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FÖRORD

ökadeförgrunden1972 ladeStockholmimiljökonferensFNs
dagligenpåminnsVimiljöhoten.globalainsikter i de omnu

ochförorenasmarkochluft,hur naturresursernavatten
utvecklingdennaexploatering. Omhårdhäntförutsätts en

mångahotinnebäratillåts kan denfortsätta motett
existensvillkor.människors

ochnationellaglädjande konstateradärförDet attär att
in föromfattningåtgärder i ökad sättsinternationella att
miljöför-visarVåra erfarenheterutvecklingen.vända att

målen formuleratsvälradikaltbegränsas näroreningar kan
Utsläppenvidare.gäller detNuoch attavsätts.resurser

från grundenpåmåste vialltframförmåste och satsa enrenas
isamhällsbyggandet,resurssnål iutvecklingochmiljöriktig

våra ochoch iskogsbruketochjord- transport-industrin, i
förvårahushålla medmåsteVienergisystem. naturresurser

utveckling.hållbarlångsiktigtsäkerställaatt en
för-nationelltmåste miljöarbetetnå resultatFör att vara

mellansamarbeteockså aktivtkrävsankrat. Därutöver ett
gällerdetkällornahuvuddelen närGenomländerna. att av

ozonlagretutarmningenmiljöproblemsådana globala avsom
särskiltdessahari i-länderna,finnsväxthuseffekten ettoch

åtgärda problemen.för attansvar
ochmiljönhotenofta de natur-u-ländemaI motär stora

tvingasmänniskorFattigafattigdomsrelaterade.resursbasen
kortsiktigtföröverutnyttjande atttill naturresurserett av

På långbrännvedlivsmedel,behovakuta etc.tillfredsställa av
allvar-dettainnebärpå sikt,kortfall ettoch i vissasikt även

utvecklingen.framtidadenligt hot mot
ökadeförutsätterhållbar utvecklinglångsiktigtEn resurs-

ländernafattigaländer. Defrån fattigarika tillöverföringar
få möjlighetskallför destöd attnödvändigtmåste attges

miljöförstöring.ytterligarenödochfattigdomsiglyfta utanur
län-för hurmetoderochstrategiertillframkommaAtt
miljönglobaladenförsittskallderna ta ansvargemensamma

jordensutnyttjandehållbartlångsiktigtoch hur resurserett av
grundläggande bety-stånd uppgiftertillskall komma är av

utvecklingochmiljöårs FN-konferensför 1992delse om -
UNCED.
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Den svenska regeringen eftersträvar därför handlings-en
inriktad konferens på områdenolika fastställer konkretasom
åtgärdsprogram mål,med precisa tidtabeller för uppnåatt
målen, hur finansiering skall ske och hur det institutionella

skall fördelas. Förhandlingarnaansvaret begränsningom av
klimatpåverkan förhandlingarna skydd för densamt om
biologiska mångfalden bör såbedrivas konventioner påatt

områdendessa kan undertecknas vid konferensen år 1992.
Det den svenskaär regeringens förhoppning förelig-att

gande nationalrapport, tillsammans med andra länders rap-
skall bidra till den diskussion konkreta,porter, framåtsyf-om

tande beslut vid konferensen, Sverige eftersträvar.som
Nationalrapporten har utarbetats i huvudsak enligt riktlin-

jer vilka fastställts den FN tillsatta förberedande kom-av av
mittén för års1992 konferens. Samråd utform-rapportensom
ning har med denägt svenska nationalkommittén förrum
UNCED.

INGVAR CARLSSON
Statsminister

BIRGITTA DAHL
Miljöminister
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1992till UNCEDnotionalrapporfSveriges

svenskadensammanfattningredovisas iföljandedetI
års1992 FN-införsammanställtsnationalrapport som

UNCED.utvecklingochmiljökonferens om

verk-människorsinledningsvis attkonstaterasI rapporten
drastisktökatharanvändningochsamhet naturresurserav

miljötillståndet behövsförbättra1900-talet. Förunder att
internationelltochbåde nationelltåtgärdermiljöpolitiska

hushåll-ocharbeteförebyggandeinriktningmed enmot ett
till kravenhänsynmed entarning naturresurserna som

ochinnebärDettautveckling.hållbar attlångsiktigt rena
till-vidfrån börjanredanväljasbörresurssnåla lösningar
energi-Trafiksystem,produkter.utformningochverkning av

med hänsynmåsteavfallshanteringochförsörjning anpassas
såmåste bedrivasskogsbruketochJord-miljöeffekterna.till

säkerställas.kanutvecklinghållbaratt en
fog kanmeddetvidarekapitletinledande sägs attdetI

utgårtillräckligajordens ärifrågasättas manomresurserom
och denlevnadssättoch detinvånareantalettotalafrån det

världen.industrialiseradedengäller inivåmateriella som
utformamedarbetetimedverka attaktivtvill enSverige

UNCEDdärutvecklinghållbarförstrategiinternationell en
roll.avgörandespelakan en

utvecklatsframföralltharmiljöpolitikensvenskaDen
ökade1960-taletUnderdecennierna.deunder senaste

hälsovård ochregleräldreochmiljömedvetenheten om
skullelagstiftningmedvattenföroreningar somersattes en

från fastaföroreningarallautsläppreglera typer avav
dominerades1970-1990periodenUnderanläggningar.

renings-genomförandetSverigeimiljövårdsarbetet avav
Genomindustrin.inomprocessförändringarochåtgärder

viapunktutsläppendemångakundeåtgärder storadessa av
harställetIväsentligt.minskaavloppsrörochskorstenar

relativtkemikalierochtrafiken,frånutsläppdiffusa varor
kommalandet. Förmiljötillståndet i attförbetydelseiökat

samverkan.internationellkrävsutsläppdessamedtillrätta
ekonomiskaanvändningen styr-har1980-taletUnder av

miljövårds-iinslagviktigaAndraSverige.iökatmedel
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arbetet under decenniet decentraliseringär frånen av ansvar
nivåcentral till regionala myndigheter och kommunerna

liksom kravet myndigheterna inom olika samhällssektoreratt
skall för verksamheten inomta sektorn inte skallattansvar
skada miljön.

Den moderna miljövården i Sverige påvilar några grund-
läggande principer. En viktig princip aktsamhetenär om
miljön, försiktighetsprincipen. Samhället måste hänsyn tillta
människans och toleransgränser föroreningarnaturens mot
och andra ingrepp i miljön. Arter och populationer skall
kunna fortleva i livskraftiga bestånd. Miljömål måste utfor-

utifrån kända eller med säkerhetsmarginal uppskattademas
effekter föroreningar.av

En viktig princip förorenarenär betalar PPP.attannan
Principen hållbarvaraktigt utveckling har i Sverigeom en

påverkat bl jord- och skogsbrukspolitiken den ekono-a samt
miska politiken. Den ekonomiska politiken utformas i möjli-

mån så den bidrar till långsiktigsäkragaste att balansatt en
mellan ekonomisk tillväxt och miljö. Statistik användssom
för tillväxt skall belysamäta miljöpåverkanatt även och
resursanvändning.

En grundläggande princip varje landär haratt rättannan
bestämma sinöver miljö ocksåatt skyldighetegen attmen

tillse verksamhet inom det åstadkommerlandet inteatt egna
skador på miljön i andra länder. Principen slogs fast i artikel
21 i den deklaration FN-konferensen denantogssom av om
mänskliga miljön i Stockholm år 1972.

I lämnas också redovisningrapporten miljötill-en av
ståndet i Sverige vad gäller luft, mark och Miljökon-vatten.
sekvenser Sveriges energiproduktion ochav transportsystem
belyses liksom effekter på miljön varuproduktion ochav
hantering kemikalier och avfall.av

De svenska miljömålen och strategiema för miljövårds-
insatser redovisas det gäller skyddnär ozonskiktet,av
klimatpåverkan, gränsöverskridande luftföroreningar, miljön
i tätorter, och naturvård och hav.naturresurser samt vatten

I påexempel och beskrivs de instrumentrapporten ges
används i det miljövårdsarbetetsvenska såsom lagstift-som

ning och ekonomiska styrmedel. Vidare behandlas hur en
rniljöanpassning infrastrukturen och samhällsplaneringav en
där miljökonsekvensbeskrivningar används kan bidra till att
bevara och skydda miljön. Forskning och effektiv över-en
vakning miljötillståndet miljöpolitiskaär instrumentav som

systematiskt i Sverigeanvänts alltsedan slutet 1960-talet.av
För effektivisera och samordna miljöinsatsemaatt har

för arbetet inom miljövården under åransvaret inrik-senare
de olika sektorerna i samhället.tats Imot redovisasrapporten

12



Sammanfattning

bl.a. hur omställning i miljövänlig påbörjatsriktning inomen
jordbruket och skogsbruket, energisektorn, transportornrådet,
industrin avfallshanteringen.samt

Till förgrund den utveckling i Sverigeägtsom rum
miljövårdsområdet ligger miljömedvetande utveck-ett som
lats successivt i samhället. Samspelet mellan miljömed-
vetande och samhällsomdaning behandlas översiktligt.

I understryks hur utvecklingen i omvärldenrapporten
blivit allt betydelsefull för miljösituationen i Sverige.mera
Perspektivet har successivt vidgats det gäller miljö-när

frånsamarbetet de nordiska till de europeiska och globala
frågorna. beskrivning miljöfrågomasEn ökade bety-ges av
delse i utvecklings- och biståndsamarbetet.

ståndpunktemaDe svenska preliminära i olika besluts-
frågor skall vid konferensen redovisas översikt-tassom upp
ligt i rapporten.

Sverige eftersträvar FN-konferensen miljö ochatt om
årutveckling i Brasilien 1992 skall bli handlingsinriktad och

områdenolika fastställa åtgärdsprogramkonkreta med
mål,precisa tidtabeller för nå målen, hur finansieringatt

skall ske och hur finansielladet skall fördelas. Denansvaret
svenska regeringen de i inleddaFN klimatför-attanser
handlingarna och förhandlingarna konvention tillom en
skydd för den biologiska mångfalden såskall bedrivas att
dessa konventioner kan undertecknas vid konferensen.

13
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HÅLLBARMOT EN
UTVECKLING

Människors verksamhet och användning harnaturresurserav
miljöpåverkan.i alla tider inneburit Denna har under 1900-

talet ökat drastiskt. Genom de insatser hittills hargjortssom
föroreningamas pådock effekter människors hälsa kunnat

På miljöpåverkan lång-begränsas. sikt hotutgör ett mot ett
siktigt utnyttjande och biologiskadennaturresurserna motav
mångfalden. hälsovådligaminska förekomstenFör att av
föroreningar för i övrigt förbättra miljötill-ävensamt att
ståndet åtgärder bådebehövs miljöpolitiska nationellt och

miljövårdsarbeteinternationellt. förebyggandeEtt samt en
hushållning utifrån lång-med kravennaturresurserna en

hållbarsiktigt utveckling förskall grund samhälls-utgöra en
byggandet.

Förebyggande miljövård och
hushållning allt viktigare
Miljöpolitiken idag och i framtiden handlar förebyggaattom
och begränsa de miljöskador utnyttjande natur-som av

och energikällor för med sig. inte längreDet räckerresurser
efterhand frånmed rening i utsläpp föroreningarav av

frånindustrier och avlopp tätorter.
förebyggandeDen principen blir allt framträdande imer

resurssnålamiljöarbetet, välja och lösningart.ex. att rena
från början vid tillverkning och utformning produkter.av
Trafiksystem, jord- och skogsbruk, energiförsörjning och

påavfallshantering behöver motsvarande medsätt anpassas
till miljöeffekterna.hänsyn

Miljöpolitiken internationellör

ocksåmiljöpolitiskaDet arbetet kräver internationell samver-
kan och samordning. En del ärnaturresurser gemensamma

14



hållbar utvecklingMotKapitel 1 en

mångaoch föroreningar följer luft-, och varuström-vatten-
nationsgränsema.över Strängare krav kan ställas,marna om

överenskommelser påträffas internationell nivå. Behovet av
internationell samordning och samverkan särskiltär närstort
det gäller utsläpp påverkar miljön i flera länder.m.m. som

påEndast internationell nivå kan fulli utsträckningman
för- och nackdelar åtgärderavväga med olika berörsom

miljön i flera länder.
Människans utnyttjasätt avgörandeäratt naturresursema

för utvecklingen tillståndet i miljön. En utarmningav av
i olika delaräger världen. globalanaturresursema Derum av

miljöproblemen orsakas framför allt de rika länderna.av
Dessa bär därmed också huvudansvaret för den nödvändiga
hänsynen till miljön i samhällsutvecklingen.

I olika sammanhang med fog gällande jordensgörs att
inte tillräckliga utgår frånär det totalaresurser om man

invånareantalet och det levnadssätt och den materiella nivå
gäller i den industrialiserade världen. intensiñeradEnsom

analys och diskussion frågadenna angelägen, bl.a.är motav
bakgrund den globala befolkningsutvecklingen ochav
villkoren för den ekonomiska utvecklingen i de fattiga
länderna. I Sverige kommer Kungl. Vetenskapsakademien
och Forskningsrådsnämnden inför UNCED anordnaatt en
internationell konferens befolkningsfrågorna i relationom
till miljö, och utveckling den 30 septemberresurser -
3 oktober 1991.

Försörjningen med har i det globala perspek-settresurser
tivet ljusare sidor. frågaäven Dagens situation i förbruk-om
ning utgår från gällande tekniska och ekono-naturresurserav
miska förutsättningar. Vetenskapliga och tekniska landvin-
ningar har emellertid medfört tidigare bedömningaratt av
resurstillgången fåttofta Livsmedelsproduktionenomprövas.
kan mångai fall bli effektiv med hjälpt.ex. mer av nya
brukningsmetoder och miljömässigt riktig utbyggnad av
bevattningssystem. Tekniska möjligheter förbättra till-att
gången finns områdeni olika där vattenbristsötvatten
råder f.n. Samtidigt går framåtutvecklingen inom
biotekniken. Småskalig tillämpning bioteknik kan i vissaav
fall skapa möjligheter till förbättrad självförsörjning, it.ex.
form saltresistenta tålbättre konstbevatt-växtsorterav som
ning med salt eller bräckt vatten.

nå framgångFör i arbetet för god livsmiljö krävsatt etten
intensifierat internationellt bådesamarbete vad gäller hus-
hållning med frågoroch rörandegemensamma resurser
levnadssätt nivå.och materiell Alla fårländer förutsättas ha

intresse den globala miljön.värnaett gemensamt attav om
ländema bör dock särskilt åtgärdaför deta ett attansvar

15



till 1992nutionolrapporl UNCEDSveriges

bidrarsjälvagradsärskilt högde imiljöproblemglobala som
växthuseffekten. FN-ochozonlagretuttunningentill, t.ex. av

avgörandespelautveckling kanmiljö ochkonferensen enom
framtida globalastrategi för detutformningenroll i enav

arbetet.miljöpolitiska

miliöpolitikochBistånds-
hör samman

ochlivsmiljönhotenofta deu-länderna motI är stora
människorFattigafattigdomsrelaterade.naturresursbasen

till-kortsiktigtföröverutnyttjatvingas attnaturresursema
brännved Utöverlivsmedel,behovfredsställa akuta etc.av

ocksåpågårresursförstöringenfattigdomsrelateradeden rent
På långöverexploatering.kommersiellmånga u-länderi en

allvar-innebär dettapå sikt,kortfallvissa ettoch isikt även
försörjningen.framtidadenhotligt mot

tekniköverföringochstår ökadklartDet att resurs-en
u-ländernaföru-ländernatillfrånmåste i-ländernaske att
hållbaråtgärder förverkningsfullavidtaskall kunna en

måstei-ländemautvecklas iteknikutveckling. Den somnya
Fattigaländer.utveckladeför mindreförfogandeställas till

få möjlighetskalldestöd förnödvändigtmåsteländer attges
miljöförstö-ytterligareoch nödfattigdomsiglyfta utanatt ur

bästdetskall sättResursöverföringen görasring. som
utveckling.u-ländemasfrämjar

ekonomiskochMiljöpolitik
tillväxt

mål förviktigtekonomisk tillväxtuthållig ärsäkra ettAtt en
skapabl.a.innebärpolitiken. Dettaekonomiska attden

konsumtionproduktion ochställaförförutsättningar att om
ekonomisk tillväxtmellanbalanslångsiktigsäkraför att en

miljö.och
långsiktigtnåförbeslutriktigafattakunna attFör enatt
mellansamspeletkunskapkrävshållbar utveckling om

ochsåväl företags-gällerekologi. Detochekonomi
denviktigtsamhällsnivå. Dethushållsnivå är attsom

föranvänds bl.a. mätastatistiken,ekonomiska attsom
miljöpåverkanden belyserså utformad äventillväxten, är att

denkompletteringartillFörslagresursanvändning.och av
liksomSverigeiutarbetatshar meto-statistikenekonomiska
miljöståndetiförändringarkvalitativaåterspeglaförder att

vidSyftetekologiska indikatorer. är attmed hjälp manav
tillhänsynskallutsträckningökadiplaneringoch tabeslut
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ochmiljön ochblir förvilka konsekvenserna naturresursema
systematisk formbefolkningens hälsa. En mer av

påkrav miljöhänsyn imiljökonsekvensbeskrivningar och
planeringssystemet kommeralla delar besluts- och attav

påverkar miljön.projekti Sverige för allainföras större som

fronter förfleraArbete på en

utvecklingmiljövänlig, hållbar

många åri Sverige undermiljöpolitiska arbetetDet var
fråneffekterna olika utsläppinriktat minimeraattmot av

Övergri-frånverksamhet avlopp.industriell tätortemasresp.
åtgärderåtgärder, för begränsaförebyggandepande, t.ex. att

miljöpåverkan kommit ii alla led harhälso- ochvaromas
år. utgångspunkt härvidblickfånget under En är attsenare

förpack-för produkternas inkl.utvidga tillverkarens ansvar
såväl vid framtagningenmiljöeffekter gällaningarnas att av
livstid, destruktions-under hela derasprodukterna ävensom

Hårdare och vidkrav redan vid tillverkningfasen. av varor
farliga mindreanvändningavveckling ämnen ettgerav av

avfall.miljöfarligt
såpågår åstadkommamedArbete vidare rentettatt

med främjamöjligtenergi- och attsamttransportsystem som
uthålligt skogsbruk.jordbruk ochmiljövänligt ochett

tillståndetför i miljönFrågan personligadet ansvaretom
iockså ändra beteendeti blickpunkten. Förkommer attmer

och förändraderiktning krävs ökade kunskapermiljövänlig
miljöpolitiska arbeteti vardagslivet. Detattityder även

ochi syfte finnaintensiñeras och breddas i Sverige att
miljöanpassadförhållningssätt tillledertillämpa ensom

hållbar utveckling i samhället.
utveckling iredovisas miljöpolitikensföljande kapitelI

på 1965-1990.periodenmed tyngdpunktendragstora
miljöpolitiskamiljösituationen i Sverige,Därefter behandlas

påmål exempel omställnings-principer, och instrument samt
i samhället.riktning i olika sektorerarbete i miljövänlig

utveckling i samhälletmiljövänligVidare beskrivs hur en
information,ökade utbildningsinsatser,främjaskan genom

miljömärkning etc.varorav
påsvenskasammanfattas densärskilda avsnittI synen

på miljö ochinternationella dimensionmiljöpolitikens samt
bakgrundbistånd. Sverigeredovisas hurVidare mot av

konkretaårs konferens vill bidra tillför 1992riktlinjerna att
åtaganden miljö-för lösainternationellabeslut fattas attom

i världen.och utvecklingsproblemen

172-1l-0688
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MIUÖPOLITIKENS
UTVECKLING

SVERIGE|

från mångaSverige synpunkter rikt land. Landetsär ett
välfärd i hög grad beroende dess Ca 70%är naturresurser.av

landets areal skogbevuxen. Jordbruket förärav svarar
huvuddelen försörjningen med livsmedel.av

Sverige fattigasteEuropas länder vid 1800-ettvar av
talets mitt. Industrialiseringen Sverige inleddes underav
1800-talets andra hälft och kännetecknades till börja medatt

små industrier utspridda längs vattendragen. Under slutetav
l800-talet och i början 1900-talet tillkom egentligaav av

fabriker och anläggningar med antal anställda.stortett
Produktionsenhetema inom industrin har fortsatt öka iatt
storlek under 1900-talet.

Miliövå dens framvöxt

spårI utvecklingens följde miljöförstöring. Vid sekelskiftet
frånutsläppen fabriker sådanoch omfattningtätortervar av

frågor vattenförorening luftföroreningoch diskutera-att om
des i riksdagen under årenoch 1902-1906 ochvart ett av
1908. motstånd frånBl.a. industrin gjorde riksdags-att
behandlingen några ågärder.inte ledde till iDet stort settvar

påförst 1950- och 1960-talet åtgärderomfattandesom mera
började vidtas föroreningen och luft.mot vattenav

Under första hälften 1900-talet miljövårdsvensk iav var
med naturskydd. börjanI sekletstort sett togssynonym av

Årpå område.olika initiativ 1909 ñck Sverigenaturens en
angåendelag angåendenationalparker och lagen

naturminnesmärkens fredande. Befolkningen hade genom
gammal hävd och har alltjämt fritt sig irätt röraatt- -
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bär,plockamarken ochägandetoavsett svampnaturen av
tordeallemansrättenrättighetoch ris. Denna varasom--

Alle-gammaltmycketSverigeförspeciell är ursprung.av
någon samlad lagtext. Däre-definierad iinteärmansrätten

bestämmelserdefinitionerindirektafinns ommot genom
i allemansrätten.inskränkningar

form SverigeiNaturvården tar

påinriktadfrämstmedNaturvården börjatill attattvar
År beslutade den svenska1963skydda unika naturtyper.

påinriktadenaturvärdenförriktlinjerriksdagen som varom
ochområden svenskrepresentativaskydda naturävenatt av

ocksåingickriktlinjernaodlingslandskapet. Isvenska attdet
år 1952friluftsliv. Sedanområden rekreation ochföravsätta

strand-bebyggastrandlagsärskildbegränsade rätten atten
för bad och fri-användasskulle kunnaområdena för deatt

byggdes ochnaturvårdsorganisationstatligluftsliv. En upp
påfråga planerakraveniskärptes bl.a.lagstiftningen attom
naturvårds-täktverksamhet. Denochgrustäkter nyaannan

också möjligt inrättaår gjorde det1964lagen attantogssom
mark.både statsägd och privatnaturreservat

riktlinjerriksdagenbeslutade1970-taletbörjanI omav
förbl.a. skyddinnebarvattenanvändningochför mark- som

Ävenexploateringsintressen.kustområdenvissa storamot
floderoexploaterade, mycketfjällområden fyraoch stora

områden. harDessaskyddadepekades ettut nusom
bestämmelserBland deframtiden.skydd förlagstadgat som

miljöstörandeockså vissakravingick störreinfördes, att
lokaliseringstillstånd. Vidaresärskildaskall haindustrier

i sintill riksintressemahänsynålades kommunerna att ta
andramark ochanvändningplanering naturresurser,avav

landsbygden ochbåde tätortema.

IufrvårdVatten-och
Även Sverigeallvar ifartövrigtmiljöskyddsarbetet i tog

utgjordesmiljöproblemen1960-talet.under De största av
och luftfrån tillfabrikernautsläppförorenade samtvatten

fråndåligt avloppsvatten tätor-ellerutsläpp renatorenatav
kontamineringfåglar,blandKvicksilverförgiftning avtema.

vattendragochsjöarövergödningmiljögifter,medfisk av
miljö-gjordemiljöförstöring attsymptom somenvar

politiska debat-ochbåde i den allmännafrågoma togs upp
ten.

miljöskydds-viktigaradvidtogsl960-taletUnder en
Äldre hälsovård, giftkontroll ochregleråtgärder. vatten-om
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föroreningar med lagstiftning skulle förhin-ersattes en som
dra utsläpp alla föroreningar från fasta anlägg-typerav av
ningar. En statlig myndighet naturvårdsverket med- -
uppgifter inom hela fältet, pådvs ochnatur-, vatten-
luftvårdens områden, inrättades år 1967. Statliga bidrag till
investeringar i anläggningar för rening avloppsvattenav
infördes. En miljöskyddslag i form samlad lagstiftningav en

vattenförorening,till skydd luftförorening och bullermot
jämte andra störningar från fasta anläggningar trädde i kraft
år 1969. Denna har varit mycket viktigt intniment förett att
nedbringa industrins föroreningar. Industrins utsläpp av
föroreningar till luft och mångahar i fall minskat medvatten
mellan 65 och 95% sedan slutet 1960-talet.av

Miliömedvetenheten ökar

Den första debatten miljögifter började i årSverigestora om
1963 i samband med Svenska Naturskyddsföreningenatt
ordnade konferens spridningen kvicksilver ien natu-om av

Konferensen ägde kort tid efter publiceringenren. rum av
vårboken Tyst den amerikanska författaren Rachelav

Carson, vilket starkt bidrog till intresset för frågorna.
Forskningsresultat visade allt tydligare och samstämmigt
effekterna utsläppen föroreningar på hälsa ochatt av av

miljö hade underskattats. flerAllt upptäckte det materi-att
välståndella den industriella utvecklingen medfört hadesom

baksida i form livskvalitet.sämreen av
På många håll i Sverige bildades lokala miljögrupper.

