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REGERINGENTILL

regeringen Miljövårdsberedningenbeslut den oktober 1995Genom 12 gav
i samladtilläggsdirektiv 1995:127 uppdragJo 1968:A göraatt engenom

i Sveriges skärgårdsområden och lämna förslag tillanalys rniljösituationenav
i dessa områden.åtgärder för hållbar utvecklingen

BjörnMiljövårdsberedningens ledamöter har utgjorts riksdagsman vonav
1996-03-21, riksdagsman Bergqvist,Sydow, ordförande t.o.m. Jan

ordförande fr.o.m. 1996-04-16, generaldirektör Rolf Annerberg,
Åsa biolog museichef Désirée Edmarstatskonsulent Domeij, Stefan Edman,

generaldirektörfi.o.m. 1996-07-01, vice riksbankschef Heikensten,Lars
universitetsrektor Thomas Rosswall, kommunalråd ElvyMaria Norrfalk,

högskolerektor Christina Ullenius 1996-06-30 ochSöderström, t.o.m.
Widell.miljörevisor Marja

Miljövårdsberedningens kansli deltagit kanslichefen Lars-ErikFrån har
Liljelund, biträdande sekreteraren Eila och Johanna PivénLarsson experten
t.o.m. 1996-06-17. Vidare förordnades avdelningsdirektören vid Sveriges
geologiska undersökning Häggmark för periodenGunnar expertsom
1996-02-29 1996-10-06. Bertil Hägerhäll, Ardea Konsult har arbetatAB,--

konsult i uppdraget.som
Miljövårdsberedningen får härmed överlänma sitt betänkande. Detta är

resultatet uppdraget därmed fullgjort. Vi skulle dock vilja återkommaärav som
med uppföljning hur förslagen har genomförts. Skälen för detta deär atten av
flesta de förslag för fram innebär regionalt och lokalt ansvarstagandeettav
inom regeringenför befintlig lagstiftning. Vi föreslår därför attramen ger

redovisa resultatet samladeMiljövârdsberedningen i uppdrag det arbetetatt av
för skyddet Skärgårdarnas miljö och, det visar sig nödvändigt, föreslårav om
ytterligare åtgärder.

Stockholm i oktober 1996

BergqvistJan

/Lars-Erik Lilj elund
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l SAMMANFATTNING

skärgårdarSveriges
svenska havs- och insjöskärgårdamaDe unika. Bara på några få andraär

ställen jorden, i Finland och utanförpå Skottland, firms det skärgård. Dett.ex.
slipade urberget och den mängden vikar, sund och fjärdar bildarstora öar,

landskapstorartade med variationsrikedom i sina detaljer.stor
Ytterskärgårdamas karga miljö med kobbar och skär förbyts fastlandetnärmare

med frodig växtlighet. En spärmvidd ekosystem ochöar stor växt-samtav av
djurbiotoper förutsättningar för artrikedom på land och i fåvattenger en som
andra landskap kan uppvisa. Skärgårdslandskapens naturskönhet och variation

dem mycket värde för friluftsliv och rekreation. flestaDeett storger av
Sveriges skärgårdar har bofasthyst befolkning sedan många hundra tillbakaår
och så fortfarande, vilket förutsättning för hålla skärgårdengör är atten
levande.

Utredningsuppdraget
Vårt uppdrag samlad analys miljösituationen och lämna förslagär göraatt en av
till åtgärder för hållbar utveckling i Sveriges skärgârdsområden. Vi haren
tolkat vårt uppdrag så huvuduppgiftvår har varit åtgärderatt övervägaatt som

nödvändiga for minska miljöproblemen i de svenska skärgårdsområdenaär att
geografiskt avgränsade områden där finner nödvändigt kanatt ävensom men

föreslå åtgärder Skärgårdarnasi omland. Vi har koncentrerat utredningsarbetet
på vattenmiljön, yrkessjöfart, fritidsbåtar, fiske, areella näringar, naturvård,
försvaret, bebyggelse och planering. Vi har inte gjort några inventeringaregna
eller kartläggningar bedömningama har gjorts utifrån befintligautan
utredningar, olika publicerade vetenskapliga artiklar, skrivelser från
myndigheter och organisationer iaktagelser och intryck i sambandsamt egna
med besök. Många förslagvåra innebär för lokala och regionalaettav ansvar
myndigheter vidta åtgärder inom för befintlig lagstiftning. Vi haratt ramen
därför föreslagit regeringen Miljövårdsberedningen i uppdragatt att senastger
1999 utvärdering det samlade miljöarbetet och behov föreliggergöra en av om
föreslå ytterligare åtgärder.

Hållbar utveckling
Hållbar utveckling mål, det hållbara samhället. Dennaär mot etten process

berör långt mycket miljön, sociala och ekonomiskaän t.ex.process mer
förhållanden. innebär de miljöåtgärderDetta behandlar i dettaatt som
betänkande endast kan bidrag till de långt ifrånärses som processen men
tillräckliga for nå målet. Samtidigt miljöperspektivet centraltatt att ärmenar
för den hållbara utvecklingen. i högsta gradDet angeläget tidigt iär att

fokusera miljöfrågomapå och konkretisera problembild och behovprocessen
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styreffekt och kan integreras i denmiljöpolitiken får avseddåtgärder, så attav
och social utveckling.diskussionen ekonomiskbredare om

inbegripaSveriges skärgårdområden måstehållbar utveckling iBegreppet
skärgården.leva kvar och arbeta i Detförutsättningarna för de bofasta att

förändras till det bättre det gällermiljösituationen måsteinnebär också näratt
konkurrens idag finnsvattenrniljön. Vidare innebär det denattt.ex. som om

tillsådant möjligheternaoch måste påmark sättavvägas ett attvattenresurser
inte får leda tillsamtidigt detför de bofasta inte försvårasutkomst attsom

spolieras.i sig bidrar till försörjningen,och naturvärden, vilkanaturresurser
myndigheternas förmåga tillde beslutandeställer i sin krav påDetta tur en

grundläggande elementbefolkningen, någotdialog med den lokala är ettsom
i Agenda 2 l -processen,

förslagBedömningar och
Vattenmiljän

ÅtgärderÖvergödningen miljö.Skärgårdarnasdet allvarligaste hotetär mot-
prioritet och vidtas såvälminska belastningen därför högstaför måsteatt ges

lokalt. Endast kombinationnationellt regionalt och avgenom ensom
aktivare nyttjande gällandeinformations- och lrivilliginsatser ettsamt av

beslutadenärsaltutsläpp riksdagenregelverk kan den halvering omav som
delmål nå deHalveringsmålet bör på1991 nås. vägenett mot attsomses

miljöbalken.föreslås införas Därmiljökvalitetsnormer genomsom
teknik, anlagda ellerfinns för kostnadseffektivförutsättningar t.ex. genom

mindrekvävereningskrav ställas pårestaurerade våtmarker, bör även
EU-anslutning Baltstatemaavloppsreningsverk. möjligMed tanke på aven

förhandlingarnaSverige kraftfullt vidbetydelsedet störstaär att agerarav
jordbrukspolitik så denomstrukturering EU:s att gynnaren avom

utvecklingen hållbart jordbruk.ettav
minskainternationella fora förfortsätta iSverige måste attatt agera-

metaller och stabilamiljögifter t.ex.belastningen eller hotet frånav
inte minst regionalt,nödvändigt skärpa kraven,organiska ämnen. Det är att

ochomprövning miljöfarlig verksamhet, avfallshanteringvid t.ex. av
utanförmark. Förorenade sediment kustnäraefterbehandling förorenadav

vid muddring och liknandeindustrilägen bör särskilt uppmärksammas
intensifieras förutvecklingsarbetet börForsknings- ochåtgärder.

efterbehandling sådana områden.av
miljöer första målgäller skyddet värdefulla marina måstedetNär ett varaav0

Helsingforskommissionens HELCOM miljöministennöteSverige vidatt
Baltic Protectedredovisa de områden anmälts Seaskall kunna att som som

marina takttillfredsställande skydd, lharAreas t.ex reservat.getts ett genom
hänsynskrävande och/ellerkunskapsläge enskildamed förbättrat bör även

skyddsarbetet.lyftas fram isårbara arter
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Skärgårdarnas kustens grundområdens skydd bör stärkas, då deävenmen- -
de viktigaste marina biotopema. Många dessa idagrepresenterar ären av av

kraftigt påverkade eller förstörda olika ingrepp. Vi föreslår attgenom
Naturvårdsverket får i uppdrag framarbeta förslag hur det kan ske påatt om

ändamålsenligt generellt biotopskydd enligt 21§ett sätt, ettt.ex. genom
naturvårdslagen NVL eller inom för strandskyddslagstifiningen.ramen

rkessjofartY
Yrkessjöfartens utsläpp till luft betydande belastning miljön.påutgör en
Trots åtgärder för begränsa utsläppen från fartygstrafiken bedömsatt att vara
betydligt kostnadseifektivare från många andra källor har nationella kravän
inte ställts beroende på sjöfartens internationella karaktär. Det därförär
mycket positivt åtgärder förbereds inom Sjöfartsverket medatt nu
differentierade sjöfaitsavgiñer for stimulera investeringar i reningsteknik.att

ÖstersjöstrategiGenomförandet HELCOMzs den viktigasteärav
förebyggande insatsen för minska hotet oljeutsläpp.att av
Miljövårdsberedningen ställer sig bakom Naturvårdsverkets förslag de om

dels Kustbevakningen själv skall brottsutredningen vid fönnodadeatt göra
oljeutsläpp. Dessutom tingsrätternågra böratt utsesanser som
specialdomstolar för dessa frågor.
Sverige bör internationellt för få generellt förbud användningatt motagera

båtbottenfarger innehåller tennorganiska föreningar.av som
Sjöfartsverket bör i uppdrag tillsammans med Naturvårdsverket ochattges
berörda länsstyrelser farledssystemen i skärgårdama i syfteöver att görase
dem miljöanpassade.mer
Det angeläget konsekvenserna för miljön trafikär medatt av
höghastighetsfartyg skyndsamt analyseras innan denna trafik har nåtttyp av

omfattning.större
Vid upphandling transporttjänster inom skärgårdar bör krav ställas påav
miljöanpassning avseende såväl båtkonstruktion för minimera svallet,att

utsläpp till luft motoravgaser.som av

F ritidsbåtstrafiken
Utsläpp oförbrända kolväten i från tvåtaktsmotorervattnet utgörav ett
allvarligt problem för vattenmiljön. Lagförslaget införande ochom av avgas-
bullerkrav på utombordsmotorer 1998 avgörande i arbetet medär ett steg att
minska ñitidsbåtstrafikens miljöpåverkan arbetet med utformaatt ettmen

kravsteg måste inledas. Gamlanästa inte uppfyller demotorer som nya
kraven bör fasas så möjligt. Går det inte finna effektivaut snart attsom
ekonomiska styrmedel föreslår inte klarar de kravenatt motorer som nya
inte får användas efter viss tidpunkt. Båtägare bör informeras åtgärderen om
för minska båtmotoms miljöbelastning kan vidtas frivilligt.att som
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innehåller giftiga börför fritidsbåtarbottenfärgerAnvändning ämnensomav-
upphöra 1999.

därför nödvändigttoalettavfall bör minimeras.Utsläppen Det ärorenatav0
stånd nätverkfå tillregional/lokal samverkan förmed ettatt aven

mottagningsanläggningar.
Åtgärder för begränsautsträckning idagvidtas imåste än attstörre-

insjöarskärgårdar ochmotorbåtstrafik i eller delarbullerstömingar från av
viktigtrekreationssynpunktDetfrån ochsärskilt värdefulla ärär natur-som

ochbl.a. enkäterbör följas fortlöpande,arbetet redovisas. Detatt genom
Miljövårdsberedningenregeringenföreslår därförhearingar, och vi att ger

tydliggörregeringendet angelägetdetta uppdrag. Dessutom är attattanser
ibullerstömingamabehovet begränsasin inställning angående attav

länsstyrelsercentrala myndigheter,och inlandsvatten, forskärgårdsområden
dåviktigt tidsgränssammanhang detoch kommuner. dettal sättsär att ny

Med beaktande dengenomförandet skall klart.förväntar sig att avvaraman
för beslutfram underlagdet gällertid kan krävas samtatt tanärsom

Omskall ske 1999.denna redovisningsamrådstörfaranden senastattanser
bullerstömingama iminskaåtgärder fördet då skulle visa sig attatt

Miljövårdsberedningengenomförtsskärgårdsområdena inte har attavser
åtgärder.generellt verkandeåterkomma med förslag på

vattenbrukFiske och
bibehåller sininomskärsfisketdet angelägethushållningssynpunktUr är att0

denskärgårdsfiskethotetsmåskaliga karaktär. Det utgörsstörsta mot av
överexploatering irisk förföreligger ingendåliga vattemniljön. Det

mellani samverkanangelägetvästkusten detostkustens skärgårdar. På är att
konsekvensernautvecklingenforskare följafiskare, myndigheter och avav

olika fiskemetoder.
viktig deltillutvecklasoch skärgård kanfria fisket i kustDet aven-

intresseorganisationersåväl kommunerturistnäringen. åvilarDet ettsom
tillupphovundanröja de problemförinfonnationsansvar att gersom

såväl fångsterkvantifieraförfram underlagkonflikter. behövsDet atttas
fisk.livsmiljöer förför identifiera viktigabeståndstorlekar attsamtsom

vattenbruk bör utvecklas.utveckling Förmiljöanpassadformer förNya aven0
såväl vattenbruketsdet angelägetintressekonflikterförebygga är attatt

kommunala Översiktsplaner.behandlas imiljöpåverkananspråk som
tillfredställande.miljöeffekter inteñskodlingamasKunskapsläget rörande är

frambör med berördaNaturvårdsverketFiskeriverket och ettparter ta
ytterligare forskningarbete behovetuppdaterat underlag. dettaI stort.är av

Areella näringar
delsexistera i skärgårdenjordbruk fortsätterlevandeviktDet attär att ettav0
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för landskaps- och kultunniljövården, dels för bevara den biologiskaatt
mångfalden.

angeläget bistå jordbrukandeDet den befolkningen i skärgårdama,är att
bl.a. med de möjligheter EU-stödet kansom ge.
Skärgårdsskogsbruket för Sveriges skogsproduktion marginelltettger
tillskott och antalet sysselsatta få. Som kompletteringssysselsättning harär
dock skogsbruket betydelse för den bofasta befolkningen vilken därigenom
kan möjlighet bo kvar i skärgården.attges

Försvaret
Förändringarna såväl försvarets markanvändning markanspråk börav som
förberedas och genomföras på sådant inte viktiga ochett sätt att natur-
kulturvärden påverkas negativt.

infonnations-Avtal och förhandlingsplikt bör mellan berördaupprättasom
myndigheter vid förändring markanvändning eller skyddsbestärnmelserav

intresse för och kulturvärden friluftslivet.är natur- samtsom av
Länsstyrelserna bör i uppdrag undersöka möjligheten med hjälpatt attges

NVL skydda områden har höga och friluftsvärden ochnatur-av som som
disponeras Försvarsmakten. Syñet kunna bevara såväl frilufis- ochär attav
naturvärden samtidigt militären disponerar marken.som
Områden intresse för naturvärden och inte längre utnyttjasav som av-
försvaret bör ersättning överföras till naturvårdsfonden.utan-

verksamheterFörsvarets bör ingå i de regionala miljöprogrammen.

Strandskydd och bebyggelse
Stränderna bör inte bebyggas i nuvarande takt. iDet står strid principenmot
hållbar utveckling och kommande generationers behov detattgenom
successivt begränsar framtida möjligheter besluta bevarande elleratt om
byggnation. Områden känsliga naturvårds- ellerärsom ur
kulturmiljösynpunkt bör därför starkare skydd. Synnerliga skäl börges
krävas för upphäva eller dispens från strandskyddet inom dessaatt ge
områden.
För bebyggelseutvecklingen vid stränderna skall kunna följasatt noggrant
bör samtliga dispensärenden årligen redovisas till länsstyrelserna.
Stor uppmärksamhet bör och avloppsfrågoma vidvatten-ges
nybebyggelse.
För åtgärda problem redan befintlig bebyggelse böratt rörsom
kommunerna använda sig de medel till derasstår förfogande ochav som
alternativa VA-lösningar i väsentligt högre grad.prövas
Miljövårdsberedningen bedömer grundvattenutredningens förslag tillatt
ändrad lagstiftning till skydd för och hushållning med dricksvatten kommer

bra förutsättningar för förhindra saltvatteninträngning i brunnar.att attge



Naturvård
skärgårdsområdenas landcmrådenhotetDet ärstörsta attmot

därför viktig uppgift förskärgårdsjordbruken läggs Det ärner. en
myndigheter och organisationer arbeta förnaturvärden tillsammans medatt

miljöer.kunna bevara värdefullaatt
naturvårdsplanering,Naturvårdsmyndighetema bör, i samband med

använda sig samråd i dag krävs enligt plan- och bygglagenav samma som
planeringen.PBL för den kommunala

fågelhäckning det befogat hålla undan minkviktiga lokaler förInom är att
med jakt.

skarvkolonierSkärpt uppmärksamhet utvecklingen antaletbör ägnas av
inom skärgårdama.

Planering
kommunala planeringsarbetet behandlasSkärgårdsområdena bör i det

djupgående vad varit vanligt.väsentligt än sommer
Regeringen bör kommunerna i uppdrag till länsstyrelsenattöverväga att ge
redovisa de med i skärgårdsområdena.hur hushållaatt naturesursemaavser

skydd detVi begreppet riksintresse bör klargöras, vilket samtatt geranser
avvägningsregler, och förutsättertillämpningen och betydelsen NRL:sav

beredningen miljöbalken.detta sker vid den fortsattaatt av
handlingsprogram för dearbeten har orts och för framDe görs att tasom

för skapasvenska skärgårdama avgörande betydelse attär av
förutsättningar för långsiktigt hållbar utveckling.en

rörandeBehov finns systematiskt och fördjupat programarbeteettav
länsstyrelser därför i uppdragSkärgårdarnas miljö. Berörda bör attges

skärgårdsmiljöprogram med de länsvisa strategiprogrammen förutarbeta
regional miljö STRAM utgångspunkt.som



UPPDRAGET2
GENOMFÖRANDEDESSOCH

lvliljövårdsberedningenregeringenoktober 1995beslut den 12Genom gav
samladi uppdrag1995:127tilläggsdirektiv göra1968:A attJo engenom

tillförslagoch länmaskärgårdsornrådenmiljösituationen i Sverigesanalys av
bilagaområdenutveckling i dessahållbaråtgärder för en

huvuduppgift har varitvåruppdrag så övervägaVi har tolkat vårt attatt
svenskai demiljöproblemminskaförnödvändigaåtgärder attärsom

konstateradeområden. Viavgränsadegeografisktskärgårdsområdena som
vad gäller fråganspecielltskärgårdarna,stadiumtidigtemellertid på attett om

därför iblandområden. Vi harisoleradeinte kan ävenVattenkvalitet, somses
omland.åtgärder i Skärgårdarnasföreslagit

ochmed utrednings-i kontaktkommitharutredningsarbetetUnder
delområden förinom olikapågårforskningsverksamhet som

bedriverbehandlarområdendeflera ävenutredningsuppdraget. Inom somav
ochhaft kontaktVi harutredningsarbeten.kommittéerandra

1993:04, Plan-Miljöbalksutredningen Mmed bl.a.underhandsdiskussioner
fritidsbåtstrafkensUtredningen1992:03byggutredningen Moch samt om

1996regeringen underharkostnadsansvar K 1995:07. Därutöver sommaren
vattenadministrationavrinningsområdesvisförUtredningentillsatt systemom

hafibl.a.myndighetsutredningar hardet gäller1996:03. NärM
rörandearbeteGlesbygdsverket dessunderhandsdiskussioner med om

skärgården.för den svenskahandlingsprogram
med den kortautredningarmed pågåendeutföra parallellt arbetesökaAtt -

i alländamålsenligt,mindretill buds harutredningentid stått syntssom -
föreliggai fall kommernämnda arbeten mångasynnerhet resultaten attavsom

utifrånarbete påVi har därför koncentrerat vårtdet året.under attnärmaste en
övervägandenmiljötillståndet ochbedömningar rörandelägesbeskrivning avge

avlärnnat sittnyligenMiljöbalksutredningenåtgärdsbehov. Eftersomangående
miljölagstiñningsområdet harinombetänkande med förslag till lagtexter

förslag författningstexter.från lämna påavstått att
ochinventerings-täckandeVi har inte gjort några egna

utifrån befintligagjortsbedömningar harkartläggningsinsatser vårautan
artiklar,vetenskapligapubliceradebetänkanden, olikautredningar och

iiakttagelserorganisationermyndigheter ochskrivelser från samt egna
besök.samband med

berördavaritharolika fonner med mångaVi har i sarnrått parter avsom
centralsamråd medutredningstiden haft löpandeVi har underarbete.vårt en

Fiskeriverket,Boverket,frånbeståendesamrådsgrupp representanterav
Skogsstyrelsen,Naturvårdsverket,Glesbygdsverket,Försvarsmakten,
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Riksantikvarieämbetet, Turistdelegationen, Naturskyddsföreningen,
Skogsägamas Riksförbund, Skärgårdarnas Riksförbund, Svenska Båtunionen,
Svenska Jägareförbundet, Svenska Kryssarklubben Sverigessamt
Jordägareförbund.

