochterna som

kvicksilver. installationerexisterande och produkter il vårasamt sop-
tippar finns tilltiotusentals tungmetaller, delen förrstörre ellerton av som

kommer frigöras. Så användningen vissa tungmetal-att trots attsenare av
minskar,ler den ackumulerade mängden.växer

kvicksilver drastisktAnvändningen har minskat sedan 60- och 70-av
vi årtionden kanske århundrandentalen, kommer under och attmen

främstbelastas de mycket utsläpp ägde under 50- 60-ochstoraav som rum
kvicksilver lättrörligt i miljöer. Hälftentalen. Det beror på äratt sura av

sjöar idag tillämpadelandets skulle svartlistade,vara om samma
för kvicksilver i fisk i flertalet industriländer.gränsvärde gällersom

Vi lider historiskade utsläppen närsalter och biologiskäven av av
Östersjönsmaterial.nedbrytbart En del bottnar döda, ochärstor av

syrefritt djup.till 60-80är ända Den våren ochvattnet torrametersupp
1989, då läckaget till genomgicknärsalter Kattegattsommaren av en

drastisk tillfällig minskning, visar emellertidmycket åtminstoneattmen
Västerhavet vattenomsättning tillfrisknamed dess snabba kan snabbt.
Återkoloniseringen föröddade gick snabbare forskar-bottnarna vadänav



108

Övergödningentidigare havet kan alltså bringas upphöratrott. attavna
tillförseln närsalter minskar till nivåer inte överstigerbara denav som

naturliga belastningen med kanske 100 ditän Men är vägenprocent.mer
Östersjöntillförs fyralång. Idag gånger kväve och åtta gångermer mer

fosfor naturligt.än vad ärsom
kapitalet ochnaturligautnyttja också på detmarken tärVårt sätt att

Lund-metaller och humusämnen. Larsnärsalter,bidrar till läckage av
forskarrapport skogsbrukets hän-hänvisning tillmedpåpekar attengren

restriktioner kan uppskattastillsynstagande smärre motsvaranaturen
litennettointäkter.i uteblivna Det betydermiljoner år750 kr. att enper

internaliserats. den samhällseko-naturvärden har Mendel kostnadernaav
markavvattning drabbaroch läckageför skogsbruketsnomiska kostnaden

biotoputarmningföretagen inte heller den ochochinte berördade art-
medför.skogsbruketdet modernapå landskapetpåverkansamt som

framförskjuta sig blirproblemen dyrtAtt

flera fall företagenshar motstånd och politikernas medförtl tvekan att
från upptäckt till restriktioner, förbudproblem eller andraettprocessen av

tagit orimligt tid. Följdenåtgärder lång har blivit betydande samhällseko-
nomiska merkostnader. När det gäller asbest och förlusternaradon kan

i form miljardkostnader fördirekt sanering. i flesta fallavläsas Men deav
kostnadsförs inte belastningen. falletden ökade I med den 10-15 år
Försenade introduktionen katalytisk avgasrening for-på bensindrivnaav

i idon kan skadorna avläsas i negativa hälsoeffektervästeuropa naturen,
fordon.och i skador på byggnader och Om katalytisk införts iavgasrening

för lO- 12nord- och Centraleuropa år sedan, skulle markförsurningen och
varit väsentligt mindreskadorna på skogen fallet.än vad Nuär ärsom

marginalerna istället så små, nödvändigade åtgärderna blimåsteatt
tillmycket långtgående. Det kan leda högre marginalkostnad vadänen

blivit fallet, in åtgärder i tid.sattsom om man
förhåller sigPå sätt det med tungmetallbelastningen. Ju lägresamma

användning/utsläpp i dag, desto längre tid innandet den ackumuleradetar
belastningen på åkermark blir sådan mycket långtgående restrik-attex.
tioner marginalkostnader blir nödvändiga.med höga tidAtt under korten

till miljöntillåta utsläpp kan alltså långsiktigt visa sig mycketstora vara
kostsamt.

pris miljönSvårt påsättaatt
ofta för miljöförstöringenMan talar kostnaden internaliserasattom ge-

pris miljön. emellertid undantagsvissätter på Det baraäratt mannom
möjligt prislappar.sådana beror delssätta Det på del deatt att en av
välfárdsförluster miljöförstöringen medför prissättasbara kan subjek-som

tilltivt, dels på skadorna del drabbar framtida generationer,att stor som
förväntas eller mindre kritiskt diskontering förkan på dessase mer en av

framtida kostnader.oss
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Men svårigheten framföralltberor på osäkerheten i bedömningarna. De
skador idag iär många fall resultat 1950-, 60-som ett ochser 70-av
talens industriutsläpp och nyttjande mark och Hur dagensvatten.av
utsläpp CFC, svavel, NOX, C02, tungmetaller och persistenta organiskaav
föreningar kommer påverka vår hälsa, skogsmarkensatt produktivitet och
de olika eko-systemen vi inte förrän än någravet år eller i del fallom en
några årtionden. Att prissätta miljönpå bara titta i backspe-attgenom
geln, är alltså utomordentligt vanskligt. Till detta kommmer kunskapenatt

de exakta sambanden fortfarande är osäker, ochom många potentiellt
farliga organiska föreningar förmodligenär fortfarande oidentifierade.

Vi har ständigt underskattat problemen
Om tillbaka på de årtiondenasman debattser senaste olika miljöprob-om
lem, kan konstatera miljörörelsensattman t.o. organisationer ochm. de

kritiska forskarna i högmest grad underskattat problemen. Det gäller
1970, 1975 och 1980 på markförsurning,synen t.ex. oxidantbildning,

skogsskador, övergödning kusthaven, kvicksilverproblemet, läckagetav av
närsalter och humus, effekten bilavgaser på hälsa och riskernaav natur,
med bekämpningsmedel, förekomsten toxiska, persistenta föreningar,av
CFC och nedbrytningen ozonskiktet människanssamt påverkanav på
klimatet. Om bortser från enstaka domedagsprofeterman och möjligen en
del kärnkraftsdebatten, är det överhuvudtagetav svårt finna exempelatt
på forskare och kritikeratt överskattat något miljöproblem. Däremot är
exemplen på hur företag och branchorganisationer dem närståendesamt
forskare förnekat och bagatelliserat problemen många.