Många dessa slöt sig i riksorganisationer ochav samman
deltog i den offentliga miljödebatten. Sedan tidigare fanns
Svenska Naturskyddsföreningen idag denär störstasom
miljöorganisationen i Sverige.

ÅrAven inom näringslivet inleddes miljöarbetet tidigt.
1966 bildades Institutet för luftvårdsforskning,ochvatten-

bidragit till miljöforskningen och till höjaattsom
miljökompetensen inom industrin.

Miljöfrågor fokusi 1965 I985-

De miljöproblem fokusstod i för intresset under perio-som
den 1965-1985 utsläpp syreförbrukande ämnen,var av
suspenderande fosforoch till utsläppämnen stoftvatten, av
till luft, biocider förstai hand kvicksilverpreparat, bilavga-

bly i bensin, oljeutsläpp, buller inte minst-samt-ser,
försurningen mark och bl.a. svaveldioxid-vattenav genom
utsläppen. Försumingsproblemet svensk huvud-som var en
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erkäntårs miljökonferens,fråga vid 1972 är ettsomnumera
problem.internationelltgradhögstastorskaligt, i
första hand inåtgärderna imiljövårdandeDe motsattes

avloppsvatten,utsläppenindustrier ochförorenande mot av
Miljöskyddetprodukter.förorenandehandoch i andra mot

utsläp-minskainriktatmycketbörja medtill mot attattvar
till luften.utsläppenvattendrag ochochi sjöarpen

omfattningenmiljöfråga periodenunderviktigEn avvar
debatteradepolitisktvattenkraften. Denutbyggnad mestav

kärnkraft. Riksdagenanvändningenmiljöfrågan gällde av
i den taktskall avvecklaskärnkraftenår 1980uttalade att

elektrisk kraft förtill behovethänsynmöjlig medär avsom
välfärd. Vidareochupprätthålla sysselsättningatt angav

skalli Sverigesista reaktorn stängasdenriksdagen senastatt
år 2010.

internationelladelnsikten om
ökarsambanden

miljöfrågomas intematio-1970-1990 harUnder perioden
1960-till slutetAndaallt tydligare.blivitnella karaktär av

Sverige i regeliföroreningsutsläppbetraktadestalet som
förstaFörsumingen blev dennationella problem.ellerlokala

respekterasintenationellatillillustrationen gränseratt av
EuropaLuftströmmar överföroreningar. över passerar

innanhav.havsområden del EuropasvåraSverige, är aven
såsom uttunningglobala problem1980-talet harUnder av

klimatförändringaroch globalaozonskiktstratosfärens
förgrunden.kommit i

insiktenochinternationella karaktärMiljöfrågomas om
medförhållbar utvecklingvaraktigtskapabehovet att enav

sektorer. Ut-samhälletsallaförändringar inomkrav
samhällsutvecklingmiljöanpassad ärgångspunkten för atten

miljömål. Dessauppfyllaskallsamhällssektoreralla uppsatta
tolerans-ochutifrån människansmåste formuleras naturens

bådepåperspektivoch globaltregionalti lokaltgränser ett
genomföran-målformuleringen ochBådelång sikt.ochkort

långsiktigt arbete,krävande, äråtgärdernadet är ett somav
målen ökad inter-nå krävsmålkonflikter. Förfyllt att enav

år 1972 aktivt arbetathar sedanSverigenationell samverkan.
sådan samverkan.främjaför att en

miliöpolitiksvenskinslag iNya
miljöarbetet idominerades1970-1990periodenUnder

reningsåtgärder ochgenomförandetSverige process-avav
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förändringar inom industrin. Luftföroreningarna från
energiproduktionen minskades och det kommunala avlopps-

renades. Genom de insatta åtgärderna kunde mångavattnet
de punktutsläppen via skorstenar och avloppsrörstoraav

minskas väsentligt. Samtidigt har diffusa frånutsläpp trafi-
ken, jordbruks- och skogsmark kommit spelaattvaror, en
ökad roll för miljötillståndet i landet.

I Sverige liksom i andra länder gällde länge påkrav en
långtgående bevisning orsakerna till miljöstörningar innanav
beslut förändringar Idag försiktighetsprinci-görtogs.om
pen sig gällande i miljövårdsarbetet. Miljön skall värnas

inte alla orsakssammanhangäven klarlagts fulltom ut.
Under 1980-talet har i Sverige vidare påbörjats utveck-en

ling för öka användningen ekonomiska styrmedelatt av som
komplement till föreskrifter och i miljöskydds-normer
arbetet. En viktig förändring det ökade decentralise-ärannan
rade Kommunerna årfick 1989 betydligtansvaret. störreett

för tillsyn och kontroll enligt miljöskyddslagen ochansvar
fr.0.m. år 1991 för avfallshanteringen.även Miljöarbetet

ocksåbygger alltmer myndigheterna inom de olikaatt
samhällssektorema för verksamheten inom denattansvarar

sektorn inte skadar miljön. Alltfler företag ocksåegna tar
miljöfrågor i sin policy och utvecklar handlingsprogram,upp

miljörevision, m.m.
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MILJÖTILLSTÃNDET
SVERIGEI

miljösituationen i Sverige i sin helhet.följande belysesI det
miljöproblemen märksframträdandeBland de mest
Östersjön.tillståndet Sverige bidrar iförsurningen och i även

globala miljöproblem.utsträckning till uppkomstenviss av

växthuseffektenochQzonskiktet
deCFC klorfluorkarboner,totala utsläppVärldens ett avav

år 1988ozonskiktet,reducerar överämnen envarsom
CFC-användningen i världenandelmiljon Sverigeston. av

ungefär 0,5%,låg andra industriländerjämfört medär men
genomsnittsförbrukningen i värl-jämför medhög om man

frånberäknas ha minskat 0,7Förbrukningen i Sverigeden.
årår 1990.1988 till drygt 0,3 kgkg per personpersonper

dåår detCFC 1979,det första förbudetI Sverige kom mot
Årsprayförpackningar. 1988 beslu-drivgas iförbjöds som

CFC-användning tillriksdagen avveckla alltade attom
förpack-utgången år bl.a. förbjudet i1994. CFC är nuav

rengöringsmedel.i vissa plaster ochningsmaterial samt
århaloner 1986,världen används 25 000l ton perca

i landetSverige. brandsläckare200 i l runtton omvarav ca
lagrade. förbud500 haloner Ettfinns mellan l 000 och l ton

kort. Utveck-brandsläckare införs inomhaloner imot nya
brandbekämp-ersättningsmedel för halonerlingen somav

pågår.ningsmedel
människansväxthuseffekten förstärksnaturligaDen av

hålls i atmosfärensolvärmen kvaraktiviteter. Mer närav
framför allt koldi-ökar det gällerhalterna olika gaserav -

oxid, CFC och metan.
frånkoldioxidutsläppSveriges andel världens avav

Utsläppen ifossila bränslen 0,3%.förbränning är caav
årsedan 1970,tredjedelSverige har minskat med drygt en

från harbiltrafiken och andrautsläppen transportertrots att
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ökat kraftigt. De minskade totala utsläppen beror huvudsakli-
på minskad användning olja för energiproduktionengen iav

industrin och för bostäder.värma Sammanlagtatt har oljeför-
brukningen halverats sedan början l970-talet.av

långväga och lokala
luftföroreningar
De luftföroreningar påverkar mark och i Sverigesom vatten
kommer till delen frånstörsta andra länder. Ungefär 90% av
svavelnedfallet och 80%närmare kvävenedfallet kommerav
utifrån. Sverige gångernästantar emot svaveltre vadänmer

släpps i Sverige. När det gäller kväveut nedfallet frånsom är
andra länder något destörre svenskaän utsläppen.

Kvävenedfallet Sverige beståröver till 60% kväve frånav
kväveoxider och till 40% kväve från ammoniak.av

främstaDe orsakerna till försurning mark och ärvattenav
utsläpp svavel- och kväveföreningar. Försurningenav av
mark och Sverigesär miljöproblem.vatten ett störstaav

Omkring 16 000 Sveriges 85 000 sjöar så försu-ärav ca
rade känsliga har skadatsatt eller helt försvunnit.arter I ca
4 600 sjöar pH-värdetär under 5,0. De försurademest
sjöarna finns i södra och Sverige.västra Där 50-75%är av
alla sjöar och vattendrag allvarligt försurade.

Försumingssituationen för sjöarna i Mellansverige och
Norrlands kusttrakter har i allmänhet inte försämrats sedan
mitten 1970-talet. Det beror främst på sjöarna behand-av att
lats med kalk för motverka försumingen.att Närmare 6 000
sjöar, fjärdedelar alla försuradetre sjöars harca yta,av
kalkats sedan l970-talet. Kostnaden för kalkningen årvar
1989 drygt 100 milj kr år och ökar kraftigt.per nu

Försurningen marken medför näringsämnen ochattav
skadliga bl.a.ämnen, metaller lakas Det leder tillut. att

skadasväxternas rötter och upplagringen giftigaatt av
metaller ökar. Försurningen påverkar därför också ochväxter
djur.

Totalt beräknar 650 000 hektar mark i Sverigeatt ärman
försurade, 300 000 i de södra delarna. I södravarav ca
Sverige har 20% marken pH-värde under 4,4. Dettaettav
värde gäller för 5% marken i de delarna landet.av norra av

åtgärderDe hittills planeras i Europa räckerruntsom om
inte för minska utsläppen såi högatt grad svavelnedfalletatt
i Sverige hamnar under för kritiskgränsen belastning.
Nedfallet behöver minska med 75% för nå dit.att

Det finns påtecken skogsmarken i Sverigeatt signärmar
kvävemättnad, vilket förutom försurning och näringsoba--
lans medför ökat läckage kväve till sjöar, vattendrag ochav-
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kustområden. kvävenedfallet kanOm inte minskar betydande
år.bli kvävemättade inom 10-20arealer i Sydsverige

påverkan förorsakar allvar-Luftföroreningarnas direkta
60-procentiga barrförluster har konstate-liga skador. Mer än

m3 årsavverkning.15 milj skog eller 20%rats avca en
på förstLuftföroreningarnas effekter märktesväxter

frånlavar försvann träden. Träden i storstads-attgenom
Orsaken tillregionerna fick i stället skikt grönalger.ett av

påverkan både kväveföreningardirekt ochdetta är surtav
ocksåförändras och djurliv i myrmarker,Nu växt-regn.

lövskogar och ogödslade kultunnarker.
Luftföroreningar bryter material olika slag ochavner

många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och monument
nedfallet svaveldioxidstarkt angripna. Minskningenär av av

år har inte varit tillräcklig för hejda dennaunder attsenare
skador.typ av

hälsoeffekter, bl.a. ökningenLuftföroreningarna har anses
sambandallergier och vissa cancersjukdomar ha medav

förförorenad luft. rekommenderade riktvärdena kväve-De
oftast överskrids. Enligtoxid och koloxid deär ensom

årfanns det 1983 sammanlagt 200 000utredning personer
riktvärdenabodde eller arbetade utmed där över-gatorsom

åren svaveldioxid och blyskreds. har halternaDe senaste av
stadsluften minskat väsentligt.i

sommarmånaderna brukar ozonhalterna i SverigeUnder
medför skador. Medel-ligga eller de halterövernära som

odlingssäsongen ligger mellan 60värdet under den svenska
m3 iluft. Tillfälligtvis kan ozonhaltenoch 90 mikrogram per

m3 luft.Skandinavien 200 mikrogram Isödra över pervara
luftföroreningarnordiska handlingsplanenden mot anges

m3 underhögsta acceptabla halt 50 mikrogram persom
växtsäsongen.

leda till skörde-Sverige beräknas det marknäraI ozonet
kosta sammanlagt minstminskningar har uppskattatssom

år 1986-1988.1,4 miljarder kr per
eller Volatile Organiclyktiga organiskaF ämnen

VOC innefattar radCompounds ärämnen som cancer-en
ochellerskadar nervskadorframkallande, gerarvsmassan,

ocksåVOC bidrar till bildningenorsakar allergier. ozonav
från trafiken.och smog

VOC-utsläppden källan tillBensinhanteringen är största
från Med avgasrening kanmänniskans verksamhet. man

Utifrån påpåverka VOC. de krav bilarsutsläppen nyaav
årsobligatoriskt fr.o.m. 1989avgasutrustning gällersom

frånutsläpp minska 200 000beräknas vägtrafikensmodeller
årår 2000, trafiken skulle1988 till 70 000 äventonton om

år.någonöka med procent per
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andraDen källan olika lösningsmedel. Industrinsärstora
utsläpp lösningsmedel kommer reduceras iavsevärtattav
början 1990-talet, följd de regerings- myndig-ochav som av
hetsbeslut fattats åren.de Utsläppsvillkoren harsenastesom

mångaskärpts för industrier.
Kvicksilverutsläppen fråntill luft källor i Sverige harstora

frånminskat 6 i slutet 1970-talet till nuvarande 3,1ton tonav
år.per

Kvicksilver också frånsprids innehållerolika varor som
bådekvicksilver direkt till luften och via sopförbränning-

och soptippar. Tillförseln kvicksilver Sverigeimotsvararav
år,75 finnsdet i gruvavfall. Förton mesta attper varav

kvicksilvernedfallet inte skall överstiga den kritiska belast-
ningen behöver det minska med 80% i södra Sverige. Med
hänsyn till ekosystemen måstei haven tillförseln minska med

havsområden75-90% i de Sverige. Huvuddelensom omger
kvicksilverbelastningen kommer från andra länder.av
De direkta luftutsläppen frånkadmium fabriker haretcav

från årminskat 25 vid början 1970-talet tillton per av nuva-
år.rande 2,5 tonca per

mängd fårDen bly människor i sig via och andravatten
livsmedel jämförelsevis liten i Sverige. blyintagetAvär

frånkommer 85% andas vi in luften.med Denmat, restenca
mängd bly släpps till luft har i Sverige halveratsutsom

år, fråntio årl 500 till 720 och kommer till delton storper
från bly i bensin.

I samband med energibesparingar efter energikrisen
1970-talet tätades husen, luftväxlingen minskades och
radonhalterna ökade mångamarkant i hus. förSom riktvärde
radonhalten i bostäder gäller den inte bör över-attnumera

m3stiga 200 Bq luft i befintlig bebyggelse. Förper nya
bostäder gäller riktvärdet 70 Bq.

lång åtgärderEn rad till kostnad 1000 milj. kr.en av ca
årenvidtogs de första efter kärnkraftshaveriet i Tjernobyl för

hindra människor strålning.för onödig Sverigeatt att utsattes
hårt fråndrabbades nedfallet Tjernobyl. Verkningarav av

nedfallet kommer i vissa delar landet finnas kvar iattav
många decennier. Inskränkningar gäller grund detav
radioaktiva nedfallet i utövandet sötvattensfiske,av ren-
skötsel, jakt och svampplockning. Sverige medverkar i
arbetet strålskyddsnivånhöja säkerheten och på kärnreak-att

Östeuropa.itorer
Trafikbuller i första hand tätortsproblemär ochett mest

drabbad storstadsbefolkningen. Inom hela Sverige beräk-är
miljon människor, huvudsakligen inom storstäderna,nas en

bullernivåha utanför sin bostad överstigande 65 dBA.en
miljonerFör människor överskrids dBA,55gränsentreca
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det riksdagen beslutade riktvärdet förär planeringsom av av
bostäder och trañkleder.nya

Markanvändning och
miljöpåverkan
Jordbruk

Utan människans odlingar skulle Sverige skogsland.ettvara
Uppodlingen har skapat särskilda livsmiljöer för mängden
olika och djurarter. Under 1900-talet har det svenskaväxt-

genomgåttlandskapet förändringar. De modernastora
jordbruksmetodema har medfört det gamla variationsrikaatt
odlingslandskapet storskaligt och enfor-ersatts ettav mer
migt, med utarrnning artrikedomen följd. Mer änen av som
två tredjedelar de ungefär 300 stycken finnsarterav som- -
på listan hotade högre hör hemma i jordbruks-över växter
landskapet. Jordbruket fick förutsättningar i och med attnya

årriksdagen 1990 fattade beslut livsmedelspolitik,om en ny
bl.a. kommer medföra fortsatt minskningattsom en av

åkerarealen och skärpning miljökraven. Denen av nya
livsmedelspolitiken beskrivs i kapitel 7 i det föl-närmare
jande.

För närvarande omkring åker,7% Sveriges landytaär av
vilket På2,9 milj hektar. 1980-talet andelenmotsvarar var
jordbruk På åkrarmed djur 65%. Sveriges sprids 328 000ca

formkväve i handels- år.och stallgödsel varje Detton av
årliga kväveläckaget uppgårtill sjöar och vattendrag till ca
50 000 I slutet 1980-talet hade gödselgivorna sjunkit,ton. av

påbl.a. beroende miljöavgift belastar handelsgödsel.en som
På grund ändrade ekonomiska förutsättningar ochav genom

jordbruket avregleras gödselanvändningen sjunkaväntasatt
med ytterligare 10-20 kg hektar.per

Vid lagring och spridning stallgödsel avdunstarav ammo-
niak. Jordbruket för tredjedel utsläppensvarar en av av
kväve lufttill i Sverige och formdetta imerparten av av
ammoniak. årEnligt regeringens förslag till riksdagen 1991

ammoniakavgångenskall från jordbruket minska med 25 %
Årårtill 1995. 1988 riksdagen förslag regeringensatte av

mål frånkväveläckaget jordbruket skulle minskasattsom
50% år målmed till 2000. Detta har i internationella över-

enskommelser uppnås årtidigarelagts och skall till 1995.nu
Det svenska jordbruket använder 1989 0.7 be-kgca

år.kämpningsmedel aktiv substans hektar och Förper
lågindustriländer detta siffra. Användningen ke-är en av

miska bekämpningsmedel i jordbruket har halverats mellan
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åren 1990. ytterligare halvering skall1986 och En genom-
årefter 1995.föras till strax

Skog
Över täckt skog. Ungefär 58%Sveriges landyta70% är avav

produktiv skogs-landarealen, eller 25,6 milj hektar, ärav
Skogsmarksarealen har ökatskogsbruk bedrivs.mark, där

åkernågot år, huvudsakligen ochunder attgenomsenare
år 1903 finns detplanterats med skog. Sedanbetesmarker har

återplanteras.avverkad skogsmark skalllag att
barrskogslandskapetsskogsbruk omformarDagens natur-

långt enformigt produk-tillliga mosaik biotoper ett merav
äldre skog minskar och splittras,tionslandskap. Arealerna

påverkar individrikedomen negativt. lvilket ochart- en
åtminstoneopåverkad, barrskog finns 5 000urskogsartad

finnsplanterad barrskogolika ryggradslösa djur. larter en
000.högst 2

påtagliga ingreppet i skogen. DeKalhyggen detär mest
till deåren brukningsmetoderna bättrehar anpassatssenaste

storlekförutsättningarna och hyggenas harlokala, naturgivna
markant.minskat

i Sverige 15%produktiva skogsmarkenAv den utgörs av
förmycket betydelseSumpskogarnasumpskogar. är storav

Sumpskogarna utdikasi landskapet. En delartrikedomen av
förbestämmelserväxt-och djurliv. Skärptavilket utarmar

införas.dikning kommerbl.a. attnu
ädellövskog. Definns omkring 10 000 hektarSverige l ärI

skyddasarealenartrika miljöer. Omkring 5%ofta mycket av
Ädellövskogar år 1984 dess-skyddas sedani naturreservat.

ädellöv-skall förhindrasärskild lagstiftning, attutom somav
påtillstånd med barrskog. Kravensärskiltskog ersättsutan

enligtädellövskog kommerskall räknasvad reger-somsom
år ändras för lövskogenförslag innevarandeingens att att ge

skydd i hela landet.likartatett

Bebyggelse
bebyggdlandareal 1,5 milj hektarSveriges3% ärDrygt av

bostadsbebebyggda marken25% denmark. Ca upptas avav
fritidsbebyggelse och omkring 25%byggelse, 15% avav

Sverige har fördubblatsAntalet fritidshus i änvägar. mer
uppgår 000. Sam-till omkring 6501960-talet ochsedan nu

landareal.0,5% Sverigesfritidsbebyggelsemanlagt upptar av
uppgår till 0,5 milj hektar. Tät-i SverigeTätortsytan

årkraftigt sedan 1980. Enexpansion har avtagitorternas
utnyttjatsåkermark bruk hartagitsdel denmindre ursomav
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bestämmel-funnits1970-taletsedanharför bebyggelse. Det
på jord- ochtätortsutvecklingenför begränsaattser

skogsbruksmark.

naturskydd SverigeochMark- i

innehållermarkanvändningenreglerarde lagarFlera somav
laginstrumentetnaturvårdshänsyn. viktigasteDetregler om

naturvårdslagen.är
mark inaturskyddadhektarfinns 2,6 miljonerDet

Sverigesomkring 5,5%Sverige. Det yta.motsvarar av
Sverige glesttillrelationställas i ärstorlek börAndelens att

för allatillgängliglättoch markskogbefolkat ärsamt att
Huvuddelenallemansrätten.beskrivnatidigareenligt den av

nationalparker.ochskyddade markenden är naturreservat
från 360 tillökatantaletår 1967 harSedan naturreservat

från 000 till25ökathar300. Tilll naturreservatenytan
000 hektar.2 000nästan

svenskaockså enligt denskyddasOdlingslandskapet kan
jordbruksmark.skötselnaturvårdslagen och lagen avom

500 hektaråkermark och 2000 hektaromkring 7finnsTotalt
områdena. Bevaran-skyddadedebetesmark inomkultiverad

barainnebär intekulturlandskapetibiotoperdet attav
vårdas. Sedanallt deframförområden skyddas, attutan
vård värdefullabidrag försärskiltår därförnågra finns ett av

odlingslandskapet.områden i
endafrån skogsbrukskog sättetundanta är attAtt garan-

beroendeexempelvisöverlevnaden ärarter avtera somav
gamla skogar.mycket

i Sverigenationalparkerinrättaplan förEn att presen-nya
ingår förslagår 1989. planennaturvårdsverket Iterades av

national-finns 22närvarandenationalparker. Förtill 20 nya
parker.

naturvår-friluftslivets behovmark för ärskyddaAtt ett av
områdendefemtedel ärsyften. En stortdens som avav

skyddnågon formlandet harfriluftslivet iförintresse av
naturvårdslagen.enligt

SverigeiVal-inet

många länder riktandraförhållande tilliSverige är
ochbåde på grundvattenTillgången god ytvattenärvatten.
SammanlagtVattenförbrukning.också högSverige haroch

m3 år. dettaAvmiljarderi Sverigeförbrukas vattentre per
ochjordbruket 5%hushållen 15%,70%,industrinanvänder

och200 lhushållen användsövriga 10%. I personperca
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dygn motsvarande siffra för utvecklingsländerna påligger-
tiondel detta.en av
Kommunala vattenverk distribuerar till 90%vatten ca av

tätortshushållen eller till drygt sju miljoner människor.-Årligen m3behandlar kommunala vattenverk miljardnära en
hushållanvänds i och industri.vatten, som

Uttag för tillstånd,husbehov kräveränvatten annatav om
det vållaruppenbart problem.är att uttaget

ochSjöar vattendrag
Sverige finnsI 85 000 sjöar sammanlagt 9%upptarca som

Sveriges areal. De fyra sjöarna Vänern, Vättern,störstaav -
Mälaren och Hjälmaren fjärdedel den totalaupptar en av-
sjöarealen.

vattentillgångarEn del landets påverkadeärstor av av
olika ingrepp utdikningar, dämningar ochtyper vatten-av -
regleringar den kanske påverkangenomgripandeär mest som

för. Genom dikningen har skogsbruketutsättsvattensystemen
torrlagt drygt 1,5 milj hektar mark. jordbrukslandskapetI har

våtmarkerna90% påverkatförsvunnit vilket harnästan av
djur- och växtliv.