Likaså har hafi överläggningar med från flera derepresentanter av
berörda länsstyrelserna. Vidare har deltagit i konferenser och möten samt
haft enskilda överläggningar med myndigheter, organisationer och enskilda

Från myndigheter och organisationer har hämtat eller fåttpersoner. oss
tillsänt skriftliga synpunkter i olika frågor. Vi har seminarierarrangerat om
vattenkvalitetsfrågor och sjöfart och farleder där förrepresentanterom
myndigheter, näringsliv och organisationer deltagit.

Hållbar utveckling i skärgårdsområdena kräver många aktörers
inte minst viktigt det lokala Beredningen harär engagemanget.engagemang,

därför tagit del lokala uppfattningar såväl rniljösituationen möjligaav om som
åtgärder. Vi har vid tillfällen lokala hearingar Uddevalla,tre arrangerat
Söderköping och Stockholm dit företrädare för skärgårdsbefolkningen
inbjudits.
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HÅLLBAR3 UTVECKLING

Med begreppet hållbar utveckling utveckling medger dagensattmenas en som
behov kan tillgodoses kommande möjlighetergenerationersutan att att
tillgodose minskarsina behov Kommissionen för miljö och utveckling 1987.

innebär utvecklingsfrågor behandlas i helhetsperspektivDetta måste däratt ett
intressen långsiktigtolika så kan brukas eller nyttjas, inteawägs, att naturen

förbrukas eller överutnyttjas. hållbar utveckling utgångspunktenBegreppet är
för den s.k. Agenda 21-processen, vilken i Sverige bl.a. bedrivs i allanästan
svenska kommuner i form lokalt Agenda 21-arbete.av

Hållbar utveckling mål, det hållbara samhället. Dennaär mot etten process
berör långt miljön, sociala och ekonomiska förhållanden.än t.ex.process mer

innebär miljöåtgärderDetta de vi behandlar i detta betänkande endastatt som
kan bidrag till de långt ifrån tillräckliga för nåär attses som processen, men
målet.

Samtidigt vi miljöperspektivet centralt för den hållbaraatt ärmenar
utvecklingen. Genom miljöanalyser, identifiering problem fonnuleringsamtav

miljömål, för utvecklingssatsningar och grunden läggs försättsav ramar
effektiva åtgärdsstrategier, genomförande kan del självautgöravars en av
utvecklingsarbetet. därför i högsta grad angelägetDet tidigt iär att processen
fokusera miljöfrågomapå och konkretisera problembild och åtgärdsbehov, så

miljöpolitiken får avsedd styreffekt och kan beaktas i den bredareatt
diskussionen ekonomisk och social utveckling.om

svenska skärgårdamaDe har under de 10-20 varit föremål förårensenaste
olika utredningar. statliga utredningenDen med övergripandesenaste ansatsen

betänkandedet länmades utredningen förutsättningar förvar som av om en
levande skärgård Levande skärgård SOU 1994:93. denna länmas antalI ett
förslag rörande förutsättningar för boende och näringsverksamhet i skärgården.
Betänkandet har remissbehandlats och har legat till grund för arbetet med
Sveriges skärgårdsarbete inom för olika stöd. LevandeEU:s program
skärgård innehåller antal viktiga frågor fogas imåste förett som processen
hållbar utveckling för skärgårdama, förutsättningar för näringar ocht.ex.
infrastruktur.

Glesbygdsverket arbetar för närvarande med handlingsprogram för deett
svenska skärgårdama. för dettaStyrande övergripande ochärprogram en
långsiktig vision för Skärgårdarnas framtid utarbetats Glebygdsverketsom av
i samverkan med de bofasta. Vi har visionentagit delnära av som
arbetsmaterial från Glesbygdsverket och vår uppfattning detta arbeteär att
förefaller ha den inriktning, bredd och metodologiska förkrävsansats attsom
driva för hållbar utveckling i de svenska skärgårdama. Vårt egetprocessen
utredningsarbete vill fördjupning den miljörelaterade delen i detse som en av
fortsatta arbetet med handlingsprogram.ett
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ocksåtidigare landsbygdskärgårdamasvenskaDe är numeravarsom
finns idelar mycket de problembefolkningglesbygd. Dess somav

Norrlands inland. exempel kanSverige, Somglesbefolkade områden i t.ex.
mellan och fastland,skärgårdsjordbrukens möjligheter, öartransporternärrmas

skola, bam- och äldreomsorgi form tele,tillgång på service samtpost,av
regionalpolitiskt stöd.frågor om

förenligt medenligt uppfattninglevande skärgård bör vårBegreppet vara
övergödning,miljöhoten skärgårdama,skärgård. viktigastehållbar De mot t.ex.

skärgård. de viktigaste intemahot levande Ettdå ocksåär ett mot aven
omvandling, direkt kopplatkulturlandskapetsmiljöhoten, igenväxning och är

inom sina näringar.för bofasta leva kvar och verkatill förutsättningarna de att
tillskärgården förhåller sig alltsåekonomiska förhållanden iMiljö, sociala och

kärl.varandra kommunicerandesom
skärgården utpräglatför flesta bofasta iekonomiska basen deDen är ett

visstolika näringar och ofta medmångsyssleri, dvs. aktivitet inom flera ett
idärför viktigtskärgården levande detsäsongsberoende. hållaFör är attatt

perspektiv och intebetydelse lokaltförsta hand de olika näringarnaspå etturse
hänseende. exempel kanvad de innebär i regionalt eller nationellt Som nämnas

bergänsadnationellt perspektiv torde haskärgårdsskogsbruket, i ettsom
avgörande för skärgårdsboma.kan ekonomisktbetydelse, men som vara

detglesbygder i inlandetpåtagligt skiljer skärgårdar från mångaDet ärsom
friluftslivet. skärgårdarnaomfattande ñitidsboendet och De ärstörsta

undertillgängliga för storstadens innevånarevilket innebär detätortsnära, äratt
skärgårdsfastighetemahar inneburithelger och semesterperioder. Detta äratt

fastighetsprisemavilket påmycket attraktiva ñitidsbostäder, ger en presssom
skärgårdssfastigheter,återspeglas taxeringsvärden för allai sin i oavsetttursom

fritidsboställen.de ellerär permanent-om
fastighetstaxeringenfrågorna kringligger utanför uppdrag utredavårtDet att

intelevande skärgård. Vi har dock konstaterat,och dess konsekvenser för en
fastighetsbeskattningen för närvarandelokala hearingar,minst vid våra att

befolkningen.upplevs avgörande den bofastasom av
tillnaturligtvis de tillfällenintresse för skärgårdenStadsbomas är

har liknatden erbjuder. Forskarenaturupplevelser och rekreation som
antalhärav följerskärgården vid park ochstadsbomas på ettsyn en

aktivitetereller inte det gäller ingrepp,uppfattningar vad rimligt närärsomom
naturligtvis dennautgångspunkt ifrågasättsfrån de bofastasSettetc.

livnärdär verkar ocheftersom det sig den hembygduppfattning, rör manom
inkomstkälla förturism vikti desig. Samtidigt kan ñitidsboende och utgöra gen

konflikt vid avvägningen mellan olikafinns med andra ordfastboende. Det en
med hänsyn till deviktigt denna awägning skerintressen och det storär att

förutsättningar och levnadsvillkor.bofastas
potentiellfiitidsboendedeVi vill i detta sammanhang peka på resurssom en



ll

i fortsattadet Agenda 21-arbetet. Vi har erfarit den lokala dialogen iatt
huvudsak förs mellan pennanentboende och lokala-regionala-centrala
myndigheter. Detta också den naturliga för dennaär startenmenar process.
Samtidigt de fritidsboende i skärgårdsonrrådenmånga mycketutgör storen
andel de boende och borde kunna i väsentligt högre grad. kanDetav engageras

såväl direkta naturvårdsåtgärder aktivt stöd till de lokalat.ex. avse som
näringama.

Sammantaget hållbar utveckling i Sveriges skärgårdsonlrådenattanser
måste inbegripa förutsättningarna för de bofasta leva kvar och arbeta iatt
skärgården. innebärDet också miljösituationen måste förändras till detatt
bättre det gäller vattemniljön. Vidare innebär det den konkurrensnär t.ex. att

idag finns mark- och måste på sådantvattenresurser awägas sättettsom om
möjligheterna till utkomst för de bofasta inte försvåras samtidigtatt detsom

inte får leda till och naturvärden, vilka i sig bidrar tillatt naturresurser
försörjningen, spolieras. ställer i sinDetta krav de beslutandepåtur
myndighetemas förmåga till dialog med den lokala befolkningen, något ärsom

grundläggande element i Agenda 2l-processen.ett
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SKÄRGÅRDSOMRÅDEN4 SVERIGES

Alhnänt4.1

följandeskärgård1995 definieras påNationalencyklopedinI sätt:
skärgårdkobbar och Entalrika holmar, skär,kustområde med öar, grynnor.

Skärgårdskustengnejser och graniter.i bergartervanligen bildad hårdaär som
ochvågorinte påverkatsprimär kust, strömmar.nämnvärtär avsomen

sand ochMahnön ochtombolon på BohusUndantag finns dock öarna-t.ex. av
områdenbegränsade tillskärgård. skärgårdar främstklappersten i Luleås är

har relativt litenoch har landhöjning. Detäckta inlandsisarvarit som nusom av
Skottland,Finland,till Skandinaviska halvön ochutbredning, koncentrerad

märksskärgårdar i Nordenberömdasödra Chile. Blandnordöstra Kanada och
ÅlandsÅbolands skärgårdama iskärgårdarStockholms, och samt

Östergötland, och Bohuslän.Blekinge
detsammaskärgårdAkademiens Ordlista l uppl. 1986Enligt Svenska 1 är:e

skär vid kust.samling öar o.som av
skärgårdsområdenaåtgärder inomproposition 1975/76:88Iregeringens om

fastbefolkning saknarhar fast bosattskärgård elleravsågs med ö öar mensom
friliggandeinkluderadesskärgårdsbegreppetlandförbindelse. I öaräven utom

dennariktades kritikriksdagsbehandlingenlän. UnderGotlands mot
land-med fastbl.a. vissamotioner. villeavgränsning i flera Man öaratt

ochanslutning tillfastlandet ligger iförbindelse och delar öar11ära somsomav
skärgård.begreppetskulle inkluderas iproblemhar liknande
iimebördvidareskärgård fickmedförde därförRiksdagsbehandlingen att en

den regeringenän avsett.
främjandefinska lagendenjämförelse kanSom nämnas att avom

993/94årsskiftetlydelse gäller frånutveckling i denskärgårdens som
isådanahöraföljande Till skärgårdenligtdefinierar skärgård öaranses

vägforbindelse andrasaknar fastinsjövattendragenhavsområdet och i samtsom
förhållanden kani fråga sinafastlandet vilka i övrigtområdenoch påöar om

med skärgården.jämföras
ochmed i propositionen år 1975skärgården i likhetföljandedet kommerI

huvudsakligen behandlasskärgårdar SOU 1994:93utredningen Levandei att
fast landförbindelse. Någonfrån förhållandena påmed utgångspunkt öar utan

det bl.a. gällerinte möjligfastlandskustenavgränsningabsolut när attärmot
Gotlands län har liksommiljöpåverkanochbeskriva naturförhållanden etc. nu

utelämnats.och 1994197 år5
landhöjningenminstförändring.stadd i ständig InteSkärgårdsnaturen är

ochStockholmstraktenfyra år iLandhöjningenbidrar till detta. är mm pernu ca
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Ångermanlandsi skärgård, människan har sedan lång tidtio Men ävenca mm
tillbaka påverkat skärgårdens Skärgården därför till delar starktärnatur. stora
kulturpåverkad.

Norrbottens län4.2

Naturforhållanden4.2.1
sigDen mil långa Norrbottenskusten sträcker ñån Västerbotten15 gränsen mot

i söder till Tomeälvens mynning vid finska Skärgården omfattargränsen.upp
500 med sammanlagd strandlängd 200 mil. Norrbottens1 öarca. en av

skärgård känd för sina låga skogklädda Endast de allra såsomär öar. största,
och har höjdforrnationer överstiger 30-metersnivån.Bergön Rånön, Dettasom

och det faktum vi har landhöjning på på 100 årnäraatt meter sägeren en oss
Norrbottens nuvarande skärgård inte äldre och3 000 år,att är än att

huvuddelen inte äldre Skärgården alltsål 000 år. och därförär än är ung
relativt lite kulturpåverkad. finns fast bebyggelse åretruntboendeDet med på
Hindersön, Junkön, Långön och Sandön. flesta helt obebodda.De öar är

Till Norrbottens skärgård bör kustens vikar och halvöar räknas. Dessaäven
130 mil strand. denna skärgård tillskapas årligen hektarI 400rymmer ca ca

fastland. resultat denSom snabba och pågående landhöjningen, niopåett av ca
flyttar helaår, tiden kustlinjen längre söder- och varigenomösterutmm per man

kan havet krymper. stränder skapas succesivt, och djurNyasäga att växtersom
i besittning. Till skillnad från andra skärgårdsområden det relativttar är ont om

klipphällar.med Berggrunden, speciellt i den östliga delen, regelöar är som
täckt morän.av

grunda delarna skärgården fyller viktig ekologiskDe funktion. Grundaav en
vikar i skyddade lägen blir snabbt uppvärmda efter islossningen på våren. De

viktiga rastplatser för sjöfåglar under vårsträcket. Eftersom de dessutomutgör
ofta har hög produktion och smådjur utnyttjas lek-de ochväxterav som
tillväxtornråden för olika ñskarter.raden

Vikar tidigare hañ kontakt med havet och utvecklas till sjöaravsnörssom
och våtrnarksområden, vilka fungerar viktiga livsnriljöer för många växtersom
och djur, vikamainte minst på fâgelsidan. avsnörda unika element iDe utgör
den pågående omdaningen norrbottniskaden kusten. varierandeDenav
salthalten med växlingar mellan och salt skapar förutsättningar försött vatten

speciell sammansättning flora och fauna.en av
effekt havets långsamma tillbakadragande de återkommandeEn ärav

flyttningama hamnar havet. Luleås mahrrhanm aktuelltut mot är ettav nya
exempel. inte verksamheten kanOm flyttas måste kommunerna, precis isom
fallet med Karlsborgs hamn i Kalix, genomföra omfattande muddringsarbeten.

Genom landhöjningen bildas succesivt längs kusten. Ett exempelöar ärnya
det flacka sandlandskapet Skvalpen-med vandrande dynfalt på ön



14

A. .-4u 1.u;Q L.d .gdflsgnerson fly;.9. Sh aparandgREEm
Sâmdskä"Nçstorrebben

/ /...m. .‘MW

/

,~-..u...grund //Fulkrn-grund
sampgrunn

""9Y&#39;"&#39;. B-UTTINFK /.wav-ml§2,
ASKl2l.l.l1l‘T£AO
v".:;§%,_‘1.‘wa:r:1...u.:..

Iâaunxln.@fw: ull-orm

RCuunouuaa

Aullw’ken

tfx
5. VVnnlnrv.

KARLEBYKnKKuLA,nu8 Hløoraw" s: W
ällulruüuruu Mmm:JAKOnsTADg . PIETARSAARIHOVPU -2a ., h;w

Sjökort l Sjofansverkelspubliceringstillstánd2905496502822 200nr ex



15

Sandgrönnoma i Lule skärgård.
Hela Norrbottenskusten riksintresse för sina rika kultur-, ochär natur-av

Norr-Äspenrekreationsvärdens skull. exempelvis iPå och Lappönöar som
skärgårdLule och Seskar-Furö och Haparanda Sandskär i Haparanda skärgård

finns exempelmånga på första generationens naturskogar, det vill säga
opåverkade skogar inte förlorat sin urskogskaraktär.som

Haparanda skärgårds nationalpark invigdes så 1995.sent som sommaren
Där Haparanda Sandskär pärla med sin märkliga harutgör naturen som
formats samspelet mellan landhöjning, vind och vågor.av

kustlandet visar hur landhöjningenI många formatnaturreservat naturen.
Exempelvis de kalspolade hällama och klapperstensfälten Bälingebergetpåär
spår havsvågomas krafi vid i dag försvunnen strand. berömdaDenav e11
fågelsjön Gammelstadsviken exempel visar hur landhöjningenär ett annat som
skapat avsnörda havsvikar. i skärgården finns fleraUte med högareservat

kulturvärden.och Storrebben och Likskär med sina gamla ñskelägennatur- är
exempel detta.på

Med den växande fritidsbebyggelsen i kust- och skärgårdsområdet följer
olika ingrepp, exempelvis pirbyggen och muddringar farleder,typer av som av
vilka kan naturliga strandprocesser spel. Ingreppen fungerar oftasätta ur som
sedimentfallor och förhindrar den naturliga bottenmaterial.transporten av
Intensiva muddringsarbeten kan leda till det skapas strömbanor.även att nya

Övrigt4.2.2
Endast fem fast landförbindelse bebodda året och de haröar utan är om

sammalagt cirka 60 boende. Någon minskning antalet bofasta har märkts deav
åren.senaste

Fritidsbebyggelsen utmed länets kust i allmänhet inte någotutgör stort
problem för kommunerna. Vissa i innerskärgården har dock så mångaöar
fritidshus allmänhetens möjlighet nyttja stränderna starkt begränsad.att att är
Det långt till landets storstadsregioner och iritidshusen tillhör ofiast deär egna
kommuninvånama, därigenom får sina behov rekreation vid havetsom av
tillgodosedda.

Antalet förvärvsarbetande bland Luleås skärgårdsbefolkning uppgick till 28
1990 inklusive pendling. dessa arbetadeAv 2/3 inom jord- ochpersoner

Övrigaskogsbruk fiske. verksamma inom bland offentligsamt annatvar
verksamhet och tjänstenäringar.

Areella näringar
Antalet jordbruk kombinerat med fiske på har aldrig varit Deöamaute stort.
flesta lantbrukare har upphört med djurhållning och i dag finns endast aktivatvå
kvar. djurbesättningarnaI ingår bland tjällkor hotadannat ärsom en ras.
Länsstyrelsen hoppas med miljöstöd kunna stimuleraEU:s fortsattatt
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odlingslandskapet utanför Luleå kommerdjurhållning. på Hindersön att
föreslås prioriterat område i den nationella bevarandeplanen förettsom
odlingslandskap.

Yrkesñsket för fisket, dvs. 600 Fritidsfisketstår 2 år.merparten tonav per
har uppskattats till 600 år. Fiskets totala årsvårde uppskattas till 39ton per
miljoner fritidsfisket för miljonerhonor, står nio kronor. Viktigastevarav
ñskartema sik, Siklöja, strömming.lax, öring, gädda, abborre ochär

Fiskodling
finns tio matfiskodlingsforetag längs kusten med sammanlagd årligDet en

produktion fisk. Antalet ñskodlare har varit stabilt de250 åren.ton senasteav
Yrkesfiskama laxñskestoppet och sälamas härjningar hotett motsomser

näringen. för trålningen innebär risk för överñskningDet även att storvarnas en
sildöjebestånden. problem överetableringen yrkesfiskareEtt ärav av som

använder trålare.