Vad upplever i högär grad kapplöpning tidenmed CFC ochnu en -ozonskiktet, klimateffekterna, kvävemättnad och det finns knappasetc. -
någon anledning förmoda vi just 1989/90 haratt upphörtatt med att
underskatta problemen. Tvärtom måste vi beredda på negativa,vara nya,
överraskningar. Allt detta förtalar vi bör inrikta vårt arbete påatt att
begränsa utsläppen olika till nivåerämnen långt underskrider dem,av som
där eller kan befara allvarliga skadorvet kommeratt uppstå. Denatt
förebyggande precautionary principen borde alltså vägledande förvara
miljöpolitiken, så är ännu långt ifrån fallet.men

Kostnaderna underskattade

Flera studier från olika länder har sökt uppskatta kostnaden för miljövår-
den. Bland de utförts på år hör WickesLutz bedömningsom senare att
miljöförstöringen i Västtyskland kostar 100 miljarder DM år ellerca per

6närmare BNP. Men då bör tilläggas Wickeprocent bara tagitattav upp
direkt mätbara kostnader i sin kalkyl.

Lester Brown m.fl. igör World Watch Institute State of the World
1988 bedömningen till årlig kostnad 150 miljarderatt dollarman en av ca
skulle kunna återställa jordklotets miljö till någorlunda nivå.acceptabelen
Summan mindre 2utgör än OECD-ländernas BNP ochprocent motsva-av

ungefärpå tillväxtårsl capita i rikaett den världen.rar per

9- 19-950
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Institute också LutzWatchWorldinte bara utanuppfattning ärMin att
kostnaderna.underskattarWicke

miljövårdiinvesteringarindustrinssvenskadendiskuterarLundgren
ingethan göromfattande. Mendriftskostnaderna ärävenpåpekaroch att

miljöinvestering-betraktavad ärdefiniera attförsök närmare somsomatt
ärreningsåtgärderinte ärbaradet avsomkonstateramåste attManar.

och bytenåtgärderprocessinternapå avbörHurintresse. t.ex. seman
minskarföroreningarfarligamängdentilllederinsatskemikalier attsom

miljökostna-betraktasmeningÄven minenligtböråtgärder somsådana
der.

ligger långtmiljövårdförkostnaderredan dagensuppenbartDet är att
tillnivån,föreslagnaInstituteWatchWorldden manöver omav

räknar:miljövård
Framställning renvatten,av
behandling avloppsvatten,av

återvinningbehandling ellerkemiskoch/ellerfiltreringbortledning,
anläggning-från fastai gasformföroreningarkemiskaochrökgaserav

ar,
minska uppkomstensyfteitillkomnaåtgärderprocessinterna att av

föroreningar,farliga
bullerbekämpning,

återvinningdeponering ellerdestruktion,ochomhändertagande av
avfall.

fartyg,fordon ochbullerbekämpning påavgasrening ochpåkrav
kemikalieanvändning,vissrestriktionerellerförbud mot

och våt-skogsmarkanvändingvissförbudrestriktioner eller mot av
mark,

arbetsmiljö,människor tra-skador påförebyggandeföråtgärderlO. av
hemmiljö,fikmiljö,

till-övervakning,utveckling,forskning ochförMyndighetskostnaderll.
kontroll,ochsyn

kalkning,Åtgärder förstördskadad elleråterställande naturförl2. av
nyplantering.sanering,

30-40tilluppgårSverige redanikostnaderdessutroligtDet är att
investeringarför lönsammakostnadenintedå harOchår.kr.miljarder per

in.materialåtervinning räknatsochmed värmehushållningi resp.
vidtagnahittillsdeuppkommer trotsskadordeuppskattaAtt som

begrän-mycketimöjligt änintepåvisats annatredanåtgärderna, är som
marginal-framräknaärkan göra attdäremotVadutsträckning.sad man

långtgåendeolikaomställningsåtgärder motför svararkostnaden som
förmarginalkostnaden attkonstatera attkanDåambitioner. t.ex.man

30ytterligaremedsvavelnedfallet cabegränsaåtgärderinhemskagenom
miljöavgifts-med denellersvavelkr./kg att30 avton/år är mantusen ca

iöre/kg eller25koldioxidavgiften ensnarareföreslagnakommittén om
koldioxidkgräknatenergiskattkoldioxidanpassad permån somnågon

föromkring 44 öreochkolochbensin,för33till öre naturgasuppgår ca
medoförändradenästankoldioxidutsläppen un-hållaeldningsolja kan

kärnkraftsavvecklingen.beslutadedeneffektereventuellafördantag av
kostadet kommerfram vad atträknamöjligtockså attbordeDet vara
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lösningsmedelutsläppen med 80reducera såprocent, att gottatt avex.
få lösningsmedlen, CFC-använd-helt bort de klorerade avvecklaattsom

minska jordbruketsningen, varphögarna, läckage närsal-attatt sanera av
införa kaliforniska fordon,50 avgaskrav påmed att attter procent, nya

förbättra ventilationen i marginelltvåra bostäder än ökautan att annat
kraftigt minska trafikbullret,energiförbrukningen, att etc, etc.