Försurningen behandlats i avsnittet luftförore-som om
föregåendeningar i också svåradet har miljöeffekter sjöar

och vattendrag. Genom omfattande kalkning har försur-en
ningen kunnat hejdas i delar landet.temporärt Istora av
Norrlands inland och fjälltrakter har situationen i sjöar och
vattendrag däremot försämrats årende 10-15 ochsenaste

ocksåkalkningsprogram inleds där.nu
Övergödningen sjöar och i tättbefolkadevattendrag deav

områdena miljöproblem. Viktiga förär ett stort vattensystem
vattentäkt och rekreation drabbas ofta algblomning ochav
syrebrist, problem med övergödning har minskat iäven om
många sjöar.stora

Haven Sverigerunt

Fram till slutet 1970-talet ökade kväve- fosforhalternaochav
Östersjöområdet, årenstarkt i hela de har hal-senastemen

stabiliserats med förundantag Kattegatt och Riga-terna
bukten där de fortfarande ökar. De dominerande källorna till
fosforutsläppen havsområden hushållensi alla avloppsvat-är

och jordbruket. kvävekälloma luftnedfalletDe ärten stora
och jordbruket.

följdSom övergödningen har förekomstenav av
ÖstersjönVäxtplankton i södra ökat med 50% sedan början

Öresund1950-talet. Bälthaven, och harI Västra Kattegattav
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årsproduktionen på år.växtplankton fördubblats 25av
Algblomning blivit bottenområdenhar vanligare. Döda utan
djurliv täcker 100 000 km dvs 35% bottenytan inu ca av

Östersjön,egentliga Finska viken, Kattegatt och Bälthaven.
Även i Västkustens fjordar har syresituationen försämrats.
Svenska utsläpp kväve fosforoch till vattendrag ochav
kustområden bara liten del den totala tillförselnutgör en av
till havsområdena omkring Sverige.

95% hushållen någonhar form avloppsre-av numera av
från hushållning. Avloppen fyra anslutna tillärtre av

reningsverk bort all fosfor i avloppsvattnet.nästantarsom
pågårOlika försök i Sverige för minska läckageatt av

frånnärsalter återställajordbruket. möjlighetEn gamlaär att
våtmarker våtmarkereftersom fungerar kvävefällor. Ettsom

hålla åkermarken bevuxen under höst ochsätt ärannat att
vinter. Regeringen har föreslagit riksdagen i södraattnu
delarna åkermarkenlandet minst 50 alternativt 60 %av av

Åtgärdernahållasskall bevuxen höst- och vintertid. skall
årgenomförda 1994. Medel anvisas till FoU-senastvara

på området.verksamhet
Stabila organiska innehållersärskilt de klorämnen som-

eller brom det andra hotet haven. PCBDDT,är stora mot-
påoch dioxiner kända exempel brytsär ämnen som ner

långsamtmycket eller inte alls och sprids hela jorden.över
årDDT förbjöds i Sverige 1970, med undantag för be-

kämpning snytbaggar i skogsbruket, fickdär DDT använ-av
på årdas dispens till 1974. PCB har varit förbjudet i Sverige

årsedan 1979 för användning i utrustning. I gamla, störreny
transformatorer fåroch luftkondensatorer PCB finnas kvar

utgången årlängst intill 1994.av
Vad gäller övriga klorerade organiska kommer deämnen,

mängdema fortfarande från massaindustrins klor-största
blekning, dessa utsläpp har minskat kraftigt deäven om

åren. åtgärderEnligt hittills beslutade skall utsläppensenaste
från nå nivåerskogsindustriema minskas i flera försteg att

noll till sekelskiftet.nära
havsområdenaMetallhalterna i Sverige ligger oftarunt

betydligt de naturliga bakgrundshalterna. gällerDetöver
framförallt områdenkadmium i vissa arsenik, kvicksil-samt

och bly.ver
havsområdenDen totala tillförseln olja till svenskaav

år.uppskattas till mellan 30 000 och 60 000 För helaton per
Östersjön beräknas luftnedfallet oljeföreningar tillav

år,10 000-40 000 vilket betydligt tidigareär änton per mer
beräkningar framkommit till. De direkta utsläppen oljaav
till havet orsakade medveten dumpning har minskatav
kraftigt sedan l970-talets slut.
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påSkador fiskägg och larver, genetiska skador, beteende
förändringar effekter påär kan följa höga haltersom av
oljekolväten.

Det internationella miljösamarbetet på det områdetmarina
har ökat betydligt de decennierna och det finnssenaste ettnu
tiotal överenskommelser behandlar frågor hante-som om
ringen föroreningar havsområdeni berör Sverige.av som
Målen har blivit alltmer precisa det gällernär uttryckaatt

påkrav hur mycket olika utsläpp skall minska. Vid
Östersjönregeringschefskonferensen i september 1990 iom

Ronneby, valdes innebär målväg, föratt etten annan som
Östersjönstillståndet i miljön återställanämligen attanges,

ekologi.

Miljökonsekvenser Sverigesav

energiproduktion
Energianvändningen har ökad industriproduktion ochtrots
bostadsyta planat Under 1980-talet har energitillförselnut.
legat relativt stabilt nivå omkring 450 TWh. Deen av
olika energislagens andelar har däremot förändrats väsentligt

användningen olja har minskat, medan användningenav av-
kärnkraft, inhemska bränslen och kol har ökat.
Under 1970- och 1980-talen har biobränslen kommit att

spela allt roll bränsle i fjärrvärmeverkstörre ochen som
mindre Inom industrin tillvaratas i ökad utsträckningpannor.
avfall för energi- och värmeproduktion. Ved och flis, lutar
från massaindustrin, halm och energiskog för tillsam-svarar

64 TWh 1989.mans
frågal elförsörjningen årstod vattenkraften 1990,om som

år med mycket god tillrinning, för 71 TWh. Industri-ettvar
ellt mottryck och kraftvärme svarade för 5 TWh. De tolv
svenska kärnkraftreaktorerna levererade tillsammans 65
TWh.

Den totala energianvändningen förbrukningenutgörs av
inom de samhällssektorerna industri, bostädertre och ser-
vice, omvandlings- och distributions-transporter samt av-
förluster.

Energianvändningen inom industrin minskade successivt
under årl970-talet. Efter 1982 återhar den Några fåökat.
branscher för industrins energianvänd-merpartensvarar av
ning främst och pappersindustri, stål-järn-, ochmassa--
kemisk industri.

Bostäder, lokaler och servicenäringar står idag för likaen
andel landets totala energianvändning industrinstor av som -

dvs 40%. Den övervägande delen används för uppvärm-ca
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ning. har utvecklats starkt under 1980-talet ochärrvärmen
i dag finns fjärrvärme i 150 i Sverige.än ortermer
Energianvändningen inom transportsektorn har ökat och

åruppgick 1989 till knappt 90 TWh, vilket motsvarar unge-
fär 20% landets totala energianvändning. 97% denav av
energi används inom sektorn bensin ochutgörssom av
dieselolja.

Energisektoms miljöproblem framför allt förknippadeär
med förbränning olika bränslen, kärnkraftsverkens avfallav
och utbyggnad vattenkraften. Försumingen till storav som
del orsakas svavel- och kväveoxider Sverigesär ettav av
allvarligaste miljöproblem. svenska energisektomsDen
svaveldioxidutsläpp har minskat kraftigt under de senaste

årentjugo bl.a. resultat föreskrifter högstaettsom av om
svavelhalt i eldningsolja, utsläppskrav och andrastränga

åtgärder,miljöpolitiska miljöavgifter bränslen.t.ex.
påI Sverige finns kärnreaktorer fyra platser. Kärnkraft ger

upphov till radioaktivt miljöpåver-avfall och orsakar lokal
kan utsläpp kylvatten. övrigt kärnkraftenI integenom av ger

någravid normaldrift påverkarutsläpp miljö ellersom
klimat, måstedet radioaktiva avfallet isoleras för attmen
förhindra spridning. Uranbrytning förekommer inte i
Sverige. De miljöproblem uppkommer i detta ledsom orsa-
kas i andra länder. ständigt pågårEtt utvecklingsarbete för

säkra ofarlig slutförvaring avfallet. Riksdagen haratt en av
beslutat kärnkraften i Sverige skall avveckladatt senastvara
år 2010.

somVattenkraften förnybar energikälla varkenär en
avförorenar luft eller utbyggnad vattenkraftMenvatten. en

beståendeoch skador i och kulturmiljö. Fyrastora natur-ger
älvar i Sverige frånskyddas exploatering beslutstora genom

riksdagen.av

Transporternas
miliökonsekvenser

årenUnder de fem fram årtill början 1990 harsenaste av
långvägavägtrafiken ökat kraftigare tidigare. Deän resorna

mer 10 mil för den ökningenän största transport-svarar av
långvägaarbetet och de bilresoma har i absoluta tal ökat

stårFlyget däremot för den ökningen relativtstörstamest.
sett.

Godstransportutvecklingen kännetecknas kraftigav en
uppgång från år1950-talet till 1974. Därefter har utveck-

både nedgångsperioder.lingen inneburit och Lastbils-upp-
trafiken har ökat speciellt kraftigt under efterkrigstiden

333-1l-0688
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Ävenlångvägaframför allt det gäller den trafiken.när
järnvägens sjöfartensoch transportarbete har expanderat,

inte lika snabbt. Transportvolymerna har ökat för samt-men
åren.liga transportmedel de Utrikestransporterna harsenaste

Någrautvecklats snabbast, det gäller inte minst lastbilstrafik.
förskjutningar har inte skett mellan transportslagenstörre

under 1980-talet.
och trafiksystem medförTransport- oundvikligen konse-

för miljön. förorenandekvenser Utsläppen tillämnenav
frånluften trafiken medför allvarliga miljöproblem. Andra

effekter trafiken buller, trängsel ingrepp i kultur-är samtav
och landskapsmiljöer.

stårTransportsektorn utveckling reningsteknik,trots av
sin snabba volymtillväxt för ökande andel degenom en av

såvältotala utsläppen flera luftföroreningar, i Sverigeav som
internationellt.

Idag situationen i OECD-ländema 70-90% allaär att av
frånkoldioxidutsläpp kommer bilar och andra fordon. Mellan

från60% och 80% alla kväveoxidutsläpp kommerav
hälftentransportsektorn och alla kolväten ochnärmare av

blyutsläpp har sitt i bilavgaser.ursprung
Vägtrafiken lokalt, famför allt i städer, upphovstörreger

till omfattande störningar i form förhöjda halterav av
hälsofarliga luftföroreningar buller. Trafikenoch denär
dominerande källan till störningama. Enligt gjorda beräk-

våraorsakar luftföroreningama i 800ningar tätorter ca nya
år.cancerfall Trafiken för utsläppencirka 70%per svarar av

påverkacancerframkallande kanochämnen ämnenav som
arvsanlagen hos tätortsbefolkningen, framför allt genom
utsläpp kolväten.av

delar bidrar bilav-I centrala städer och andra tätorterav
med omkring 60% utsläppen kväveoxider ochgasema av av

bilarnas utsläppen betyd-kolväten. I gatumiljön andelär av
ligt större.

frånRegionalt bidrar luftföroreningama trafiken till
försurning och övergödning mark och skadorsamtvattenav
på vegetation.

såvälpå kraftigtAvgaskraven fordonen har skärpts i
tjugoårs-Sverige internationellt under den senastesom

frånför minska utsläppen denperioden. Intresset att tunga,
år.dieseldrivna vägtrafiken har ökat alltmer under senare

dieselfordon drivs aktivt bl.a.Utvecklingen mot renare av
i internationella sammanhang.Sverige

luftföroreningar kväveoxiderFlygets totala utsläpp somav
förhållandesmåkolväten för närvarande i tilloch är

vägtrafiken.
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Varuproduktion, kemikalier,
avfall
Industriutsläppen minskar

tjugoårsperiodenUnder den har frånutsläppen densenaste
Äldresvenska industrin minskat kraftigt. anläggningar har

successivt moderniserats eller lagts ned och ersatts av nya
till miljökravde ställts, framför alltanpassatssom som

tillståndsprövning enligt miljöskyddslagen. Sedangenom
slutet 1960-talet har utsläppen föroreningar till luft ochav av

mångai fall minskats med 65-95 %.vatten
Stora uppnåttsförbättringar har områden.viktiga

Många nya miljöproblem har dock tillkommit. Ett exempel
de mängder allaär slag produceras,att stora varorav av som

används och kasseras skapar miljöproblem nårdenär
avfallsledet.

Kemikaliekontrollen Sverigei

Kemikaliekontrollens syfte minska riskerna för skadorär att
människor och miljö kemiska och produkter.ämnenav

Enligt lagen kemiska produkter det företagen harärom som
huvudansvaret för de produkter de importerar, tillverkar eller
levererar. Detta innebär bl.a. företagen skyldigaäratt att
utreda kemikaliemas egenskaper och informera skaderis-om
ker och förebyggande åtgärder. Substitutionsprincipenom

finns inskriven i lagen innebär skyldighet för företagensom
byta farliga kemikalier mindre farliga. En skillnadatt ut mot

många andra länder hänsynen bådetill hälsa ochärmot att
miljö integrerade såväl i lagstiftningen i myndighets-är som
strukturen.

För kontroll bekämpningsmedel gäller bekämp-attav nya
måsteningsmedel godkännas fårinnan de tillverkas, impor-

säljas eller användas.teras,

Avfall och återvinning
Vid den kommunala renhållningslagens årtillkomst 1972
fick kommunerna i Sverige för insamling ochansvaret

hushållsavfall.behandling allt årenUnder de harsenasteav
mängden omhändertaget hushållsavfall varit i det närmaste
konstant.

Återvinningen uppgårhar ökat. Idag hushållsavfallet till i
medeltal år220 kg återvinning.och före Hälftenper person -

detta material komposterbart material. Till dettautgörsav av
kommer Av det avfall kommunerna samlargrovsopor. som
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påhushållsavfall omkring 35% soptippar,in läggssom
Tenden-förbränns och knappt 10% komposteras.medan 55%
pågåravfalletallt del Detstörreär sorteras.att avsen nu en

våta,försök undan avfalletsflera olika att sorterat.ex.
Årför särskild behandling. 1990 beslötkomposterbara del

renhållningsförordning blregeringen gersom aom en ny
avfall.föreskriva källsortering alltkommunerna rätt att av

renhållningslagen får möjlighetkommunerna vidareEnligt
sådanför stimuleradifferentiera avfallstaxoma sorte-attatt

Målet vidallt avfall skall källsorterasring. är senastatt
också uppgiftutgången år har till1994. Kommunerna attav

avfallshanteringen.planera
uppgår branschspecifikaindustriavfallet, detVad gäller

år, gruvavfalletkg ochavfallet till drygt 800 per person
tillicke-branschspecifika avfallet beräknasoräknat. Det ca

år.och300 kg per person
statistik de egentligafinns ingen tillförlitligdagI över

Uppskattningsvisavfall i landet.mängdema miljöfarligt
årligen,miljöfarligt avfallmiljonhalvproduceras tonca en

Ihälften hand producenten.mindre än tas avomvarav
omhändertagandeanläggning förfinns centralSverige aven

i nordisktutvecklas bl.a.miljöfarligt avfall. Metoder nu,
miljöfarligt avfall.omhändertagandeför bättresamarbete, av

Återvinningens pris-marknad ochomfattning styrs av
återvinning därför medvarierarintresset förbildning och

långsiktiggenomförAllt fler företagkonjunkturema. en
i avsikt minskaavfallshanteringplanering sin attav

återvinningingårfall ökadde flestaavfallsmängdema. I en
återvin-och glasinsamling förväsentlig del. Pappers-som en

år.kraftigt underning har ökat senare
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NV

MIUOPOLIT|KENS
PRINCIPER

,,
FORGRUNDER-

UTVECKLING

under dekomplexitetMiljöfrågoma vuxit i bredd ochhar
miljöpolitikenFrån handladebörjandecennierna.senaste om

Idagfrån skulle begränsas.fabrikstörningarhur lokala en
bedömasdiskuteras ochaktiviteteralla mänskligakan nästan

från till detdet lokalaperspektiv,utifrån miljöpolitisktett
någragenomgång grund-följandeglobala. I det görs aven

Sverige.miljöpolitiken iprinciper förläggande

m|I|onaktsamAH omvara

forslkhghetsprmclpen-
utgå från männis-samhällsutveckling skallmiljöanpassadEn

andraföroreningar ochmiljöns toleransgränserkans och mot
populationer skallochNaturligamiljön.ingrepp i arter

huvudsakligabestånd sinainomi livskraftigafortlevakunna
förmåsteutbredningsområden. Särskild ägnas arteromsorg

betydelsefull delbeståndeninhemskavilka de utgör aven
värdefullaRepresentativa ochvärldspopulationen. natur-

vår-måste skyddas ochkulturlandskap och biotopertyper,
das.

svåmedbrytbaralevandeför kräverRespekten det att
syntetiskaåterfinns i kategorinnaturfrämmande ämnen som

får tillförassikt intem.fl.PCB, CFCkemikalier DDT,
naturligt före-svåmedbrytbaragällermiljön. detNär men

aktuellamiljömålet till detknytasbörkommande ämnen
miljön.förekomst inaturligaämnets

två nämndahärdeskadligaandra änFör ämnentyper av
ekologiska effekterutifrån befarademiljömålen utformasbör

omgivningen.den aktuellaföroreningarna iav
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Så långt det möjligt bör ställas krav använd-generellär
ning bästa teknik, d.v.s. bästa internationellt tillgängligaav
miljöanpassade teknik. viktigt miljövårdsarbetetEtt inslag i

årunder angivande belastningsmåls.k. ochärsenare av
fastställande kritisk belastning. Det begreppetav senare

den högsta belastning miljön kan förekommaavser som
långsiktiga uppstårallvarliga och effekter hos käns-utan att

liga organismer eller fastläggaArbetet mednaturtyper. att
kritiska belastningsgränser har längst ifrågakommit om

bådesvavel och kväve. bedrivsArbetet nationellt och inom
för ECE, bl.a. i samband fortlöpandemed förhand-ramen

lingar begränsning de luftförore-gränsöverskridandeom av
ningarna.

Ökad kunskap och förbättrad uppföljningen av
miljötillståndet fåbehövs för bra underlag för detatt ett

våraförebyggande arbetet. insikt kunskaperI attom om
miljöeffekter ofta ofullständiga och förore-utsläppär att av

påvisbara långningar kan effekter först efter tid, tillämpasge
i Sverige den s.k. försiktighetsprincipen. Det innebär att man
i vissa fall handlar fullständigväntautan att en mera

Överenskommelsernabevisning. i Montrealprotokollet om
upphöra med användningen CFC kan skadaatt av som

också försiktighetsprincipen.ozonskiktet bygger detI
förebyggande miljöarbetet leder försiktighetsprincipen till att

från resurssnål råvarorredan början välja och teknik ochren
innehållerinte miljöskadliga ämnen.som

för kostnaden förståAH

miliöskador PPP-

fårSverige principen förorenaren betalar alltI attom mer
årgenomslag Polluter Principle OECDPays PPP. antog-

1972 principen förorenarens betalningsansvar. Denom
innebär i korthet förorenaren eller den ansvarige självatt
skall bära kostnaden för skydda miljön och täcka andraatt

föranleddakostnader verksamheten. Därigenom ökarav
förutsättningarna för tillverkadeprissättning produkteren

reflekterar de verkliga kostnaderna.som
åren försämrats iGenom har miljön eller skadats allvarligt

områden svårtfallvissa i Sverige. I del har det varit atten
tillämpa huvudprincipen förorenaren betalaratt t.ex. genom

sådanaförorenaren okänd. fall detIär äratt ett gemensamt
återställa den miljö har skadats under tidigareattansvar som
Statliga har gjorts för kalkningdecennier. insatser t.ex. av

återställning ornrå-förförsurade sjöar och vattendrag och av
föreden skadats tillkomsten miljöskyddslagarna isom av

Sverige.
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personligtAtt ta ansvar

volymMånga små medutsläpp sammantaget storenmen
miljöpåverkan idelökandestår relativtför sett aven

särställ-volymmässigtutsläpp intarTrafikensSverige. en
påverkasjälv kanområdenpå där ochExempelning. var en

kollektivtökatsorteringtillståndet miljöni utgör sopor,av
miljövänligavalenergi,slöseri medåkande, mindre av

hushållenrengöringsmedel imiljövänligareochfärrevaror,
bekämpningsmedel.trädgårdskötsel kemiskautansamt

riktning behövsmiljövänligibeteendetändraFör att
vardagsli-iattityderförändradeoch ävenökade kunskaper

kommandebåde och föridaggod miljöFör att tryggavet. en
ändradochkonsumtionsmönstergenerationer behövs ennya

bakgrundMiljöfrågorna bl.a. dennalivsstil. mot enges
nivåer i Sverige.olikai utbildningenställningstarkare

på införas imiljömärkninghåller positivVidare atten
detkommerländer vilkennordiska göraoch övrigaSverige

miljöskadligamindreväljaför konsumenternalättare att
varor.

decentraliseringökadochsektorsansvarökatEtt en
förankringfå bredockså förSverigeieftersträvas att aven

instruktionerin iskrivitsmiljöansvaretBl.a harmiljöarbetet.
jordbruksmyndigheter.ochför trafik-

hållbarvaraktigtfrömiaAtt en

utveckling
år fram1987 försBrundtland-kommissionens slutrapportI

utvecklingmiljöanpassadhållbar ellervaraktigtbegreppet
dagenstillfredsställerutvecklingbetecknaför att somen

generatio-framtidaförmöjligheternabehov äventyraattutan
förnybarabl.a.innebärtillfredsställa sina. Det attattner

ekosystemenslångsiktigtutnyttjasinte kan utöverresurser
förnybaraickeanvändningenproduktionsförmåga och att av

hushållning. Detansvarsfullmåste präglas avresurser
ekono-måste sikta tillockså viinnebär typatt avannanen

traditionella.denmisk tillväxt än
principenmedSverige har arbetet omsättal att om en

ekonomiskapåbörjats inom denhållbar utvecklingvaraktigt
till ställaså bidrardenskall utformaspolitiken. Denna attatt

långsiktigsäkrakonsumtion förproduktion och att enom
skälmiljö. dettaoch Avekonomisk tillväxtbalans mellan

den ekono-förbättrautvecklingsarbete förpågår attettnu
så dentillväxtenanvänds förstatistik mätamiska attattsom

resursanvändning. Imiljöpåverkan ochbelyseräven sam-
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band med omläggningen det svenska skattesystemet harav
18 miljarder frånkr flyttats beskattning inkomster tillav
beskattning energi och utsläpp. Investeringar i miljö-av
vänligare energi- och trafiksystem också påökar kraftigt
bekostnad allmän konsumtion.av

på hållbarKravet varaktigt också påver-utveckling haren
kat jord- och skogsbrukspolitiken i Sverige. omfattandeEn

pågåravreglering det svenska jordbruket. Subventionerav
tidigare drivit fram överskottsproduktion medm.m. som

olika miljöeffekter följd avecklas helt. Beslut har fattatssom
minska användningen bekämpningsmedelatt samtom av om

reducera kväveläckaget omställning jordbruketatt genom av
och miljövänligare spridning och hanteringgenom en av
gödsel. skogsbruketFör gäller verksamheten skall bedri-att

på sådant långsiktigamarkens produktionsför-sätt attvas
måga upprätthålls och och inte kommeratt arter naturtyper

Ökadtill skada. miljöhänsyn har successivt införts i skogs-
bruket.