Exploatering
Möjligheten skaffa fritidsbostad i skärgården kan förettatt argumentvara

finns, länge,bosättning i länets kustkommuner och här sånågon änav
fritidsbebyggelse konflikt mellan turism/för enskild uppstårutrymme utan att

naturvård/kulturmiljövård andra.friluftsliv sidan och å denå ena
ÄvenIytterskärgården andelen fiitidshus betydligt lägre. helt obebyggdaär

finns Fritidsboendet i hög grad i gamla fiskelägeni utsträclming. skeröar stor
Årfastlandskusten.eller gamla lots- och fyrplatser. Hårdast exploateradpå är

fritidshus kusten till påberäknades antalet vid 6 600, 4 1001975 varav
strandlängd dåfastlandet och länets totala 162 500 på Avöarna. procentvar

fem ochi anspråk. ytterskärgården exploateringsgraden1 procenttagen var ca
strandlängden. Aktuellare uppgifter finns intefastlandetpå 25 procent avca

länsstyrelsen värdena ändå relevanta, eftersomtillgängliga, ärattansermen
bebyggelsenytillkommen bebyggelse har skett förtätning äldre ellersom av

planmässig exploatering.
jämfört med andra skärgårdar förhållandevisSkärgården i Norrbotten är

permanentbebyggelse eller industri. flertaloexploaterad vad gäller Ett
Ävenmed åretnmtboende eller halvårsboende.hamnanläggningar finns på öar

gamla fiskelägen nyttjas fritidsboende harvid de lotsplatser och som av
liten utsträckning ochhamnar skapats. finns i mycket dåVägargemensamma

befolkning. Service helt kopplad till denfrämst med bofastpå är nästanöar
landfasta kusten.

Öarna ha,skärgård har totalt areal på ungefär 30 000i Norrbottens varaven
enskilda, bolagen 18räknas skogsmark. 7028 000 ägs ägerprocent avsom

kyrkan elleroch resterande kommuner,12 procent staten.procent av
skärgårdsskogama har varitbedömer avverkningama iLänsstyrelsen att
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från slutet 1960-talet tidigare under 1900-talet. Denstörre än storaav
avverkningsökningen har skett efter och sedan1983, dess har 15 procent av
skogsmarksarealen awerkats.

markanvändningskonfliktenDen i skärgården mellanstörsta är
skogsbruksintressen och naturskyddsintressen. Rådande skogskonjunktur
påverkar avverkningstakten, isvintrarsvåra kan ibland fördröja planerademen
awerkningar. Skogsvårdsstyrelsen har prioriterat nyckelbiotopsinventeringar
i skärgården och försöker motverka skogsbruk på inte påverkatsöar ännusom

trakthyggesbruk. Brist medel forpå inköp mark eller intrångsersättningarav av
försvårar emellertid arbetet.

Västerbottens4.3 län

4.3.1 Naturforhållanden
Västerbottens kust omfattar södra delen Bottenviken, hela KvarkenNorraav
och delen Bottenhavet. Söder Skellefteå sker abruptnorra av om en
förskjutning kustlinjen sydöst med 50 km. Kuststräckan ñånmot näraav
Piteälvens mynningsñärd förbi Skellefteå ned till Bjuröklubb kan ses som en
övergångszon från den breda norrbottniska skärgårdskusten till den lågaöppna
kusten längs Kvarken.Norra havsbottnenHär inte nedböjd bildarär utan en
grund landtunga till Finland med tröskel på 30 djup. Medmetersen ca
nuvarande landhöjningstakt kommer denna tröskel ligga torrlagd 3 500att om
ar.

Den delen kusten Kvarken kännetecknas låg bergkulls-motnorra av av en
med relief på 20-50 serieEn västvända förkastningarterräng harmeter.en

tippat den gamla, plana berggrundsytan och skurit dräneringen ñânupp av
landets inre delar. skärningenI med havsytan bildar kustlinjen ett systern av

vikar med bredder från 100 tillöppna 1 km. På den sju mil långameter
kuststräckan från Bjuröklubb till söder Ratan ñnns sjuttiotal vikar,ettom

Åarnamånga dem med liten åmynning. följer berggrundsstrukturensav en
linearitet i nordväst-sydostlig riktning, söder allt vrider imot översom mer
nord-sydlig i den flacka västerbottniska kustslätten. Detta återspeglasextremt
i den parallella, djupa flikigheten i kustkonturen och långsträcktaöamas
former, påbyggd till dnrmliner.moränav

Utmed Västerbottenskusten förhållandevis mycket skyddadär natur som
Kronören, Snöanskärgârden och Bjuröklubb. Holrnöama till delarär stora

Landarealen på Holrnöreservatet 2 800 ha. Till detta kommernaturreservat. är
omkring 30 000 ha havsområden främst Det landetsöster öarna. är ettom av

i skärgårdsmiljö. harReservatet bestämmelserstörsta för bådenaturreservat
land- och havsmiljön. förDet övrigt det första i landet medär naturreservatet
reservatsbestämmelser till skydd för den marina miljön.
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Bro,särskilt projekt, Gröninom Kvarkenområdet isamarbete skerEtt ett
iLänsstyrelsenNordiska ministerrådet,finansieras medel frånsom av

i län ochFinland, KommunförbundetVästerbottens län, Miljöministeriet i Vasa
höjanaturskyddade områden i KvarkenSyflet samordnafrån EU. samt attär att

områdets status.

Övrigt4.3.2
Åretruntboende landförbindelse. Vid utgången årfinns fyra fastpå öar utan av

litenlänets vilket innebär1993 130 folkbokförda på öar, envar personer
bebodda Hohnön inom Umeåminskning sedan år 1990. Den ön ärstörsta

kommun, Medelåldern år ochdär folkbokförda år 1993. 4783 varpersoner var
den medelåldem.andelen bam höga18 trotsprocent,var

endast fåtal50-tal öbor förvärvsarbetade 1990,Ett år ett varvarav
arbetade inom tillverkningverksamma i areella näringar. 20Knappt personer

Förvän/sfrekevensen någotoch drygt 25 inom tjänstenäringar.personer var
högre kvinnornabland jämfört med hela riket, medan däremotmännen
förvärvsarbetade i betydligt mindre utsträckning i riket helhet, 60än som
procent.

Västernorrlands län4.4

Naturförhållanden4.4.1
Ångennanlands fjordkust Sveriges högsta kust.eller DetHöga Kusten är
storkuperade landskapet kustberg.här i havet med 200-300 högagår ut meter
Landhöjningen när här århundrade. Mjältön med 236nära meter är meteren per
den i Sverige den högsta nivån. Medeldjupet sunden och fjärdarnanår iö som

och30 maxirnidjupet 154 dramatiskt landskapet iMestär meter ärmeter.
Nordingrå, där diabasväggama brant i havet. Stränderna utgörsstupar ner av
klipp- och moränkust med block- och klapperstensstränder. Sand- och
lerstränder har bildats kring älvmynningama ioch inne fjärdama. Sveriges enda
väl utbildade, kustdelta ligger Indalsälvens mynning i Klingerljärden.istörre

tämligenKuststräckan öfattig. Floran längs variationsrik.Höga Kustenär är
Många har sin nordliga utbredningsgräns här. gäller bl.a. vitsippa,Detväxter
hassel och lind. Fågellivet rikt. Bland sjöfåglar sillgrisslamärks tordmule ochär

Östersjön.i övrigt sällsynta häckfåglar iärsom

Övrigt4.4.2
I Västernorrlands län finns med antal invånare: itvå Hemsööar ett större
Härnösands kommun, vid invånareårsskiftet 1993/94 hade 150 och Ulvönsom

Örnsköldsviksi kommun med cirka invånare. Totalt uppgick Öbefolkningen60
i länet vid årsskiftet 1993/94 till tendens till minskning kan230 Enpersoner.
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märkas. Medelåldern i nivå med riksgenomsnittet, 43 är.är
förvärvsarbetade 1990. dessa arbetade åttaKnappt 100 år Avpersoner

näringar. tillverkning vilketinom areella arbetade 16Inomprocent procent var
betydligt lägre för öbefolkningen i sin helhet. tjänstenäringarInomän
förvän/sarbetade vilket högre för riket i genomsnitt och för70 änprocent, var
öbefolkningen Förvärvsfrekvensen hög för och låg förtotalt. märmenvar
kvinnorna, 87 respektive 60 procent.

Gävleborgs län4.5

4.5. 1 Naturförhållanden
kustlinjen ochSöder lämnar NorrlandsterrängensHöga Kusten ersättsgränsom

flackare subkambriskt peneplan.kulligt, söder allt och bredare,ett motav
mellerstaReliefen den sydligaste tredjedelen mindre i den 20-i 20är än meter,

allmännaoch i den nordligaste Från det50 50-100 mönstretmeter meter.
vattendjup 50-60avviker det 100 höga Hornslandet med på meter straxmeter

intill.
Söderhamn. Dåsärdrag rikedomen på kustnära, insjöar söderEtt är stora om

flerafor lägre farms härlandet 000 000 år sedan låg 50-607 8 änmeter ennu,-
skärgården liggermil bred skärgård med fjärdar. nutidaDen störstastora

kraftignordöstra finnsinnanför Hornslandet och dessAgön. Längs gräns en
heltoch uddama söder däromnordväst-sydöstlig spricktektonik, medan öarna

domineras öst-västlig berggmndsstruktur.av en
radGästrikland finnsden övrigt mycket oregelbundna kusten iiLängs en
förmängd holmar och skär. Ettskärgårdsområden, domineradesmärre avav en

och blockrikafrån den storblockigastränderna speciellt särdrag härrör
myckethelt dominerande och bildaroch blockstränderSten-moränen. är

grundområden.svårnavigerade

Övrigt4.5.2
antaletskärgårdsöar medantjugotal bofasta länetsEndast påärett personer

minskat jämförtökningen under harliitidsboende högt, årär även om senare
obebyggda fritidstomterfortfarandemed och 80-talen. dag finns 70070- I stca

i försäljer del sina villorvid kusten. rådande ekonomiska lägeI tätortemaen
länge skett i densitt fritidshus. har inte såistället bo i Detta änatt permanent

exempelvissamhällsservice i formomfattningen det ställts krav påatt av
daghemsutbyggnad.Skolskjutsar och

Areella näringar
orördaawerkad. Mindrekustområden redandelar skogen iStora ärav

översiktsplanenEnligtoch Homslandet.områden finns framför allt på öarna
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intresse frånvisstavverkning inte sker på Ettrekommenderas öarna.att
finns, bland har Våtnäsi dessa områdenskogsägarhåll för avverkningar annat

under de åren,till delaravverkatsoch Mössön senaste trotsstora
naturvårdsinriktad skogsbruksplanrekommendationeröversiktsplanens att en

bör upprättas.
Yrkesñsket i regionenmycket liten.Jordbruksnäringen inom kustområdet är

medan ñitidsfrsketsmåskaligt kustfrske,i huvudsakbedrivs i dag är avsom
rationaliseras ochhålleri regionen påbetydelse. Fiskesektom attstor

utvecklas.
Totalt produceras 35 ñsk ikustvatten.ñskodlingar finns i länetsTvå ton

har kunnat konstateras. Enfrån ñskodlingamaLokal påverkandessa år.per
aktualiseras.kan kommañskodlingsverksamhetenutbyggnadviss attav

Uppsala län4.6

Naturförhållanden4.6.1
kust.bildar Bottenhavets södrapeneplanetuppländska Hacka, horisontellaDet

Öster nordligasteUppsalaåsensBilludden,Dalälvens mynning skjuterom
och den grundaomformad landhöjning vågor. Iständigtlanddel, i havet,ut av

iöstligaste kustenmoränkullar Denbildar lågaLövstabukten öar.svärmar av
Öregrundsgrepen nordligaexponerad förtaggig kontur, hårthar låg,en
vinterstormar.

ochmellanliggandeGräsö-Singö-Väddö-Björkö-Arholma med smärre öar
inreKvarken ochnordnordväst-sydsydostlig barriär mellan Södrabildarskär en

spricksystemorienteratvisRoslagen, där på övertväras ost-ett avsamma
Uppland.vattenleder till det inreviktigadalstrålc, gångvästliga öppna aven

Östhammars omfattningi obetydlighar endastskärgård i kommunGräsö
den blivitñiluñsliv. Härigenom harför fast och rörligtexploaterats
för alla dereproduktionsomrâderefugium ochutomordentligt värdefull som
tillbakahållfågel, på andrakusten, framföralltlängsdjurarter trängts avsom

underoch endastmycket god kvalitetökande stömingen.den Vattnet är av
vintern AlltGävleområdet.utsläppen frånutsträckning påverkati någon av

den mycketGräsöskärgårdens mångfacetteringtillsammans meddetta ettger
Internationella biologiskavetenskapligt värde. också påDen är upptagenstort

referensområden iinternationellt betydelsefullalistalBP överprogrammets
skärgårdens olika biotoper såfinnsmiljöer projekt AQUA. Härakvatiska

de kan fås i landet.opåverkade som

Övrigt4.6.2
Öbefollmingen tillårsskiftet 1993/94 900uppgick vidi Uppsala län personer,

allrakusten.och övriga längs Deni Mälarenbodde på största30 öarvarav
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med öbor finns Gräsö harkoncentrationen 700nästansom
befolkningenpennanentboende. Under tiodubblas dessutomsommaren genom

Öbefolkningen ökade med underankomst. 19 1991-sommargästemas procent
vilket högre i93 och 1990 medelåldern 41 år, två år riket.år änvar var

förvärvsarbetade, 19 inom areella näringar,400 38procentpersoner varav
Öbefolkningentjänstenäringar. i dettatillverkning och 36 inominomprocent

sysselsatt inom areella näringar ochlän i utsträckningstörrevar
tillverkningsnäringar öbefolkningen totalt.än

Stockholms län4.7

4.7.1 Naturförhållanden
Stockholms skärgård den geografiskt omfattande skärgården i landet.är mest

ÅlandDen ingår i sammanhängande område, sträcker sig via tillett större som
Åbolands skärgård i Finland. örika område jämförelse världensDetta är utan

skärgård. skärgård brukarStockholms begränsas Arholrna istörsta avanses
och Landsort i söder, sträcka km. Bredast skärgården ipå 150 ärnorr caen

dess Upplandsdel där den maxbredd ungefär km, i jämnhöjduppnår 80en av
med Yxlan/Blidö och där de Svenska Högama ochyttersta utpostema är
Svenska Björn.

Skärgården består till delen vattenområden. dettaInomstörre av
återfinnsvattenområde 30 000 kobbar och skär. Antaletöar, öar ärca som

ha kobbar0,2 6 267. Antalet och skär med areal mindre 0,2större än är änen
ha inteuppgår till mindre 24 542. Väster Landsort ansluter denän om
sörmländska skärgården med ytterligare några tusen öar.

Skärgården med alla sina kobbar och skär upphov tillöar, ger en
mångfonnad och särpräglad planeringssamrnanhangI har skärgårdensnatur.
naturkvaliteter uppmärksammats på olika sambandI med den fysiskasätt.
riksplaneringen har delen skärgården klassats riksintresse förstörre av som
naturvård och friluftsliv. länetsI naturvårdsprogram har delarstora av
skärgården fått högsta naturvärde. värdena har också inneburitDe stora att
drygt hälften länets 150 återfinns i Stockholmsnärmare naturreservatav
skärgård.

dagligt tal brukar skärgården delas inner-,I in i mellan- och ytterskärgård.en
har olika karaktärerZonema skarpa intenågra kan dras.även gränserom

Innerskärgården kan i och mycket jämförasmångt med insjölandskapett
med sina långgrunda lervikar, jordbruk och skogar. iLängre ut
mellanskärgården minskar arealen odlingsmark, de långgrunda vikarna blir färre
och arealen produktiv skogsmark i skogsvårdslagens mening minskar. Istället

andelenökar barspolade hällar och fjärdarna blir längreJustörre. ut man
kommer desto lågväxande och förkrympt blir vegetationen.mer
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finnsindelningsynpunkt kan IväxtgeograñskFrån göras. väster enen annan
utanförfrämstkalskärzon. Mellan dessaoch ibarrskogszon öster zoner,en

maritima lövskogszonen, ochlövskogszon, den s.k.Upplandskusten, finns en
Ålandsi skärgård.motsvarighet endast finnsvars

på fastlandeti densammaVäxtligheten i barrskogszonen är settstort som
mellanhällrnarkstallskog. sprickomamarkerna Iinnanför. dePå växermagra

förutom ädlarikare flora. Bland träden finns,bergknallama återfinns gran,en
lövträdsarter.eller vanligalövträd mera

speciellt salttåliga. definns Iområdenade strandnäraInom växter ärsom
vidfinns stråk urbergskalk, Runnmarö,skärgårdensödra delarna t.ex.avav

delen länet detunik flora.med for länet I moränen ärär somnorra aven
salttåliga ändockinte särskiltfinnskalkpåverkad. Det äräven arter mensom

Även idegran kanstrandarv och havtom.kustbundna t.ex. klibbglim, nänmas.
förutsättningar för riktgodaomväxlande skapar ocksåskärgårdens ettnatur

antalet häckandeStockholms skärgård uppskattasoch särpräglat djurliv. I
i dettaMed kustfåglar180 000kustfåglar till 170 000 avsespar.ca -

måsfåglar och alkfåglar.sothöns, vadare,andfäglar,sammanhang doppingar,
föredrar dockVissaspridda i hela skärgården.finnsMånga arterarternaav

andraskäggdopping medansothöna ochinnerskärgården arter,t.ex. somsom
Antalet vadareytterskärgârden.havet föredrarhämtar föda från det äröppna

lämpliga biotoper.grund bristen påförhållandevis lågt på av
nationellbetydelse såvälhar skärgårdenreproduktionsområdeSom stor ur

ochbestånd ejder,synvinkel. Hälften landetsinternationell svärtaavavsom
helafemtedelStockholms skärgård. bedömshäcka i Härlabb avca enanses

fjärdedel landetsUngefärejder och finnas.beståndVästeuropas svärta en avav
i Stockholmsåterfinns ocksåoch knölsvanarstorskrakarbestånd tordmular,av

reproduktionsområde,viktigtinte baraSkärgården dessutomskärgård. ettär
förbi.000-tals flyttfåglaralla de 10rastplats förävenutan passerarsom
i fåglarnashela tiden såvälförändringar skeraldrig statiskNaturen utanär

Även underhartillkommer. Skarvenspridningsmönster. arternumerär nyasom
i Stockholmsvanligare och häckarblivit alltde åren ävensenaste numera

ökat.säl återsåväl havsömharskärgård. årenDe stammarnasenaste somav
planktoniskaallt frånomväxlande medUndervattensvärlden i skärgården är

till exponerademjukbottnarfrån grundatill algskogar,organismer stora
okänd för flertalettill delarsedimentbottnar.klipphällar och djupa Den är stora

yrkesfiskareantali dag relativt begränsatutnyttjad,ändå aktivt ettt.ex. avmen
fritidsñskare.desto antalstörreettmen

ibl.a. salthalt mängden saltförhållandena ivarierandede mycketTrots
mängd salt olikavarierande påsalthaltsnivåeruttryckt i procent ochvattnet

däremot högt.vissaAntalet individerartantalet lågt.djupnivåer ärarterär av
märkliginternationelltdet rådermedför dessutomFörhållandena settatt en

under fysiologiskdessa leverlinmiska och marina Mångablandning arter. avav
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grundpå dålig anpassning till rådande salthaltsnivåer och därförstress ärav
stömingskänsliga.extra

Skärgårdens brutenhet medför de produktiva grundomrädena fåratt storen
sammanlagd Gnmdområden vegetationstäckta områden på 0-6yta. är meters
djup för den biologiska produktionen. Stockholms skärgårdstörstasom svarar

Östersjökustens1/4 svenska grundområden och har därför ävenrymmer ca av
i internationellt perspektiv betydelse ochett stor uppväxt-som
uppehållsområde för flertal östersjöarter. Undervattensvärldenett utgör t.ex. en
viktig förutsättning för delar sjöfågelbestånden.stora av