beräkningar verkligen principenOm sådana och beaktargör attman om
finnaförebygga de totala kostnaderna blirskador, kommer att attman

marginalkostnaden i fall blirmycket och del oerhört hög. iVad detstora en
dels bygga samhället,grunden handlar är dels gamlaatt attom om sanera

sigrimligt tänka kostnaden decennierskador. Det är överatt att sett tre
till mellan 2 biljoner innebär årligatotalt kommer uppgå och kr. Detlatt
nivå gissningsvis miljarderkostnader dagens på 40-60utöver kr. Det är

inte tillväxt imycket ändå 2-3 års ekono-änmotsvararpengar men mer
ioch för sigmin. angelägna behov får tillbaka,Förutsatt andra ståatt - -

nivåskulle alltså ganska kunna nå den långsiktigt behövssnartman som
för hållbar hushållning naturligaskapa med våra Omatt en resurser. en
ensidig satsning miljön finansieras drastisktsvensk på på sättett som
försämrar företags konkurrenskraft,vissa eller branschers emellertidkan
anpassningskostnaderna bli mycket och komma påverka denstora att
ekonomiska tillväxten negativt.

problemTvå

blir betydligtkostnaden störrefinns två hakar. Den ärMen det att omena
ungefär åtgärder. andrasamtidigt vidtar Den ärinte omvärlden samma

miljöproblem i vissa falli sig ochtillväxten skaparförhållandet att nya
vidmakthål-för respektivemarginalkostnaden uppnåhöjatenderar attatt

utveckling.långsiktigt hållbaren
förhållandet detsammanhänger dels med ärförsta problemetDet att

införaför enskilt land på handoch mycket kostsamtsvårt attett egen
kemikalieanvändning och produk-restriktioner, det gällernärlångtgående

från anläggningar harsammansättning. det gäller utsläppNärters egna
inte alltid denkostnaderna kanfrihet även tas utstor som geravomman

beträffande belastningen förorenandetill föroreningen,upphov avmen
fosfor,från utländska källori väsentlig grad härrörämnen t.ex.som -

ammoniakkväveoxider ochtill svavel,tungmetaller havetkväve och samt
hjälpmedluften blir marginalkostnaden myckettill stor om man av-

försöka nivåer eko-inhemska åtgärder skall nåeller huvudsakenbart som
fosfor hjälperfall främst NOX, CO; ochlångsiktigt tål. mångaIsystemen

samtidigt100-procentig reduktion, inte omvärldens utsläppinte omens en
för Sverige bidrakostnadseffektivtminskar radikalt. kan dåDet attvara

marginalkostnderi våra,till reningsåtgärder grannländer med lägre än
bligenomsnittliga kan ändå mycket hög.kostnadendenmen

till-komplicerat sammanhänger medochproblemetDet andra är mer
materiella innehåll. Om ekonomiska idet växandeväxtens utrymmet

till utbildning påfrest-vård, och kultur, skullehuvudsak används omsorg,
miljön bli obetydlig. tillhör inteningen Men dessa områden längre depå
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expansiva. konsumtionsutrymmetDet växande i ianvänds ställetmest
grad till dubbelboende, lokalytor fler fritidsprylar.hög större ochresor,

Biltrafiken mitten 80-talet vuxithar sedan med 4- 6 år ochprocentav per
flyget med 10 år. med sådan tillväxtAtt uppnåprocentca per en en

användningen fossilaminskning kämkraftselbetydande bränslen,av av
intenaturligtviseller tungmetaller lätt. Inom de uppräknadeär områ-nyss

itillväxten mycket snabb takt marginalkostnaden fördena tenderar ökaatt
långsiktigt samhälle sustainablehållbart development. kanMan ocksåett

skatteomläggningen med för energikonstatera undantagatt att moms--
inte marginella konsumtionenbeläggs påverkar den i miljövänlig rikt--

ning.

SverigebyggaAtt om
från fabriker punktkällorofta och andra störreutsläppenDet sägs snartatt

riktig bedömning,och det kanavklarat problem,är ett nog vara en om
2000 2010 från koldioxid-situationen år eller och bortsertänker påman

pekar allt blir deproblematiken. Många bedömare på detatt mernu
i fokus förkommer stå uppmärksamheten och dediffusa utsläppen attsom

ofta produkterna innehåller tungmetallerframhåller problemet med att
ikemikalier förr eller kommer hamnasvårnedbrytbaraoch attsom senare

fall soptipp. Till de diffusa utsläppen höri bästa på någonellernaturen
jord- skogsbrukets utsläpp/läckage närsalter, metaller ochochockså av

trafikens och motorredskapens utsläpp. Vadbekämpningsmedel samt som
försöken från diffusaofta framhålls begränsa utsläppen demindre är att att

framförallt insatserdelvis styrmedel och långtkräver andra störrekällorna
rådgivning övervakning fråninformation, och utsläppen deän storaav

betyder arbetsbördan hos myndigheterna ökar ochpunktkällorna. Det att
hos sektorsorgan.miljökunnande måste byggas radatt upp en

idag förfaller rimligtdetbakgrund vadMot vet att antaav
flera förbelastningen miljön i avseenden allt hög,på redan äratt-

visa allvarliga-komma problemenkunskap kan är avsevärtatt attatt ny-
säkerhet känner till,vad medän nure

effekter, inklusive kombinationseffekter synergism,negativaatt nya-
upptäckas,kommer att

långsiktigt betingaändliga kommer allt högrede attatt naturresurserna-
priser,

till fortsatt tillväxtmöjligheterna snabb kan komma begränsasattatt av-
produktivitetsutveckling, och energipriserbristande högre råvaru- samt

miljökostnader.växande
förefallereller i huvudsak riktiga, detOm antaganden korrektadessa är

förmotiverat betydande ombyggnad ellermycket avsättaatt resurser en
får utform-i olikarekonstruktion samhället, så det sammanhangatt enav

bibehållenvi överleva med hög levnadsstandard.ning kangör att ensom
nödvändiga omställningsprojektenTill hör:de

jordbruket till naturenlig odlingomläggning med god balansEn av
olika regioner växtodling animalproduktion,inom mellan ochäven

liten användning kemikalier.och mycketlitet läckage närsalter avav
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innebörd bl. begränsaromläggning skogsbruket medEn att man a.av
till markavvattninghyggesstorlekar och möjligheterna undantarsamt

idag från "storskogsbruk.betydligt arealerstörre än
del lokal-alternativ nybyggnad mycketEn ombyggnad storav en av