hållbarPrincipen varaktigt utveckling innebärom en
också den nuvarande generationen inte skall lämna efteratt
sig svårnedbrytbarakontamineradärnatur ämnen,en som av
strålskadad eller förgiftad, plundrad eller för-sättannat
störd. Användningen icke förnybara måste präg-av resurser
las hushållning återbruk.ansvarsfull ochav en

hänsyn tillAH ta grannarna
Deklarationen den mänskliga miljön vid FN-antogsom som
konferensen innehålleri Stockholm 1972, viktig principen

säkerställa varje lands bestämmarätt överatt attsom avser
sin miljö. I deklarationens artikel också21 attegen anges
varje land har tillse verksamheter inom det landetatt att egna

åstadkommerinte påskador miljön i andra länder. Stock-
holmsdeklarationens artikel 21 har kommit denutgöraatt
folkrättsliga grunden för förhandlingar och överenskommel-

syftar till begränsa eller eliminera de gränsöver-attser som
skridande föroreningarna närområde.i Sveriges exempelEtt
härpå ården nordiska miljöskyddskonventionen 1974.är av
Ett exempel konventionen gränsöverskridandeärannat om
luftföroreningar årundertecknades i Geneve 1979 ochsom

åtagandenligger till grund för internationella be-som om
gränsning svavel och kväveutsläpp. Vidare kan nämnasav
den ECE konvention miljökonsekvensbeskrivningar iom-
samband föroreningar,med gränsöverskridande vilken

och skrevs under i Esbo i Finland i februari 1991. Ettantogs
syftena med konventionen de drabbade ländernasär attav

invånare skall ha möjligheter ursprungslandetssamma som
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invånare påverka beslut kan förenade medatt som vara
negativa miljöeffekter. Som instrument för få inflytandeatt

sådana beslut skall miljökonsekvensbeskrivningaröver
användas.
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MI°I.JÖPOLITIKENS
STRATEGIEROCHMAL

lång traditionnaturvärden ochfinnsSverige attI stora en
miljöpolitiskamiljöer.värdefulla Detoch bevaraskydda

förbätt-till miljönletti Sverige hargenomförtsarbete attsom
åren. godaTrotsmånga under deavseendeni senasterats

begrän-måste föroreningarnamiljövårdsarbetetdetresultat i
behöverAnvändningenytterligare. naturresurseravsas

minskavärdefull miljöexploateringenocheffektiviseras av
varaktigt.skyddasmiljön skallochhälsaför människorsatt

imiljöpolitiska arbetetfortsattaMål strategier för detoch
områden.några viktigaförredovisas1990-taletSverige under

ozonskiktetSkydd av

medSverigearbetet iför fortsattariktlinjer detSom att
föl-gälleroch klimatetpåverkan atmosfärenbegränsa

jande.

såhejdasskallozonskiktet män-Uttunningen attav
skadas.inteekologiskahälsa och deniskors systemen
CFC-användningårs avvecklingplan för1988 avav

år samti-fullföljstill 1995tiden framunderföreningar
kloreradeomfatta andrautvidgas tilldendigt attsom

effekternegativaliknandemedoch bromerade ämnen
på ozonskiktet.

kraftigtbegränsasCFC kommerAnvändningen attav
internationella beslutnationella ochdevärldeni genom

åtgärderDessahittills har fattats. äravveckling somom
nedbrytningenhejdaFörtillräckliga.emellertid inte att

haloner,CFC,användningenglobala beslutkrävs avom
Likaså krävs inter-koltetraklorid.ochtrikloretan1,1,1,-

användningenåtgärder begränsaförnationella att av
HCFC-föreningar.ozonnedbrytandeandra ämnen t.ex.
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Sverige avvecklingen påskyndasbör förattanser
samtliga aktuella denämnen, användning haloneratt av
och HCFC bedöms nödvändig bör begränsas tillsom

absolut minimum och teknik och alternativett att ny
skadliga effekter påozonskiktet eller klimatetutan

bör fram.tas

Minskad klimatpåverkan
Sverige långsiktigthar mål klimatföränd-attsom
ringarna skall begränsas till för samhället ochen

hållbar nivå. fordrar åtgärderDet för såvälnaturen att
begränsa utsläppen koldioxid och andraav
växthusgaser öka koldioxid i skogatt upptagetsom av
och växtlighet. Den svenska klimatstrategin ärannan
åtgärdsinriktad och omfattar klimatpåver-samtliga
kande och sarnhällssektorer. Sverige verkar förgaser

totalade koldioxidutsläppen i Västeuropa åratt 2000
inte skall överstiga nuvarande nivå. Därefter skall de
minska.

De svenska koldioxidutsläppen har minskat med 36 %
årenmellan 1975 och 1990. Trafiken skall minska sina

koldioxidutsläpp så de inte överstiger nivå årnuvarandeatt
2000. Detta skall ske investeringar i kollektivtrafikgenom

lågamed koldioxidutsläpp, påkrav ökad bränsleeffektivitet
hos personbilar, införande motoralkoholdrivnanya av
tätortsfordon, sänkta medelhastigheter landsväg och ökad
beskattning drivmedel. Bl.a. skatten koldioxidutsläppav
har inneburit sådana utsläpp inom trafiksektorn haratt
minskat för första gången år.tio

Insatser för hushållning med energi och påsatsningen
miljöanpassad energiproduktion bl.a. vindkraft, solenergi
och biobränslebaserad kraftvärrne beräknas -tillsammans
med koldioxidskatten det möjligt begränsa sådanagöra att-

frånutsläpp bostäder, service och fjärrvärme så de inteatt
överstiger nivå årnuvarande 2000.

Avveckling användning återvinning och destruk-samtav
tion CFC och haloner, omställning inom jordbruket,av
minskad avfallshantering och lägre utsläpp flyktigaav
organiska tillsammans åtgärderämnen väntas med C02-mot
utsläppen resultera i kraftig minskning klimatpåverkanen av
från svenska källor årtill 2000 jämfört nivå.med nuvarande

De svenska COZ-utsläppen tonår63 milj. eller 2,0är ton
kolcapita.
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utsläppenminskaarbetet förinternationellaDet att av
viktigt. Utsläppenutomordentligtklimatpåverkande ärgaser

denegativa effektsådana har oavsett varsammagaserav
diskussioneninternationelladendeltar aktivt iSverigesker.
mållångsiktigtklaraochmöjligheter sätt ettatt somom

för samhäl-tillklimatförändringarna begränsasinnebär att en
ståndpunkterna i denivå. svenskahållbar Deochlet naturen

led iklimatförhandlingarnainternationella även utgör ettsom
i kap. 10.redovisasUNCED-processen

Grönsöverskridande
luftföroreningar

Sverige med deiför det fortsatta arbetetriktlinjerSom
gällerluftföroreningarnagränsöverskridande att

flyktigakväveoxiderochsvavel-nedfallet samt avav
nivåer intetillskall begränsasorganiska ämnen som

ihälsa. Uttrycktmänniskorsellerskadar naturen
svenska svavelut-utsläppsmål detta deinnebär att

åren och1980mellanmed 80%skall minskasläppen
år30% tillminska medskallKväveoxidutsläppen2000.

års nivå. minskningfrån 1980 En1995 räknat av
förstaske med ifrån skalljordbruketammoniakutsläpp

flyktigaår utsläppentill 1995. Förhand 25% orga-av
år 200050%med tillreduktionbehövsniska ämnen en

nivå.från års1988räknat
internationella arbetet dei detSveriges insatser

ståndfå tillåren främstinriktas attnärmaste nyen
minska utsläp-överenskommelse förinternationell att

Överenskommelsenkväveoxider.ochsvavel-pen av
belastningsgränserutifrån kritiskas.k.utformasskall

miljön.för
överenskom-verka förvidareSverige attatt enavser

flyktigautsläppenminskningmelse träffas avavom
i Europa.organiska ämnen

från olikakväveoxiderochsvaveldioxidUtsläppen av
åstadkom-från motorfordonochförbränningsanläggningar

föralltförnedfall, är naturenstort attett egensommer
omfattandeResultatetdet.neutraliseraskall kunna ärhand en

områden iliksomochmarkförsurning storaattvatten,av
innebärkväve. DetmedSverige vegeta-attmättas senarenu

tillförsdet kvävehandkaninte längretionen ta somom
försurande.också kvävenedfalletverkardet lägetmarken. I

försurning,tillbidrarföroreningamaviktigasteDe som
svaveldi-fotokemiskoch bildning ärkvävemättnad smogav
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oxid, flyktigakväveoxider och organiska Svavel ochämnen.
långakväveoxider kan sträckor. Under vägentransporteras

undergår kemiskade reaktioner och omvandlas helt eller
delvis till svavel- och salpetersyra. svavelnedfallet iAv

frånsödra Sverige kommer idag 90% utländska källor.ca
någotBilden likartad för kväveoxider där dockär störreen

frånandel svenska källor.kommer
bådegränsöverskridande luftföroreningarna försurarDe

mark och I södra Sverige har försumingen trängtvatten. ner
påverkartill flera djup och grundvattnet. Markensmeters

förrådlättillgängliga bl.a. näringsämnena kalcium ochav
försumingen 30-70%magnesium har minskat med ip.g.a.

sydligaste Sverige. Samtidigt frigörs alumi-metaller, t.ex.
nium under vissa omständigheter giftiga förär växtersom

fortsatta försumingenoch djur. Den skogsmarkerna iav
ökande miljönSverige hot och skogamasutgör ett mot

Ocksåvärde. sjöarna drabbas tidigare Tempo-nämnts.som
för djurli-har dock den negativa utvecklingen ochrärt växt-

i del sjöarna kalkning.hejdatsvet en av genom
ocksåde luftföroreningarna inträffarVid sidan om sura

episoder med höga halter Denna förekomstozon.av gas vars
såstratosfären förore-i livsnödvändig, markenär är nära en
både människorning skadar och vegetation.som

Som tidigare har redovisats kommer den delenstörsta av
från källor.nedfallet svavel och kväve i Sverige utländskaav

frånVidare sprids utsläpp Sverige till andra länder. En
måstestrategi för minska försurning och kvävemättnadatt

därför förena utsläppsbegränsningar i Sverige med interna-
tionellt arbete för minskade utsläpp.

Miljön i förorterna

mål för fortsatta miljönSom det arbetet med i tätor-
återstående föri Sverige gäller de riskernaterna att

till följd luftförore-människors hälsa utsläpp avav
från industri energianläggningar skallningar trafik, och

värdefulla kulturmiljönundanröjas. Den i städerna
grönområden ochskall bevaras. Behovet i tätorterav

områden skall tillgodoses i den kommunalatätortsnära
planeringen.

har i internationellt perspektivsvenskaDe tätortema ett en
bl.a. och svaveldioxid har minskatgod miljö. Utsläpp sotav

Mångabörjan människor främstkraftigt sedan 1970-talet.av
storstadsornrådena för luftföroreningshalteri dockär utsatta

god miljö.högre vad kan betraktasär än som somsom
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fastställtsRiktvärden för kvävedioxid, koldioxid och sot som
överkänslig-med hänsyn till bl.a. allmäntoxiska effekter och

trafikerade Tätortstrafikenhet överskrids vid livligt gator.
medför för demvidare buller kan arbete och vilastörasom

trañkstråken.bor eller arbetar vidsom
allvarligaste hälsorisken luftföroreningar iDen tätorterav

cancerrisken.enligt nuvarande bedömningar den förhöjdaär
framstår tillDieselfordonen allt viktig källamer som en

cancerframkallande i stadsluften. Luftföroreningarnaämnen
byggnaderleder till korrosion andra skador ochochäven

anläggningar.
År koloxid, kvävedioxid, svaveldi-2000 skall halterna av

förunderskrida fastställda riskvärdenoxid, och partiklarsot
hälsoeffekter. cancerframkallandeakuta Utsläppen ämnenav

långsiktigaför debör minskas med 90% i tätortema att
delmålpå nivå.acceptabel Etthälsoeffektema skall vara en

årutsläppen till 2005.halveraär att
på såsikt minskas kommerBuller i skall dettätorter attatt

riktlinjer.ligga under nuvarande

naturvårdochNaturresurser

vårdFör användningen ochnaturresurserav av
målnaturmiljön finns fastställda och riktlinjer.

förskall inomFörnybara utnyttjasresurser ramen
produktionsförmåga. Användning ickeekosystemens av

högre gradförnybara skall i änännunaturresurser
hushållning.ansvarsfullhittills präglas av en

mångfalden genetiskabiologiska och denDen
djursamhällenskall säkerställas. ochvariationen Växt

så naturligt förekommandeskall bevaras i landetatt
fortleva underoch djurarter förutsättningarväxt- attges

bestånd.livskraftiganaturliga betingelser och i
modi-Införandet främmande eller genetisktarterav

modifieradefierade eller gentekniskt organismerarter
restriktivitet och under betryggandeskall ske med stor

såkontroll förutsättningarna för den inhemskaatt
faunanfloran och inte äventyras.

i utsträckning produktsvenska landskapetDet är stor en
människans hantera seklema.sätt att naturen genomav

infördes ökad variation i landskapet.Genom uppodlingen en
i riktning storskalighetUtvecklingen inom jordbruket mot

kemikalieanvändning till dennaoch intensivare har lett attnu
gått små, biologiskaförlorad och för denvariation delvis att

försvunnit.mångfalden värdefulla livsmiljöer biotoper
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påDagens rationella skogsbruk, huvudsakligen inriktat
påverkarbarrskog, det naturliga ekosystemet genom

markberedning, skogplantering, skyddsdikning, gödsling och
avverkning.

våtmarkerUngefär 3 milj. hektar i odlingslandskapet i
södra och mellersta Sverige har torrlagts sedan början av
1800-talet. I vissa landskap har ända till 90%upp av
våtmarkerna Eftersomtorrlagts. del de hotadestoren av
djur- och i Sverige direkt beroendeväxtartema är av
våtmarker livsmiljö innebär torrläggningensom av
våtmarker många djur- och överlevnadväxtarters äratt
hotad.

Tillgången till har i Sverige hittills inte be-rent vatten
någoni avgörande omfattning miljöstörningar.gränsats av

Grundvattnet har generellt god kvalitet problem harsett men
på år uppmärksammats till följd bl.a. försumingen.senare av

uppnå målsättningarna naturvårdsarbetetFör i krävsatt
målenbl.a. konkretiseras. centrala miljömyndig-Denatt

naturvårdsverk,heten, ansvarig för detta arbete. Deärstatens
statliga sektorsmyndigheterna för jordbruk, skogsbruk och
fiske områden delmålansvariga för inom sina utarbetaär att

åtgärder.och genomföra
Också naturvårdsarbetet kräver internationell samverkan

fåför resultat. samarbete med syfte framEttatt gott att ettge
naturvård hushållningnordiskt aktionsprogram för och med

har inletts. Vidare har Sverige bilateraltnaturresurser ett
Öst-samarbete med länder i och Centraleuropa rörande

naturvärdenproblem för och kannaturresurser som upp-
komma i samband med den väntande modemiseringen inom
de areella näringarna i dessa länder.

påSverige deltar aktivt i internationellt samarbete
naturvårdsområdet inom för Bemkonventionen skyddramen

hotade arter, Bonnkonventionen skydd flyttandeav av
våtmarkerdjur,vilda Ramsarkonventionen skydd ochav

Washingtonkonventionen förregler handeln med utrot-
djurarter.ningshotade ochväxt-

ocksåSverige förhandlingarnadeltar aktivt i de viktiga
mångfal-konvention för bevarande biologiskadenom en av

vidareden. Se i kap.10.

och havVatten

Enligt de riktlinjer för det fortsatta miljöarbetet som
år förekommandefastlagts 1991 gäller naturligtatt

vattenområdeni havs- och skall kunna bevaras iarter
livskraftiga balanserade populationer. Föroreningar

47



tillnationalrappon 1992Sveriges UNCED

från sjöaranvändningenskall inte begränsa vattenav
grundvattenutnyttjandeelleroch vattendrag somav

vattentäkt.
från mänskligakväveutsläppenvattenburnaDe av

åren 1985 ochmellanskall halverasverksamheter
1995.

organiska skall begrän-stabilaUtsläppen ämnenav
sådan nivånåttså sekelskiftetde till attatt ensas

stabilaMålet utsläpskada.miljön inte är atttar en av
förupphöra. tgärderpå skallsiktorganiska ämnen att
frånklorerade organiskautsläppenminska ämnenav

prioriteras.skogsindustrin

ochsjöarmiljöproblem i svenskauppmärksammadeTidigt
ñskdöd, orsakadesyrebrist ochigenväxning,vattendrag var

ochsyreförbrukandeförsta handutsläpp i ämnenavav
samhällen. Genomfrån industrier ochnärsalter storen

industrielltkommunalt ochpå reningsverk försatsning
påtagligaprocessteknik harmiljöanpassadochavloppsvatten

övergödning sjöar,uppnåtts. medProblemförbättringar av
begränsade tillfosfor, idagmedfrämst är vattensystem som

områden andelmedtätbebyggdainomfinns storen
jordbruksmark.

Övergödning tidvissvenska kustvattendelar dehar i av
utslagningsyrebrist,alger,massutvecklinglett till avav

förstördagiftalger ochbottenfaunan, förekomst av
också i depå övergödning finnsTecken öppnafiskodlingar.

Östersjön kväveUtsläppenhavsområdena och Kattegatt.i av
övergödningen.dominerande orsaken tillfosfor denoch är

tillförsnedfall och havsströmmaratmosfärisktGenom
frånhavsområden föroreningar andraochsvenska kust-

betydligtfrån i allmänhetandra länderTillförselnländer. är
från Sverige.denstörre än

åtgärderna havsföroreningarnabeslutadeSverigeDe i mot
övergödningenbegränsninghandskall i första avavse en

svåmedbrytbara organiskaupplagringen ämnen.samt av
påverkadei deskall halverasnärsalterUtsläppen mestav

period1995. Underåren 1985 ochområdena mellan samma
hand kvicksilveri förstaockså metaller,utsläppenskall av

halveras.kadmiumoch
åtgärder jordbruket gällerimiljöförbättradefråga attI om

områ-i vissaskall halverastill havenkväveläckaget utsatta
år 1995.föreden

för skyddasamarbeteinternationelltövergripandeEtt att
antal marinaförinomskeri Nordeuropahaven ettramen

skyddet ireglerarHelsingforskonventionenkonventioner.
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Östersjöområdet, Pariskonventionen frånreglerar utsläpp
landbaserade källor i Nordsjön och Nordostatlanten, medan
Oslokonventionen reglerar dumpning och förbränning av
avfall till havs i havsområde. Andra konventionersamma om
bl.a. sjöfarten ocksåhar betydelse för miljön. Miljöminist-

i länderna Nordsjön har hållitdessutomrunt sär-rarna tre
skilda s.k. Nordsjökonferenser och därvid enats om gemen-

åtgärdsprogram för begränsa föroreningenattsamma av
Nordsjön.

I september 1990 hölls initiativ de svenska ochav
polska regeringschefema särskild konferensen
regeringschefsnivå i Ronneby med deltagare från länderna

Östersjön. Regeringschefema måletenadesrunt attom
Östersjönsåterställa ekologiska balans. En arbetsgrupp har

bildats för utarbeta åtgärdsprogram baseratatt ett gemensamt
nationella Sverige skall bidra aktivt tillprogram. att

Östersjöstaterkonkreta handlingsprogram för samtliga
utarbetas och genomförs. Aktionsplaner utarbetas årunder
1991. Konkreta insatser skall ske år 1993.senast

Sveriges deltagande i det fortsatta internationella arbetet
kommer bl.a. inriktas på genomföra deatt att program som
beslutats och finna effektiva arbetsformer för följaatt att upp
arbetet. Ett utökat samarbete behövs också för följaatt
miljötillståndet i havet. Den viktigaste åtgärden blir få tillatt

Östersjön.stånd kraftiga utsläppsminskningar i
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MIUÖPOLITIKENS
INSTRUMENT

samhällsplaneringlångsiktig näraktiv ochLagstiftning, en
olikamedhushållningen typersamtdet gäller naturresurser

förälpmedlenviktigastede attstyrmedelekonomiska ärav
allteftersomutvecklatsmålen. harmiljöpolitiska Denå de

omfattandepågår f.n.Sverigeförändrats. I ettproblembilden
förinstrumentenmiljöpolitiska attutveckla deförarbete att

dettaibetydelsemöjlig. Av ärhållbar utveckling storgöra en
miljösamarbetet.europeiskai detregelsystemetsammanhang

samhällsplaneringenpolitiken,ekonomiskanationellaDen
miljöan-infrastruktur äruppbyggnadeninkl. somav en

uppföljningochövervakningforskning, samtpassad, en
Iviktiga instrument.andramiljövårdsorganisation äreffektiv

miljö-några svenskaöversiktligtbeskrivsföljandedet
i denbetydelsesärskildmedel och instrumentpolitiska av

miljöpolitiken.svenska

miljösamarbeteInternationellt
andraberoendemiljönsvenskaden är attförbättringEn avav

Östeuropa vidtarsåväli Väst-Europa,länder i somnorra
åtgärder.miljöförbättrande

iförändringarnaekonomiskaochpolitiskaomvälvandeDe
imiljöproblemÖst- viddenklarlagtharCentraleuropaoch av

ocksåmiljöproblemendessadel belastarTillländer.dessa en
förutsätt-ökarsamarbetsklimatetförändradeSverige. Det nu

miljösamarbete.konkretförningarna ett
drivafortsättningsviskommerRegeringen attäven en

nationermed andratillsammansochmiljöpolitikambitiös
sinaharSverigeinternationellt.pådrivande genomvara

länderspåverka andramöjlighetergodaerfarenheter att
olikaharmoniseringinternationellÖkadmiljöpolitik. En av

nödvändig.skyddsnivåmöjliga ärpå högstamiljökrav
vidarekanmiljösamarbeteintensifieratGenom merett

skapas.konkurrensvillkorlikvärdiga
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utsläppsmålFastställande har hittills dominerat arbetet.av
Utsläppsmålen miljömålallt och belastnings-ersätts mer av
mål.

Förhandlingarna mellan EG och EFTA s.k. EES-ettom
avtal i det slutförda. Avtalet beräknas formelltär närmaste
träda i kraft den 1 januari 1993, kan komma i praktikenmen

börja tillämpas redan till hösten 1991. EES-avtalet omfat-att
miljöfrågor. Genom avtalet kommer Sverigeäventar att

bättre tidigare kunna delta i EGsavsevärt sätt änett
förberedero.dyl. miljölagstiftning.expertgrupper som ny

kommer påverkaDet regeringen möjligheteratt attge
utformningen framtidaden miljölagstiftningen i Europa.av

Regeringen har vidare med brett stöd i riksdagen- -
årdeklarerat sin avsikt under 1991 inlämna ansökanatt en

medlemskap i EG.om
Sveriges miljösamarbete med de och centraleurope-öst-

iska länderna kommer utvidgas. Genom omfattandeatt ett
tekniskt samarbete söker den svenska regeringen bidra till
tekniköverföring till åtgärderoch kunskapshöjande i dessa

finansiellaländer. Det stödet kanaliseras i huvudsak via
mutilaterala banker.

miliöbalkEn ny
svenska miljöskyddslagen, årDen trädde i kraft 1969,som

reglerar frånmiljöstömingar uppkommer fasta anlägg-som
ningar. Miljöskyddslagen har varit ramverket i arbetet att
kraftigt begränsa frånutsläppen industrier och andra
punktkällor. betydelse förAv miljöskyddsarbetet är även
lagen kemiska produkter syftar till förebyggaatt attsomom

påskador människor eller i miljön förorsakas kemiskaav
Andra lagar betydelse naturresurslagen,ämnen. ärstorav
bestämmelser för hushållningen med naturresurser,som ger

innehållerplan- och bygglagen bestämmelsersom om
planläggning byggande naturvårdslagen syftarsamtav som
till bevarande och skydd för vissa naturområden,typerav av
naturminnen och och djurarter. deUtöver nämndaväxt- nu
finns innehållerytterligare rad lagar miljöbestäm-en som
melser.