Övrigt4.7.2
Flera Stockhohns läns kustkommuner har under de hafiåren starksenasteav en
befolkningstillväxt. fastboendeDe på de har ökat i antal destörre öarna senaste
20 åren, medan de små invånarantal har varit tämligen konstant.öarnas
Vaxholm och Värmdö hör till de kommuner har ökat i landetmestsom
procentuellt denAv fasta skärgårdsbefolkningen bor 50 i Nontäljesett. procent

Österåkerskommun och 18 i kommun.procent
Länsstyrelsen befolkningsökningår 1993 med 1 000angav en personer som

riktpunkt for iår 2000 sitt 7-punktsprogram for skärgården, Antalet fast boende
i Stockholms skärgård beräknas i dag drygt 10 000, vilket innebärvara en

Ännuökning med 4 000 jämfört med år 1971 har befolkningennästan personer .inte nått till invånare,12 000 vilket det antal bodde i skärgårdenupp var som
vid krigsslutet.

deDet skärgårdsöama med tillgång visspå service ochär medstora öar
goda förbindelser med fastlandet för folkökningen. Småöarnasom svarar
däremot har i regel stagnerande utveckling. Skärgården har svårt behållaatten
de äldre ungdomarna, tillsöker sig fastlandet för utbildning och arbete.som
Pensionärer drygt 20 den fasta befolkningen, vilket skallutgör procent av

Ävenjämföras med 16 för länet helhet. bam ochprocent som gruppen
skolungdom till 18 år överrepresenterad: 24 den fastaär procentupp av
skärgårdsbefolkningen 22 för länet helhet.mot procent som

Fritidsboende
Anspråken på fritidsbebyggelse i attraktiva lägen fortfarande starka,är ävenny

nuvarande regelsystem och medveten kommunal praxis har hållitom
utvecklingen tillbaka. Skärgårdsbefollcningen har, för klara tillfälligaatt
ekonomiska problem, sålt tomtmark för kunna finansiera investeringar elleratt
för klara generationsskiften. finnsDet 50 000 fritidshus i området.att övernu
Stora samlade fritidshusområden den kom till på 1960-70-talentyp ärav som
idag knappast längre aktuella. Efterfrågan gäller istället enstaka ny
fritidsbebyggelse, ofta i attraktiva lägen, vilket skapar problem. Någon bra
helhetsbild bebyggelseutvecklingen finns inte för närvarande. Vissav
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ochständigt, takten långsam bl.a.bebyggelse tillkommer även ärom numera
fritidsboendes behov. Vidare diskuterasanläggs för täcka debryggor attnya

fastlandskusten.lägen för båthanmar längs
sammanlagd inverkan påtaglig ochlängre tidsperiod blirSett över en

minska tillgängligheten,tillkommande bebyggelse och anläggningar riskerar att
studier begränsade områdenfrämst i inner- och mellanskärgården. Några över

stränderna har tagits i anspråkhar gjorts och visar cirka 1-2att procent av
tioårsperiod.under en

Sysselsättning
skärgårdsbefollcningen har under efterkrigstiden till del söktbofastaDen stor

försörjning de tidigare dominerande areella näringama. Alltflersig änannan
i skärgården möjligheter för fler skärgårdsbor finnabesökare attger nya

inkomstkällor. markpriser och fastighetsskatter ökar samtidigt kravet påHöga
avkastningen från skärgårdsfastighetema och det blir då nödvändigtän attmer
söka utkomstmöjligheter.nya

inom jord-,den fasta befolkningen i skärgården arbetar åttaAv procent
totala befolkningen i länet,skogsbruk och fiske 1 den 37 procentprocent av

offentliga tjänster länet totalt procent inom övrigainom 37 55samt procent
länet Jämfört med har antalet sysselsatta inomnäringar 62 procent. år 1975

inom jord-, skogsbruk ochoffentliga tjänster ökat markant medan såväl antalet
övriga tillbaka. Samtidigt har pendlingen tillfiske näringar har gåttsom

forvärvsarbetar lägrefastlandet ökat. Andelen den fasta befolkningen ärsomav
i länet. Skillnaden beror framför allt kvinnornasi skärgården på attän

yrkesverksamhetsgrad lägre.är

och fiskodlingarFiske
ñskeriräkningen yrkesverksamma fiskare ilänet fanns vid den 88I senaste

Haningeskärgården. finns i huvudsak i Norrtälje, Värmdö ochDessa
kommuner.

DärefterVattenbruket hade under andra hälften 80-talet.uppgångstor aven
fått alltutvecklingen stilla gäller kapaciteten. Milj harhar stått detnär

fiskodlingar idag finns niobetydelse i samband med prövning ochstörre nyaav
tillståndsspliktiga fiskodlingar Därtill kommer antal mindrei länet. ett
fiskodlingar endast anmälningspliktiga.ärsom

rörliga friluñslivet börjarökar hela tiden och ochDet ta stora vatten-
orsakatlandarealer i anspråk. vissa områden har det problem.Inom

Kunskapsunderlaget dock bristfälligt det gäller skärgården. Ca 40är när
Sveriges befolkning fiskar år och detta fiske sker tillnågon gångprocent av per

i skärgårdsornråden. handredskapsfisket detdel fria svårtDet gör äratt attstor
tillförlitlig statistik.få fram någon
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vattenanvändningmark-ochExploateringar,
påverkanstarkareoch den alltBebyggelseutveckling, exploatering som

viktigade hotensiktmänniskan åstadkommer på lång största motettär av
delar bebyggd ochskärgård tillskärgården. Stockholmsvärden i är stora

områden finnsopåverkadeolika slag. åpåverkad anläggningar F störreav av
naturliga skällättillgängliga stränderirmerskärgårdenskvar. ochKustens är av

obebyggdadestränder längre Mångabebyggda störreut.än avmer
ellerfrilufisomrfaden,kommunalastrandområden bevarats statensärsom

tidigareofta har varitmarkinnehavkyrkans eller privatastörreägor som
frdeikommiss.

respektive heltstränder 26 19fastlandskustens ochAv procentöamas var
och båttrafik har påverkatbebyggelse kring 1970.spärrade år Bryggorav

trösklade havsvikar längs fastlandskustenskärgårdens vikar. 88många Avav
helt eller heltbaraoch på de nästannärmaste större öarna sexvar

oexploaterade. dem låg inomTre naturreservat.av
lättillgängligaallt längre de inreStorstadens inflytande sträcker sig Iut.

pennanentbosättning idelårsbosättning ochdelarna sker det främst genom
belysning,fritidshus ofta efterhand belagdatidigare medförDetta vägar, annan

ochkaraktär bebyggelse och tillkommerpå Längre master, tomtomter utm.m.
anläggningar.andra

delenbesluta från strandskydd tillundantagRätten störstaäratt om
till allmän delegationsbeslutendelegerad kommunerna i länet. En översyn av

fick dänned själva utfärdagjordes den 31 oktober 1995. Kommunerna rätt att
strandskyddsreglema. Länsstyrelsenförelägganden dem överträttmot som

liggerbeslutade vidare komplementbyggnaderden 28 november 1995 att som
vissalängre från huvudbyggnad i fall dispensfria.än ärvattnet tomtens

kring tillämpningen strandskydd i samband med detaljplaneringarbeteEtt av
för färdigställs kommer arbetettätortsutbyggnad pågår. Innan rapport atten

ochdiskuteras med företrädare för länets kommuner. nänmda beslutenDe
utredningarna led i fullfölja arbetsprogram avseendeär ett att ett
strandskyddsfrågor Länsstyrelsens styrelse hösten 1992.antogssom av

Tillgänglighet
tlikiga kust- och Mälarlandskapet och skärgårdens mångaDet öar gör

ungefär mil stränderStockholms län rikt stränder. Sammanlagt blir det 1300på
skärgårdsöama, vid kusten vid insjöarna, vilket blir åtta strandpå och meter per

länsinvånare. Endast strand för och länets2-3 återstår 1,7meter var en av
miljoner invånare, stränder skärgårdsöar fast förbindelse ochpå utanom
stränder spärrade bebyggelse räknas bort.av

tillgängliga förlänet finns stränder naturligt lämpade ochI större ärsom
halvbad. Fria, obebyggda sandstränder mindre än procentupptar aven

attraktiva sand- ochfastlandskusten. kusten finns 000 småLängs 1närmare
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sådana partier.klippartier och skärgårdens 3 000på öar över
tillgänglig ochfastlandskusten i Stockholms länEndast 16 ärprocent av

ikustenlämplig för bad och friluftsliv, jämfört med 40 procent av
kuststräcka,Stockholmsregionen har längreGöteborgsregionen. men enen

i länet spärrade grund bebyggelse.påfallande del stränderna påärstor avav
ihögre vid lättillgängliga stränder storstadensAndelen bebyggda stränder är

närhet och med stigande avstånd från Stockhohn.avtar
fria från spärrandestränder heltkustens år 1969Bara 55 procent av var

vanliga, medanSanka, vassbevuxna och branta stränderbebyggelse. är
Andelen fria strändersandstränder sällsynta.badvänliga klipp- och är mer

människorsden sammanlagda effektenminskar långsamt avgenom
verksamheter.

stränder tillgängligamindre del länets mångapraktiken alltså baraI är en av
ungefär hälftenbredare allmänhet. orsakoch åtkomliga för En är att aven

orsakbara med båt. Enstränderna ligger skärgårdsöar kan nåspå aimansom
Stockholm bebyggda elleroch Mälarsträndermånga kust- ärnäraär att

och tillgängligaVid ñnns fåsvåråtkomliga andra skäl. kusten storaav
kommunikationer.åtkomliga med allmännastrandområden och bara några är

markägoförhållandena har haftVariationema inom länet och storär stora
betydelse.

kommit till sedanvilken bebyggelseNågon helhetsbild somav
Förändringstaktenfinns inte. låg:strandinventeiingama ordes på 1970-talet är

tagits i anspråkundersökta strandavsnitten hadedel 2 procent perav-
emellertid innebäratidsperiod kan dettioårsperiod. längreSett attöver en

strandområden omvandlas.betydande

strandskyddUpphävt
i länet och kanstrandskyddbeslutar utvidgningarLänsstyrelsen ävenavom

betydelse för friluftslivetdär det saknarstrandskyddet ska upphävasbesluta att
livsvillkor för och djur.för bevara godaeller växteratt

detaljplaneläggning.medupphävas i samband DetStrandskyddet kan också
stränder. Ungefärfemtedel länetsdelvis upphävt vidhelt ellerär enen av

medanstrandskydd 100omfattas generellttredjedel stränderna meter,omavav
stränderna.vid ungefär hälftenutvidgat till 300det är meter av

friluftsvärden ochkultur- ochstränder harlänetsMånga stora natur-,av
enligtriksintressendärför utpekade NRL.samtliga stränder ärnästan som

storstadsregionen,tätbefolkadeñiluftsområden i denBehovet är stortav
ändamål många.strandnära mark för olikaanspråken påsamtidigt ärsom
jämförelse med andraoch korta igenomgående småvattendragLänets är

vattenföringvid vattendrag medtill strandmiljöerlandet. Tillgångendelar av
uppmärksammas.särskiltdärför liten och behöveråret runt är
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Södermanlands4.8 län

4.8.1 Naturforhållanden
sörmländskaDen skärgården omfattar några kobbar och skär, delstusen öar,

längs kusten, dels i Mälaren och Hjälmaren. topografiskaDe förhållandena har
betydelse for vegetationstypemas utbildning. Barrskogenstor når normalt ända

till de kala skären och endast längst i nordost och inom Hartsöarkipelagenut
lövträden björk, och så markant inslagutgör får intryckett att ettasp man av

maritim lövskog.
följdEn skärgårdens ringa djup ädellövskogen når ända tillär attav ut

havsbandet. På Askö och med intilliggandeHartsö firms ekdungaröar nära
havet. denTrots ofta yppiga undervegetationen,öppna där och dagnatt är en

karaktärsart, dessa ekdungar kargare intryck innerskärgårdensett änger
ekdungar såsom de framträder vid Nynäs, Trosa och Tullgam.

Kalksten förekommer endast i liten omfattning i skärgården.
Kalkstenssträken går här i band utmed kusten. Kalksträken i Stockholmsett
skärgård längregår i övärlden. Bland kalköar märks specielltut ochPersö
Trädgårdsskär några mindre trådlösa skär. hårdvittradeDessasamt kalkstenar
har endast lokal inverkan floran.påstoren men

Gnejsen den förhärskande bergarten i sömrlandsskärgårdenär och den utgör
grogrund för växtligheten jämfört med kalken. På de skärenen mager yttersta

kan det hända floran lika frodig den kalkstensgrunden,påatt är beroendesom
på den kraftiga fågelgödslingen.

floristiskUr synvinkel kan rikarenågra områden utmed Sönnlandskusten
urskiljas. liggerI området Vagnhärad-Tullgam-Stensund där kalknorr
förekommer rikligt liksom i Nynäsområdet. tredjeDet rika området ligger öster

Nyköping, Hom, utmed Sjösafjärden. Rikare områden förekommermotom
också spritt utmed Bråviken och innanför själva kustlinjen på några håll.även

Skärgårdens högsta naturvärden till del koncentreradeär ochstor mot norr
omfattar bl.a. Hartsö, Rågö-, Lacka- och Asköarkipelagema samt
ytterskärgårdsornrådena inom Oxelösundsskärgården.

Övrigt4.8.2
skärgårdsbefolkningLänets har minskat betydligt sedan 1920-talet då den

uppgick till 300-400 Endast trettiotal invånare bor på iett öarpersoner.
Östersjön. ÖamasDärtill kommer 20-tal i Mälaren och några i Hjälmaren.ett
befolkningsutveckling negativ under perioden 1991-1993 och motsvaradevar

minskning med 14 procent.en
Dagens skärgårdsbor arbetar främst inom de traditionella näringsgrenama

jordbruk, skogsbruk, boskapsskötsel och fiske. Näringsverksamheten inom
kust- och skärgårdsturism utvecklad, varför turismen idag leder tillär svagt
relativt få arbetstillfällen.
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Östergötlands län4.9

Naturforhållanden4.9.1
beståendepeneplan,Östergötlands lutandeutbildad iskärgård ett svagtär av

tippade.tydligtbergblock, vissasänktahöjda ellerkvadratkilometerstora
sund,vikar ochlângsmaladomineraslandkonturgrovflikigaKustens varsav

nordväst-sydostligaförförutsättningarorientering skapatstrukturella
innerskärgårdValdemarsviken, TjustsArkösund,exempelvis iinomskärsleder,

ioch Gryt,finns i Sankt AnnaskärgårdenvidasteGunneboviken. Denoch som
för deskyddskär ochkobbar ochholrnar,rikedom på utgörpräglas storenav

iskärgårdsavsnittenbredastetillhör deSkärgårdeninnanför.större öarna
Östersjön gnejser.olikadominerasberggrundenoch av

medodlingslandskapomväxlande stortkarktäriserasInnerskärgården ettav
vanligtvis bevuxnaochmindreMellanskärgårdenslövträd.inslag ädla öar ärav

smalpåträffasytterskärgårdentillhällmarkstallskog. övergångenImed zonen
heltsåkalskär saknarmed sinaYtterskärgårdenbjörkskär. gott somav

fâgelgödslad flora.speciellkännetecknasochjordtäcke enav
fjärdarna harochvikarnafjärdar. Fleraochrik påSkärgården öarär av

finnshavet.med det Detvattenutbytetkraftigt försämrarvilket öppnatrösklar
stagnerandemeddjuphålorflertalockså vatten.ett

ställe isitt bredasteskärgården påochmil långKuststräckan 6,5 ärär ca
harexploateringsgradentill den ringamil bred. Med hänsynSankt 2,5Anna ca

angivitsÖstgötaskärgården Kalmar länskärgården imedtillsammans somnorra
ochför frilufislivetriksintresseHela området är ettkust.obruten är avav

förriksintresseocksådelarrekreationsomrâden. Storaprimära ärlandets 25 av
naturvärden.vetenskapligaden

Övrigt4.9.2
befolkning,bofasthardet 38landförbindelsefastlänets ärAv öar utan som

300Totalt drygtstadigvarande bor påfå äröarna. personeräven personerom
Aspöjavilken denbroförbindelse, äråret-nmt-boende på störstaöar utan av
i Gryts100församling och knapptibor St Anna145med invånare.55 personer

de årenharbefolkningsminskningtendens till senasteförsamling. noteratsEn
landförbindelse.skärgårdsöarför utan

areellainomsysselsatta40förvärvsarbetade år 1990.öbor procent155 var
jämförelsehögt imycketjordbruk, vilketochinom fiskefrämstnäringar, var

inomarbetadetioEndastöbefolkningen.den övrigariket och procentmed
Såvälsysselsatta.tjänstenäringar 45inomtillverkningsnäringar och procentvar

dvs.jämförelse med riket,ilågförvärvsfrekvenskvinnornasmännens varsom
74 procent.
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Exploatering
ochökat utboägandesamband mellandet finnsvisarErfarenheterna ettatt

skärgården har oña svårtverksamhet ibedrivabo ochvillavfolkning. De som
kommerskärgårdsfastigheterkapitalstarka utbormedkonkurreraatt somom

marknaden.påut
blioch kommeroch har skärptsmark änKonkurrensen attvatten merom

fritidsbebyggelse,främstökande exploateringen,successivtuttalad. Den sesav
används oftaExploateringeni skärgården.riksintressenahotett mot somsom

för stärkaellerandra investeringarfinansieraförinstrument attattett
ekonomi.fastighetemas

fiskodlingFiske och
landskapsvårdinriktning påjordbruk medochkustnära fisket utgörDet en

härhandredskapsfrsketfriaskärgården.försörjningsbas i Detviktig anses av
hård konkurrent.fisket,försörjning frånsinharfastighetsägare, ensomsom

den fiski länet ochsärskilt omfattandealdrig varitFiskberedningsindustrin har
framför allt tilldelen utanför länet,säljs tillnärvarandelandas för störstasom

Ål uppköpare.Örebro skånskahuvudsakligen tilllevererasoch Stockholm.
årproduktion på 786sammanlagdtillstånd föraktivtKassodlingar med ton per

regnbåge.endastSamtliga odlarlänet.i inomnio fastigheterfinns på

Kalmar län4.10

Naturförhållanden10. l
tvålandskapsfonnentanke påbildar medskärgårdarnanordiskaDe grupper:

urbergberggrundenden förra bestårmoränskärgård.och Iurbergsskärgård av
torftigi regelkobbama haroch brantaofla högadagen.i regel går i Desom

nordiska.den typiskt DenUrbergsskärgårdenhelt kala.vegetation eller ärär
Skandinavien.södraoch delarmellerstafinns utmed stora avnorra,

och låglänt, dessflackandra sidanberggrund åMoränskärgårdens är
bildningartäckt kvartärai dagenallmänhet inteberggrund igår ärutan av -

vegetationrikligmoränskärgården finns gräs, örter,sand, lera. Imorän, aven
nordiskavattenlinjen. Denned tilländaträd, gårochbuskar som
Småland,sydöstraBlekinge,Danmark, Skåne,kvartärskärgården firms i östra

Öland sydskandinaviska kvartäraGränslinjen mellan detGotland.och
urbergsområdet gårnordskandinaviskaoch tvärsdet mellan-landskapet och

avläsalättövergångenutlopp. Denhärad vid Emåns är attStranda tväragenom
urbergsskärgårdeni Iocksågeologisk kartainte bara på ortnamnen.utanen

Typiskavid farledema.särskiltform och färg,holmarnasefterfinner nanmman
-klint,-klabbe,-häll,-både,grund -berg,ochhohnarefierled i på -gryt,ärnanm

-sand, ochmoränskärgårdenMotsvarande i -ör.-knalle. är -rev,
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Övrigt10.2
Drygt 300 åretmntboende bor skärgårdsöarpå fast landförbindelse.utan

fastboendeAntalet har varit tämligen konstant de åren. Uppgiftersenaste om
antalet fiitidsboende saknas. Endast mindre antal har fritidsboende,ett öar men
antalet bedöms inte ha ökat de åren.senaste

de fastboendeAv 50 60 fortfarande sysselsattaär inom jordbruk,procent-
skogsbruk och fiske. Verksamheten kompletteras i utsträckning medstor

exempelvis tillsyn byggverksamhet ellerreservat, transporter,annan, av
Övrigakommunal service. sysselsatta främst inom tjänstesektom,är

exempelvis Sjöfartsverket och kommunal verksamhet.