får venti-vi lokaler med brabostadsbeståndet så bostäder ochoch att
litet uppvärmningsbehovlation inomhusklimat såoch samt ett som

möjligt.
maskineronödigt ochersättande elkrävandeEtt apparater av nyav

marginal-utrustning betydligt lägre elåtgångstal svarandemed mot-
för miljöav-för elproduktion inklusive kostnadernakostnaden ny -

gifter.
iFörnyelse ipraktisk total avloppsnäten svenska tätorterEn taget av

anläggningar forenskildasikte åstadkomma lokala nät elleratt om-
för BDT-vattenVC-avlopp ochhändertagande separata system s.av

för anläggningarreningssystem allagråvatteneller samt separata
miljöfarliga betydelse.utsläpp någonmed av

främsttrafiksystemradikal omläggning storstädernas avseendeEn av
för varudistributionpersontrafiken be-också system sommen nya

fordonstrafiken utnyttjar eldrivna fordon.och ellervätgas-gränsar
omfattande tillöverförande långväga godstransporterallaEtt av mera

järnväg fartyg.eller
från bilomläggning persontrafiken medellånga sträckor ochpåEn av

begränsningflyg till järnväg och långväga arbetsresorav genomen
utveckling för telekommunikation.moderna systemav

kraftproduktionenomläggning och så den så långtEn värme- attav
möjligt inhemska, förnyelsebara energislag.baseras på

kraftig användningen hälsovådligabegränsningenl0. mycketEn avav
kadmium kvicksilver persistenta ochtungmetaller och samt tox-som

fulltorganiska föreningar, dessvärre bara kaniska något göras utsom
för internationelltinom samarbete.ettramen

återvinning avfall såvälför källsortering och så volymenSysteml attav
avfall förbrännasfarligheten måste deponeras ellerhos det somsom

tiondelminskar till dagens.l avca
från miljösynpunkt vid uppbyggnadenkan konstateraMan att av

till systemfel,gjort skyldiga alla tänkbara ochdagens samhälle nästanoss
nödvändigtmisstag under de 50gör det närmastedet är dessa attatt som

infrastruktur. Projektetdel våra bostäder och våråren bygga stor avom en
del i anspråk, allt talarkommer betydande våraatt ta resurser menen av

för långsiktigt visas sig i samhällseko-kommer hög graddetta attatt vara
nomiskt riktigt.

projektetfinansieraHur

naturligtvisomfattande för miljövârden kommerDe mycket kostnaderna
generationerbelastning de måste betalaupplevas storatt av somsom en

fördecennier intekalaset. Vi blir under betala baranågratvungna att
farföräl-förseelser i för föräldrars ochvåra också hög grad vårautanegna
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miljöskall bättrebarnbarnAllt för barn ochmisstag. våradrars att en
efter sig.beboelig världförutsättningar lämnaoch att en

majori-projekt krävsgenomföra sådantkunnaskall attFör ettatt en
i avseendetStrategiskt detmotiverade.upplysta ochmedborgarna ärtet av

yrkesutbild-liksom igrundutbildningi allmiljökunskapintegreraär att
miljövård i skolan,satsningi sin påfordrarolika slag. Detningar tur enav

inte mycketvi ännu sett av.som
i synnerhetfinansieringsvägar ochhittavikt ocksåärAv attstor nya

till standard-inte bidrar ökaderättvisa ochupplevssådana somsomsom
instrument, då krävsMiljöavgifter sådantklyftor. kan attett menvara

föroreningarna/i syfte begränsautsträckning användsi hög attpengarna
för avgiftsbelägg-föremålblirverksamheti de sektorerproblemen vars

varjebeslut belastariksdagens upprepadei enlighet medning. Att --
viktig instrument. Förfulla kostnad utgörtrafikslag med dess attannatett

i sammanhangetbilismen mjölkko detvillfarelsen ärifrånkomma somom
debitera bilis-kollektivtvägverket och kommunernanödvändigt låtaatt

ibensinskatten väg-för infrastrukturen. delaAttkostnadernaterna upp
miljövårds-olycksfallsavgift ochtrafikövervakningsavgift,hållningsavgift,

avgifter uppenbart.mellan kostnader ochsambandetavgift skulle göra
hela kostna-konsumtionsskatt, ska påallmänMomsen, är tas utensom

inklusive avgifter.den,
blivitrelativa storlek harfrågan skattetrycketsMed tanke på att enom

specialdestinerastridsfråga, kan det kloktpolitiskbetydande att envara
flygplat-får utformningvägtrafikens avgifter så dedel att somsammaav

skatt. Omlandningsavgifter förlorar karaktärochochstart- avsernas
dellägga såöverhuvudtaget sökabörmiljömålen ska uppnås, storenman

priserna.möjligt påkostnaderna somav
itill insatserstödmyndighetskostnaderna och behovetökadeDe av

emel-framgångsrika grannländerna talarmindreekonomisktdenågra av
huvudalternativ.skattefinansiering bli Inves-måsteför ocksålertid ettatt

teknisk-ekonomisk livslängdmycket långi infrastruktur medteringar ny
långsik-finansierasbör kunnajärnvägar och VA-nät genomnyaex. --

respektive VA-beläggning högreavskrivas ökadupplåning ochtig genom
framtidauppskattningar dedeocksåavgifter. Det bör attnoteras av

miljövård utgörambitiösförkostnaderna presenterats mer-ovansomen
tillförhållande dagenskostnader i system.

miljövårdkostnadseffektivEn

insatser iviktig fråga för 90-talet blir avvägningen mellanEn mycket
delvis insatser i grannlän-Sverige helt eller bekostade någraoch avav oss

viktigt insat-mycket kostnaderna detMed tanke på de ärderna. stora att
kostnadseffektivt säkerutförs Om kan påpå sätt. attett man varaserna