Miljölagstiftningen f.n. överi Sverige. Detta arbeteses
går samordna de olika lagarna och tyngdut att att extrage

miljöintressena samla de grundläggande be-attgenom
stämmelserna i särskild miljöbalk. Lagar atten som avser

tillståndetbevara, skydda och förbättra i miljön, tillför-att
säkra medborgarna till hälsosamoch miljö ochrätten en ren

säkerställa hänsynsfullt tillvaratagandeatt ett natur-av
sådanskall samlas i miljöbalk.resursema en
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stånd miljölag-få tillSyftet med översynen är att en
utgångspunkt miljöproblemdehar ärstiftning somsom som

till hur proble-anknytningoch harkända idag närasom en
Tillåtlighetsreglerna bliangripas.skallkonkret avsesmen

omprövnings-miljölagstiftningen ochi denskärpta nya
ökadimöjligheternaundersöksVidarereglerna över. attses

möj-föreskrifter. Enmeddela generellautsträckning annan
område kompletteraför visstutredaslighet skall är attsom

miljökvalitetförtillståndsbeslut riktvärdenmedgällande
före-för vissautsläppsmängdentill den totalakopplassom

miljöfarliga verksamheterför allaochkommande ämnen
området.inom

skallmiljöbalkförslaget tillutformningenVid enav
förhåller miljölag-sig tillförslagetsärskilt beaktas hur

i degällande produktkravländer ochstiftningen i andra
kart-Vidareinom EG.nordiska länderna ochandra görs en

täckermån lagstiftningensvenskai vad denläggning av
områdepåinnehållet miljörättensi de konventioner som

till.anslutit sigSverige har

styrmedelEkonomiska
miljöpoli-styrmedel iekonomiskaför användaIntresset att

år. Miljöavgifter ochpåtagligt undertiken har Ökat senare
komplementstyrmedel kan användasekonomiskaandra som

kostnadseffek-miljöproblemenåtgärder för lösatill andra att
hushållning med be-åstadkomma bättreförtivt och att en

nyttjasEkonomiska styrmedel kangränsade naturresurser.
för minskaföroreningsutsläpp ochbåde för begränsa attatt

Därmedprodukteriskadligaanvändningen ämnen etc.av
ochproduktionsstrukturfelaktigaundvikas denkan resurs-
miljöförstö-kostnaderna förhantering uppkommer omsom

hushåll upphovdede företag ellerring inte drabbar gersom
till olägenhetema.

enligt miljö-tillståndsprövning och tillsynIndividuell
imiljöskyddsarbetetihar varit hörnstenarskyddslagen

1970-taletUnderdecennierna.Sverige under de senaste
tillfall med subventionerprövningen i vissakombinerades

kommunalaindustri och iinom äldremiljöinvesteringar
reningsverk.

delvis ändratemellertidi Sverige harMiljöproblemen
småfrån antal källordiffusa utsläppenkaraktär. De ett stort

behov kunnainnebär ökatbetydelse. Dethar ökat i attett
ihar gjortsgenerellt. Dettaproblemenangripa t.ex.mer

svavellagen ochbilavgaslagen,produkter,kemiskalagen om
lagar.stöd dessautfärdade medi regler av

utsträckningföreskrifterna har i ökandegenerellaDe
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kombinerats med ekonomiska styrmedel. miljöskälAv
införda skatteravgifter framgår tablå.i Sverige följandeav

Miliöskafler avgifter

Handelsgödsel
-kvöve köre60
-fosfor öre120 g

Bekömpningsmedei krkg8
Dryckesiörpackningar
-returförpackningar örest8
-engångsiörpackningar öre10-25

Batterier
-a1ka|iska krkg23
-kvicksiiver kr23
-nicke|1admium krkg13
-biy kr32

Inrikesiiyg
-kvöveoxider kr12
-kolvöten kr12

Blyad bensin öre 128
Koidioxid bensin Iörei 58

Koidioxid ko1, örei 25
iotogen, motorbrönnoiia, utsiöpp koidioxidav
eidningsolja, ochnaturgas
gasol

Svave| oiia, kr k30i irönsietkol och svave| itorv

1992Från 1 januari
Kvöveoxicier från

vörmeaniögg-stora
krkg40ningar

påSkatterna svavel och koldioxid delar den genomgri-är av
årpande skattereforrn inleddes i Sverige under 1990.som

Genom den nämnda reformeringen skattesystemet flyttasav
från påtotalt 18 miljarder kr. skatt arbetsinkomster till olika

energi- och miljöskatter. Omläggningen och ök-typer av
ningen den totala energibeskattningen förstärker motivetav
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och stimulerar i ökadför olika energisparandetyper av
användning förnybara bränslenutsträckning till somav

stimu-miljökostnader. Koldioxidskatteninnebär mindre ger
lågaövergå koldi-till energislag med utsläpplans till att av

övergången från högsvavligaSvavelskatten bidrar tilloxid.
lågsvavliga energislagkvaliteter olja och andratill avmer

reningsåtgärder.liksom till
utvecklapågår med effektivisera ochArbete i Sverige att

miljöområdet. finnsPlanerekonomiska styrmedel attnya
från 13nickelkadmiumbatterierhöja miljöavgiften slutna

återläm-år införafr.0.m. 1992krkg till 300 krkg samt att
sådana batterier.ningspremier för

skallför kadmium i handelsgödselavgiftssystemEtt
kadmiuminnehållet iSyftet begränsningutredas. är en av

sådan införa miljöskattfinnsgödsel. Planer trä-att en
innehåller arsenik- och kromföreningar.skyddsmedel som

föreskrif-skärpningPlanerna genomförs den görssom avom
minskadinte leder tillbeträffande träskyddsmedelterna en

kromföreningarna.användning arsenik- ochav
ökas.blyfri och bensinSkattedifferensen mellan annan

på dieselbränsle skärps.Miljöklasserna
fr.0.m.införas fordonmiljöklassystem skallEtt nya
styrmedel.års kombination med ekonomiska1993 modeller i

stöds häri-goda miljöegenskaperIntroduktion bilar medav
genom.

för motorfordon, delasmiljöklassningssystemetEnligt
gällande lagkrav,lägstadessa in i klasser. Den motsvarartre

långtgående krav. Klassernatvå klassernade övriga mer
Inledningsvissåväl fordon.personbilargäller tungasom

införsde kravskall den mellersta klassen motsvara som
år för1994. högsta klassenfederalt i USA Den motsvarar

från år 1994.införs i Kalifornien Förpersonbilar de krav som
klassen tätortsanpassad. Köpfordon den högstaärtunga av

stimuleras med hjälp lägrefordon med höga krav av
för fordonmed miljöklasserinköpsskatter. Systemet tunga

Påblir obligatorisk.vidareutvecklas mellanklassenkan när
på.så mycket fordon skyndasarbetetkansätt mot rena

i miljövänli-förändring skattesystemetytterligareEn av
påifråga sätta prisproblem bl.a.riktning möter attomgare

forceras fram alltför snabbtMiljöinvesteringarmiljön. som
Åtgärder måste därförfelinvesteringar.förökar risken

både miljön.tillväxten ochgenomföras i takt som gynnaren
föregående Sverige nyligen deklare-harSom i detnämnts

pågårmedlemsskap i EG, där detavsikt ansökasin attrat om
styrmedel.policy för ekonomiskaarbete med en gemensam

miljöpolitikenbör basen iAdministrativa regleringar vara
effektivaEkonomiska styrmedel kani framtiden.även vara

54



Miliöpolitikens instrumentKapitel 6

regleringspolitik. Inomreformeradtillkomplement ensom
innebärsådana bl.a.reformer,OECD diskuteras ettsom

marknadensmedsamarbeteinformation ochinslagstörre av
med det s.k.kemikalieinspektionenarbetarSverigeaktörer. I

uppnå kraftigsyftemedbegränsningsuppdraget, att en
detvolym. Imedkemikaliervissaminskning stor sam-av

och ökadöverenskommelserfrivilligamanhanget provas
värdefullt inslagkan blisådan utvecklinginfonnation. En ett

miljöpolitiken.i
ikostnadsansvarprincipenår 1988 tillämpasSedan om

rörligai formutkrävasskallKostnadsansvarettrafiken. av
de rörligafastställandetVidtrañkavgifter.fastaoch av
samhällsekono-kortsiktigadeskallavgifterna, motsvarasom
till miljökost-skall hänsynmarginalkostnadema,miska tas

nadema.
ekonomiskabehandlatsföregående främsthardet styr-I

påExempel andraoch avgifter.skatteri formmedel av
subventioneröverlåtbara utsläppsrätterstyrmedel samtutgör

slag.olikaav
däröverlåtbara utsläppsrätterMed ett system myn-avses

områdevisstinomutsläppemde totalareglerardigheterna ett
utsläpps-ellerlicenservolymfastställa givenatt engenom

mellanväljafått utsläppskvot kanföretagkvoter. Ett ensom
tilldel den,säljaellerutnyttja dennaheltsjälv attatt aven

kvotermarknad medfungerandePå välföretag.ett annat en
tillstånd bestämtpå kvotmarknadsprisuppstår ettett av

i sinkommerefterfrågan. faktorerDessaoch attutbud tur
marginalkostnader förpå enskilda företagensde attbero

åstadkommer iMarknadsmekanismemaminska utsläppen.
företagensfördelningkostnadsminimerandeslutändan aven

reningsåtgärder.
Överlåtbara medfördelarnaförenakanutsläppskvoter

ochmiljöavgifter ireglering ochtraditionell ett samma
frågaii Sverigeharliknande använtsEtt system omsystem.

djurhållning. Införandefrångödselomhändertagande avav
föremål för fortsattaSverigeiöverlåtbara utsläppsrätter är

studier.
år endastunderSubventioner har använts somsenare
åtgärder. Exempelandra utgörmedstyrmedel tillsammans

bidraggamla bilar,ikatalysatorerinstallationtillbidrag av
stödolika formerkollektivtrafikiinvesteringartill samt av

redovisatstidigareSom ärenergiproduktion.miljövänligtill
accepterandeinternationelltdenSverigehuvudlinjen i
kostnaden förskall betalaförorenarenprincipen attattom
endast börsubventioner använ-miljöskador ochminska att

övergångsvis.das

55



nutionalrapport tillSveriges UNCED 1992

Samhällsplanering
dåIden planer eller beslut fram hurväxerprocess om mar-

ken och och den fysiska miljön får användasi övrigtvattnet
uppstår ofta konflikter detmellan dem vill värnasom om
pågående utnyttjandet haroch demnaturresursernaav som
önskemål förändringar. Statsmakterna sedani Sverige harom
lång önskemålställt förtid regler hur olika intressen ochupp

sådanaskall i situationer.varandra Bestämmelservägas mot
detta finns bl.a. deni tidigare nämnda naturresurslagenom

Hushållningsbestämmelsernaoch i plan- och bygglagen. i
naturresurslagen för olika lagar grund förger en gemensam

konkurrensfrågor i samband med beslutavgöraatt om an-
vändning mark- och vattenresurserna.av

fysiska ställningKommunernas planering har centralen
vid samhällets kontroll ekologiska, sociala ochatt sam-av
hällsekonomiska hänsyn vid exploateringsföretag ochtas
andra ingrepp i miljön. samarbete har utvecklatsEtt nära

förmellan kommunerna och de statliga myndigheterna att
långsiktigt hushållningmöjliggöra god marken,meden

och den fysiska miljön i övrigt.vattnet
Översiktsplaner obligatoriskaKommunernas är ett

viktigt medel för konkretisera syfte, dvsnaturresurslagensatt
god och kulturmiljö skall bevaras, landetsnatur-att atten

på långförsörjning med skall sikt ochnaturresurser tryggas
ändamålsenligt samhällsbyggande främjas.skallatt ett

Genom kommunen i översiktsplanering redovisar hursinatt
påden den framtida mark- och vattenanvändningen,ser ges

skapa politisk diskussion framtids-möjligheter att en om
frågor vad gäller lokala miljön och hur varaktig ochden en
hållbar utveckling skall främjas. spelar kap.2Här den i

roll viktig bakgrund eftersomnämnda allemansrätten somen
tillgång intresse-människor denna har till och därmedgenom

närområde.för relativt Planeringsprocessensig ett stortrar
kunskapsnivåninnebär medvetande- och höjsatt samt att

möjligheter kringmedborgarnas till diskussion och debatt
framtida miljöpolitikkommunernas ökar.

hjälpmedel vid beslut myndigheter eller företag,Ett av
miljöpåverkan,medför s.k. miljökonsekvens-större ärsom

Sådanabeskrivningar. skall i fortsättningen finnas som
åtgärdermyndighetsbeslut för sigunderlag vid om som var

åtgärdermed betydelse föreller andra harsammantagna stor
hushållningenochmiljön, hälsan med naturresurser.

tillståndinnebär ansökan till industrian-Detta att omen
innehållaenligtläggning naturresurslagen alltid skallm.m.,

miljökonsekvensbeskrivning. skall möjliggöraDennaen en
bedömning planerad verksamhetssamlad anläggnings,av en
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åtgärdseller inverkan på miljön, hushållningenhälsan och
med naturresurser.

Miljökonsekvensbeskrivningen skall bekostas denav som
för verksamheten eller skall vidta åtgärden iansvarar som

fråga.
Att beskriva och in konsekvenser förväga miljön olikaav

åtgärder eller verksamheter i samband offentligamed beslut
fysisk planering, tillstånds- och villkorsprövning olikaom av

exploateringsföretag och miljöpåverkande verk-av annan
samhet inte något i Sverige.är Regelsystemet harnytt
emellertid tidigare präglats viss oklarhet det gällernärav en
i vilken utsträckning och i vilka situationer som en mer
utvecklad beskrivning ingåskall i beslutsunderlaget. Kraven
på miljökonsekvensbeskrivningar har därför skärpts och
gjorts tydliga och har givits lagforrn. Förutom imera
naturresurslagen kommer sådana krav bli obligatoriska iatt
miljöskyddslagen, vattenlagen och lagen kommunalom
energiplanering. Regeringen kan föreskriva kravatt
miljökonsekvensbeskrivningar skall gälla ornrå-deäven
den regleras i de övriga lagar anknutna tillärsom som
naturresurslagen. De lagar plan- och bygglagen,ärsom avses
naturvårdslagen, torvlagen, väglagen, ellagen, rörlednings-
lagen, luftfartslagen, minerallagen, farledslagen och lagen

kontinentalsockeln.om

Infrastruktur
Sambanden mellan bebyggelse och trafik har i fåttSverige
ökad betydelse för kommunernas och de statliga myndighe-

arbete för god miljö. Genom utveckla kunska-ternas atten
dessa samband skapas åtgärdergrund för deperna om en

behövs för samhällsutveckling minskar behovetsom en som
såledesDet gäller vända den samhällsut-transporter. attav

veckling inneburit kraftigt ökat transportarbete, bl.a.ettsom
till följd småhusområden byggts i perifera lägen.att storaav
Detaljhandelns utveckling storskaliga köpcentramot externa,
och koncentrationen arbetsplatser områdentill vissa harav
också påtagligt ökat bilresandet.

påPlaner omfattande investeringar i järnvägar, ochvägar
flygplatser f.n. aktuella i Sverige,är vilket ställer kravstora

samordning mellan uppbyggnad infrastruktur och övrigav
planering. Investeringarna i järnvägar, och kommuni-vägar
kationer i storstäder kommer fördubblas under 1990-talet,att
bl.a. med syfte minska miljöproblemen.att

Särskilda insatser kommer i storstäderna. Detgörasatt
innebär investeringar i modern och kollektivtrafik,renare
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också införandemöjliggörInvesteringarnaförbifarter m.m.
bilavgiftssystem.styrandeav

miljönförutfonnning ärinfrastrukturensBetydelsen av
ochVattenförsörjninggällerdetnärstor

förhållandevisbyggdesVA-nätavloppsanläggningar. Ett upp
finnsersättningsbehovBetydandeSverige.tidigt i nu.

fjämärmeanläggningar byggtsenergiområdet har utPå
förstaiDeti ärluftkvalitetbättre tätortema.medförtoch
till hal-tillskottsmåhand de ettnumera gerpannorna som

iluftföroreningar tätortema.terna av

Forskning
systematisktutvecklasbörjadeMiljövårdsforskning mera

ibedrevsutvecklingsarbeteochForsknings-l960-talet.
nämli-aktuella,dåmiljöfrågortillanslutning mestvarsom

försurningmiljön, PCB,ikvicksilvermiljöeutrofiering,gen
från förbrännning.svavelutsläppoch

frånutgickpå 1960-taletforskningsuppgiftemaMånga av
industri,vissi närhetenfisk döriakttagelser typen avav

drabbassjöareller dör,förgiftassädfåglar äter avsom
verksamhetenKunskaper,algblomningkraftig etc. som

orsakssamman-vissaklarläggandenledde tillgenererade av
i landet.miljöstömingaraktuellaolikabakomhang

såvälhar1980-taletframåt tilli tidenGår man
karaktär. Deändratforskningsinsatsemamiljöfrågoma som

s.k.och denkoldioxidutsläppenfrågornaaktuella ärmestnu
marinapåverkan, denozonskiktetsväxthuseffekten,

organiskkloreradutsläppenhureutrofieringen samt av
Frågornapåverkar miljön.skogsindustrinfrånsubstans som

räckvidd ochglobaleller ärinternationellbehandlas har mera
frågeställningar. En1960-taletsframtidsinriktade än annan

tillgängligadå deoch nuskillnad mellan ärviktig att
miljöområdet ökatutvecklingochforskningförresurserna

kraftigt.
ochmiljöförändringaroch analysProblembeskrivning av

forsknings-år dominerathar underriskerframtida senare
1990-talet kommerbörjan attUnderinsatsema. resurserav

utvecklaförkrävssådan forskning,särskilt attsatsas som
förbehövspå forskningteknik ochmiljövänlig attsom

miljöområdet.åtgärdsprogramunderbygga
Ökadekomplexvisat hurharMiljöforskningen naturen

samspeletfå kunskapförbehövsforskningsinsatser att om
till denfrån lokaladenifaktorermellan olika naturen,

ochmiljöanpassadåstadkommanivån. Förglobala att en
behövsområden samhälletiolikautvecklingbärkraftig

dettaFörstrukturförändringar.ochomställningaromfattande
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krävs forskningbl.a. för försöka definiera de föratt ramar
samhällets utveckling hänsyn till miljön kommer attsom

Påkräva. regeringens förslag århar riksdagen 1990 beslutat
påbetydande satsning miljöforskningom en av resurser

under perioden 199091-199293. Denna innebär stöd tillett
såväl grundläggande tillämpade miljö-, ochsom resurs-
energirelaterade forsknings- och utvecklingsinsatser.

I regeringens förslag till riksdagen betonades att
miljöfrågoma bör inta central roll i all forskning och atten
miljökonsekvensema företagolika skall analyseras ochav

framhållsredovisas. Vidare stödet till den grundläggandeatt
såvälmiljöforskningen, den naturvetenskapliga densom

samhällsvetenskapliga, bör förstärkas. Miljöforskningen
skall under perioden inriktas underlätta omställ-mot att en
ning till miljövänligt jord- och avfallssnåltskogsbruk,ett ett
samhälle miljövänliga och energilösningar.samt transport-

Den naturvetenskapliga grundforskningen basenutgör när
på miljöområdetsamhällets krav och skall definieras.normer

ocksåDen grunden och kontrollteknikutgör när mät-ny
skall forskningsrådenutvecklas. De olika ärsom organ som
fördelar statliga medel till naturvetenskaplig, teknisk och
samhällsvetenskaplig forskning, stödjer projekt med anknyt-

miljöområdet.ning till
Ytterligare analyser samspelet mellan människan,av

samhället och den tekniska utvecklingen med hänsynsta-
gande till och dess begränsningar behövs för lösanaturen att
de regionala ocksåoch globala miljöproblemen. Det gäller

finna till energiförsörjningvägaratt trygg utan atten
miljösituationen försämras.

Miljöpåverkan, särskilt utsläpp i luft och kanvatten,
människors hälsa. Behovet miljömedicinskäventyra av

forskning ökar. forskningenInom vattenföroreningarom
ökar medvetenheten betydelsen samspelet mellanom av
atmosfärskemi och markanvändning. Försurning ochyt-av
grundvatten leder exempelvis till utlösningökaden av

påverkarmetaller, vilka dricksvattenkvaliteten därmedoch
människors hälsa.

Hushållning luft, tillgångmed och mark kräver tillvatten
pågedigen kunskapsbas. Arbetet med olika aktionsplaneren

miljöområdet har visat denna forsknings betydelse.
mark skall skyddasHur för kunna användas i framtidaatt

ocksåjord- och skogsbruk angeläget forskningsom-är ett
råde. nåSyftet resultat kan bidra till denär att att stoppasom

pågårmarkförstöring bl.a. försurning ochsom genom ero-
sion. områdeForskningen inom detta omfattar studier av
såväl Sveriges utvecklingsländemas problem. finnsDetsom
också behov ytterligare kunskap jord- och skogsbru-av om
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skogsbruksforskningen iJord- ochkets miljökonsekvenser.
hittills inriktasutsträckningSverige kommer i änstörre att

frågor.sådanamot
åstadkomma miljövänligareutvecklingFör mot ettatt en

ochförändradekrävs resemönstertransport-transportsystem
forskningförutsätteroch transportteknik. Detta somny

såväl renateknikutveckling, utvecklinginnefattar t.ex. av
styrmedelsamhällsvetenskaplig forskningfordon, omsom

strukturfrågor.och
åstadkommapå forskning förökad satsning skerEn att en

återvinningproduktutveckling,miljöanpassad rest-en av
omhändertagande detoch fullgott slutligtprodukter ett av

också samhälls- och beteendeve-avfallet. krävsskadliga Här
värde-mellan kunskap,tenskaplig forskning sambandenom

beteende, livsstil och miljö.ringar,
på avfallsrelaterad miljöforskningSyftet med satsningen

ofull-olämplig ochidentifiera de riskerdelsär att som en
miljö, delsavfallshantering innebär för godständig atten

hushållpå produkter,behöver ställasprecisera de krav som
på avfallshantering.företag metoder för Dettaoch samt

utveck-såväl forsknings- ochbehövs teknisktinnebär detatt
samhälls- ochför utveckla tekniklingsarbete att somny

rörande beteenden Ibeteendevetenskaplig forskning m.m.
hartvärvetenskapligtsyfte stimulera angreppssättatt ett

prograrnråd för fördelningregeringen inrättat ett av
Rådetinledningsskede. harforskningsmedel under ett en

under industri- ochsammansättning och arbetarbred
miljödepartementens gemensamma ansvar.

förutsätt-målmedvetet energiforskningbedrivenEn är en
pågående omställningen energisystemet. Dening för den av

förområden utvecklas ytterligaretekniska behöverkända att
bådeuppnå kanskall energisystem motsvarasomman

ochoch kostnads-ställda miljökravmycket högt ärsom
teknik-viktigt bedrivaenergieffektiva. Vidare detär att

möjligkring teknik kanoch forskningbevakning som vara
på längre sikt.utnyttjaatt

sin forsknings-Naturvårdsverket Sverigehari genom
målinriktade miljöforsk-för dennämnd centraltett ansvar

utförs vidövervägande delen dennaheltningen. Den av
åttaomfattarForskningenuniversitetet och högskolor.

och hälsoeffekter,programområden, nämligen toxikologi
ochoch mark, sjöarluftvård, grundvattenlandmiljö, buller,

forsk-samhällsvetenskapligmarin miljövattendrag, samt
ning.

påverka svenskEES kommerdeltagande iSveriges att
föri EGsdeltaforskningspolitik. Sverige att programavser

internatio-EPOCH.STEP och Detmiljörelaterad forskning,
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nella forskningssamarbetet miljövårds-välutvecklat inomär
forskningen såväloch inkluderar regionalt samarbete som
samarbete med utvecklingsländer. Sverige deltar i raden
internationella Samarbetsprogram inom miljöforskningen.
Särskilt kan International Geosphere Biospherenämnas
Program IGBP och Unescos inom hydrologi,t.ex.program
geovetenskaper, oceanografi Man and the Biospheresamt
MAB.

Övervakning tillståndetav

m|I|on|

denI svenska miljöpolitiken internationellt samarbete,är
förbättrad kunskapsuppbyggnad och uppföljning av
miljötillståndet ökad decentralisering och vidgatsamt

beståndsdelar.sektorsansvar i det nationella arbetet viktiga
Med hjälp forskning och miljöövervakning regionalt,av
nationellt och internationellt kan de miljöpolitiska insatserna

förhållandei måltill och problemstämmas sattaav nya
identifieras.