Exploatering
enskildaDet på har i de flesta fallvägnätet mycket enkelute öarna standard.

Stöd till upprustning har lämnats till och nyanlagda landningsplatservägar och
bryggor för pråmtransporter lastbilar och gods. Investeringar ityngre görsav
bryggor, kajer och pråmlandningsplatser, liksom för passagerartrafik och

gods.Vintertidtransport upprätthålls persontrafik,tyngre postservice ochav
lättare godstransporter snöskoter och hydrokopter används, tidvisattav genom

har mindreäven svävare använts.
Samtliga anläggningar för fiilultsliv i Kalmar län lokaliserade tillär

fastlandet. Länsstyrelsen bedömer de framtida anspråken föratt nya
friluftsanläggningar Ökadinte kommer bli särskilt tillgänglighet tillatt stora.

diskuteras och i vissa fall kan behov mindrereservaten bryggor för gästandeav
båtar finnas.

Areella näringar
Flertalet skärgårdsfastigheter fortfarande aktiva brukareägs bor påav som
fastigheten eller släktingar till den siste brukaren, vilket har medförtav att en
genuin gammaldags skärgårdsmiljö har bibehållits. Den sammanlagda
skogsmarksarealen uppskattas till hektar,9 000 arealen ökar attca men genom
gamla odlingsmarker igen.växer

Länets skärgård har relativt omfattande ñskodling. Toppåret 1989 stoden
länet för 25 Östersjökust.nettoproduktionen vid Sverigesprocent egentligaav

farmsDet 22 verksamma företag och nettoproduktionen 920 matñsk.tonvar
Antalet anläggningar har därefter minskat och produktionen ligger idag på
uppskattningsvis 600 år.ton per

Vatten och avlopp
Samtliga boende på har anläggningar avlopp;öarna för ochvattenegna
Dricksvattentillgången begränsad och på del finnsär problem medöaren
saltvatteninträngning. Anläggningar för avsaltning havsvatten används,av men

anläggningar med anspråk påstörre vattentillgång eller avlopp saknas i
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skärgården.

Blekinge län4.11

Naturförhållanden4.11.1
skärgård ochsydligasteSverigesskärgården ärblekingska störreDen är av

värde förbetydandedelariurbergskaraktär. Dengrundflack och är stora av
kulturmiljövården.naturvärdensåväl som

tilliListerlandet och Hanöområdet frånomfattarskärgård västerBlekinge
front medskärgård har skarpKarlskronaUtklippoma iochUtlängan öster. en

ochoch längre TärnöTjurkö, SturköHasslö, Aspö, västerutde öarnastora
Stämö.

fjärdområde.innanför finnssund ochfinns smalaMellan ett öppetöarna
SundenÖarna höga.allmänhet sällan 15skärgård iBlekingei än meterär mer

djup högst 10-20oftast med pågrunda,mellan meter.och fjärdarna ettöarna är
bältefastlandet,postglaciala sedimentdomineras ettnärmastBottnarna avav

i delenglaciala lerorochlängresand och något störreut avgrovrno
andra ädlaek, bok ochlummig, påBlekingekustenHanöbukten. växeröarnaär

trädslag.
År startade1993länetsfinns 14 57skärgårdenI naturreservat.av

syfiemedi Sverige 1993,Marinaprojekt, attNaturvårdsverket reservatett
avseendeunderlagsmaterialframmedlänsstyrelserna i arbetetbistå att ta

iområdenskärgård 16områden. Torhanmsskyddsvärda marina är ett av
marintmed planer påLänsstyrelsen arbetarprioritet.har högstaSverige ettsom

Skyddsområde skall kunnamåletskärgård ochför Torhanms är att ettreservat
skyddadet marinaSyftet medår 1996.bildas före utgången är attreservatetav
skyddabiologiska produktionen,bibehålla den högabottnarna,de grunda attatt

rikadetfiskarter,för olikafödoornrådenreproduktions- och värnaatt om
helhet.i desslandskapstypenbevarafågellivet samt att

Övrigt4.1 l.2
bor det 750Totaltlänetsskärgård liggerlänsBlekinge tätorter.nära ca

finns påbefolkningenlandförbindelse.fast Merpartenpå öar utan avpersoner
vid slutettilluppgick 535öbefolknigenKarlskrona, därutanförAspö personer

minskningtendens tilldet funnitsharUnder de åren1993.år senaste avenav
befolkningen.

isammanfallerNäringsstrulcturenförvärvsarbetade 1990.år350 personer
fjärdedel inomareella näringar,få inomför riket, dvs.med denstort en

Förvärvsintensitetentjänstenäringama.tredjedelar inomtillverkning och två var
i riketlägrevilket någotför kvinnor,ochför 72 än80 procentmänprocent var

helhet.som



4.12 Malmöhus län

4.12. Naturforhållandenl
Skärgården i Malmöhus län omfattar nämligen Ven. Den belägen iären

Öresundsdelen mellersta parti, mellan Sverige och Danmark. Vennorra av
ligger 4,5 km från den svenska och km från7,5 den danska kusten.

omfattar kmz,Ven total 7,5 vilket ungefäryta motsvararen av ca
ytutsträckningen Landskrona på fastlandet. längdDesstätort största ärav ca
4,5 km och bredden km.2,7 Omkretsen uppgår till dryg mil.ca en

Ön Öresund,sig brant där bildar mjukt storvågigovanytanreser upp ur en
platå ñån 40 höjd i tillsöder i Platån avbryts helameters meter runtca sex norr.

med få undantag, lodräta eroderandeön, eller starkt lutande, tidigarestupav
eroderade branter de s.k. Backafallen. Den ständigt pågående erosionen är ett

särdragVens och de utbildade klintema dess främsta karaktärsdragav men
också problem. På liggerVen oftast platånsöns största ytterkanter högre än

innanför liggande partier vilketnärmast silhuett.ön säregenger en
årligenVen för starka vindar, främst frånutsätts I stonnbyamas spårväster.

följer ofia jordflykt och markuttorkning tidigare erosionsamt, nämnts,som en
i strandbrantema. Denna erosion förstärks då uppträder istormama
kombination med högt vattenstånd.

Övrigt4.12.2
På tillhörVen, Landskrona kommun, bor drygt 360 Antaletsom personer.
fiitidsboende uppgår på till 1 000 å 1 200. Befolkningen ökade medsommaren
åtta under åren 1991 1993. Medelåldernprocent år 1990 relativt hög, 44var-
ar.

158 förvärvsarbetande år 1992. dessaAv arbetade 13personer var procent
inom areella näringar främst jordbruk, 13 i tillverkning och 65procent procent
i offentlig förvaltning mfl. tjänstenäringar. Andelen i areella näringar högvar
jämförelsei med riket medan andelen i tillverkningsnäringar betydligt lägre.var

Förvärvsintensiteten 84 för och 75 för kvinnor, vilketprocent mänvar procent
högre riksgenomsnittet för ochän något lägre för kvinnoma.männenvar

För och kulturmiljövårdennatur- Ven landets värdefullasteär ett av
områden.

Jordbruket på Ven har dålig lönsamhet beroende på problem med
avsättningen produktema, åkermarken håller klass 10. berortrots Dettaattav
dels kostnademapå få jordbrukets produkter till fastlandet,att dels denpå
försämrade lönsamheten inom jordbrukets traditionella produktionsinriktning.
Den försämrade lönsamheten bör kunna med nischprodukter. Ettmötas
exempel dettapå dururnvete. Ven deär områden i landet där odlingär ett av

dummvete för pastatillverkning lämpar sig. Andra exempel kanav vara
nypotatis, jordgubbar och spanis.
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Hallands län4.13

Naturförhållanden4.13.1
Falkenberg flackaoch nedpräglas från Varberghalländska kustenDen mot av

vidtar söderDärefteroch sandstränder.strandängar och motmorän-
Skärgårdklippuddar.mellan urbergsåsarnassandstränder i allt bågarstörre

Varberg.finns endast omnorr

Övrigt4.13.2
Nidingensfinns i dag endastbefolkning påStadigvarande bofast naturreservat

Vendelsöamaunder ledigheter. Påmed två ersättaresamt somvuxna personer
upprättande med såkontrakt undernaturvårdsfondenförvaltas gottär enav

Endastoch två bam.familj bestående tvååret boende ettrunt vuxnaavsom
koittidsuthyming finns.förfåtal fritidshus och lägenheter

ochbyggnadsunderhållfiske,Nidingen sysslar medbofasta påDe ön
tillsyndjurhållning, därutöverVendelsöama planerasturistverksamhet. För av

korttidsuthyming ochbyggnadsunderhåll,blivande naturreservat, av rum
kursverksamhet.eventuell

betesmark.företrädesvishektar,uppskattas till 20Jordbrukets areal kan
åkerområden.tidigarebetesmark,brukTendensen fortsatt ävenär ett avsom

ålryssjor,medfiskarfinns på Nidingen,licensierad fiskareEn önruntsom
efter flatfisk, någranätfiskebedrivskrabb- och hummertinor. Därutöver men

i Hallands län.havet finns inteñskodlingar i

och Bohus länGöteborgs4.14

Naturforhållanden14.1
skärgården,för denmed undantagskogfattiga hälhnarkerBohusläns yttersta
vilket ocksåArtrikedomenskogsskövling.resultat människans är stor,ett av

och lavar.gäller lägre växter som mossor
grundtill havet. Påeller i anslutningfinns irikaste djurlivet attDet av

kustvatten deBohuslänsilika högsalthalten här ärär nästan oceanemasom
Gullmarsfjorden ochgäller i synnerhetlandet.i sitt slag i Detartrikaste

blötdjur, nässeldjurdjur, bl.a.ryggradslösaflertalfinnsDetKosterrännan. ett
svensktfinns i någotöverhuvudtaget inteoch havsborstrnaskar annatsom

ochlekerMångamarina fiskfaunan.gäller denlandskap. Samma arter
innerskärgårdarna.näringsrikautveckling i de grunda,sin tidigagenomgår

exponeradstarktfranssin längdlängs helaBohusläns kust har aven
Skärgården,inorskaOnsala i söder tillytterskärgård från gränsen somnorr.

bredarecentrala delenblir i denoch skär,omfattar 5007 öar genomca
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ÅbyfjordenochGullmarnoch Tjömomsluter Orustijordama samt genomsom
med sina skarpabergkullskust,skjuter långt in i landet. Detvilka är somen
mäktigt intryck.höjder, väl 150och sina högstabranter ettöver meter, ger

ovanliga för vårabortsett från Kusten,Djupförhâllandena Höga ävenär,
sund, och dei smaladjupt ända in till landskärgårdar. ofiaDet störstaävenär

Gullmarn ochi 247svenska förhållanden: 142exceptionella fordjupen meterär
innanföri Kosterrärman öarna.meter

till Gullmam skär raktdalgången nedBullarsjöama ochIdefjorden, genom
bohusgranitenden rödaktigadominerari nord-syd. häromlandskapet Väster

löpandeoch vinkelrätt däremotsydväst-nordostligahuvudsakligenmed
förklyftningen och horisontellavertikalaBlocktektoniken, densprickdalar.

ned tillskulptering skaparoch inlandsisensgranitens täthetbankningen, ett
fortsättertektoniskastötsidor.mjukt hällandskap på isens Detdetaljer mönstret

ändastråklinjigt ojämnagnejsbergenGulhnam,gnejskusten söderi ärmenom
tillkommerTjörn söderutskarpvittrade Frånbadhällamasned till öst-ytor.

tektoniseradei den starktfortsättersprickdalar,västliga ävenmönsterett som
Göteborg.graniten söder om

destruktiva krafter denför havetsframstårKusten änutsattsom mer
mindreberget dockomfattning. naknahällmarkemas Detverkligen ärär genom

främsta morfologiskajord. deurspnmglig brist på Ettklimatetbetingat än avav
ilersedimentenklipporna ochmellan de naknaockså kontrastensärdragen är

densådan dignitetsärdragBebyggelsensprickdalama. attär ett annat av
skärgårdsklippor såfrnnerslandskapspräglande.verkligen Ingen annanstansär

stenhuggerier, moderngamlafiskelägen. Spårendominerade avav
också människansrekreation vittnaroch exploatering förindustrietablering om

landskapsutvecklingen.inverkan på

Övrigt4.l4.2
tolv kustkommuner.femton kommuneroch Bohus länsGöteborgs ärAv

ñnns bofastkoncentrerad till kustzonen.DetdelBebyggelsen tillär stor
Öbefolkningen i landetöverlägsethar denbefolkning 66på Länet störstaöar.
Öckerö harenbart kommun1993/1994helårsboendemed 19 500 varav

fastantalet boendevad gällerunik i landetinvånare11 -500 utan-
000 öborFörsamlingar med lfrån Gotland.landförbindelse bortsett änmer

församling ioch MarstrandsinvånareGöteborgs stad med 4 270iStyrsöär
med invånare.Kungälvs kommun 1 360

itill sextiotalnittiotal år 1975har minskat frånAntalet bebodda ettöar ett
länets öbefolkningbodde 891990-talet. slutet 1990början I procent avavav

i glesbygd.itätort och 11
Öbefolkningen i länetför riket helhet.lägreMedelåldern något än somvar

vilket lägretreårsperioden 1991-93,undermedökade procent var ensex
för riketbetydligt högreÖbefolkningen totalt,ökningstakt änän sommen
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helhet.

Sysselsättning
Fisket har traditionellt varit Årviktig näring i Göteborgs och Bohus län.en
1990 230 på sysselsatta med fiske, vilketöarnavar personer motsvarar tre

den förvärvsarbetande befolkningen.procent Fördelningenav av
förvärvsarbetande inom tjänstenäringar respektive tillverkningsnäringar

med fördelningenstämmer i riket.
Förvärvsfrekvensen bland 85 och blandmännen kvinnorna 77procentvar

vilket högre för ochprocent, är lägre för kvinnorna, jämförtmännen med riket
helhet.som

Areella näringar
Jordbruket bedrivs inte i någon skala i länets skärgård.större För medöar ett
värdefullt kulturlandskap bidrar länsstyrelsen med medel för fortsatt drift.
Skogsbruket har inte någon omfattning.större

Havsområdena i regionen, Kattegatt och Skagerrak, tillhör de mest
produktiva havsområdena i världen. De vegetationstâckta grundområdena
producerar biomassa kvadratmeter välgödslad åker.än Antaletmer per arteren

marina djur och här mångdubbelt iväxter är jämförelse medav Sverigesstörre
övriga havsornråden. Västkustñsket inklusive det halländska fisket försvarar
drygt hälñen det totala fångstvärdet för fisk i Sverige. De värdemässigtav
viktigaste ñskslagen landades på västkusten år 1992som var:

Torsk 82,6 mkr Sill 54,3 mkr
Foderfisk Ål28,4 11,4
Räkor 60,2 Havskräfta 41,7
Skarpsill 14,4 Rödtunga 11,0

Därutöver hummerfisketär betydelse.storav

Totalt landades 121 149 fisk 1992. Till detta kommerton de 128 000 fiskton
landades västkustñskare i danska hamnarsom år. Fisket harav storsamma en

betydelse för det kulturella i kust- och skärgårdsamhällenamönstret och för
syselsättningen. Den i sin näring viktig beredningsindustritur, ochger, annan
fiskeanknuten verksamhet, vilket innebär varje yrkesfiskareatt upphov tillger
sysselsättning för ytterligare 1 3 personer.-

Ett viktigt miljöproblem, också kulturellt sådant utfiskningenett ärmen av
ñskbestånden. På grund den rörliga trålflottanatt på Västkusten inte längreav
kan fiska i Nordsjön på tidigare harsätt detta fiske under vissasamma som
perioder flyttat i länets skärgård. Bland på grund alltför effektivaannat av
fiskeredskap räcker fiskeresursema inte till alla och detta orsakar konflikten
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Diskussionerfiske.rörligtñske och storskaligtsmåskaligt kustnäramellan mer
förkustfiskekvoterregionalainförandeförts att tryggahar avom

samarbetsprojektBohuslän.skärgårdsbefollcningen iförñsketillgången norra
forskningsstationer ochmed fleraHavsñskelaboratoriumFiskeriverketsmellan

selektivautvecklingendet gällerockså inlettsi haryrkesfiskare länet när av
fångstredskap.

Fiskodling
södra delen ochñskodlingar i dennärvarande entvåskärgård finns förlänetsI

Öckerö för till 10tillståndOdlingama harkommun.Björkö i tonvid uppen
vintertidunderkyltmedoch problempris på laxrespektive Lågt vatten30 ton.

harñskodling intetillstånd förantal använts.har medfört stortatt ett
kommerintei nätkassar i havetdärför ñskodlingLänsstyrelsen bedömer attatt

odling ikanframtid, däremotöverskådligunderaktuell i länet menvara
för skärgården.framtidsnäringlanddammar på t.ex. ostron vara enav

utvecklingsarbete.dock mycketFortfarande återstår
medbakslagefter de mångaåterhämtat sig någotharMusselodlingen i länet

Verksamheten harunder 1980-talet.ekonomidåligalgblomning och nu
beviljadesodlingtillstånd för50-talföretag. Etttill tvåkoncentrerats större

Totalt finnsutnyttjts.dessa harendast hälften ettunder 1980-talet avmen
i dag.musselodlingar i länettjugotal

placeras Detundvikas odlingarnakanodlingar-na rätt.Miljöeñektema omav
Vidupphört.uppstädning odlingarfåvaritproblemet har attstörsta somav

städning områdenafinansieraskalldet varit oklartkonkurser har avvem som
arbetet.bekostafåttberörda kustkommunenregel varit denoch det har i som

Exploateringar
medflerbindabroprojekt förantal öardiskuteraslänetI attett samman

Öckerö-Hönö SvanesundochGöteborgs kommunmedfastlandet, t ex.
Även fördiskuterastunnelprojektkommun. attStenungsundsmedOrust

Åstol-Dyrön ochåretruntboende pådeförkommunikationemaunderlätta
Tjörn.

underoch djurlivÖkad skärgårdenspåpåverkannegativ natur
hållflerasommarmånadema påunderskärgårdengör attsommarsäsongen

klara.vad de kanförsigbörjar gränsennärma

och avloppVatten
medförsörjsskärgård. Mångabegränsade i länets öarYtvattentillgångama är

skärgårdGöteborgs södraexempel kanfastlandetledning från nämnassom-
Öckerö försörjsinvånaremed 000kommun l2ochinvånaremed 4 200 somca

harKungälvs kommuniMarstrand-Koönälv.vattentäkt Götafrån Göteborgs
vattentillgångar.tillräckligalängesåknappa ännumen
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planeradEn utbyggnad med bostäder ochstörre verksamheter detgör
nödvändigt antingen minska vattenförbrukningen iatt området eller påsatsa en

Ävenöverföringsledning från fastlandet. andra helt beroende sådanöar är av en
lösning. Strömstads södra skärgård försörjs också med överföringsledning
sedan år. Kosteröarna harän problemett med både kvantitet och kvalitetmer
vattentäkter påverkas dåliga avlopp här försöker hitta lokalav men man en
lösning.

Något är mångavärt med dåligatt notera är vattentillgångatt öarsom
importerar från fastlandet ochvatten det i form avloppsvatten.exporterar av

Generellt avloppsutbyggnad i länetär problem på grund Bohuslänsett av
geologi. Markkvaliteten huvudsakligen fast berg eller lera.är Detta detgör
svårt hitta fungerande lokala lösningar.att

4.15 Vänerskärgårdar

15.1 Naturförhållanden
Vänerns vattenvidder och skärgårdarstora med skogklädda och kalspoladeöar
kobbar och skär intressant och värdefullutgör naturrniljö intrycken som ger av
kust och hav. Totalt finns omkring 22 000 holmar och skär, tämligenöar, jämnt
fördelade mellan Dalbosjön och Värmlandssjön. De sammanhängandestörsta
skärgårdama finns i Vänerns centrala del med bl.a. Eskilssäters och Lurö
skärgårdar. deI delarna finns bl.a. Segerstads och Hammarö skärgårdar.norra

Skärgårdarna genomgående mycket kargaär undantag finns.även Påom
mindre och holmar finns hällmarkstallskogar.öar Klippor och berghällar oftaär
beväxta med ömtålig vegetation lavar och Många de mindre ochav mossor. av
medelstora i Vänem har naturskogaröarna med botaniska och Zoologiskastora
värden.