Sovjetunio-inte till stånd i Polen, DDR ochvissa åtgärder kommerannars
väsentligt här hemma,marginalkostnaden lägrekan det, är ännen, om

kostnadseffektivt för vidta utomlands. Detta medåtgärder settattossvara
bidrar i fall förstås tillegoistiska samtidigt så våraMensnävt ögon. att

får miljö.mindre lyckligt lottade bättregrannar en
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miljöavgiftskommitténs betänkandetillsärskilt yttrandeiharJag ett
Västtyskland,nordiskavisat de länderna,miljön hurpå"Sett värde

Österrike kostnadseffektivtsjälvaför sättdempåNederländerna och ett
förkostnaden rökgas-finansiera den delskulle kunnagemensamt av
upphandlasbehöveranläggningar i DDR och Polenavsvavling i vissa som

övrigasjälva bekostar denberörda ländernadei västvaluta utrust-attmot
skulle detfrån utgångspunktSett svenskinsatsvarorna.ningen och vara

normalfalleti kankostnaden,för upptill 45lönsamt stå procentatt menav
bidrag.väsentligt lägretill vidståndåtgärderna kommasäkert ett

Öster-Även tillbeträffande kvävefosfor och i någon månbeträffande
i främstSverige bidra åtgärderkostnadseffektivt förbarasjön bör det att
svenskaframför ytterligare skärpa kraven påSovjetunionen Polenoch att

inte inhemska åtgärdernadeinom detta område äranläggningar. Men ens
kostnadseffektivtgenomförs pådesådantprioriterade på sätt ettattett

Östersjön samhällsekonomiskfiskodlingar iallaSå utgörsätt. t.ex. en
för ytterliga-marginalkostnadenmycket högadenbelastning med tanke på
ickereningsverk. Och rad ännufosfor i svenskareduktion genom-enavre

från jordbruket harkväveminska utsläppeni syfteförda åtgärder att av
renings-ställts på kustkommunernasredankravlägre kostnad deän som

olikakostnadsbilden varierar hel del mellanDärtill kommerverk. att en
föroreningsig regionaltanke på det rörvilket medreningsverk, att om en

billigastestyrmedel degöranvändaför bordetalar attettatt somman
utsläppsrättigheter.överlåtelsebaraförst,utnyttjasåtgärderna ex.

Även lufttill och bör dettungmetallerbeträffande utsläppen vattenav
Östeuropa stimuleras svenskaskulle kunnaiprojektfinnas många avsom

kostnadseffektiv vid jämförelse medinsats skullevårbidrag och där vara
främst tungmetallbe-gällerSverige.i Resonemangetytterligare åtgärder

Östersjön, till luftenockså utsläppganska säkertlastningen på avmen
kvicksilver.

förore-nationelltinternationellt liksom hävdanaturligtvisSverige bör
förprinciple, öppenpollutersbetalningsansvar attmen varapaysnarens

nödvändig utväg.ibland kanprinciplevictim vara enpays

innehålltillväxtensAtt styra
hjälp ochmed skatterför 90-talet hörfrågornaviktigasteTill de att av

energianvänd-tjänster begränsartill ochtillväxtenavgifter styra somvaror
miljön. Som påpekatspåfrestningarna påinte ökarningen och ovansom

tillskatteomläggningen i allt väsentligtaktuellaleder den motsattnu
arbetsgivaravgiftersänktabehöverVad ärresultat. samt ett system av

riktningdifferentierad imiljöavgifter ochpunktskatter, styrsommoms
förbilligar konsumtionrelativtkonsumtion, dvs.miljövänlig settmot av

fri-telekommunikationer, restaurangbesök,vård,utbildning, kultur,t.ex.
miljövänliginvesteringar i ochhemmaturismluftsliv och samt en ny

energi eller på någotkräver mycketVerksamheterinfrastruktur. annatsom
tillbakahållasmiljön i motsvarande gradbörpåtagligt inverkar påsätt

avgifter.skatter ochhögagenom
införaomvärlden också sökai samarbete medSverigesikt börPå
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avgifter på ändliga råvaror utöver energi, för på det öka intres-sättetatt
för återvinning särskiltoch med höga avgifterset motverka användningen

toxiska metaller.t.ex.av
Fördelningspolitiska och regionalpolitiska mål bör beaktas inom ramen

för den samlade skattepolitiken och statsbudgeten och inte till utgångs-tas
punkt för rad frånundantag miljöriktig skatte- avgiftspolitik.ochen en

flestaIdag tycks de bejaka införandet miljöavgifter, fortså avgiftenav men
till nivåsätts där de kan styrande verkan, kraftigauppkommeren

från dem drabbas. Men avgifter på icke-styrandeprotester nivå ärsom en
meningslösa. Syftet avgifternamed det skallär kännasatt

Vill ha allmänheten avgifternabör i så hög gradacceptans,man som
möjligt användas för bekosta omställningen till miljövänligaatt mera
former för boende, och konsumtion. iFörsttransporter andra handannan

intäkternabör användas delfinansiering skattereformen.som en av

Prioritering inomåtgärder energipolitikenav
Avslutningsvis vill jag något beröra frågan hur bör på avväg-om man se
ningen mellan förde mål energiförsörjningen riksdagentre sattsom upp,
nämligen avveckla kärnkraften till 2010 börjanmed 1995,att sättaatt ett

för koldioxidutsläppentak och från fortsattavstå utbyggnadatt vat-av
tenkraften.

mig inledningsvisLåt säga det kan mycket svårt parallelltatt attvara
uppfylla alla målen. Osäkerheten gäller främst framgångsrikahur försö-tre

bättreken med elhushållning kan komma bli. Den tekniska potentialenatt
för hushållningen betydande vidär redan dagens elpriser och mycket stor
vid pris baserat på den långsiktiga marginalkostnaden,ett densom om

påbaseras gaskombikondens belastadär spillvärmeskattmed ochsom
koldioxidavgift 25 öre/kg skulle tilluppgå drygt 40 öre kWh obeskat-per
tad högspänd el. Osäkerheten framtidaden prisbilden är emellertidom