Åtskilliga miljöproblem mångagränsöverskridande ochär
har global räckvidd. Stor hänsyn till den internationella
utvecklingen därför inför den fortsatta uppbyggnadentas av
miljöövervakningen i Sverige. självfalletDet angelägetär att

i månmätresultat möjligaste kan i internationellstämmas av
samverkan.

Tillståndet utgångspunkti miljön bör för de beslutvara
måste fattas nivåerskilda olika i samhället.som av organ

En effektiv miljöövervakning påställer krav det skallatt
tillståndetmöjligt beskriva i miljön, bedömaattvara

hotbilder, analysera olika utsläppskällors nationella och
påverkaninternationella på miljön, lämna underlag församt

åtgärder åtgärder.och för följa beslutadeatt upp
Övervakningen miljön har hittills varit omfattandeav men

på nivåer. Pårelativt splittrad olika nivånden nationella
naturvårdsverk årbedriver sedan 1978statens programmet

för övervakning miljökvalitet PMK huvudsakligenav som
sådana områden påverkadetäcker inte direktaärsom av

Naturvårdsverketutsläpp. redovisar resultaten miljööver-av
Ävenvakningen årsbokserienbl.a.-i Monitor. andra centrala

myndigheter för viss miljöövervakning behövsansvarar som
underlag för ansvarsområden.beslut inom sinasom

Miljöövervakningen på nivånden regionala omfattar
sådana områden påverkade föroreningar ochärsom av
bedrivs huvudsakligen formi samordnad recipientkontrollav
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luftkvalitets-regionalvattenområden ochför vissa genom
övervakning.

alltframförförekommermiljöövervakningLokal genom
övervakningochiluftövervakning tätorter en-avgenom

skilda utsläpp.
uppbyggnadenden fortsattakommertidigareSom nämnts

internationellske iSverigeövervakningen i att samver-av
förstärkasövervakningen kommernationellakan. Den att
regionaladenåren. utbyggnadEnkraftigt de närmaste av

inledsregionerindelat imed landetövervakningen tre --
miljöövervakningsprogramregionalaEnhetligasamtidigt.

regionalakunskaperförsuccessivt i varje läninförs att omge
regional ochförunderlagmiljöförhållanden föroch att ge

planering.kommunal
ibetydelsefull rollharsektorsmyndighetemaolikaDe en

bedömningregeringensenligtoch börmiljöövervakningen
effektermiljöskadligafölja och dokumenteralöpande av

respektive sektorfrån inomverksamheterslag samtskilda
skadligadeåtgärder begränsartillförslagutarbeta som

effekterna.
särskildafinnskustensvenskautefter denPå några ställen
knutnamiljön. Demarinakring den ärforskningförcentra

Umeå och harochGöteborgStockholm,universiteten itill
gällande denutbildningochforskningbedrivauppgifttill att

miljöövervakande verk-också delta imiljönmarina attmen
samhet.

grundvallandetmiljösituationen iRedovisning avav
fortsättningenimiljöövervakningsdata kommer attbl.a.

internationellaochriksdagenperiodiskt tilllämnas organ.
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OMSIÄLLNlNG|

MIUOVANLIG

RIKTNING

viktig förutsättning för effektiva miljöinsatserEn är att
samhällssektorerna arbetar under miljöansvar. Dettaeget
gäller minstinte den omställning verksamheten i miljö-av

resurssnålvänlig och riktning skall genomföras.som
det följande redovisasI anpassnings- och omställnings-

arbetet inom jord- och skogsbruket, energisystemet, trans-
vamproduktionen och avfallshanteringen.portsystemet,

Jordbruket

svenska jordbruket bidrar till omväxlandeDet och le-ett
vande kulturlandskap och till variationsrikedom hos växt-
och djurarter. Under de decennierna har dock detsenaste

påmoderna jordbrukets negativa effekter miljön blivit
uppenbara. intensiva jordbruket har inneburitDet avkast-att

ocksåningen kunnat öka arealenhet det har fört medper men
sig miljöproblem.

Jordbrukspolitiken Sverige, i flertalethar i liksom indu-
strialiserade länder, bedrivits huvudsakligen hjälpmed av

Bådeomfattande prisstöd. i Sverige och internationellt har
sambandet mellan graden prisstöd och den ökade intensi-av

i odlingen uppmärksammats.teten
Prisstödet i sin hittillsvarande utformning har medfört en

högre grad utnyttjande bekämpningsmedel och han-av av
delsgödsel i jordbruket med negativa verkningar för miljön

följd.som
År 1990 fattade riksdagen beslut livsmedels-om en ny

politik i Sverige. Beslutet innebär i korthet prisregleringatt
frånoch exportstöd avskaffas den l juli 1991, gräns-att

påskyddet jordbruksprodukter sänks och samhälletatt
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jordbrukare,åtgärder till enskildariktade direktgenom
måltill vissakontraktsbasis, skallföreträdesvis attse

på marknad.tillgodosesautomatisktuppfylls vilka inte en
och regionalberedskapsbehovmiljöhänsyn,gällerDetta

skall, därlandskapetspridning produktionen. Det öppnaav
hjälpfrån miljösynpunkt hävdas medväsentligtdetta anses

och regionalaenskilda jordbrukarekontrakt mellan myn-av
digheter.

livsmedelspolitikenprincip i dengrundläggande ärEn nya
på övrigabetraktasjordbruket skall sättatt somsamma

utgå förskall endasttill jordbrukarenErsättningnäringar.
tillinnebär stödefterfrågade och tjänster. Detta attvaror

avskaffasinköpsgarantinbort. AttÖverskottsproduktionen tas
produkt-ökadutvecklingstimulansinnebär motenen av

förurvalsmöjlighet konsumenterna.kvalitet och bättre
Överskottsproduktionen industri-jordbruksprodukter iav

period-världsmarknadsprisematillhar bidragitländerna att
produktions-täckerlåga priser intemycket medvis varit som

medverkat tillindirekthar sämrekostnaderna. Detta en
hafti tredje världensituation i de länder exporten avsom

inkomstkälla.valuta- ochviktigjordbruksprodukter som en
kanÖverskottsproduktionensvenskaBegränsningen denav

tillgång ochbalans mellanpå till bättresikt bli bidragett en
efterfrågan på världsmarknaden.

slå vaktlivsmedelspolitikenMiljömålet i den är attnya
bevara denodlingslandskap ochvarieratrikt och attettom

kulturvärdenVärdefulla ochmångfalden.biologiska natur-
utgå tillskall bidragtidigarebevaras. Somskall nämnts

ellerlandskapsvård. nationellt intressantade fallI natur-
följd bruka-hotas tillodlingslandskapetkulturvärden i attav

medavtal träffasskog kanavsikt planterahar för att t.ex.ren
med jordbrukspro-ersättning fortsättavissbrukaren motatt

duktion.
använd-odlingalternativbedrivs s.k.SverigeI även utan

Alter-bekämpningsmedel.kemiskakonstgödsel ochning av
ekologiskastår med deti bättre balansnativ odling systemet
fårodling stöddrift. Alternativkonventionellän genom

ekonomisktrådgivning. Statligtutbildning ochforskning,
alternativ odling.utgår tillomläggningstöd vid

ibekämpningsmedel harkemiskaAnvändningen av
Måletåren 1990.1985 ochmellan är ännuprincip halverats

1990-talet. Genommittenefterhalvering till strax aven
medel fannshälften deomkringkrav harskärpta somav

år 1985 gallratsregistrerade ut.
framhalverasfrån kommerjordbruketärsaltsläckagetN att

främstårs nivå. skall skefrånår 1985 Detta1995 räknattill
avregleringenminskade produktion väntasden somgenom
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åtgärder såsomleda till och olika bättre gödselhante-
fånggrödorring,odling miljöavgifter handelsgöd-samtav

Likaså ammoniakavgången frånsel och ammoniak. skall
årjordbruket minskas med 25 % till 1995 och därefter skall

avgångenmöjligheterna minska ammoniakövervägas att av
årmed 50 till 2000.%

årenutvärdering skallEn under degöras närmaste av
konsekvenserna för miljön den livsmedelspolitiken.av nya

Skogsbruket
Av Sveriges landareal täcks 70% skog. Skogsbrukca av

påbedrivs 55% landarealen. Sedan början 1970-ca av av
virkesförrådettalet har det totala i de skogarnasvenska ökat

med omfattande10% avverkningar.trots
Skogsnäringens betydelse för sysselsättning och försörj-

ning i Sverige tvåsedan länge mycket Deär stor. senaste
decennierna har näringens roll för tillväxten i landets eko-
nomi vuxit. viktig förutsättningEn härför skogsbrukär ett

på långsiktig hushållning.baserat Genom lagstiftningen om
skogsvård århundradehar börjansedan dettastaten av
främjat frånvaraktig avkastning skogen. Lagstiftningenen v

på återbeskogninghar innefattat krav efter avverkning och
medelåldersransonering äldre och skog.av

långsiktigt måste påEtt skogsbruk bedrivas sättett som
inte strider förutsättningarde Mot denmot naturensom ger.

årbakgrunden infördes 1975 särskilda bestämmelser i
skogsvårdslagen med krav naturvårdenshänsyn till

på skogsvårdsmyndighetenintressen anmälanoch till av
planerade avverkningar. Vidare skärptes reglerna kring
användning kemiska bekämpningsmedel i skogsbruket iav
sådan utsträckning den har upphört. Bestämmel-näraatt nog

naturvårdshänsyn har efter hand utvecklats. Förserna om
tillämpningen skogsvårdsmyndig-dessa har den statligaav
heten bedrivit omfattande rådgivning och utbildning.en

1970-talets hänsynstagande till naturvårdens intressen
präglades huvudsakligen landskapet. Sär-av omsorgen om

årenskilt de har insikten ökat behovetsenaste attom av
mångfaldbevara biologisk i och skogsbruknaturen etten av

bygger de naturgivna förutsättningarna. s.k.Ettsom
ståndortsanpassat skogsbruk tillämpas i allt utsträck-större

Ståndortsanpassningning. innebär, brukningsmetodemaatt
till de lokala naturgivna förutsättningarna exempel-anpassas

jordmånvis och lokalklimat. Skogsmyndigheten utbildar
naturvård,landets skogsägare i ekologi och kartläggersamt

skyddsvärda sumpskogar och nyckelbiotoper. Särskilda
statliga medel har anslagits för naturvårdsåtgärder i skogs-
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budgetåret 1991urskogar. Förtill inköp bl.a.bruket samt av
ändamål.för dettamilj kr huvudsakligen92 anvisats 140har

1970-taletSkogsvårdsmyndigheten har sedan mitten ettav
genetiska hosför detsärskilt bevara arvetattansvar

skogsträden.
miljöområdetlagstiftningsåtgärderBland de som

följskogsbruket kansärskilt berör nämnas
Ãdellövskogarna får inteskyddade ochi södra Sverige är

såvåt skogsmark föromfattning. Dikningminska i attav
fårtillstånd skeoch intevirkesproduktionen kräverökasätt

förSkyddet de högstnaturvärden skadas.särskildaom
inland har förstärktsi Sverigesskogarnabelägna norra
klassats högstaareal urskogkraftigt. Av den som som

på någotskyddadi Sverige 75%skyddsklass sätt.är nu
svenska skogarnaallvarligt hot demycket ärEtt mot

kväveföreningar,svavel- ochfrämstluftföroreningama, som
ochpå övergödningskador skogenorsakar direkta samt

långsiktiga följd.skadormedmarkförsuming sommer
pågår vitaliserings-med kalkning ochförsökStorskaliga

lösassikt endastProblemen kandessa marker.gödsling av
ochi Sverigeföroreningarminskade utsläpp avgenom

näraliggande länder.

Energi
långoch siktkortmål i SverigeEnergipolitikens är att

på omvärldenenergi medtillgången ochtrygga annan
godfrämjasHärigenomkonkurrenskraftiga villkor. en

EnergipolitikenSverige.utveckling iekonomisk och social
tidigareifrån miljö kan bära. Somutgå vad ochskall natur

kärnkraftenbeslutatsvenska riksdagenhar dennämnts att
tillmöjlig med hänsyni den taktskall avvecklas ärsom

upprätthålla sysselsättningkraft förelektriskbehovet attav
år 2010.reaktorn skallvälfärd. sistaoch Den stängas senast

energisys-elförsörjning skallLandets etttryggas genom
på varaktiga,utsträckning grundasmöjligai störstatem som

effektivenergikällorinhemska och förnybarahelst samt en
på ochsäkerhetenergihushållning. skall ställasStränga krav

utveckling allvid användning ochmiljön avomsorg om
energiteknik.

förutsättningardeRiksdag och regering somanger
ifråga energibe-arbeta inom bl.a.kraftföretagen skall om

styrmedel i formmiljöpolitiskaskattningen och t.ex.avom
Energiproduktionsanlägg-miljöavgifter och utsläppsnormer.

miljö-skyddslagen. Lokaliseringenenligtningar prövas av
naturresurslagen.enligtdessutomanläggningar prövasstörre
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De orörda älvarna och de älvsträckor riksdagen harsom
frånundantagit utbyggnad skall skyddas fortsättnings-även

vis. Utbyggnaden vattenkraft begränsas därmed till högstav
de mindre utbyggnadema i den riksdagen antagnaav
vattenkraftsplanen.

frånUtsläppen svavel el- och värmeproduktionen iav
Sverige har tvåminskat kraftigt de decennierna.senaste
Under ocksåtidsperiod minskade utsläppensamma av

frånkolväten energiproduktionen. E1- och vänneproduk-
tionens svavelutsläpp har minskat med drygt 70% årsedan
1980. frånUtsläppen svaveldioxid förbränning fossilaav av
och andra fasta årbränslen uppgick 1988 till 100 000 ton.

Utsläppen koldioxid och kväveoxider vid produktionav
årel och har sedan 1980 minskat medvärme 40%av ca

respektive drygt 35%. frånUtsläppen kväveoxider för-av
bränning fossila bränslen och andra fasta bränslenav upp-

årgick 1988 till 65 000 totala kväveoxidutsläppenDe iton.
Sverige uppgick år till 396 000 De totalaton.samma
kväveoxidutsläppen har inte minskat lika kraftigt som
svaveldioxidutsläppen. De minskade utsläppen resultatär ett

energihushållning,ökad ökad användning biobränslenav av
övergångsvisolja el, producerad isamt att ersatts av

kärnkrafts- och vattenkraftsverk.
Luftkvaliteten i förbättratshar betydligt bl.a.tätortema

fjärrvärmen byggts övergångoch tillatt utgenom genom
lågsvavligt bränsle, effektivasamt att mergenom
förbränningsanläggningar används.

En del de inhemska bränslena ved, flisutgörsstor av av
frånoch andra restprodukter skogsindustrin. De inhemska

bränslena utgjorde 15% Sveriges totala energitillförselca av
år 1989, eller 64 TWh.

tvåBiobränslen har under de decennierna börjatsenaste
spela allt roll i fjärrvärmeverk och mindrestörreen
pannanläggningar. En fjärdedel det biobränsleav som an-
vänds ved och flis och från frånhärrör biprodukterär resten
förädling timmer och såsommassaved, lutar inomav massa-
industrin.

årUnder 1991 har beslutats förnybarade energi-att
källorna skall främjas investeringsstödbl.a. tillgenom
biobränsleeldade kraftvärmeverk, till utbyggnadstöd av
vindkraften och anläggningar för utnyttjandet solvärme.av
Utvecklingen storskalig vindkraft utvecklings- ochsamtav
demonstrationsprojekt rörande användning motor-av
alkoholer kommer ha hög prioritet vid fördelning stödav ur
energiteknikfonden, tillförs ytterligare medel.som

l januariDen 1991 belades de fossila bränslena olja, kol,
gasol bensinoch med koldioxidskatt. Redannaturgas, en
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på dieselolja höjts medskatten bensin ochtidigare hade ett
skatt belastarkoldioxidskatten. Dennabelopp motsvararsom

konkurrenskraftkraftvärrnenskraftvärrnen. förbättraFör att
såbeskattningen ändras kraftvärmen undantaskommer attatt

från påenergiskatt bränslen.
energianvändningenandel den totalaTransportemas av

två decennierna.Ökat kraftigt i Sverige under dehar senaste
också andel utsläppenDärmed har transportsektoms avav

Åtgärder på områdedettakväveoxider och svavel ökat.
behandlas i följande avsnitt.

Transporter
mål med miljöanpassaSom för arbetet transportsystemetatt

kraftigtskall begränsashälsofarliga effekternagäller deatt
miljöfarliga effekterna,2000-talet, detill början typattav
år 2010 trafikenselimineras tillförsurning skall attsamt

medklimatpåverkan skall i enlighettill begränsasbidrag
klimatstrategin.

målnå omfattar bl.a.Strategin för dessaatt

handlingsprogramförinternationellt arbete gemensammao
avseende trafik och miljö,

bränslen inom samtligafordon ochskärpta kravo
trañkslag,

åtgärder i trafikplaneringen,miljöinriktadeo
infrastruktursamhällsplanering med som gynnar eneneno

trafikplanering,miljöanpassad

infrastrukturinvesteringar isärskilda insatser, bl.a. storstä-o
transportornrådetpåutvecklingforskning ochderna samt

för bättre miljö.en

ocksåingår i strategin. DePrincipen kostnadsansvarom
skall i princip täckatrafikenavgifter äventas utsom av

denolyckormiljöförstöring, ohälsa,kostnaden för somm.m.
upphov till.ger

trafiken skaparinsiktenför strategin liggerTill grund att
växandestorstäderna.särskilt i Denhälsoproblem,stora
frånsärskilt utsläppenhälsofarliga utsläpp,trafikens

dieselfordonen, skall reduceras.
miljöinriktade20-års perioden har olikaUnder den senaste

svenska Kravåtgärder vidtagits inom det transportsystemet.
årsfr.o.m. 1971personbilar infördespå föravgasrening

långtgåendeårs modeller gäller1989modeller. Fr.o.m. nya
medregleradereduktion för bl.a.innebär ämnenkrav som
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70-80%. innebär också övergångDessa till blyfribensin.en
För närvarande 50% den bensin säljs blyfri.är av som

Ekonomiska styrmedel används tidigare förnämntssom
minska utsläpp svavel, kväveoxider och koldioxid.att av

bådeSärskilda miljöskatter har införts för bensin och diesel-
flyget.olja inom kvalitetsklasser påTre har införtssamt

dieselolja tvådär skattereduktion för de bästa.ges
Gränsvärdena för bullemivåacceptabel har också sänkts.

På det internationella området har Sverige deltagit i
arbetet inom den s.k. Stockholmgruppen, där alla EFTA-
länderna Island Danmark, Tyskland, Nederlän-utom samt

ingår.derna och Kanada Inom för detta samarbete harramen
överenskommelser rörande bilavgasföreskrifter tagits fram,

utgångspunktvilka fungerar för de nationella reglersom som
länderna inför.

årCEMT 1989Inom resolution, pekar påantogs en som
åtgärderbehoven vidta ytterligare för förbättraatt attav

energianvändning och miljöanpassningen Påi trafiken.
svenskt initiativ behandlades trafik- och miljöfrågoma vid

miljöministermötedet hölls för EG-EFTA igemensamtsom
november 1990. Detta resulterade bl.a i regeringarnaatt
förband sig samfällt medverka till skärpta krav för utsläppatt

skadliga ämnen.av
För uppbyggnad miljövänligt krävsett transportsystemav
miljöanpassad infrastruktur. påbörjasdetta syfteIen en

omfattande utbyggnad bl.a. järnvägsnätet.av
Investeringar skall i moderna kollektivtrafiksystemgöras

med fordon. städerna föregångareDe skall istorarena vara
framtagning teknik. aktiv trafikplaneringEn skallav ny
bidra till minskade hälsoproblem i speciellttätorter,
storstadsområden, påverkanoch till minskad på ochen
förstörelse kulturminnesmärken. Försök med alternativaav
drivmedel el eller etanol bedrivs i storstadsre-naturgas,som
gionema.

Sveriges ambition tillsammans med övriga länder iär att
Västeuropa skärpa avgaskraven för personbilar och lätta
lastbilar och bussar fr.o.m. 1996 till densnarast senastmen
nivå införs federalt i USA med från årsbörjan 1994som
modeller.

Som tidigare skall miljöklassystem införas förnämnts ett
bilar anknyter till det idag används försystemsomnya som

godkännande och kontroll fordons avgasrenings-av nya
anordningar.

Utsläppen koldioxid inom transportsektorn förav svarar
tredjedeldrygt dessa utsläpp. begränsning kommerEnen av

åtgärderske de rörande vägtrafiken redanatt genom som
åtgärderbeskrivits inom flyg- och sjöfarts-samt genom
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år 1990skatteomläggningenområdena. samband medI
innebarmed 35%. Dettadrivmedelsprisemaökade enca
för förstakoldioxidutsläppnedgång transportsektomsi

tio-årsperiod.pågången en

Industrin
industrinmålen för den svenskamiljöpolitiskafastställdaDe

sådanår till2000 skall begränsastillinnebär utsläppenatt en
nivå inte skada.miljön taratt

sekelskiftetprocessindustri tillmåletnå medFör att renen
utsläppsvillko-10-årigt förpåbörjas översynett avprogram

omprövningverksamhetermiljöstörandeför genomren
utifrån deskerOmprövningenmiljöskyddslagen.enligt

den bästametoderna ochmodernastedekunskaperna,senaste
tekniken BAT.tillgängliga

framgångsrikt miljöarbeteochomfattandeGenom ett
frånföroreningarhar utsläppenoch 80-talenunder 1970- av

förbränningsanläggningarindustri,punktkällomade stora -
liggertill dettakraftigt. Orsakernaminskatreningsverkoch -

år miljökrav1969 och demiljöskyddslagens tillkomstidels
i struktur-hjälp, delsmed lagenskunde ställasdäreftersom
lades ned.anläggningaräldreinnebaromvandlingen attsom
övergånglett tillprocessförändringarharföretagenInom en

många industrierresurssnålare Iochtill energi- processer.
råvamåtgångensamtidigtöka,produktionen kunnathar som

produktio-dettaexempelminskat. Ettutsläppen äroch att
användningenmedanhar ökat,blekt avpappermassanen av

material i blekningsprocesserorganisktoch utsläppklor av
minskat.kraftigt har

begränsa denytterligaremedfortsatta arbetetDet att
tillkomma nedinriktasutsläppindustrinssvenska att

Utsläppeninte skada.nivåer och hälsasådana miljö taratt av
organiskastabilamiljöfarliga ämnen,ochhälso- ämnen som

från skallindustrinkväveoxiderochtungmetaller, svavel
10-åriga omprövningsprogram-för detinomminskas ramen

met.
frånframför allti SverigehärrörorganiskaStabila ämnen

substans.klorerad organiskutsläppskogsindustrins av
skalltekniktillgängligabästatillämpningenGenom av

från branscher begränsassamtligadessautsläppen ämnenav
forskningnivåer inte skada. Fortsattsådana miljöntill taratt

enskildautsläpp ochmassaindustrinseffekternakring av
nåförnödvändig, bl.miljöegenskaperföroreningars är atta.

organiskanivå kloreradeutsläppenvid vilkenkunskap avom
påverkar miljön.längrefrån skogsindustrin inteföreningar

omprövningsplanen.iSkogsindustrin prioriteras
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såvälUtsläppen metaller kan hot miljönutgöra ett motav
hälsa. Betydelsefulla utsläppskällor för imetallersom

Sverige stålverk,järn- och metallverk,är gruvor,
ytbehandlingsanläggningar markområdenförorenadesamt
och gruvavfallsupplag. frånPunktutsläppen dessa källor

ocksåskall nivåer påverkanbegränsas ned till där miljö
Åtgärdereller hälsa inte sker. kvicksilver, kadmium ochmot

bly kommer speciellt prioriteras. metallerFör andra änatt
påslagdessa gäller tills vidare maximalt 50-200 i%ett om

förhållande nivåtill bakgrundsvärdet acceptabel isom
miljön. Ytterligare forskning och insatser i form av
miljöövervakning förkrävs belysa vad acceptabalaäratt som
utsläpp för dessa metaller.