Djurlivet i Vänern och dess skärgårdar karaktäriseras främst sjöfåglar.av
häckandeDen fågelfaunan knuten till vattenmiljönär omfattar omkring 50som
med några marina inslagarter strandskata, roskarl och silvertärna. Särskiltsom

stömingskänsliga och skyddsvärda i Vänern grågåsarter deär tvåsamt
karaktärsfåglarna storlom och frskgjuse.

Övrigt4. 15.2
Öbefolkningen i Skaraborgs län bor på i Vänern uppgick i slutetöar ärsom av
1993 till 590 vilket innebar ökning med 40 ellerpersoner, en personer
7 under åren 1991 1993.procent Huvuddelen öboma bor på Torsö.av-
Medelåldern år 1990 42 år.var

268 registrerade förvärvsarbetande år 1990. Av dessa frckpersoner var som
19 sin försörjning från areella näringarprocent främst från jordbruk, 26 procent
från tillverkning och 53 från tjänstenäringar. Fördelningenprocent skiljer sig
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andelen sysselsatta inomfrån den totala öbefolkningen attgenom
öbefolkningen totalt.betydligt högre förtillverkningsnäringama änvar

och för kvinnor.Förvärvsfrekvensen för 7781 procent män procentvar
Öbefolkningen firms ii Värmlands län liten till antalet och på Vänern,är öar

uppgickskärgård. Vid årsskiftet 1993/94 länetsbland inom Luröannat
befolkningen ökatöbefolkning till På år hade dåfolkbokförda 35 trepersoner.

Huvuddelen de knappt tjugomarginellt. Medelåldern relativt hög, 45 år. avvar
med jordbruk.förvärvsarbetande år 1990 arbetade

Jönköpings län4.16

Naturforhållanden16.1
Ön ligger mitt iJönköpings län omfattas Visingsö skärgårdsbegreppet.I av

JönköpingVisingsö till desödra del, drygt två milVätterns utgörs övrenorr om
sandsten, arkoser ochden s.k. Visingsöforrnationen bestårdelarna som avav

upphov till bra odlingsjordarlerskiñrar. lättvittrade berggrunden harDen gett
jordbrukslandskap.Visingsö till allra delen Påoch önsär största ett öppet

planterad mellan ochfinns Sveriges ekskog, åren 1800mellersta del största
för länet rik flora, främst beroende påVisingsö har i övrigt1850. en

viktig rastplats för flyttande fåglar.berggrunden. Visingsö är en
naturvård, friluftsliv ochVisingsö i sin helhet utpekat riksintresse förär som

Ön med och stränder.kulturmiljövård. ingår i riksintresset Vättern öaräven
förordnande till skydd för landskapsbilden.del gäller FörFör önstoren av

Erstakärrgäller ädellövskogslagen. Fågelonrrådetekskogen är avsatt som
gäller utvidgatfágelskyddsonrråde och har föreslagits Förnaturreservat. önsom

strandskydd till 300 meter.
omfattande slitage eller nedskräpning finns inte,direkta problem medNågra

miljöproblem finnsbeträffande Visingsö. Likaså deenligt Länsstyrelsen, är som
i ringa omfattning kopplade till Visingsöbeträffande vattenkvaliteten i Vättem

verksamheter bedrivs där.och de som

Övrigt4.16.2
Befolkningenhar relativt befolkning, knappt 800Visingsö stor personer.en

Sedan har befolkningenunder 80-talet och början 90-talet. 1994Ökade något av
negativ trend svårt Enminskat något. Om dettaåter är avgöra.är atten ny

höjda för pendling.faktor kan de kostnadernavara
beträffande fritidsboendet har inte kunnat fram,Exakta uppgifter tas men

beräkningaruppskattningsvis det sig 300-400 deIrör personer. somom
bostadsräkning gäller följande befolkningengjordes i 1990 års folk- och var

personer:då 761
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Sysselsättning
Bofasta med arbete på uppgick till 235 medan 155 pendlade tillön personer,
fastlandet och 66 pendlade till Visingsö. deAv 303 verksamma påpersoner
Visingsö arbetade 182 inom offentlig förvaltning, 45 inom de areella näringama
och 76 med övrig verksamhet. På Visingsö finns idag 22 öppetpersoner
arbetslösa, i8 arbetsmarknadsåtgärder 17 deltidsarbetslösa.samt

Areella näringar
Av totalt 2 670 ha 662 hal åkermark,öns ha för50 bärodling ochutgörs av

for spannmålsproduktion. Någonresten nämnvärd förändring har inte skett de
åren. dag finnsI ha skog,514 ha361senaste den på 1800-taletutgörsvarav av

Övrigplanterade ekskogen. skogsmark blandskog. all skogsmarkNästanär ägs
och förvaltas Assi Domän/Fastighetsverket. Ekskogen brukas i enlighet medav

Årligenädellövskogslagen. 300tas stammar ut .

Fiske ochfiskodling
ÅrsproduktionenTvå-tre yrkesverksamma fiskare finns idag på Visingsö. är ett

norrnalår fyra i huvudsak röding och sik. Fiskeriverketton, och länsstyrelserca
har gjort bedömningen det inte finns biologiska förutsättningar föratt ytterligare

ñsk i Vättem. Vid Visingsöuttag finns fiskodling med årlig produktionav en en
på regnbågslax tillstånd tilltre tioton Ytterligare ñskodling inteton. ärupp
aktuell, grundpå det svårt få lönsamhet, på grundär det kallaatt attav av

och lägen.vattnet utsatta

Örebro4.17 län

17.1 Naturförhållanden
Örebro län Öster-beläget på vattendelaren mellanär och Västerhavet. Till
Österhavet leder bl.a. Eskilstunaåns avrinningsornråde via Hjähnaren som
inrymmer flera Till länet hör skärgården iöar. även Vättem.norra

Övrigt4.17.2
Öbefolkningen Örebroi län bor till allra delen på Vinön i Hjälmaren.största
Enligt folkboldöringsuppgiñer finns det några få bosattaäven ärpersoner som
på i inomVättern Askersundsöar kommun. VinönPå bodde knappt 140

i slutet år 1993.personer av
Befolkningsantalet har förändrats obetydligt under perioden 1991-1993.

Medelåldem för befolkningen år 1990 mycket hög, 48 år. Andelenvar personer
från 65 år och äldre bland öboma högst i landet, 37 Trots dennavar procent.
höga medelålder andelen barn högrenågot i riket, 20 jämförtänvar procent
med rikets 19 procent.
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arbetadedessaförvärvsarbetande 1990.år Av60 ettKnappt varpersoner
vardera inomtiotaloch fiskejordbruktjugotal inom ettsamt

år 1990Förvärvsfrekvensentjänstenäringar.och inomtillverkningsnäringar var
och bland kvinnorna 71bland 82 procent.procentmännen

Västmanlands län4.18

Naturförhållanden4.18.1
avrinningsområdeoch desstredje sjö i storlektillMälaren Sveriges ärär ytan

liggervilka denfem bassängerkan indelas ikvadratrnil. Mälaren226 somav
örkfjärdenochPrästfjärdenGrönsöfjärden,omfattarcentralt i sjön ochmest

ligger längst iden bassängoch grundastdjupast. Minstoch ärär störst som
djupsjöyta, ochavseendeskiljer sig alltsåGalten.med Bassängemaväster

förbetydelseavgörandeskillnader harvolymsförhållanden. Dessa
påverkarförhållandena.biologiska Deoch devattenomsättningen
och djur.liksom tillväxtenoch självreningenfororeningssituationen växterav

Östersjön.ochSaltsjön Ii Stockholm tillMälaren avrinner Norrströmgenom
antalMälaren finns öar.ett stort

Övrigt4.18.2
broförbindelse påi Mälarenbor femåretruntboende på ytaCirka 40 utanöar en

grundförsvåras pådettasig påha. Fler vill bosätta300 öama avmenom ca
1991 41 år.Medelåldern årtillsigbegränsade möjligheter att öarna.ta var

finns mellanövriga Mälaröarñitidshus. Påbebyggd medAlmö-Lindö heltär
Efterfråganfritidshus.demdelvarjeoch bostadshus10 20 ärvarav en av

ökar.bosättning i fritidshus påpå öarnautepermanent
i åldern 16-64tjugotalrelativt hög. EttFörvärvsñekvensen är varpersoner

jordbruk medTraditionella näringarår.förvärvsarbetande ärsamma
rökeriuppdrag ochNaturvårdandedirektförsäljning.fiske medkombination av

vilka harinom länet,fiskareyrkesverksammafinns 27kompletterar. Det en
årsproduktion 500sammanlagd ton.om

Övrig exempel mindrefinns tilloch detyrkesverksamhet varierar
med islandshästar,turridningmusikverksamhet,forlags- ochverksamheter som

drivmedelsförsäljning, kiosk,båtharnnsservice medskolskjutsverksarnhet,
sightseeingturistverksamhetsophämtning ochkaféverksamhet,taxibåt, som

och layssningar.
minskadavfolkning ochochvillkorsköts påJordbruket på reservatensöarna

Årsproduktion fisk 231naturvärden.hot ärhävd innebär ton;mot öarnasett av
årsproduktionHjälmaren medfiskare iyrkesverksammafinnsdärutöver 14 en

231 ton.
sådant underÖarna Valenoch pådeltill ärön ettnaturreservatstorär
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bildande. Långholmen stiflelse, förvaltasägs länsstyrelsen. Ridönav en men av
AssiDomän,ägs Aggarön Naturvårdsverket- båda förvaltasägsav öarnaav av

AssiDomän.
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VATTENMILJÖN5

bedömningar och förslagSammanfattning av
ÅtgärderÖvergödningen Skärgårdarnas miljö.det allvarligaste hotet motär

och vidtas såvälprioritetdärför högstaminska belastningen måsteför att ges
kombinationEndastregionalt och lokalt.nationellt avgenom ensom

gällandeaktivare nyttjandeoch frivilliginsatserinfonnations- samt ett av
beslutadenärsaltutsläpp riksdagenhalveringkan denregelverk omsomav

dedelmål nåpåHalveringsmålet bör1991 nås. vägen mot attettses som
förutsättningarmiljöbalken.införs Därmiljökvalitetsnormer genomsom

restaureradeanlagda ellerteknik,kostnadseffektivfinns för t.ex. genom
avloppsreningsverk.ställas på mindrekvävereningskravbörvåtmarker, även

detEU-anslutning Baltstatemamöjligtanke påMed störstaär avaven
förhandlingarnakrafifullt vidSverigebetydelse att om enagerar

utvecklingenjordbrukspolitik densåomstrukturering EU:s att avgynnarav
jordbruk.hållbartett

minskainternationella fora förfortsätta iSverige måste attatt agera
och stabilametallerfrån miljögifter t.ex.belastningen eller hotetav

regionalt,inte minstskärpa kraven,nödvändigtorganiska ämnen. Det är att
avfallshantering ochverksamhet,miljöfarligomprövningvid t.ex. av

utanför kustnäraFörorenade sedimentmark.efterbehandling förorenadav
liknandevid muddring ochuppmärksammasbör särskiltindustrilägen

intensiñeras förbörutvecklingsarbetetorsknings- ochåtgärder. F
områden.efterbehandling sådanaav

målförstavärdefulla marina miljöer måsteskyddetdet gällerNär ett varaav
miljöministermöteHELCOMHelsingforskommissionensSverige vidatt

Protectedanmälts Baltic Seaområdenredovisa deskall kunna att som som
taktmarinaskydd, Itillfredsställandehar reservat.Areas t.exgetts ett genom

och/ellerhänsynskrävandeenskildabörkunskapslägemed förbättrat även
lyftas fram i skyddsarbetet.sårbara arter

då deskydd bör stärkas,grundområdenskustensSkärgårdarnas ävenmen --
dessa idagMångamarina biotopema.de viktigaste ärrepresenterar aven av

Vi föreslårolika ingrepp.förstördapåverkade ellerkrafiigt attgenom
det kan ske påfram förslag hurarbetaNaturvårdsverket får i uppdrag att om

enligtgenerellt biotopskydd 21§ändamålsenligt ettsätt, t.ex.ett genom
strandskyddslagstifiningen.förNVL eller inomnaturvårdslagen ramen
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Sveriges internationella5.1 åtaganden

Sverige fördragslutande till antal internationella avtal ochär part ett
konventioner syflar till skydda den marina miljön olikaatt mot typersom av
föroreningar och/eller från utsläpp förorenande från olikaämnenav
verksamheter.

viktigasteDe konventionema berör svenska havsområden är:som

ÖstersjöområdetsHelsingforskonventionen skydd för inkl. Kattegattom-
marina miljö, undertecknad 1974. En omarbetad och modemiseradny
konvention undertecknades i april 1992 har inte i kraft,ännu trättmen

Östersjöländereftersom samtliga inte ratificerat konventionen;ännu
Pariskonventionen skydd för den marina miljön i Nordostatlanten inkl.om-
Nordsjön, Skagerack och Kattegatt föroreningar från landbaserademot
källor, undertecknad 1974;
Konventionen skydd för den marina miljön föroreningar från fartyg,motom-
undertecknad 1973 och reviderad MARPOL1978 1973/78.

En del det kväve del de organiskastor miljögifter och metallersamtav en av
Östersjöntillförs och Västerhavet sker via atmosfäriskt nedfall. Därförsom är

också arbetet inom för ECE-konventionen långvägaramen om
gränsöverskridande luftföroreningar undertecknad 1979 med tillhörande
protokoll begränsningar utsläppen svavel- och kvävoxiderom storav av av
betydelse för den framtida utvecklingen miljötillståndet i de svenskaav
havsområdena.

När internationella konventioner har ikraft efter det tillräckligtträtt att ett
antal länder ratiñcerat dem blir de regler och åtaganden finns fastlagda isom
konventionema inkl. eventuella och protokoll rättsligt bindande för deannex
fördragslutande länderna. kan gällaDetta allmännaparterna förpliktelsert.ex.

med olika medel motverka föroreningsutsläppatt eller specifika reglermera om
procentuella utsläppsminskningar vissa eller totalförbudämnen motav
tillverkning, användning och utsläpp andra ämnen.av

Parallellt med arbetet inom konventionema eller inom för dessa harramen
under de tio åren hållits antal miljöministermötensenaste och iett
Östersjöområdet två regeringschefskonferenser,även där miljöfrågorna har haft

huvudroll. Dessa konferenser har i deklarationer ofta harutmynnaten som
innehållit längre gående åtaganden beträffande utsläppsminskningar änmm.
vad stipuleras i respektive konvention.som

Dessa politiska deklarationer formellt inte internationellt juridisktär
bindande för respektive land, betrakta politiska viljeyttringarutan är att som
från regeringarna de framtida målen för samarbetet.om
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bli rättsligt bindande besluten konventionema iFör måste i formatt tas av
itillägg eller protokol1,vilka sin ratificeras länderna för trädamåstetur attav

ikraft och länderna viddärmed binda vidta nödvändiga åtgärder.att
internationellaFörutom ovanstående konventioner Sverigeär somnumera

EU-medlem bundet vid olika direktiv miljöområdet.EU:s på Det är värt att
understryka EU-direktiven inklusive det skyddet den marinaatt rörsom av
miljön direkt bindande för medlemsländerna.är

Till skillnad från de internationella havskonventionema innehåller EU-rätten
också sanktionsmöjligheter länder inte uppfyller gällande EU-mot som
lagstiftning.

svenskt vidkommande gäller de mål fram internationelltFör lagtsatt som
oftast avspeglas i de mål och förslag ingått i propositionerolika och därpåsom
följande riksdagsbeslut inriktningen arbetet skydda den marinamed attom av
miljön.

Sveriges internationella åtaganden i fråga utsläpp närsalter,om av
miljögifter, miljöfarliga beträffandeolja och andra från sjöfartenämnen samt
naturvård och biologisk mångfald sammanfattas nedan.

omfattas inkl.och Skagerrack Nordsjösamarbetet OSPAR,Kattegatt av
Östersjön,medan egentliga Bottniska viken och omfattasKattegatt av

Östersjösamarbetet. föreligger således geografisk överlappningDet en
viktigt konventionemabeträffande påpekaKattegatt. Det är att att numera

omfattar kallat inreländernas totala vattenområden, dvs. såäven vatten som
tidigare inte ingick i Helsingforskonventionen.

iHelsingforskonvention, inte kraft, betonasI 1992 års ännu trättsom
vidta åtgärderbeträffande utsläpp från landbaserade källor länderna måsteatt

Östersjönsinom sina respektive delar hela tillrinningsområde.av

Närsalter fosfor och kväve
Östersjösamarbetet inom Nordsjökonferensema har SverigeSåväl inom som

fram tillåtagit sig minska totala närsaltutsläppen med år 1995.de 50att procent
dels iinternationella sammanställningar redovisats under 1995/96De som

juni ochsamband med Nordsjökonferensen Esbjerg 1995 HELCOM mars
de fastställda1996 visar inga de berörda länderna lyckats uppnåatt av

reduktionsmålen beträffande kväve.
kraftigt främsthar det i de baltiska länderna där utsläppen minskatBäst gått

omstruktureringen inomgrund de ekonomiska problemen ochpå av
redovisar kommerjordbrukssektom i dessa länder. Nordsjöstatema att attman

minskningar mellan ochuppnå på 20 30 procent.
visar sammanställning nyligen lagts framsvenskt vidkommandeFör en som

kväveutsläppen frånrapport 4561 minskningenNaturvårdsverket att avav
Östersjön blimänskliga aktiviteter till och Västerhavet beräknas 25-30 procent

från fram till1985 1997.
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Situationen betydligt ljusare det gäller fosfor.ut när Nordsjöstatemaser
beräknas ha uppnått den eftersträvade minskningen på 50 till 1995.procent
Frankrike enda undantaget.är Motsvarande minskning fosforutsläppen kanav

Östersjöregionen.också inoteras

Helsingforskonventionen och tillhörande ministerdeklarationer
Vid HELCOM:s i 1996möte noterades omfattande insatseratt trotsmars
kommer målet halvering närsaltutsläppen inte uppnåsom någoten attav av

Östersjön.enda land kring Länderna uppmanades därför utveckla elleratt
förbättra sina nationella åtgärdsprogram för det fastställda målet skall kunnaatt
uppnås så möjligt.snart som

I HELCOM:s bakgnmdsrapport till regeringschefskonferensen i Visby
betonas i det fortsatta arbetetatt inom för HELCOMzs åtgärdsprogramramen

Östersjönför vikt måste läggasstörre vid åtgärder för minska närsalt-att
utsläppen från jordbruket också måstesamt att på byggasatsaman att ut
avloppsrening i mindre och på landsbygdentätorter

Kommunalt avloppsvatten
Enligt 1992 års konvention Annex III skall allt avloppsvatten genomgå
biologisk behandling eller motsvarande. Betydande begränsningar av
närsaltutsläppen skall införas. Arbetet inom HELCOM har i första hand
inriktats på utfärda rekommendationeratt beträffande närsaltutsläppen från

Estland,större tätorter. Lettland, Litauen, Polen och Ryssland får längre tid på
sig Östersjönde övriga ländernaän förrunt genomföra kvävereglema.att

Jordbnik
HELCOM har under de gångna åren antagit rad rekommendationeren
beträffande närsaltläckage till mark, och luft ammoniakavgångvatten från
jordbruket. Rekommendationema omfattar bland åtgärderannat somgödselhantering, odling fånggrödor, växtanpassade gödselgivor, hälftenav att

all jordbruksmark bör bevuxen,av åtgärder för förbättrasamtvara att
vattendragens och sjöamas förmåga till självrening närsalter.av

Enligt beslut vid HELCOM:s miljöministermöte Östersjöländema1994 skau
till år 2000 ha uppnått balanserad gödselanvändning beträffande kväveen och
fosfor i jordbruksproduktionen.