Miljöavgiftskommittén föreslår kraftproduktionenstor. skall befriasatt
från spillvärmeskattsåväl koldioxidavgift, vilket ickepå samhälls-ettsom
ekonomiskt sätt begränsar potentialen för elhushållning till åtgärder som
kostar mindre än 30 öre baserat prisetpå för råkraft.ca

Därtill kommer osäkerheten kraftindustrin och eldistributörernaom
kommer framtidabasera de elpriset på den långsiktigaatt marginalkostna-
den eller på den genomsnittliga produktionskostnaden eller möjli-deom

för vissa kunder kommer introducera tvåprissystematt görgen ett attsom
fårabonnenterna betala pris den långsiktigaett marginal-motsvararsom

förkostnaden sindel konsumtion får lägre pris baserad påetten av men -
genomsnittskostnaden på förbrukningen.merparten av-

Man bör förockså ha klart sig den praktiskt tillgängliga potentialenatt
mindre den teoretiskaär än och den i hög grad beroendeäratt på hur väl

myndigheter, kraftföretag eldistributöreroch lyckas i sina försök vägle-att
tillda kunderna lösningar.goda Det flertalet abonnenter tillsam-stora -

motsvarande drygt 50 efterfrågan har låg ellerprocent mycketmans av -
låg elkostnadsandel och saknar i allt väsentligt kompetens när detegen

eleffektivisering.gäller Detta förtalar samhällets kostnader föratt att
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rådgivning, information utnyttja potentialen kan bli bety-genom m. m.
dande.

En osäkerhet sammanhänger företagensmed de elkrävande pris-annan
känslighet. Flera dem hotar nedläggning,med elpriset tillökar vadav om

långsiktigaden marginalkostnaden. Men det inteär allsmotsvararsom
säkert det blir så. Flertalet deras konkurrenter i Europa, USA ochatt av
Japan elprisbetalar redan liggereller långsikti-nära denett motsvararsom

marginalkostnaden, i så samtliga länder baseras kol-pågottga som som
kondens kärnkraft.eller EG-kommissionen förvad den kan fågör bortatt
kvardröjande subventioner till företagelkrävande kommissionenoch för-
söker också skapa ielmarknad centrala Europa. Detta talargemensamen
for elpriserna i så hela OECD-området inom 10 år kommeratt gott attsom
ligga ungefärpå nivå exklusive skatt och eventuella miljöavgifter.samma

Handelshögskolan iräknar ENMARK-modellen med priselasticiteten
-0,3på och omedelbar anpassning. Det naturligtvis inteären senare

realistiskt, långsiktigt kan det rimligt räkna medattmen vara en genom-
snittlig priselasticitet -0,3 tillpå -0,6. högre siffran förutsätterDen dock

hushållningen mindrehos de abonnenterna blir lyckosam ochatt att man
därvid också utnyttjar del den potential tillgängligär redanstoren av som
vid dagens pris.

Med tanke ledtiden för fullständigtpå utbyte maskiner ochatt ett av
hushållsapparater ligger kring 15 år, kan sig fulltvänta kunnaatt utman
utnyttja den praktiskt tillgängliga potentialen först bit in 2000-talet.påen
Eftersom del det nödvändiga förarbetet formi lagstiftning,storen av av

rådgivning, försöksverksamhet inte kommit igång,ännu böretc.normer,
räkna med målet inte förränkan uppnås omkring år 2010.attman nog

Om genomsnittligaden prisökningen inklusive punkt-antar attman
skatt och, för hushållen, moms tilluppgår 60 skulle nuvarandeprocent,
efterfrågan i fallbästa minska med 36 eller 45 TWh. Det skulleprocent ca
innebära nettoförbrukningdagens i skulle reduceras till nivå kringatt en
80 TWh, utfallet kan vid förresultat elhushållningensämreettmen myc-
ket bliväl 90 eller 100 TWh.

tillMen detta kommer den ekonomiska tillväxten kommer skapaatt att
efterfrågan därvidpå el. Om efterfrågan för förstapåantar attny man

gången stadigvarande långsammareväxer ekonomin, vilket möjligenän
kan rimligt antagande, beaktar den marginalkostna-högaettvara om man
den, vissa fortsattamättnadstendenser och till förbättradsträvanden hus-
hållning, kan kanske vid ekonomisk tillväxt 2anta attman man en om

får tillväxt elförbrukningenår på 1,5 Det påprocent procent.per en av ger
20 1990-2010år ökad efterfrågan 35 TWh räknat 100påen om ca
TWh naturlig förbrukning år 1990.som

Totalt efterfråganskulle alltså vid tidpunkten för kärnkraftenssett av-
veckling till i falluppgå bästa TWh. Vid efterfrågan115 på 115 TWhen
krävs produktion 125 TWh. Mellanskillnaden överfö-utgörsen av ca av
ringsförluster. Dagens produktionssystem kan exklusive kärnkraft och-
oljekondenskraft 70 TWh. Ny produktionskapacitet mot-generera ca-
svarande 55 TWh följaktligenmåste tillkomma. Vindkraften kan kanske

Återstårbidra fliseldadmed 10 TWh och kraftvärme med 20. 25 TWh,ca
i fallbästa iproduceras gaskombikondenskraftverk 50medsom ca pro-
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kolkondenskraftverkifall till delielverkningsgrad, värsta mec cacents en
verkningsgrad.40 procent

i gaskombikondens-kondensproduktion skerallviOm attantar
koldioxidutsläpp med 9,5vilket ökarTWhkraftverk. åtgår 50 naturgas,

koldioxidutsläppen någotemellertidminskarSamtidigtmiljoner ge-ton.
biobränslenochhushållning med bränslenförbättrad attgenomnom

från tillkonverteringriktning verkarolja. naturgasIersätter enmotsatt l
avkopplingsbaradelförhållandetbebyggelsendel attsamt pannorenav

frågablir totaltTroligen detfossila bränslen.till settåtergår en rr.ar-om
miljöavgiftskommit-särskiltkoldioxidutsläppenökningkant somav -