Utsläppen frånsvavel och kväve el- och värmepro-av
duktionen kommer begränsas svavelskattatt attgenom en
och kväveoxidavgift införs. ekonomiskaDessa styrmedelen
omfattar dock industriella För minskaattprocesser.

frånutsläppen svavel och kväveoxider industrin kommerav
istället vid omprövning utsläppsvillkor krävasatt attav

åtgärderutsläppsbegränsande vidtas motsvararsom samma
kostnad kg minskat utsläpp svavel eller kväveoxiderper av

påställs energianläggningar.som

Varuproduktionen
förFörutom omprövning gällande utsläpps-programmet av

villkor inom industrin, inriktas miljöarbetet under 1990-talet
miljöpåverkan frånbegränsa användningenmot att av varor

nivåoch uppkomsten avfall till förenlig medärav en som en
långsiktigt hållbar uppnå måsteutveckling. För dettaatt
bedömningar påeller produkts effekter miljönav en varas

påredan ide- och utvecklingsstadiet. Hänsyn börgöras tas
miljöpåverkan fråntill under hela dess livscykel.en vara

har blivit allt långsiktigaDet uppenbart ochatt storamer
miljöproblem kopplade till utvecklingen samhälletsär av

Ett växande problem därvid spridningenvaruströmmar. är
och upplagringen miljöfarliga främst tungmetallerämnen,av
och stabila organiska den och ökandeämnen, storagenom
mängden kemiska och föreningar används iämnen som
varuproduktionen. sig tillDet 10 000 20 000rör ämnenom
och mellan 50 000 och 60 på000 kemiska produkter enbart
den svenska marknaden.

Förekomsten miljöskadliga i varuproduktionenämnenav
betydligt de nuvarande utsläppen till Enär större än naturen.

växande mängd stabila miljö- och hälsoskadliga ämnen
ackumuleras i byggnader, Dessa ämnen utgörvaror, osv.
oftast inget hot miljön under användningen kan, närmot men
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från avfallsdeponierochkasseras, spridas i markde vatten
påeller sätt.annat

oftaproblem förenat medEtt är attannat varor nya,
tillkommerkända ochotillräckligt ämnesämnen grupper

blandasoch delkomponenteranvändning och olika ämnen
såtekniskt alltmer komplexatill kemiskt och varor,samman

försvåras.återvinning avfallshanteringochatt annanex.
miljöpåver-sitt arbete medSverige breddar varomasnu

ytterligare stärka producentansvaretMetoder förkan. att
utvecklas.

förestår och konsum-innan varuproduktionarbeteEtt stort
på riskeras.så hälsa eller miljön inteskadortion attanpassats

samverkan föreffektiv internationellkräverarbeteDetta en
varaktiga resultat.att ge

förebyg-kemikalielagstiftningen harsvenskadenI en
huvudprinciper producent-uttryckts igande grundsyn tre -

omvända bevis-och densubstitutionsprincipenansvaret,
bördan.

bl.kemikaliekontrollen innebärinomProducentansvaret a.
egenskaperutreda kemikaliernasskyldigaföretagen är attatt

åtgärderförebyggandeskaderisker ochoch informera omom
från miljöskyddssynpunkt.hälso- ochbetydelseav

med ingri-inteTillsynsmyndigheterna behöver vänta ett
innebäramisstänksotillräckligt kändpande mot vara, somen

undgå restrik-förbud ellereller miljö. Förfara för hälsa att
måste densådan producenten enligttioner för om-en vara

långt misstan-så möjligt bevisabevisbördan detvända är att
ogrundad.ken är

hanterar ellersubstitutionsprincipen har denEnligt som
grundläggande förproduktkemiskimporterar ett ansvaren

farliga.mindreoch produkterbyta farliga ämnen motutatt
utsträckning ianvändas i ökadprincip kommerDenna att

använd-kemikaliekontrollen för minskatillsynen inom att
miljöfarligahälso- ochningen ämnen.av

kemikalieinspektionen,tillsynsmyndighet,centralEn ny
lagenden gällandei samband medinrättades att omnu

årkraft 1986. Inspektionenträdde iprodukter LKPkemiska
påsåväl kemikalier.miljöaspekterför hälso-har somansvar

på kemiskaavgifterfinansierasKemikaliekontrollen genom
bekämpningsmedel.ochprodukter

sammanhang drivit kravinternationellahar i olikaSverige
kunskaper ochoch bättrepå tillförlitliga analyser avmer

viktkemikalier. arbetedokumentation Detta är storavom
vilka vi harkemikaliermängdenmed tanke den stora om

från miljösynpunkt.hälso- ochotillräckliga kunskaper
frågan använd-också begränsadrivitSverige har attom

internationellt.miljöfarligahälso- ochningen ämnenav
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nationella arbetet avveckla användningenDet med att av
gårhälso- och miljöfarliga in i intensivareämnen ettnu

såskede. Avvecklingsplanen för CFC vidgas samtligaatt
bryter ned ozonskiktet avvecklas eller kraftigtämnen som

fastställs för vissa hälso-begränsas. Nya avvecklingsplaner
och miljöfarliga änmen.

och miljöfarliga kloreradeAnvändningen vissa hälso-av
från år 1993. Användningenlösningsmedel avvecklas av

någotdessa lösningsmedel skall med undantag upphöra helt
år och miljöskadligatill 1995. Användningen vissa hälso-av

också Målettillsatsmedel i plaster kommer begränsas. äratt
sådanaanvändningen tillsatsänmen har negativatt som en

inverkan hälsan och miljön skall avvecklas.
Användningen tungmetallema kvicksilver, kadmiumav

påkraftigt och skall sikt upphöra. An-och bly begränsas
och begränsas specifikavändningen arsenik kromav genom

åtgärder.

Avfall
produktion användning upphov tillAll och av varor ger

avfall. Avfallet medför miljöproblem.allt störreett
svårt för avfallsdeponier.i dag hitta platserDet är att nya

för tättbefolkade, högindu-Framför allt detta problemär ett
emellertid blivit kännbartstrialiserade länder. Problemet har

på håll befolkade Sverige.vissa i det glestäven mer
med bl.a. kvittblivningenDiffusa utsläpp, i samband av

produkter, spelar allt relativ rolloch kemiska störrevaror en
tillståndet miljön. komma till med dessaför i För rättaatt

målinriktatlångsiktigt förebyg-diffusa ochutsläpp krävs ett
gande arbete.

kraftigtavfallshanteringen förändrades underDen svenska
miljön och1970-talet till följd ökad om enav en omsorg

hanteringen avfallet.ökad medvetenhet brister i Detavom
årrenhållningsansvaret omfattar sedan 1980kommunala

såväl den slutliga behand-insamling och borttransport som
Frånhushållsavfallet. 1970-talet börjadelingen slutet avav

byggasomfattande lokal insamling och glas attpapperen av
återvinningenhar idag bred anslutning ochSystemet ärupp.

föranlett högaKraftigt skärpta miljökrav, bl.a.hög. av
sopförbränningsanläggningarinfördes för alladioxinutsläpp,

1980-talets andra hälft.under
År avfallsprogrammet,riksdagen det s.k.1990 antog vars

innehållmålsättning avfallets volym ochövergripande är att
och behandlingen detfarliga skall begränsasämnen att avav

ändå förbättras. dettaavfall uppkommer skall I programsom
upphovdenbetonas producentens att som geransvar genom
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stå i samband med avfalls-avfall skall för kostnadernatill
hanteringen.

påifrånutgår ochAvfallsprogrammet att processervaror
frånsikt skall bli början.rena

innehåll minskasfarliga skallAvfallets ämnen genomav
substitutionsprincipen ochökad användning attgenomav

imiljöfarliga begränsasanvändningen hälso- och ämnenav
och produkter.varor

källsortering och för kommu-satsning ökadEn rätt
stimuleraavfallsavgifter skalldifferentifera sinaattnerna

Måletåteranvändningåtervinning avfall.underlätta äroch av
avfall skall haoch deponeringförbränning osorteratatt av

år 1993.upphört vid slutet av
sammansättning kommermiljöfarliga avfalletsDet att

användningeni takt medförändras till det bättre att av
avvecklas helt.begränsas ellersärskilt miljöskadliga ämnen

internationella regleraktivt i arbetet medSverige deltar
Utgångspunktenmiljöfarligt avfall.och kontroll är attav

såmåste avfall, detför sittvarje land attegetta ansvar
från miljösynpunkt korrekthälso- ochbehandlas sätt.ett

införs i lagenkemikalierSärskilda regler export omom av
miljöfarligt avfallförReglernakemiska produkter. export av

har skärpts.
kontrollBaselkonventionenratificeraSverige att omavser

slutligt omhänderta-ochgränsöverskridande transporterav
förkommer verkafarligt avfall. Sverigegande även attattav

och konventionenratificerar konventionenfler länder att
destruk-uppföljningsärskilt med avseendestärks, av

tionsåtgärder utomlands.
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lgåLdÖMEDVETANDE
SAMHÄLLSOMDANING

Utveckling miljömedvetandeettav

framgångsrik måstemiljöpolitik baseras starkt ochEn ett
från måstepersonligt känt stöd medborgarna. Politiken

uppfattas meningsfull, effektiv och rättvis. blirDettasom
påsärskilt viktigt kommer in de globala problemen,när man

långsiktig.hotbilden uppfattas diffus ochdär som
närliggande miljömedvetande och accepterandeEtt av

åtgärder så svårtkanske inte stimulera.olika slags Manär att
relativt konkreta resultat gjorda insatser, kanske rentser av

svårarepå medellångkort eller sikt. blir betydligtDet närav
det handlar ingrepp i den dagliga livsföringengöraattom

långsiktigaeller bekämpa globala och miljöhot. Här krävsatt
påverkan,aktiv inteutbildning, informationsinsatser och

frågorminst frivillig-organisationer. När dessagenom
ihågkomma Sverige ända indiskuteras det viktigtär attatt

på århundradedetta underutvecklat hörn Europa.ettvar av
framgångarStormaktstidens militära 1600-talet och enstaka

från skapade kanskekoppar Falun,exportvaror, typ en
illusion storhet; basen fattigt bondesamhälle.ettav men var

industrialiseringen i och USA under andraMed Europa
hälften 1800-talet vidgades klyftan, den emigra-storaav

påtionen till USA denna situation.ett symptomvar
andra sidan denna relativa underutvecklingDen av var en

pådominans för näringarna landsbygden. Större städer iklar
internationell bemärkelse fanns knappast i Sverige. Männis-

levde och klimatets växlingar.korna Dennära naturen
någotbalansen uppfattades naturligt ochekologiska som

självklart.
Både fattigdomen och känslan förminnen den relativaav

väldiga samhällsom-levde kvar länge under dennaturen
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påvandlingen 1900-talet. födda in 60-taletBarn hade
direktkontakt med människor kunde berättaännu ettsom om

återanvänd-helt Sverige. Försiktighet konsumtion,iannat
ning olika slag honnörsord i miljödebatten,ärav som nu-
tedde sig naturligt och självklart, i samhälleäven ett som

nåttredan före andra världskriget hög allmän standard.en
Så kom 1950- och 1960-talen med mycket snabben

ekonomisk tillväxt. andra världskriget skonadeDen av
svenska produktionsapparaten kunde utnyttja snabbt expan-
derande exportmarknader, världskonjunkturen var gynnsam,
och internt gick tillväxten hand i hand med sociala reformer,

välstånd.kunde trygghet och Detgaranterasom var
rekordåren, också definitivinnebar brytningsom en mera
med de gamla attityderna.

kraft.Det konsumtionssamhället kom med fullvar nu som
Det gällde köpa och konsumera, slit och släng blevatt

för-parollen. Marknadsföringen blev allt effektivare, nya
samhäl-packningar och försäljningsmetoder revolutionerade

let. Bilägandet blev allmänt, livsstilar skapades, i stornya
Fåutsträckning präglade amerikanska förebilder. taladeav

tillväxtens eller miljöeffekter. tidDetgränserom om var en
svenskarna hyste obegränsad och kanske litetnär även en

naiv utvecklingsoptimism, ytterligare förstärkt min-attav
från fattig-Sverige fortfarande fanns kvar.nena

Så 1960-talet.korn tendenser slutet Ungdoms-avnya
pårevolten 1968 i hela reaktion bl.a.Europa konsum-var en

tionssamhällets avigsidor. Sverige tog den sig klara uttryckI
i Vietnam-rörelsen och i den begynnande miljörörelsen.
Också i den politiska debatten märktes reaktionen.

tillingen tillfällighet Sverige initiativetDet att togvar
FN-konferensen fortfarande i kollektiva1972. Här fanns det

köpfesten inte kunde fort-undermedvetna känsla atten av
vår hållbarlivsstil inte i globalt perspektiv.sätta, att ettvar

kanske rimligt antydningar till begreppetDet är säga attatt
tid.sustainable development fanns med redan vid denna

framåt för iKonferensen kraftig skjuts miljöarbetetgav en
mångaSverige. detta fanns i avseendenFör ett gynnsamt

välstånd.utgångsläge befolkning, ekonomisktvälutbildad
försocial trygghet, gammal tradition respekt naturen.aven

också mångaföraden bakgrunden har vi lyckats iMot en
miljöpolitik. det finns anledningavseenden framsynt Men att

också granska problemen och begränsningarna.
harProblemet med de globala hotens diffusa karaktär

åtgärder genomföras kravredan Om ska ställsnämnts. stora
på vetenskapliga underlaget. Därför har exempelvisdet

på klimatområdet sålPCCs varit betydelsefull.insats
meningsfulla insatser skall iEtt krav görasärannat att
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andra länder. Koordinering det internationella planet blir i
allt utsträckning förutsättning för opinionsstödstörre ien
den nationella politiken.

på långDet handlar sikt ändra livsstilen. Dettaatt ärom
nödvändig mycket besvärlig operation. Livsstilen ären men

inte bara individuell angelägenhet. djuptDen rotad iären
samhällets värderingar infrastruktur.och Förändringar kan
endast genomföras tiden måstemänniskors behand-över oro
las med respekt.stor

Ytterst blir miljöpolitiken del den grundläggandeen av
inriktningen ekonomisk politik och sociala förändringar.av
Miljöhänsynen skall därför utformningengenomsyra av
andra politikområden. Men detta ingenting uppnåsär som

problem inte heller i land Sverige medutan ett som en
tradition god samförstånd.koordination och Att ävenav

mångaSverige sina i avseenden förutsättningargodatrots
samordningsproblem vid utformningenmöter miljö-av

politiken bör leda förståelsetill för problemen i andra länder.
måste ocksåDetta påbasen för arbetet skapa denattvara

medvetenhet i breda lager krävs för kunna överblickaattsom
de globala utvecklings- och miljöproblemen och samtidigt

för de krav långsiktigaställs i detöppen överlev-vara som
nadsperspektivet.

Utbildning och information
Utbildning och kunskap grundläggande betydelse förär av

varaktigt kunna förändra attityder och handlingssätt hosatt
medborgarna.

miljöfrågorKunskap kommer vikt istörreattom ges
på nivåergrundutbildningen alla i Sverige. Miljöutbildning

införs läroplanema bådei för grundskolan och gymnasiet.
Miljöfrågoma ocksåskall ökat i all grundläg-utrymmeges
gande högskoleutbildning. ökad satsning fortbildningEn

lärare utbildning för miljö- och hälsoskydds-samtav
sektorn skall för efterfrågan påden ökadegöras mötaatt
kompetent personal.

det fria ochI frivilliga folkbildningsarbetet finns speciellt
goda möjligheter nå med kunskaper till mycket bredaatt ut
folkgrupper. Studieförbund och folkhögskolor anordnar
kurser där miljöstudier utifrånbedrivs olika perspektiv.

ifrågaViktiga bidrag kunskapsspridning och attityd-om
påverkan ocksålämnas näringsliv och fackföreningsrörel-av

liksom den vetenskapliga världen.sen av
Arbetet med främja säkerhet och hälsa i arbetsmiljönatt

viktig del i politiken för god livsmiljö.är De anställdasen en
medverkan liksom fackligade organisationemas engage-
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fackligaDearbete.inslag i dettacentralavaritharmang
GenomSverige.välorganiserade iorganisationerna är

haskyldigarbetsplats ettvarjearbetsmiljölagen attstörreär
gällervadbefogenheteromfattandemedskyddsombud,s.k.
miljöinreochSamspelet mellanhälsa.arbetsmiljö och yttre

stärks nu.
flyttatutsträckning närmarehar iMiljöproblemen stor

förändradEnsvårare lösa.blivitoch harindividen att
bedömakunnalösningar. För rättproblembild kräver attnya
riktningiutvecklingenpåverka rättochvalmöjligheterolika

miljöförhållandeninfomiationkorrekttillgången tillär om
miljömärkning,Positivnödvändig.miljöpåverkanoch som

ochproduktermiljödeklareradepå nordisk bas,införsnu
i kunskapsupp-inslagviktigamiljöfarlighetsmärkning är

förharoch importörerTillverkare attbyggnaden. ansvar
tillgängliga.finnsmiljöegenskaperolikakunskap varorsom
naturligtskall detproducenter attochkonstruktörerFör vara
påredanmiljöfarlighetolika komponentersvärdera

konstruktionsstadiet.
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MIUÖ BISTÃNDOCH

iljöinsatserM deti svenska utvecklingssamarbetet
År 1988 fattade den riksdagensvenska beslut ävenattom
miljömål skall uppfyllas i det svenska biståndsarbetet. Inom
det övergripande biståndsmålet höja de fattiga folkensatt
levnadsnivå miljömåletskall spela kompletterande ochen
förstärkande förhållanderoll i till målen.de övriga Miljön

alltsåbetraktas inte särskild sektor.som en
Hela det biståndsarbetetsvenska bygger numera

insikten bärkraftig utveckling åstadkommasendast kanatt en
med framsynt hushållning med ochnaturresurseren omsorg

miljön. Avgörande för vilken utsträckning Sverige kanom
bidra till sådan samhällsutveckling i u-ländema förank-ären
ringen och helheten i insatserna. För uppfyllaattav ett
miljömål krävs därför inte enbart särskilda miljöinriktade
insatser. Miljömålet måste biståndsverksamheten.prägla hela

Sedan årbeslutet 1988 miljömålet biståndsarbetetiom
har bredden miljösatsningama ökat den traditio-.utöverav
nella inriktningen på mark- och skogsvård. Miljölagstiftning,

miljövårdmarin och biologisk mångfald påexempelär
områden förstärkts åren.de senastesom

Öst-Bistånd till miljövårdsåtgärder ochi

Centraleuropa
Våren 1990 beslutade den svenska riksdagen miljardatt en

Öst-kronor skall användas för samarbete med och Central-
treårsperiodenunder 199091-199293 900europa varav

milj.kr. finansieras biståndsanslaget.över Omkring 400
milj.kr. förväntas gå till miljösamarbete olika slag.av

Öst-Rapporter den alarmerande miljösituationen i ochom
Centraleuropa liksom ländernas önskemål snabbtattegna om
kunna förbättra miljön har spelat avgörande roll fören
uppläggningen samarbetet.av
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frågornaglobalaoch deMiljöbiståndet
ochmiljönhotenofta deu-ländemaI är motstora
människorFattigafattigdomsrelaterade.naturresursbasen

förutnyttjandehållbarticketilltvingas naturresurserett av
livsmedel,behovakutatillfredsställakortsiktigtatt av

fattigdomsrelateradedenbrännved Utöver rentetc.
kommer-många u-länderpågår också iresursförstöringen en

fallPå lång och i vissasikt, ävenöverexploatering.siell
framtidaför dengrundenrovdrift undanslår dennasiktkort

utvecklingen.
ozonnedbrytande sub-utsläppi-ländemasPrecis avsom

på deneffekternegativatilllederväxthusgaserochstanser
naturresurshante-iså sammanbrottmiljön, hotarglobala

dramatiska konse-tillledau-ländemamiljön iochringen att
mångafinnssåväl globalt. Detregionaltkvenser exem-som

sambandkatastrofalapotentielltochinveckladedepel
naturresursförstöringochmiljöråder fattigdom,mellansom
å den andra.politisksocial ochå sidan samt oroena

ökadeu-ländemaintresseglobaltdärförDet attär ett ges
påsinamiljö ochsin etthanteramöjligheter naturresurseratt

hållbartlångsiktigt sätt.
tekniköverföringochökadstår klartheltDet att resurs-en

u-ländernaföru-ländemafrån tillmåste i-ländema,ske att
hållbaråtgärder förverkningsfullavidtakunnaskall en

forainternationellaidärför aktivtverkarSverigeutveckling.
uppnå FNdetskallOECD-länderövrigaför även avatt

BNP.biståndsmålet 0,7%uppsatta avom
miljöbiståndet börvidareuppfattningensvenska ärDen att

så tillkommandehelhetsperspektiv,utifrån att resurserettges
utveck-u-ländemasfrämjarpå bästin detkan sättsättas som

integrerad delmåsteMiljöinsatsemaling. avenvara
fonderSärskilda-ansträngningama.utvecklingspolitiken och

helhetsperspektivdettaför miljönbiståndsinsatsereller utan
såvälfrånresursutnyttjandeineffektivttillledariskerar att

biståndssynpunkt.miljö- som
ochplaneraskall kunnaeffektivtsjälvau-ländemaFör att

miljö- ochmåste derasmiljöinsatsergenomföra egen
krävs dessutomSatsningarstärkas.naturresursförvaltning

utbildning.ochforskninginom
u-ländemaverksamhet igäller FN-systemetsdetNär

finansierings-centraltrollsinUNDPkommer somgenom
irollviktigha ävenbiståndsverksarnhetför FNs att enorgan

ocksåFAO, harfackorganen,fortsättningen. Vissa t.ex.av
internationellaförSverige verkarbiståndsuppgifter.viktiga

FN-systemet.resursförstärkningaröverenskommelser avom
skallför FNförutsättningförstärkningarSådana är atten
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kunna leva till de ökade krav kommer ställasattupp som
inom utvecklingsarbetet.

internationellaDe finansinstitutionema Världsbanken-
och de regionala utvecklingsbankema har under de senaste-

årentio kommit spela allt viktigare roll. När det gälleratt en
resursöverföringamas storlek överskuggar de FN-organisa-

Överföringamationen. sker huvudsakligen form lån,i av om
mycket villkor.än För närvarande har institu-gynnsamma

tionerna utlåningsvolym drygt 28 miljarder USDen per
ar.

Även de regionala bankerna bygger för närvarande upp en
betydande kapacitet för systematiskt integrera miljöhän-att

i sin verksamhet.syn
Världsbanken har tillsammans med UNEP och UNDP

utarbetat förslag särkild miljöfond, såden kalladeett om en
Global Environment Facility GEF, för åtgär-finansieraatt
der i u-ländema globala miljöproblem. Sverigemot ser
positivt tillkomsten GEF och kommer årunder 1991av

bidra till fonden med drygt 60 mkr.att

816-11-0688
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PÃSYNSVERIGES
OCHUNCED

RESULTATDESSPA

Utgångspunkter
måste behandlautvecklingmiljö ochFN-konferensen om

svenskautvecklingsperspektiv. Denmiljöfrågoma bretti ett
konferenshandlingsinriktaddärföreftersträvarregeringen en

åtgärdsprogramområden fastställer konkretapå olikasom
målen, finan-uppnå hurförmål, tidtabellerprecisamed att

skallinstitutionelladetske och hurskall ansvaretsiering
fördelas.

inledda klimat-deregeringensvenskaDen att nuanser
tillkonventionförhandlingarnaochförhandlingarna om en

såbedrivasmångfalden skallbiologiskaför den attskydd
konferensen.vidundertecknaskankonventionerdessa

vidBeslutsstrukturen UNCED

1991mars-apriliandrakommitténsförberedande möteVid
UNCED,vidför beslutstrukturrådde bred enighet enom

ochgeneralsekreterarekonferensensföreslagits somavsom
sammanlänkande element;olikaföljandeomfattar mensex

deklarationellerI. uttalandeCharterEarth ett om-
människorsochför nationersprincipergrundläggande
undertecknastill jorden,varandra ochförhållande till att av

konferensen.vidstats-regeringschefer

för2. arbetsprogramöverenskommet21Agenda ett-
medsamfundetinternationellaoch för detregeringama

förutvecklingsprioriteringarmiljö-ochcentralainriktning
ochseklet,i det 21avidare in1993-2000 ochperioden som
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innehålla målsättningarskall mål,och precisa institutionellt
och kostnader.ansvar

3. Finansiella särskilt och additionellaresurser, nya
till u-ländema för miljödimensionen iresurser

utvecklingspolitiken.