Arbetet med förhandla framatt protokoll ellerett miljöanpassatarmex om
jordbruk till Helsingforskonventionen med ovarmämnda rekommendationer som
grund, kommer enligt planerna inledas underatt delen 1996 eller isenare av
början 1997. Målsättningen sådantär skallav att kunnaett vidantasannex
HELCOM:s miljöministermöre i 1998.mars
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Fiskodling
närsaltutsläppen15/3 från får interekommendation 1994Enligt HELCOM:s

kväve och kilo odladöverstiga fosfor och 80 årñân fiskodlingar 10 gram perg
ñsk.

tillhörande NordsjödeklarationerochOSPAR
upprepade ministrarna sitt tidigare åtagande.NordsjökonferensenVid 1995

båda direktiv beträffandeNordsjödeklarationen pekar främst på EU:s
Direktiv 91/271/EEC ochkommunalt avloppsvattenbehandling av

jordbruketnitratförorening frånbeträffande skydd för vattenområden mot
de uppställda målen.viktiga element for uppnåDirektiv 91//676/EEC attsom

målsättningen till 2000 ellerNordsjöländema gäller årOckså for att senast-
gödselanvändning ha beträffande kvävebalanserad uppnåtts2002 skallår en-

i jordbmksproduktionen.och fosfor

EU
kommunaltkopplade till vattenkvalitetendirektiv direkttvåDe EU ärärsom

nitratdirektivet 91/676/EEC.91/271/EEC Dessutomavloppsvatten samt
för främjadirektiv har eller mindre betydelsefinns det antal attett ensom mer

arbetas för närvarandebadvattendirektivet.god vattenmiljö, Därutövert.ex.
vattenfrågoma skall hanteras. Avsiktentill ramdirektiv hurmed förslagett om

under hösten/vintemskall föreläggas miljöministrardetta direktiv EU:sär att
1996/97.

få mycket betydelse förjordbrukspolitik kommerframtidaEU:s att stor
inte minst ihavsområdena. gällernärsalter till de olika Dettaläckaget av

Östersjöregionen bli medlemmar iländerna och Polen skullede baltiskaom
medlemskap.länder har ansöktSamtliga dessaEU. om

ECEgränsöverskridande luftföroreningar 1979långvägaKonventionen om
Transboundary PollutionAirConvention Long-rangeon

Östersjön del kvävetillförselnNordsjön gällersåvälFör att storen avsom
Östersjön det sigdelarnavia atmosfariskt nedfall. dekommer I röröppna av

kvävetillförselnminska den luñbumaandel 50 För attstor procent.somom
Östersjön alla ländersåledes åtgärder i princip ioch Nordsjön behövstill norr
Alperna.om

länder har protokollECE-konventionen omfattar allasom EuropasInom ett
nivå.kväveoxidutsläppen vid 1987 årsinnebär frysningantagits en avsom

och åtagitgjort längre gående utfastelserdäribland Sverige, harVissa länder,
med till 1998.kväveoxidutsläppen 30 årsig minska procentatt

Miljögifter
till den marinamiljögifterföroreningmed förhindra utsläppArbetet att av
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Östersjösamarbetetmiljön utgår inom såväl Nordsjö- frånsom
försiktighetsprincipen precautionaiy principle.

Helsingorskonventionen och tillhörande ministerdeklarationer
Helsingforskonventionen 1992 innehåller Annex I angåendeettav annex
miljöfarliga Enligt detta förbjuds all användningämnen. DDT, PCBsannex av
och PCT. dettaI finns lista 27 inte får användasOver ämnenannex en som som
bekämpningsmedel. Vidare förbjuds användningen tennorganiska föreningarav

antifoulingmedel nöjesbåtarpå under 25 längd.meterssom
Enligt Ministerdeklarationen från bekräftat1988 i Ronnebydeklarationen

och1990 i miljöministerbeslutet 1994 skall utsläppen giltiga och/ellerav
persistenta och bioackumulerande minskas med 50 tillämnen 1995.procent

MinisterbeslutetI från 1994 länderna vidta åtgärder föratt attuppmanas
minska användningen och utsläppen sådana så gradenämnen attav av
förorening minskar till nivåer inte skadliga för människors hälsa ellerärsom
miljön och med målsättningen eliminera dessa dematt ämnen att ersättagenom
med mindre skadliga och/eller tekniska installationer.ämnen Inom HELCOM
arbetar för närvarande med utvärdera hur länderna uppfyllt dessaattman
rekommendationer och beslut.

OSPAR och tillhörande Nordsjödeklarationer
Den tredje Nordsjökonferensen 1990 deklaration bl.a.antog 50-en om
procentiga minskningar utsläppen 40-tal miljöfarliga fram tillett ämnenav av
1995. bl.a.För klorerade dioxiner och några metaller beslöts minskningom en
med 70 procent.

Vid den fjärde Nordsjökonferensen i juni 1995 enades ministrarna attom
för nå målet med friskt ekosystematt i Nordsjön ska tillförselnett av
miljöfarliga till havet ha upphört inomämnen generation 25 år.en

Vid 1992 års ministermöte inom OSPARCOM fastslogs miljömålett som
liknar det svenska dvs. utsläppen stabila organiska skall begränsas,ämnenav
så de till sekelskiftet nått sådan nivåatt miljön inte skada. Stabilaatt taren
organiska och miljöskadliga skall på sikt inte få förekomma i miljön.ämnen
Detta mål bekräftades Nordsjökonferensen 1995.av

frånUtsläpp sjöfarten inkl. fritidsbåtar
Helsingforskonventionen och tillhörande ministerdeklarationer
Reglerna i Helsingforskonventionema i med reglerna iöverensstämmer stort
den globala havsföroreningskonventionen MARPOL73/78 se nedan.

Arbetet inom HELCOM har till del gått harmoniserapåstor ut att
Östersjöområdet.genomförandet reglerna i MARPOL 73/78 i Arbetet harav

koncentrerats till följande områden:
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ochi hanmamaavfalloljeavfall ochförmottagningsanläggningar annat-
används;dessatillinsatser för attatt se

inkl.utsläppolagligaupptäckahavsområden förövervakning attav-
skyldiga fartyg;identifieraförsamarbete att

miljöfarliga utsläppför bekämpaövningar attgemensamma-

MARPOL 73/78
MARPOL-konventionen.Östersjön DettaiSpecial Areabenämns som

kemikalierester,ocholje-för utsläppreglerstriktainnebär särskilt av
hushållsavfall.toalettavfall samt

ballastvatteninte får släppatankfartygblandinnebär utreglerDessa annat att
spolvattenavfall ocholjehaltigtfår inteolja.kontakt med Dessutomvarit isom
olja.innehålla 15i havet,släppsmaskinrum, det änfrån ut ppmmerom

mottagningsanläggningartillhandahållaskyldigaocksåSamtliga länder attär
sina hamnar.oljehaltigt avfall iför

avanceradinkl.övervakningsystemomfattandeochdessa reglerTrots
under årkraftigtökatregistrerade oljeutsläppantaletflygspaning har senare

Östersjön.ii den svenskamed 50 procentän ansvarszonenmer
iHELCOMdetta områdearbetet inomintensifieraytterligare antogFör att

oljeavfall ochförmottagningsanläggningarstrategi för annat1996mars en
Målsättningenoch ñitidsbåtar.arbetsbåtarñskefartyg,inkl.avfall från fartyg

elimineradrift ochunderminska utsläppenstrategin attmed avsevärtär att
Östersjöområdet.fartyg iannat frånoljehaltigt ochavfallolagliga utsläpp av

rad insatser:Strategin omfattar en

mottagningsanläggningar;driftutbyggnad och av- i fartygen;omborduppståravfallmängdemaminskaåtgärder för att som- hamnarolikainformation mellanutbyteförinfonnationsystem omav-
fartyg;ombord påfinnsavfallmängdema som

utnyttjandeföravgiftssystemharmoniseratutarbetande avettav- avgiftsärskildinte någoninnebär utmottagningsanläggningama tasattsom
hamnavgiften;allmännai denskall ingådennautan att

handi hanmamaavfall länmasdettillåtgärder för tasattatt omsomse-
acceptabeltmiljösynpunkt sätt.ett ur

i mottagnings-investeringarrörandeprojektantalocksåStrategin omfattar ett
förRyssland. KostnadernaPolen ochLettland, Litauen,anläggningar i Estland,

miljoner USD.till cirka 37uppskattasdessa

fritidsbåtarochiskefartygF
Östersjöländemauttalar1996 attfrånrekommendationenI mars

inklusive fritidsbåtar.Östersjöområdet från fartygföroreningarfrånska skyddas
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rekommendationensI operationella del inom HELCOM:s skallsägs att ram
utarbetas och tillämpas bindande regler beträffande omhändertagande av
toalettavfall och förvaringstankar för avloppsvatten för ñskefartyg,nya
arbetsbåtar och ñitidsbåtar. Ombord på dessa fartyg skall också finnas
tillräckliga förvaringsmöjligheter för andra avfall.typer av

Existerande frskefartyg, arbetsbåtar och fritidsbåtar skall så långt det är
möjligt på motsvarande eller detta inteutrustas möjligt, skall desätt, ärom

med portabla toaletter underlättarutrustas mottagning avloppsvattnetsom av
för kommunal behandling.

rekommendationenI vidare marinor, marina tankstationer,sägs att
frskharrmar används fiitidsbåtar och mindre fartygetc. skallsom utrustatsav
med anläggningar det på enkelt skall kunnagör gåatt ett sättsom att ta emot
toalettavfall och avfall del den nonnala servicen.annat som en av
Uppbyggandet nätverk sådana anläggningar skall stimulerasettav av genom

nationell plan, med syfte säkrat.ex. omfattande täckning med sådanaatten en
mottagningsmöjligheter.

Sjöfartsverket planerar omfattande arbete i Sverige för genomföraatt
strategins olika delar. Samtliga berörda myndigheter och intresseorganisationer
kommer inbjudas delta i arbetet på olikaatt Ett förstaatt med desätt. möte
inblandade hölls den 28 maj 1996.parterna

Vid regeringschefskonferensen i Visby i början maj 1996 beslöts blandav
utvärdering skall ske miljöriskemaannat att i samband meden transporterav

Östersjöområdet.och hantering olja i Utvärderingen skall klararman av vara
till HELCOMzs miljöministennöte i 1998.mars

Naturvård och skydd för mångfaldbiologisk
Helsingforskonventionerna och tillhörande ministerdeklarationer
Östersjöns kustområden och marina miljöer hotas rad verksamheter ochav en
aktiviteter. Kustängar, våtmarker, laguner, flodmynningar och skärgårds-
områden tillhör de områden drabbats och fortfarande riskerar drabbasattsom
hårdast olika exploateringsintressen.av

ÖstersjöregionenDe politiska förändringarna i har under år på ettsenare
avgörande förändrat förutsättningarna för fåsätt till stånd konkretatt ett
internationellt naturvårdssamarbete i regionen. Grunden till sådantett
samarbete lades vid regeringschefskonferensen i Ronneby i september 1990.

deklarationenI från konferensen länderna skall inleda samarbetesägs påatt ett
naturvårdsområdet.

första internationellaDet seminariet naturvård och biologisk mångfaldom
Östersjöregioneni hölls i maj i1991 Sverige. organiseradesDet iWWFav

samarbete med Helsingforskommissionen. Experter från samtliga
Östersjöländer deltog och betonade bland vikten skydda marinaannat attav
områden, skärgårdar och andra viktiga och unika kustområden.
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bindersärskild artikel1992 fmnsHelsingforskonventionIden somennya
skyddaförochenskiltåtgärder,vidta attländerna gemensamt,att

särskildÖstersjöregionens värdefullaoch Enmångfaldbiologiska natur.
arbetatillsätts förharinom HELCOMNatureHELCOM EC- attarbetsgrupp

i konventionen.naturvårdsartikelngenomförandetmed av
beslutdelsi april 1994miljöministennöte attVid HELCOM:s ettantogs om

tillområden såvälkustnäraområdennätverk skyddade uteetablera ett somav
börförstaområden, ivilkenrekommendation i 62 steghavs och ettsomen

beslutocksåMiljöministrarnanätverket, pekasingå i ettantogut. om
ProtectedBaltic Sea Areas,skyddade områdennätverketstrandskydd. l av

skärgårdsornråden.svenska DessaBSPAs ingår är:sex

Holmöama;-
Gräsö/Singö-arkipelagen;-

Björn;Högama/Sv.Nassa/Sv.Storö/Bockö/St.-
Landsort/Hartsö/Askö/Landsortsdjupet;-

Anna/Missjö-arkipelagen;St.-
Torhamnsområdet.-

biologisk mångfaldmarinaktionsplan förförslag tillNaturvårdsverkets tasI
Väderöama/Tjämöarkipelagen/skärgård ochKalmarområdenadessutom norra

ingår iskärgårdsområdenblandKosterområdet/Kosterrärman somupp
skötselplanskallvarje områdeför marina Förplaneringsarbetet reservat. en

riktlinjer för hurantog oktober 1995miljökommittéHELCOMzsupprättas.
bör utfonnas.skötselplanersådana

Östersjöländema hur beslutentill HELCOMtredje årskall rapporteravart
itill HELCOM-mötetredovisning gjordesförsta sådangenomförs. En mars

områdenmarina skyddadedemed inrättavisar arbetet1996. Denna attatt som ,Östersjöländer Sverige.inklusivei samtligagår långsamtdessvärrepekats ut

NordsjödeklarationertillhörandeochOSPAR
inomlångsammarehar gåttområden ochskyddaderörandeArbetet arter

iarbetemotsvarandemedjämförtNordsjökonferensemaochOSPAR
Östersjöområdet.

olika insatsnivåerministrarna påpekadeNordsjökonferensen i juni 1995Vid
behöver samordnas:åtgärdernadär

artskyddetviktig delterritorialvatten. Eninom ländernasmarina områden av- skyddadenätverketHabitatdirektiv ochgenomförandet EU:sär avav
2000inom NATURAområdet systemet;

kansamarbetsformerNordsjöområdet därinominsatser resten nyaav-
behövas.
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EU-kommissionen och miljöbyrå EEA ombedsEU:s utarbetaatt ett
klassificeringssystem för marina biotoper i Nordsjön kan användassom som
grund för identifiera marina biotoper och kräver särskilt skydd.att arter som

direktivEU-
Sverige bundet Fågelskyddsdirektivet och Habitatdirektivet ocksåär av som
innefattar skydd för marina och biotoper.arter

Ramsarkonventionen skydd för våtmarker internationell betydelse.om av
Sverige har nominerat Stigfjorden i Bohuslän och Stockholms skärgårdyttre att
ingå på listan internationellt värdefulla våtmarksområdenöver
s.k. CW-områden. Konventionen kan omfatta våtmarker tillut meterssex
djup vid lågvatten. Enligt konventionen Sverige förpliktigat utarbeta ochär att
genomföra sin planering det främjar bevarandetså de våtmarkeratt av som
införts CW-listan.på

Övergödning5.2

Utsläpp närsalterav
Utsläpp närsalter fosfor och kväve från kommunala reningsverk, industrier,av
trafik, energiproduktion, läckage från jordbruks- och skogsmark ochsamt
utsläpp från enskild bebyggelse bidrar till övergödningen sjöar, vattendrag,av
skärgårdsvatten och hav.öppet

ÖstersjönTillförseln fosfor och kväve till har ökat åtta respektive fyraav
gånger under 1900-talet. Också i Skagerrak har fosfor- och kvävehaltema ökat
krafiigt under motsvarande tidsperiod.

Östersjönde flestaI kustområden i Västerhavet och egentliga det kvävetär
det tillväxtbegränsande näringsämnet.är Det därför i första handsom är

tillförseln detta måste begränsas för minskaämne övergödningen.attav som
ÖstersjönI måste emellertid också tillförseln fosfor begränsas, finnsav armars

det risk för omfattande blomningar giftiga blågrönalger cyanobakterier.av
Algsammansättningen påverkas kvoten mellan kväve och fosforav
N/P kvoten och de blågröna algema har fönnåga kväve direkt frånatt ta upp
luften, varför deras utbredning och tillväxt inte begränsas enbart genom
minskad tillförsel vattenburet kväve.av

omfattandeDen reningsverksutbyggnaden i Sverige har hittills främst varit
inriktad minskapå utsläppen fosfor, det tillväxtbegränsandeatt i sjöarämnetav
och vattendrag. effektivaDen fosforreningen i allmänhet 80-90 procents-
reduktion eller i kombination med fortsatt ökad kvävetillförsel har dockmer -
lett till det i vissa kustområden idag fosfor begränsaratt är som
algproduktionen. dessa fallI det icke utnyttjade kvävet fråntransporteras ut
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kusten och kan gödningseffekter längre i ytterskärgårdama eller iut öppnage
havet.

Sverigetillförs mängder viaHavsområdena också mycket kvävestoranmt
nedfall Östersjön helhet det atmosfäriska nedfalletfrån luften. För utgörsom

Östersjöntotala belastningen.kväve 30 den andelenI öppna ärprocentav av
50ännu större, procent.ca

Övergödningens eflekter
Övergödning havsområde serie effekter, inleds med tillförselnärettav en som

alltför närsalter och därmed höga koncentrationer närsaltermängderstoraav av
marina eutrofieringseffektema i skärgårdar föl-i Till de vanligaste hörvattnet.

jande:

Ökad planktonalger och fastsittandcproduktion i den fria vattenmassan avav-
brunalgertrådfonniga och på hårda bottnar.grön-

Ökande och ökad produktion flytbladsväxtertillväxt vassbälten av somav-
i de sötvattendominerade och inre skyddade delarnat.ex. nate av

skärgårdama.
syrebrist eller helt syrefna bottnar då alger och organisktUppkomst annatav-

Syrebristen bottenfaunan slåsmaterial bryts leder till Enatt ut. annanner.
viktig effekt de bottnamas funktion naturliga kvävefiltersyresattaär att som

förhållanden, harupphör. Under normala då bottnama sediment,syresatta
sker omvandling kvävet till nitrat, vilket i djupare, anacroba sedimenten av

försvinnerkan omvandlas till kvävgas. Denna systemet.ur
ökad pattikelhalt i ljuset inteblir grumligare DettaVattnet görvattnet. attav-

långt i vilket i sin har lett till denkan likatränga vattenmassan, tur attner
och iundre för vattenlevande vegetation, blåstång ålgräs,gränsen t.ex.

flyttats fleraområden har uppåtmånga meter.
snabbväxande ettårigakonkurreras blåstångenNärmare utvattenytan av-

trådforrniga alger.
vissa områden har massutveckling trådfonniga alger lett till dessaI attav nu-

viktiga grunda bottnama.täcker del destoren av

förändringar deSammanfattningsvis leder eutroñeringen till omfattande av
Sveriges kuster. Antalet minskar,marina och brackvattensystemen längs arter

syrgasbrist ökar och produktiva grundområden förstörs.bottenområden med

Övergödning skärgårdsomrádenolikai
vi diskuterar vad behöver för komma till medNår göras rättaattsom

svenska skärgârdsomrâdena, det viktigt betona detövergödningen i de är att att
områden tillförseln från innanförliggandei skärgårdar och kustnära är

den dominerande källan. utbyggnadenlandområden Trotsär avsom
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fosforreningen det i delar de svenska kustområdenaär fortfarandestora av
kvävetillförseln från land orsakar övergödningseffektema.som

Halterna såväl fosfor kväve ofta högre vid kusten i havet.är än öppnaav som
berorDetta bland på vattenomsättningen ofta betydligtannat att är

långsammare i skärgårdarna vid kust. Näringsämnenaän öppen stannaren
under längre tid i skärgårdama och kan därmed påverka miljön i större
utsträckning innan de till havs. vissatransporteras I fall harut
vattenomsättningen ytterligare försämrats på grund olika ingrepp,typerav av
såsom byggande vägbankar för förbinda med fastlandet.att öarav

Naturvårdsverket föreslår i Kampen alger och miljögifterrapporten mot
4561,1996 särskilda rniljösamverkansgrupper bildasatt inom de olika
avrinningsområdena. Dessa skulle bestå antal jordbnrkare,ettgrupper av som

utformar åtgärder för på kostnadseffektivtgemensamt minskaatt ett sätt
kväveläckaget från sina marker inom avrirmingsområde. Berördaett
länsstyrelser och kommuner föreslås få i uppgift målen och fungeraatt ange

tillsynsmyndigheter. Verket detta arbetssätt det bästa försom att äranser att
tillvarata de olika behov och möjligheter finns i olika regioner. Miljö-som
samverkangruppema föreslås bland kunna utarbeta regionalt anpassadeannat
föreskrifter, skulle kunna fastställas regeringen.som av

Vidare föreslår Naturvårdsverket allmän utbildning huratt en om
växtnäringsläckage uppkommer skall krav för denett anspråk pågörvara som

få något de miljöstödatt finns inom jordbruksområdet.av som
Naturvårdsverket vill också förbudet spridning stallgödselatt skallmot av
utvidgas till gälla hela vintern.att

Dessutom föreslås miljöstödEU:s och stödfonneratt kan braettnya vara
åtgärderna försätt minska kväveutsläppenatt styra från jordbruket.att Verket

föreslår rad åtgärder beträffande odling fånggrödor, stöd till höst- ochen av
vinterbevuxen mark minimikraven på 60utöver respektive 50 påprocent
föroreningskänsliga marker, regionalisering stödet till skyddszoner, samtav
regionalisering till föroreningskänsliga områden stödet till odlingav av
energigrödor.