koldioxid underutsläpptrafiksektornsvisartens analys sammaatt av
avgifterna skatterna.ochmiljon deperiod medökar l ton trots nyaca

föri kalkyl Men,denna ärosäkerhetenvill betona stor.Jag att om man
tredjedelarfrån tvåistället utgåri antagandena.känsligheten attatt testa

solvärme ochinhemska bränslen, naturgaselvärmen kan ersättas avav
in tillväxtenefterfrågan ochövrig kan40 attprocentatt sparassamt av

naturligpåtill år baseratefterfrågan uppgårbara procent enperenny
lOOproduktionsbehovfårår 1990,förbrukning 80 TWh ett caavmanav

normalårangivits underförutsättningarvilket under deTWh, ovansom
skullenormal temperaturvindstyrkor ochtillrinning. normalanormal

iskullekraftslag. Dock ävenförnybarainhemska,enbartklaras medkunna
behövaavkopplingsbaradelochfall del elvärmedetta pannorenen

ökningMöjligen skulle sådanoljatill ellerkonverteras naturgas. aven
förbätt-fortsatt,bränslen kunna uppvägasfossilaanvändningen av enav

ihågkomma äveni sammanhangetdethushållning. Dock bör attrad man
fortsattastimuleras denkan kommafossila bränslenefterfrågan på att av

ekonomiska tillväxten.
riksdagenalla deparallellt klaraFörutsättningarna uppsattatreatt av

energipolitikaktivlyckas krävsskafinns, uppdragetmålen merenmen om
energipolitik med svåra motsätt-80-taletsbakgrundMotdagens.än av

förriskenstyrmedelenergiformer och ärkring valet ettningar storav
olika målenprioritet till börinbördesvilkendå,misslyckande. Frågan är

få

Prioritetsrätt

koldiox-oförändradeförmin mening, måletenligttalar,Mycket att om
oenig riks-fastställdesprioritet. Målettillmätas lägreidutsläpp bör av en

konsekvensanalys.utredning ellerföregåtts någonoch hadag attutan av
åtskilliga utredningarblivit föremål fördäremotövriga målen harbådeDe

föregåttsbeträffar beslutet dessutomkärnkraftverken harvadoch enav
klimatproblematikenanföraskan dockfolkomröstning. Mot detta att var

folkomröstningen.tiden förvidmindre väl känd
Sverigesemellertid ocksåkoldioxidmålet talarprioritering attMot aven

till 0,3 ochuppgårkoldioxidutsläppen baraglobala procentandel de caav
inte deringa verkan så längefår mycketensidiga åtgärder hos storaatt oss

nyligen avhållnaefter. Vidföljer denfossila bränslenförbrukarna av
Sovjet-ochsig såväl USA Japanklimatkonferensen i Haag motsatte som
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nivå. Enligtvid nuvarandefrysning utsläppenunionen kravet på aven
förväntas öka med 50fossila bränslenanvändningen procentEA kan av

räknade medvärldsenergikonferensen i Montrealtill 2010, ochår en
Sovjetunionen.från Kina ochbl.fördubbling utsläppen a.av
frysning, inteså längesig kravet påställa bakomSverige bör menen

rimligtpolitik, intedetsådan ärkan attOECD-länderna om enenas
kärnkraften ochprioritet avvecklingenfrågan högre änSverige den avger

orörda älvar.bevarande våra ännuav
ställningstagan-sinaegentligen redanpartierna harpolitiskaDe genom

fullt tilläm-bekräftat, inteMiljöavgiftskommittén deden i utattatt avser
vid 1988 nivå. Dekoldioxidutsläppen års görfrysaprincipen attompa

energikrävande industrin delsför dennämligen undantag attgenom
koldioxidavgiften, delsför energiskatt pånedsättningsreglernatillämpa

befriaskraftproduktionen skatill företagen föreslåhänsyn attattgenom av
Sverige meddelakoldioxidavgift. konsekvens med detta bordefrån l om-

övriga samhälls-för sitt åtagande det gällernärland stårvärlden vårtatt
industrinsfrysa utsläppvi beredda denärsektorer, att tungaattmen

förkraftproduktion behövsfrån denrespektive utsläppen attsomnya
övriga OECD-länder ellerförstindustrins behov närtillgodose merparten

åtgärd.vidtardem sammaav
ochfyra orörda älvarnabevara debeslutetförIngenting talar att enatt

efterfrågeök-Vid nuvarandebör överges.älvsträckorskyddadeandradel
konsumtionsök-l-2 årsnorrlandsälv barautbyggdning motsvarar en

elprislångsiktigaindustrinsmarginalkostnaden ochlångsiktiganing. Den
kraftpro-för helakostnadengenomsnittligadenalls, medanintepåverkas

kärnkraftsavvecklingeninledamarginellt lägre. Attblirduktionen bara
elefter-framtidaSkulle denmeningslöst.såledesälvutbyggnad ärmed en

TWh,kring 100hushållningsåtgärderomfattandeefterfrågan stagnera
effekternaoffrad älvrimligt väga ännuemellertid motdetkan att envara

motsvarandegaskombikondenskrafverk medfrånkoldioxidutsläppenav
vid tidpunk-denförutsättning omvärldenunderårsproduktion detta att-

koldioxidutsläppen.minskasigverkligen anstränger attten
från 1980sig inte märkbartkärnkraften skiljerriskvärderingDagens av

markbeläggning kanomfattandevisarTjernobylvärdering.års att en
Åsprids.härdenfådär någraolycka,efter större procentuppkomma aven

konsekvenslind-fått80-taletundersvenska reaktorernasidan har deandra
framstegavgörandevia filter.tryckavlastning Ingaformirande system av

led.kärnbränslecykelnsövrigaför debakslag kaneller noteras av
i medkärnkraftsproduktion reaktorermellanOm valet stått s.ny

kraftproduktion, skulle valetfossilbränsle-baseradochsäkerhetinherent
sidanåfrämst mellanvaletstårläget ärMenbli svårare. enasom nu

biobränslen och åsatsning påochelhushållningsátgärderlångtgående en
reaktorer.dagensbibehållandesidanandra ett av

för bibe-talamöjligen skulle kunnasammanhanget ettiendaDet som
medbefolkningstäta länderfaktumkärnkraften detärhållande att meraav

kraftslagochinhemska bränslenutnyttjaförutsättningarsämre sanno-att
i mycketintekärnkraft för komma stortanvända etttvingaslikt att

medvåraänreaktorer sämrebetyder storkol. Detberoende attav --
finnas iframtiden och våriutnyttjas ävensannolikhet kommer ome-att
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delbara omgivning. Vi kan alltså inte bli kvitt kärnkraftens problem bara
avveckla våra reaktorer. förbättraAtt säkerheten iattgenom egna grann-

ländernas bidra tillreaktorer och försesde med konsekvenslindrandeatt
borde därför primär uppgift för Sverige.system vara en