4. Teknologi för underlätta allmänett attprogram-
tillgång till miljövänlig teknologi stöd till institutionellsamt
kapacitetsuppbyggnad i u-ländema.

5. frågor,Institutionella förstärkning existe-närmast av
rande institutioner och särskilt UNEP.processer,

6. Konventioner klimatförändringen och skyddetom av
mångfalden,den biologiska åtgärderoch för att stoppa

avskogning och stödja beskogning.

Svenska ståndpunkter
det följandeI redovisas preliminära och översiktliga svenska

positioner förhållande till de elementen för beslut vidsex
konferensen på detta stadium i förberedelseprocessen. Dessa
positioner kommer självfallet löpande och utveck-prövasatt
las.

Earth CharterI.

Enligt svensk mening bör Charter detta slagen av vara
kort och kärnfull slåoch tydligt fast alla nationers och
människors för den jorden. Den böransvar gemensamma
omfatta både nationers och individersgruppers rättigheter
och skyldigheter i detta Utgångspunktenavseende. bör
vidare slå vakt Stockholmsdeklarationensattvara om cen-
trala element, särskilt paragraf 21.

Agenda2. 21

Enligt svensk mening kan begreppet Agenda 21 bli ett
verkningsfullt åtgärderredskap för efter 1992. Det dockär
angeläget undvika alltför centralistisk och hierarkiskatt en
struktur, med samordnande överbyggnader.nya

I grunden bör Agenda 21 bygga principerna i Earth
Charter, målutvecklas till för det internationellasom
samfundets och regeringarnas åtgärder, fastställdamed
tidsramar åtgärdernasoch kostnadsberäkningar för genom-
förande. Graden måsteprecision i besluten med nödvän-av
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måste fastutgångspunkten läggavariera,dighet attvaramen
åtgärder skallförhandlingarförtidpunkter när varaom

sig väl förAgenda 21 lämparStrukturen iavslutade.
olika sektorer,handlingsprogram inom transporter,som

såmåste flexibelstrukturenenergi, jordbruk Men varam.m.
fråga miljö, fattigdomåtgärdsprogram hälsa ochi t.ex.att om

befolkningsutveckling kanochmiljö, ävenoch naturresurser
genomförandet AgendatillMed hänsyninrymmas. att av

decentraliseras,behövanödvändighet kommer21 med att
allaAgenda 21utvecklingenmedverkan ikrävs aktiv avav

tydligt.börRegeringarnasberörda FN-organ. angesansvar
erfordraAgenda 21 kommerGenomförandet attav

kontrollfunktion,någon övervaknings- ochform nogasomav
institutionella diskus-måste för deninomövervägas ramen

sionen.

Finansiella Öresurser3.

miljöhotenmed de globalatillför kommaAnsvaret rättaatt
på industrialiserade länderna.dei främstavilar rummet

måste förstairesursöverföringar till u-länderYtterligare
miljöproblem,fattigdomsrelateradedehand som u-avse

själva prioriterar.länder
globala miljöfacilitetendenSverige nämnts attanser som

attraktivtoch UNEPVärldsbanken, UNDPmed är ett
vidgabörDetinstitutionellt övervägas attarrangemang.

globala miljöpro-andraomfattamandat tillGEFs ävenatt
roll iutvecklingsbankemasregionalablem. strävanDe att

hållbar bör utvecklasutvecklingåstadkomma varaktigten
förstärkas.och

måluppnåttfå FNzsländertillhör deSverige omsom
bistånd. diskussionenVitill officielltBNP0,7% attanserav

resursöverföringar inom UNCED-processenytterligareom
mellan givarländerna.bördefördelningrättvisbör bygga

additionellastår ochemellertid klartDet att resursernya
också okonventionellamåsteDärförkrävas.kommer att nya,

idiskuterasstuderas ochfinansieringsmetoderinnovativaoch
ideeroch allaUNCED prövas.processen,-

Teknologi4. 5,
teknologi-på klargörabör inriktasFörberedelsearbetet att
stårfrågeställningar issuesdimensionen i de som

Överföring teknologimiljövänligdagordning.UNCEDs av
förutsätt-avgörandeförmånliga torde intevillkor vara en
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ning för förbättra miljösituationen i u-ländema. finnsDetatt
få teknologiska i miljöpolitiken. Det viktigastegenvägar
torde kapacitetsuppbyggnad fönnå-utvecklaattvara genom

effektivt utnyttja miljövänlig teknologi.attgan
UNCTAD bör bidra till UNCED med studier belysersom

föreliggandeeventuella hinder formi patentav m.m. som
kan förhindra eller fördröja överföring miljövänlig tekno-av
logi.

Från svensk sida hävdas vidare bred definitionen av
begreppet överföring miljövänlig teknologi. Begreppetav
måste omfatta management teknologin, dvsäven av
mottagningskapaciteten. Avgörande för möjligheterna att
överföra och tillämpa miljövänlig teknologi är mottagar-
landets infrastruktur och kapacitet assimilera effektivtochatt
utnyttja teknologin. Vidare kräver teknologiöverföringen en
fungerande miljöpolitik.

Sverige har tagit initiativ till bilda internationelltatt ett
institut för miljövänlig teknik. Institutet- Stockholm
Environment Institute SEI har huvuduppgift attsom-
stimulera utveckling och spridning teknik bidrarav ny som
till lösa eller minska skilda miljöproblem. Institutet haratt
inlett arbete bl.a. frågorkring jordbrukets bioteknologi,om
teknik för anpassning till klimatförändringar globalsamt
energiförsörjning. Institutet samverkar med CEDUN -
sekretariatet i arbetet med fram förunderlag konferen-att ta
sen.

.Institutioner5.
Målet bör påbygga vidare existerande institutionellaattvara

med sikte stärka FN-systemets insatserattarrangemang
hållbardet gäller varaktigt utveckling.när UNCED-förbere-

delserna bör bl.a. i förslag hur FN-systemet kanutmynna om
förstärkas för bättre de ökade behoven internatio-mötaatt av

åtgärdernellt samordnade på miljö utvecklingsornrå-och
dena. För FN-organisationema skall bli handlings-att mer
kraftiga och de ökade krav världssam-motsvara upp som
fundet ställer områdendem inom dessa behövs bl.a. en
klarare arbetsfördelning mellan de olika organisationerna.
Vidare behövs effektivare stymingsformer inom de enskilda
organisationerna och säkrare finansiell grund för derasen
verksamhet. behandlingenI frågornade institutionella iav
UNCED pågåendebör beakta de reforrnsträvandenaman
inom särskilt inom deFN, ekonomiska och sociala ornrå-
dena.
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Konventioner6.

Klimazjförändringen
inledda klimat-svenska regeringen deDen attanser nu

så verkningsfullförhandlingarna skall bedrivas att en
vid konferensklimatkonvention kan skrivas under FNs om

miljö och utveckling i juni 1992.
åtaganden.konkretaKonventionen bör kompletteras med

anslutning tillutformas protokoll iDessa kan som
konventionen.

konferensen 1992.Vissa protokoll bör färdiga tillvara
åtgärderpåfrämst inriktas de omedelbarabörDessa som
åtgärdersådanaidentifieras Alternativt kan reglerasIPCC.av

konferensen. tidtabell böri En antasantagna avavprogram
långtgående protokoll.konferensen för arbetet med mer

såutformas den effektivt kan be-Konventionen bör att
klimatpåverkan. förstabör undertecknas iDengränsa av

påverkanrelativ klimatet.hand de länder har störstsom
sluts mellan begränsatMöjligheten vissa protokoll ettatt

bör inte uteslutas.antal länder OECD-kretsent.ex.- -
bygga försiktighets-Konvention och protokoll bör

fastlades vid BCE-principen precautionary principle, som
roll1990 och betona industriländemaskonferensen i Bergen

och ansvar.
måluppnå globalainternationella samarbetet förDet att

klimatpåverkan utgå från inter-begränsningar börför ettav
mellan i-länder ochrättvist Detta gällernationellt synsätt. u-

industrialiserade världen. Kraveninom denländer ävenmen
påså åtgärdernapå kan vidtasländerna bör ställas ettatt

till bl.a.rättvist med hänsynkostnadseffektivt och sätt
invånare till tidigare vidtagnautsläpp ochnuvarande per

åtgärder utsläppen.har minskatsom
åtgärder energi-omedelbara för ökadIPCCs förslag till

låga eller ingastimulans till energikällor medeffektivitet och
årssåvitt 1992möjligt preciseras tillkoldioxidutsläpp bör

konferens.
års konferens preci-1992Möjligheten bör tillprövas att

åtgärder jordbruks-förIPCCs förslag omedelbarasera
området metanutsläppen.minskar bl.a.som

få konventionsprotokollnödvändigtvidareDet är attatt
växthuseffektsådana ozonnedbrytande medomfatta ämnen

Montreal-tillfredsställande iinte regleras sättettsom
främst HCFC-föreningar.protokollet. gällerDet
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mångfald och bioteknikBiologisk
denmening bör konvention skyddEnligt svensk om aven

mångfalden miljöriktigt utnyttjandeochbiologiska ett av
för undertecknande vid konferensen.bioteknik föreligga klar

bevarande denbärande idé i konventionEn om aven
mångfalden enligt Sveriges meningbiologiska bör vara

uthålligtför bevarande ochnationella aktionsplaner nytt-
mångfald. med bevara biolo-biologisk Arbetetjande attav

områdenmångfald vissa liksomdirekt skyddgisk avgenom
uthålligtför nyttjandeframtagning metoder ett avav

nivå. måstemåste Varje nationske nationellekosystemen
uthålligtåtgärder forskning rörandeför stödjasjälvt vidta att

befolkningen, skapa behövligoch utbildanyttjande, motivera
denödvändig lagstiftning byggastimulans och samt upp

ändamålet.förinstitutioner behövssom
konven-nationella aktionsplanerAnvändningen gerav

omfatta deerfordras för kunnaden flexibilitet,tionen attsom
skydd biolo-förknippade medskiftande problem är avsom

mångfald delar världen.gisk i olika av
möjliggör fullgörandeNationella aktionsplaner ett av

mångfald varjebiologisk samtidigtåtaganden bevaraatt som
bibehålls besluta användningsjälvtnations rätt att avom

sina naturresurser.
både positiva och negativa sidorBiotekniken har sett ur

inom livsme-utvecklingsperspektivet.miljö- och Framsteg
växtförädlingjordbruksproduktion ochdelstillverkning, samt
tropiska sjukdo-möjligheter behandlamedicinskabättre att

i denmöjligheter kanexempelär rymmassommar
biotekniska utvecklingen.

förenad med risker. EttemellertidBiotekniken är även
särskildamodifierade organismer igenetisktexempel är att

naturligt förekommande Dethotfall kan utgöra arter.motett
får skydda sigländer möjlighetdärför angeläget allaär attatt

modifierade organismer kanutsättning äventyramot somav
fauna.flora ochderas

de möjlighetersjälvfallet önskvärt tillDet är att ta vara
förutsättning dock dettaden tekniken En är attger.som nya

beaktandekontroll och medunder betryggandesker av
och människan.till miljönstrikta regler hänsynom

skogsnugangarskydd för världens7.

för skyddBåde klimatkonvention och konvention avenen
världensmångfalden berörden biologiska nära även

sko-fallet gäller det tillsedet förstaskogsresurser. I att att
för i detkolupptag;fylla sin uppgiftkan som reservoargarna
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andra fallet handlar det globalt skydd för skogenettom som
rik källa för genetiskt material och livsrum för delstoren en
den vilda faunan och floran.av
Sverige påarbetet särskilt skogsinstrumentatt ettanser

eller samförståndglobalt global börconcensus anknytaett
till det upplägg för konventionen den biolo-använtssom om

mångfalden.giska Det innebär varje själv vilkaatt stat anger
riktlinjer skall gälla för avverkningen inom försom ramen
försiktighetsprincipen uthålligt utnyttjandeettom av
skogstillgångarna och med beaktande de åtagandenövrigaav

kommer gälla för enligt instrumentet.att parternasom

akfivifefen-iiizäiéjliÅttgiiliiöii .iMilitära
Frågan militära påaktiviteters inverkan miljön och denom
militära sektorns resursförbrukning både finansiellt och i-
övrigt har diskuterats i de förberedelserna.svenska En-
särskild FN-studie hur militära kan användas förom resurser
miljöändamål genomförs f.n. underexpertgruppav en
svenskt ordförandeskap. Studien kommer läggas fram föratt
FNs generalförsamling 1991.

De militära aktiviteterna har relevans i UNCED-perspekti-
bakgrund den omfattande miljöpåverkan och denvet mot av

resursförbrukning dessa ocksåaktiviteter medför, istora som
fattiga länder. De direkta miljöeffekterna nedrustningen,av

i form giftigt avfall, kan motivera åtgärds-särskildat.ex. av
nationellt och internationellt.program,

allvarliga miljöeffekternaDe Gulfkriget har visat deav
påskador miljön orsakas modern krigföring. Detsom av

allmänna förbudet i det första Geneveprotokollet mot an-
vändning stridsmetoder eller stridsmedel syftar tillav som
eller förväntas långvarigakan medföra omfattande, svåraoch
skador påverkarden naturliga miljön, vilket hälsa och
mänsklig överlevnad, har inte respekterats.

mångadelvisDetta konsekvens det faktumär atten av
länder inte anslutit sig till detta årsprotokoll till 1949
Genêvekonvention för offrenrörande skydd i internationella

ocksåväpnade konflikter. följd förhållandetDet detär en av
det allmänna förbudet inte vidareutvecklas till konkretaatt

och detaljerade förbud användning vissa stridsmedelmot av
eller bekämpande målsärskilda vilket medför särskiltav
allvarliga miljöeffekter. Som exempel kan nämnas angrepp
på kämkraftanläggningar kan lägga miljön öde försom
överskådlig tid. Ett exempel bekämpande ke-ärannat av
miska industrier använder eller producerar särskiltsom
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miljöfarliga kemikalier. Sverige har tagit initiativ i FNs
generalförsamling till diskussioner åtgärder för attom
minska riskerna sådana attacker.av

Sverige har frågantagit militära aktiviteter ochupp om
miljön i FNs miljöstyrelse. Ett förslag till beslut har lagts
fram, vari miljöstyrelsen slår larm till regeringama om
behovet åtgärder.vidta Olika förhindra miljö-att sätt attav
farlig krigföring, inte minst bakgrund miljöeffekternamot av

Gulfkriget, bör studeras regeringama. Studierna börav av
led i aktiva förberedelser för förhandlingarettvara ettom

internationellt juridiskt instrument innebär detalje-som mera
rade förbud användning stridsmetoder och stridsme-mot av
del medför allvarliga skador miljön.som

Svenska bidrag till UNCED if
,

del svenska förberedelserna för konferensen, ingår också
olika studier, för belysa och fördjuparapporter attm.m.
kunskaper inom konferensens sakområden. I del fall haren
dessa utförts begäranäven UNCED-sekretariatet.av

Inom SIDA, tillsammans pågårmed IIED, studieen av
sambanden mellan fattigdom miljö utveckling. Särskilda- -
frågeställningar frågai industri och miljö har belystsom av
SEI, liksom problemkomplexet överföring miljövänligav
teknologi.

En belyser sambanden mellan ekonomiskrapport som
utveckling och miljö har utarbetats forskare vid univer-av en
sitetet Umeå.i

Vetenskapsakademien och FRN planerar särskilden
konferens under hösten 1991 förhållandetrörande mellan
befolkning, miljö och utveckling. Konferensenresurser,

i kommerutmynna concensusrapportavses atten som
tillställas deltagarna i UNCED tillsammans med ett tema-

befolkningsfrågor vetenskapsakademinsnummer om av
tidskrift AMBIO.

En studie och förnybara energikällor för varaktigtav nya
hållbar pågårutveckling inom FN-systemet bidragettsom
till UNCED, med bl.a. finansiering.svensk En UNEP-WHO-
konferens hälsa och miljö anordnas i Sundsvall i juniom
1991.

Sverige har vidare lämnat stöd till UNCED-sekretariatet
för bidrag till u-landsdeltagande i förberedelserna och till
arbetet med nationalrapporten, lämnat stöd till detsamt
internationella och svenska arbetet inom frivillig-organisa-
tionerna inför konferensen.
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Stockholmsinitiativeti10.

utanförkonferensinternationellanordnadesår 1991aprilI en
interna-politiker ochledandetrettiotali vilkenStockholm ett

konferen-Underlag fördeltog.verksammationellt personer
theresponsibility inCommondokumentutgjordes ettavsen

andSecurityGlobalInitiativeStockholmThe1990s on-
Carlsson,statsminister IngvarutarbetatGovernance, av

ochRamphalShridathsamväldetigeneralsekreterarenförre
Pronk.Janbiståndsministernnederländskeden

olikaframförskonferensendokumentI det antogs avsom
internationelladetfördjupaochstärkaförförslag samar-att

underinstitutionersamfundetsinternationelladetochbetet
förinkallasföreslog toppmöteKonferensen1990-talet. att ett

intematio-ochbeslutsfattandetglobalabehandla det att enatt
dennaberedaförtillsättskommissionoberoendenell att

fråga.
sinvisaregeringarvärldenstillriktadesuppmaning attEn

förgenombrotttilllåta formasUNCEDbeslutsamhet ettatt
ochhandlingsinriktadeutvecklinghållbarvaraktigt genomen

beslut.långsiktiga
medverkafulltavsiktregeringenssvenska utden attDet är

UNCED.vidförverkligasuppmaningdennatill att
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Statens offentliga utredningar 1991

Kronologisk förteckning

Flykting-ochimmigrationspolitiken.A. 33.BrandenpåSallyAlbatross.Den9-12januari1990.. Finansielltillsyn.Fi. Fö.
Statensroll främjandevid UD. 34.HIV-smittadeexport. ersättningför ideellav skadaJu.. -Miljolagstiftrüngeni framtiden.M. 35.Någrafrågori anslutningtill arbetsgivarperioden. Miljölagstiftningeni framtiden.BilagedeL inomsjukpenningiörsähingen.. Sekretariatetskartläggningochanalys.M. 36.Ny kunskap förnyelse.och C.

O Utvärdering SBU.StatensBeredningför Ut- 31mm medmiljön Förslagtillav ochnatur-. värdering medicinskmetodik. miljöråkenskaper.Fi.av
sportsligochekonomiskutvecklinginom 38.Räknamedmiljön Förslagtilltrav- ochnatur-
ochgaloppsporten.Fi. miljörâkenskaper.Bilagedel.Fi.
Beskattning kraftiöretag.Fi 39.Säkrareförare.K.av
Lokalasjuktörsllkringsregister. 40.Marknadsanpassadeservice-ochstabsfunktionerny-10.Afmrstidema.C. organisation stödettill myndigheterochav rege-Affárstiderna.l Bilagedel.C. ringskansli.C.

12.Ungdomarnaochmakten.C. 41.Marknadsanpassadeservice-ochstabsfunktionerny-13.Spelreglemapåarbetsmarknaden.A. organisation stödettill myndigheterochav rege-14.Denregionalabil- ochkörkortsadministrationen.K. ringskansli.Bilagedel.C.
15.Infomiationensroll handlingsunderlag 42.Aborteradefoster,som m.m.-styrningochekonomi. 43.Denframtidalånsbostadsnämnden.Bo.
16.Gemensammaregler lagstiftning.klassifrkationer 44.Examination kvalitetskontrolli högskolan.U.som-ochinformationsteknologi. 45.Påföljdsfragor.Frigivningfrånanstalt. Ju.m.m.I7.Forskningochutveckling epidemiologi,kvalitets- 46.Handikapp,Välfärd.Rättvisa.-säkring Sprisoch utvecklingsprojekt. 47.Pâ exempelpåförändringsarbetcnväg inom-18.Infonnationsstrukurrför halso-ochsjukvården verksamheterför psykisktstörda.en-utvecklingsprocess. 48.Bistånd internationellaorganisationer.UD.genomöverenskommelser19.Storstadenstrafiksystem. 49.Bistånd internationellaorganisationer.om genom

trafik ochmiljö i Stockholms-Göteborgs-och Annex Detmultilateralabiståndetsorganisationer.
Malmöregionerna.K. UD.

20.Kapitalkostnaderinomförsvaret.Nyaformerför 50.Bistånd internationellaorganisationer.genom
finansiellstyrning.Fö. SverigeAnnex ochu-ländernai FN återblick.en-ZLPerSonregiStreringinomarbetslivsgforsknings-och UD.
massmedieomrádena, Ju. 51.Bistånd internationellaorganisationer.m.m. genomÖversyn22. lagstiftningen uäñberrávara. Annex Särsmdier.UD.av om

23.Eu BFR Byggforskningenpå90-talet.Bo. 52.nytt Alkoholbeskattningen.Fi.-2A.Visstgårdetan Del 2 och C. 53.Forskningochteknikför flyget.Fö.
ziFrikommunförsöket.Erfarenheter försökenmed 54.Skola skolbarnsomsorg helhet.U.av en- -friarenamndorganisation.C. 55.Sverigesnationalrapporttillen UNCED1992.
26.Kommunalaentreprenader.Vad möjligt Enlir FNskonferens miljö ochutveckling.M.om

analys rättslägetochdetstatligaregelverketsav
roll. C.

27.Kapitalavkasmingeni bytesbalansen.Tre
Fi.expertrapporter.

28.Konkurrenseni Sverige kartläggning konkur-en av-rensförhallandenai 61branscher.Del 1och C.
29.Periodiskahälsoundersölaringari vissastatliga,

kommunalaochlandstingskommunalaanställningar.
C.

30.Särskolan primärkommunalskola.U.-en
31.Statensarkivdepaer.Enutvecklingsplantill år2000.

U.
32.Naturvårdsverketsuppgifterochorganisation.M.



offentliga utredningar 1991Statens

förteckningSystematisk

FinansdepartementetJustitiedepartementet
tillsyn. [2]forsknings- Finansiellarbetslivs-, ochPersonregistreringinom

utvecklinginom ochSportslig ekonomiskoch[21]massmedieomrâdena, trav-m.m.
aalvppsportcn.[7]för ideellskada.[34]ersättningHIV-smittade- [8]kraftföretag.Beskattningfrånanstalt, [45]FrigivningPåtöljdsñågor. avm.m.
Kapitalavkastningeni bytesbalansen.

[27]Treexpemapporter.Utrikesdepartementet och miljö-miljön tillRäknamed Förslag natur-
[3]främjanderoll vidStatens export. [37]räkenskaper.av

[48]organisationer.internationellaBistånd miljö-till ochmedmiljön FörslagRäkna natur-genom
organisationer.internationella AnnexBistånd Bilagedel.[38]räkenskaper.genom

organisationer.[49]biståndetsmultilateralaDet Alkoholbeskattningen.[52]
organisationer.internationella AnnexBiståndgenom

[50]återblick.u-låndemai FNSverigeoch Utbildningsdepartementeten- organisationer.AnnexinternationellaBiståndgenom [30]primärkommunalskola.Särskolan-en[51]Sårstudia. år2000.utvecklingsplantillarkivdepåer.EnStatens
[31]

Försvarsdepartementet kvalitetskontrolli högskolan.[44]Examinationsom
[54]helhetSkola skolbarnsomsorgenformerförförsvaret.Nya -inom -Kapitalkostnader

[20]styrning.finansiell Arbetsmarknadsdepartementet[33]9-12januari1990.Albatross.DenpåSallyBranden
immigrationspolitiken.[1]ochFlykting-[53]teknikför flyget.ochForskning

[13]påarbetsmarknaden.Spclreglema

Socialdepartementet Bostadsdepartemntet
Beredningför Ut-värde-StatensSBU.Utvärdering [23]90-talet.av ByggforslmingenBFREttnytt -[6]metodik.medicinskring [43]av länsbostadsnämnden.framtidaDen

sjuktörsäkringsregister[9]Lokala
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Systematisk förteckning

Marknadsanpmsadeservice-ochstabsfunktionerny-organisation stödettill myndigheterochav rege-
ringskansli.[40]
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Sekretariatetskartläggningochanalys.[5]
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