Hur åstadkomma bättre hushållning med elen
Om fördet målen energipolitiken skall kunnatre uppnås, måste hushåll-
ningen med bli mycket framgångsrik. För detta krävs förändring ien
ellagen alt. lag ålägger kraftbolag, eldistributörer och kommunerny som

aktivt arbeta elhushållning.med Om fossilbränslebaseradeatt den kraft-
produktionen inte beläggs med spillvärmeskatt och koldioxidavgift, be-
hövs sannolikt också ekonomiska incitament intressantgör det försom
såväl kraftbolag distributöreroch de slutliga användarna påattsom satsa
hushållning med el. i

Hushållens och servicesektorns omfattande användning i kylar,av
frysar, disk- och tvättmaskiner bör effektivt kunna begränsasm. m. genom

för elåtgång i maskiner och Eftersom åtgångstalennormer apparater.nya
för beträffandeoch fullt jämförbaraprestanda uppvisarnya apparater stor
variation, skulle införande sådana åtskilligaett miljarderav normer spara
kronor tioårsperiod.över Alternativet med obligatorisk märk-att styraen
ning offentlig information leder till lägresamt måluppfyllelse och med-en
för högre kostnad.en

framtida elprisetDet betydelse förär möjligheterna till såvälstorav
hushållning införande kraftslag utnyttjar förnybar energi. Omsom av som

tillhänsyn hushållen främst beträffande elvärme till indu-ochman av
strins konkurrenskraft tvekar belasta elproduktionen med kostnadenatt
för fossilade kraftslagens miljöpåverkan, och dessutom tvekar attom man

elprisetbasera den långsiktigapå marginalkostnaden, bör allvarligtman
introduceraöverväga tvåprissystem. Om kraftindustrinatt och eldistri-ett

butörerna inte inom den allra framtidennärmaste bestämmer sig för ett
sådant bör regeringen föreslå riksdagen stifta lagsystem, med denatt
innebörden.

En sådan lag skulle kunna utformas kraftbolagenså och eldistributö-att
måste låta långsiktigaden marginalkostnaden baserad antingenpårerna -

kolkondens gaskombikondenseller inklusive miljöavgifter slå igenom på
10 den nuvarande förbrukningen. Andelenprocent kanex. av senare

höjas i några till dess når efterfråganpunkt där kan hållassteg påman en
rimlig nivå.

Systemet skulle kunna utföras så fårkunderstörre köpa 90att procent
1989 förbrukningårs till det lägre priset, elvärmekunder får köpaattav

andel sin normalårsförbrukning och hushållen indelade isamma attav
några storleksklasser får köpa visst timmarantal kWh till förmånli-detett

priset. Nya hushåll med elvärme tillåtaskan köpa ex. 10000gare max
kWh till priset,det lägre företagoch och verksamheter borde kunnanya

in islussas via bestämmelser fårde köpa 50systemet t.ex. attsom anger
förbrukningen till lågpris första året och de därefter iprocent någraattav

får öka tillkvoten dess den når försteg de äldreprocentsatssamma som
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överlåtelseba-bör också kunnaföretagen. Konsumtionsrättigheterna göras
efterföretagför innebärbli föremål handel. Detde kanså attatt somra,

sälja sinakapacitet kunna konsum-får ledig skallhushållningsåtgärder
kostnadseffek-tillföretag. medverkartionsrättigheter till andra Detta ett

elenergin.tivt utnyttjande av
fastställdai kvoternainte inom de lagenelförbrukningAll rymmssom

marginal-säljas till långsiktigkonsumtionsrättigheterna skulle alltsåeller
marknaden kommermiljöavgifter. betyderinklusive Detkostnad attatt

elförbruk-priset för utökadsamhälligatydlig signal detfå mycket enomen
måstekärnkraftverken bruk och ersättasning. l takt med tasatt avur

hushållning kvo-radikalt förbättrad kanelproduktionalternativ eller en
genomsnittikonsumtionsrättigheterna skäras så deoch attterna upp-ner,

förbrukning. pris1989-års Det lägrerespektive 60till 80, 70går procent av
denförutsätts här baserat påkonsumtionsrättigheterna varaavsersom

överstiga genomsnittskostnadenaldrigkortsiktiga marginalkostnaden och
ef-belastningenkunnaockså skallför årsproduktionen. För styraatt man

förmånliga kvoternautformas så defektuttaget behövakan attsystemet
fördelningfår utnyttjas visskonsumtionsrättigheterna med övereller en

utnyttjardebiteringssystemhar redanantal kommuneråret. Ett stort som
vinterförbrukning.respektive ochförolika tariffer dag och natt sommar-

egentliganågra över-tvåprissystemetytterligare fördel med ärEn att
vattenkraftför ochgammalskillnaden mellan kostnadenvinster nyp. a.

långsiktigtillämpningstriktVidkraftproduktion inte uppkommer. aven
kraftbolagendäremot göramarginalkostnadsprissättning kommer att

vinsternamiljarder kronor år, ochstorleksordningen 20iövervinster per
miljöavgifter och dessakraftproduktionen beläggs medblir störreännu om

marginalkostnadspriset.tillåts påverka
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