Samtidigt tillbakavisar Naturvårdsverket tanken på uppnå denatt
internationellt överenskomna halveringen utsläppen kväve från jordbruketav av

regleringar. För klara sådant mål skulle det krävasatt ett mycketgenom
detaljerade regler, skulle bli svårhanterliga för såväl den enskilde bondensom

för tillsynsmyndighetema.som
Naturvårdsverket pekar på framtidaEU:s jordbrukspolitikatt kan komma att

få inverkan på den framtidastor kvävetillförseln till haven från
jordbrukssektom. Minskat trädesbidrag och efterfrågan påstörre spanmnål
skulle sannolikt leda till ökad och intensivare produktion och därmed till ökade
risker för närsaltutsläpp. Naturvårdsverketstörre har emellertid inte gjort någon

analys arbetet inomnärmare EU.av
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det komplicerad frågaframhålls ocksåINaturvårdsverkets ärattrapport en
begränsande faktorn förfosfor dendet kväve ellerhuruvida ärär som

denna fråga harsvenska havsområdena ochprimärproduktionen i de att
avgörande faktorerVerkets slutsatsdebatterats under många år. ärär att
skärgård, unde vilkenavstånd kust, det finns någongeografiskt läge, från om

olika kustavsnitt och olikamedförårstid tillförseln sker Detta attetc.
olika känsliga för kväve.havsbassänger är

fosfor och kvävevid beräkningar tillförselnfaktor betydelseEn avavannan av
avrinningsområde,utsläpp via och vattendrag inomfrån landbaserade åar ärett

Med retentionnaturliga retenüonen i dessaden ämnenaattvattensystem. menas
ide naturliga skervilkethålls kvar i utgörsystemet, processer somaven

denkväve gäller dessutomvattendrag till havet.mark och på För att störstaväg
sker gasformig avgång.naturliga reningen genom

finns tillräckligaNaturvårdsverket det idag inteframhållerI attrapporten
hellermark- ochnaturlig kväverening i olika Intekunskaper vattentyper.om

minskningvilka kuststräckorprecisera utefterdet idaggår närmareatt aven
effektdet inte beräkna hurskulle ha effekt. Vidare gårutsläppen storstörst att

respektivekväveutsläppen iutsläppenminskning av aven
havsområde/skärgårdsområde skulle ge.

forskningsprojektför närvarandeNaturvårdsverket driver ett -
för kust ochökvalitet där bedömningsgrunderBedömningsgrunder för milj -

delprojekt uppskattningaringår delprojekt. dettahav Inom görsett avsom
näringsämnen,till referensnivåerinom olika områdenvattenutbytet av

Bedörrmingsgrundema skall blimiljögiñer och olika biologiska ettparametrar.
tillslutrapport planerasregionala miljöarbetet.redskap bland i det Enannat

1997.sommaren
minskamiljösynpunkt effektivisera arbetet medkostnads- ochFör attatt ur

ökandeskärgårdama, kommer arbetet ikvävetillförseln till havet och ut-
lokala förhållandena, dvs.till desträckning behöva attatt anpassas

och håller påinlett sådant arbeteregionaliseras. Naturvårdsverket har attett nu
infonnationssystemnationellt geografisktbaseratbygga på ettett systemupp

Östersjön ochavrirmingsområdesregister därifrånGIS. Arbetet utgår SMHlzs
hjälpdelområden. Medavrinningsomrde delats i 5000Västerhavets har av

bruttobelastningar, naturligkommer beräkningar kunna görasattsystemet av
skärgården från varjenettobelastningen på havet ochrening och därefter av

kunna beräknablir det möjligt på bättreavrinningsornråde. På så sättsätt att ett
miljön.till den marinakällors betydelse för kvävetransportenolika

färdigutvecklat i slutet 1996. Om dettaberäknasGIS-systemet avvara
kustavsnitts känslighet för tillförselkunskaper olikakombineras med avom

utfonnaskunna optimeras,.dvs. sånärsalter, kommer åtgärdsstrategiema attatt
miljövinst till lägsta kostnad.reningen störstger
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h k..B
Vattenkvaliteten i Bohusläns skärgårdsornråden påverkas tillförselav av
närsalter från många olika källor, däribland angränsande havsområden,
atmosfären, floder, diffus avrinning från land från jordbruk och enskilda
fastigheter utsläpp från punktkällor såsom reningsverk och industrier.samt

Tillförseln till Västerhavet fosfor beräknas ha ökat fyra gånger och förav
kväve till sju gånger sedan 1950-talet. Tillförseln från landbaserade källortre
från Göteborgs och Bohus län 1992 500 fosfor och 19 000ton närmarevar ca

dessakväve. Av mängder beräknas 240 fosfor och 6 000 kväveton ton tonca
ha antropogent ursprung.

älvGöta Sveriges vattenrikaste flod med mycketär ett stort
krnzavrinningsområde mer 50 000 dvs, tio hela Sverigesän än procentmer av

yta. Under perioden 1985-1994 uppgick tillförseln till havet fosfor ochav
kväve till i genomsnitt respektive340 16 500 år. innebärDetta Götaton attper
älv har mycket betydelse för eutrofreringsförhållandena i kustvattnen.stor
Periodvis påverkas förhållandena i Bohuslän från Glomma påvattnetnorra av
den norska sidan.

Stora mängder närsalter förs dessutom till Västkusten med det vatten som
Östersjön Öresundlämnar via och med Baltiska strömmen transporterassom

längs Västkusten, innan viker längs norska kusten ochströmmen västerut utav
i Skagerrak och Nordsjön. Näringsämnen tillförs också Västkusten med vatten

kommer i Skagerrak från Atlanten eller från de centrala och södrasom
delarna Nordsjön. Vattnet från södra Nordsjön innehåller mängderstoraav
närsalter, tillförts via floder Rehn och Elbe. Effekterna dettastorasom som av
flodvatten manifesterades särskilt tydligt under början 1995 resultatettav som

de översvämningama. Under månad strömmadestora mängderav storamars
flodvatten in i Skagerrak och Kattegatt. delöstra En letade sig in ivattnetav
fiordomrédena i Bohuslän, där i vissa områden dubbelt så högauppmättes
närsalthalter nonnalt. sjönkDessutom syrehaltema ovanligt snabbt.som

Bohusläns skärgård uppvisar antal generella eutrofreringseffekter,ett t.ex.
syrebrist i fjordar och grunda vikar med dålig vattenomsättning, ökad
planktonproduktion och förändrad artsarnrnansättning bland Växtplankton
bland ökad förekomst dinoflagellater, inklusiveannat antalettav gruppen
potentiellt giftiga arter, förändringar i grunda områden, förändringar på
mjukbottnar på djup förändringar i hårdbottemniljöema minskadstörre samt
vertikal utbredning vissa ökad utbredning ñntrådiga alger.arter samtav av

Bohusläns skärgård syrebrist, dels i fjordamas djupornråden, delsnoteras
i grunda vikar vid kombination dåligt vattenutbyte och biomassa högstoren av
produktion, mycket organiskt material skall brytas Under den senastesom ner.
tioårsperioden har primärproduldionen ökat, och detta med denöverenstämmer
ökande utbredningen bottenvatten med låg syrgashalt och bottendödav som

på många håll i Bohusläns kustområdennoterats under denna period.
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Undersökningar under 1994 visade dåliga syreförhållanden bland ipå annat
Havstensljord, Byfjorden, Koljöfjord, Gullmaren, Brofjorden och Stigfiorden.
Även tjordamasituationen i de olika kan variera betydligt från år till harår,om
syrehaltema hafi nedåtgående trend sedan 1950-talet.en

skärgårdBohusläns gäller på motsvarande vattenkvalitetenFör sätt attnorra
ipåverkas förhållandena avrirmingsoniråde. sträcker sig långtDetett stortav

i Dalsland och den norska jordbruksområdenaDegränsen. störstamotupp
firms i kusttraktema, i floddalama och kring de sjöarna i inlandet.samt större
Förhöjda kvävehalter har i de inre delarna detta område.uppmätts av

eller mindre instängda vattenområden/fjordar ochFörekomsten många merav
betydande grunda i denna skärgårdenarealer bottnar del dengör ärattav

Ävensärskilt känslig for hög närsaltbelastning. datarnaterialet de för-en om om
höjda kvävehaltema ofullständigt, det i dessa områden klara övergöd-är syns
ningseffekter massutveckling fintrådiga alger och ökande arealersåsom av
syrefria bottnar.

med förändringar i grundområdena bl.a.Problemen i samband -
itrådforrniga alger, vilken bedöms särskilt allvarligmassutvecklingen av vara

skärgård på ställe i betänkandet.Bohusläns tas annatupp-
sammansättningen blandproblem hör med den förändradeEtt som samman

dinotlagellater. giftigaVäxtplankton förekomsten potentiellt giftiga Deär av
dessa alger blåmusslor leverproducerasärrmen tas som avav upp avsom

och otjänligt föda.plankton, varigenom musselköttet blir giftigt som
olika gifter. vanligasteOlika plankton producerar Denarter avgruppenav

diarréframkallande skaldjursgifter DSP.gifter i svenska Envatten är annan
förlamande verkan.skaldjursgiñer PSP, nervgiñer medparalytiskaärgrupp

gränsvärdenaovanlig och haltema har aldrig varitDessbättre PSP näraär mera
ñån svenska västkusten.i musslor den

vid konsumtion musslor har uppmärksarmnatsRiskerna för förgiftning av
från odlingar därförMusslormycket under år. testas numerasenare

har under vissa tiderkontinuerligt laboratorier. På grundval dessai testerav
musslor, vilket förorsakatför kommersiellt produceradesaluförbud utfärdats

musselodlama.betydande ekonomiska förluster för
gifiema och musselköttetinte själva speciellt mycketMussloma påverkas av

får i sig giftiga alger.mussloma under tid inte längrekan bli giflfiittåter om en
enbartlivsmedelsproblem aktuellt längsAlggiñsförorening ärsom

Östersjön grund den låga salthaltenblåmusslor i påVästkusten, eftersom av
produktion.för kommersiellaldrig blir de intresseså ärstora att av

ln k"r°rr"l nrr
Östergötlands begränsandefosfor vanligen denskärgårdsområdeninreI är

fosfor ellerdelarna kan antingenmedan det i detillväxtfaktom, yttre vara
övergödningseffektemaskärgårdsområden manifesterasandrakväve. Liksom i
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i form tillväxtökning Ökadolika grönalger blandpå blåstång.annatav av
planktonförekomst leder till försämrat siktdjup och ljusförhållanden,sämre
vilket minskar blåstångens möjligheter på djup. de delarnaIväxaatt större yttre

skärgårdarna har massutveckling giltiga blågröna alger varit vanligaav av
under år.senare

Närsaltförhållandena i skärgårdsområdena påverkas såväl tillförseln viaav
vattendrag framför allt Motala och Söderköpingsån deström som av
bakgrundshalter närsalter finns i det från havet viavatten öppnaav som som

fors kusten. Effektemaströmmarna tydligast i Brävikenområdetmot ochsyns
Sankt Anna skärgård i de djupa tröskelfjärdama. I Gryts skärgårdsamt är

Östersjön.halterna lägre och jämförbara med dem i öppna
Förekomsten antal tröskelbassänger betydelseett förärav storav

vattenkvaliteten. Vattenutbytet långsamt i dessa bassänger, förekommerär som
i alla de vikarna i området Slätbaken,stora Gropviken, Valdemarsviken och
Edsviken, och detta kan periodvis leda till stagnation.

Från Motala får Bråviken varje år drygtström 2 000 kväve ochta emot ton
cirka 90 fosfor. Bråviken dessutomton recipient för Norrköpingsär tätort
kommunalt avlopp och diverse industrier för delensamt större avÖstergötlands inland, inklusive avrinningen från det relativt omfattande
jordbruket på Vikbolandet. Belastning i särskilt de inre delarna viken är stor.av
Låga syrevärden har i Bråvikens bottenvatten viduppmätts flertal tillfällen.ett
De analyser djursamhällena bottnarnapå genomförts sedan 1992 visarav som
på försämrade bottenförhållanden.

Avrinnmgen från Söderköpingsån påverkar Slätbaken, utprägladärsom en
tröskelfjärd med bara fem djup vid mynningen och därtillmeters antalett
trösklar på tio djup i skärgårdsonrrådenameters utanför. Vattenutbytet vidca
botten därför mycket dåligt, vilketär leder till kraftig stagnation. Området
påverkas utsläppen från Söderköping och antal mindre liksomettav tätorter,
från omkringliggande jordbrukslandskap. SlätbakenI finns bottnar med
omfattande syrebrist och därav följande bildning svavelväte i ytsedimenten.av
Området utmärks kraftigt förhöjda fosfor- och kvävehalter, vilket i sinav tur
leder till mycket kraftig ökning primärproduktionen. Analyseren av av
bottenfaunan visar på mycket dåliga förhållanden.

delenInre Valdemarsviken också utpräglad tröskelfjärdär medav av en
mycket litet vattenutbyte. Fosforhaltema höga och syrebrist förekommerär i
bottensedimenten. Djursarnhällena i de inre delarna påverkadeär av
föroreningarna och består endast föroreningståliga arter.av

de delarnaI viken förhållandena bättreyttre detär här finnsäven ävenav om
avgränsad sänka där djupvattnet kan blien stagnant.
Även Östergötlandsi andra fjärdområden i skärgård, i Bosötjärden,t.ex.

Trärmöijärden, Hafjärden och Gropviken, förekommer också till livlösasynes
bottnar med syrefria och svavelvätehaltiga sediment.
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lokala utsläppen och till-Vattenkvaliteten i skärgårdama påverkas deav av
avrinningsområdena.förseln via sjöar och vattendrag från de innanförliggande

skärgård innebär utsläppen inom delarStockholms dettaFör att stora av
ÅrMälardalen förs till kusten via kustvattnen i StockholmNorrström. 1993 tog

fosfor kväve. Ungefär tredjedel fosfomlän 250 och 9 800emot ton ton en av
och mindre andel kvävet kom från områden utanför länet, d mednågoten av v s
vattendrag i Mälaren.mynnarsom

Norrtälje kommun genomförde för sedan kartläggningnågra år aven
undersökning visadenärsaltstillforseln till kommunens kustvatten. Denna att

cirka kväve och fosforkommunens lcustområden ñck 660 25ta emot ton ton
och industriutsläpp. Huvuddelenfrån avrirming, avloppsvattenår avper

tillförseln drabbade Norrtäljeviken och Edeboviken, vilka tillsammans fick ta
fosfom. tillfördeskvävet och 8481 Dessutomprocentemot procent avav

ungefär kväve och fosfor via diffuskustvattnen ytterligare 100 årtre tonton per
itillrinning, inte inräknats i de sju avrinningsområden ingårsom som

avrinningen från inomkommunens område. detta inte de mångaI är öarna
inräknade.kommunen

redovisningen från Länsstyrelsen i Stockholms län framgår blandAv annat
fosforreningen leder till överskottden effektiva i reningsverken att storaatt av

dekväve från de inre delarna skärgårdama till Kvävettransporteras ut yttre.av
sedan relativt fosforrikt havsvatten längre i skärgårdama. Dennamöter ut

ochblandning upphov till hög biologisk produktion i exempelvis Trälhavetger
förorsakar rad negativasöder Hirmnerfjärden. höga produktionenDen enom

kraftig fintrådiga alger, områdeneffekter minskat siktdjup, påväxt storaav-
utbredning i djupled blåstång,med syrefria bottnar, minskad samtav

artsammansättning bland bottenlevandeförändringar förekomst och deav
djuren.

förändringar skett under de 30Länsstyrelsen pekar också på de gångnasom
Under 1960-talet övergödningsproblemen allvarligaståren. närmastvar

Samtidigt vattenkvaliteten i mellan- ochsamhällena och i Mälaren. var
delvis denytterskärgårdama fortfarande relativt bra. Idag situationenär

punktkälloma,omvända. Förhållandena har i vissa avseenden blivit bättre nära
reningsverken, samtidigt klarafrämst tack utbyggnadenvare somav

kan i mellan- och ytterskärgården. vissa områden,försämringar lnoteras som
Rådmansö kommun, påverkas havet också betydligtsöder i Norrtäljet.ex. om
belastningen antalet fritidshus ofta har dåligaden diffusa från det stora somav

VA-lösningar.
Vad gäller utbredningen bottnar med syrebrist framhåller länsstyrelsen attav

har kunnat konstateras minskning arealen sådanaunder ârsenare en av av
under del speciellt i Stockholms innerskärgård. Samtidigtbottnar någon året,av

km’ bottnar kvar. genomsnittbetonas det fortfarande finns 60-70 sådana Iatt



63

alla64 bottnar under fem djup innanför Oxdjupet drabbadesprocent metersav
syrebrist någon gång under 1991. flera andra områdenI med tydliga trösklarav

eller markanta djuphålor förekommer syrebrist exempelvis itemporärt,
Bergsharnraviken, Vadviken i Kanholmsfjärdens djuphåla.samt även

Som har eutroñeringen lett till försämrat siktdjup inämnts ovan
skärgårdsvattnen på grund ökad partikelmängd. försämradeDeav
ljusförhållandena har medfört den nedre utbredningsgränsen för flerårigaatt
makroalger större fastsittande alger har flyttats uppåt, närmare vattenytan.

flertal undersökningarEtt den fastsittande vegetationen ochalgerstoraav av
blomväxter fanerogamer har genomförts i Stockholms skärgård under gångna
årtionden. Vissa undersökningar har varit detaljeradeså de medger vissaatt att
slutsatser dras förändringar i utbredningen olika under längrearterom av en
tidsperiod.

jämföraFör utvecklingen i olika delar Stockholms skärgårdatt kanav
resultaten från flera olika undersökningar användas, däribland de utfördessom

Mats Waern under 1940-talet i Gräsö-Singöområdet, de gjordesav som av
Inge Lennmark i de centrala delarna skärgården 1968, de mångårigasamtav
undersökningarna i Askö-Hartsöområdet.

Resultaten från undersökningari Gräsö-Singöområdet 1984 och 1992 visar
på tydliga föroreningsrelaterade förändringar, främst vad gäller blåstångens
utbredning. undersökningarnaI konstateras den nedre utbredningsgränsenatt
för blåstången flyttat från drygt elva djup på 1940-talet till ungefärmetersupp
åtta djup på 1980-talet. Liknande förändringarmeters har konstaterats vid

dykundersökningar i de mellersta delarna skärgården, därsenare av man
jämfört förhållandena mellan 1960- och 1990-talen.

Där blåstången finns kvar den också för ökande mängder fintrådlgautsätts
och snabbväxande och brunalger. ñntrådigaDe algema förekommergrön- som
påväxt på de fleråriga algema och konkurrerarstörre mycket effektivt ljusom
och näring. På flera håll har detta lett till blåstången slagitsatt ut.

Krympande algbälten minskar det tillgängliga och lämpliga livs- och
fortplantningsutrymmet för många helt beroende tångbältena.arter ärsom av
Detta gäller bland flera både kommersiellt värdefulla och icke-annat
kommersiella fiskarter. fintrådigaDe algema erbjuder helt andra kortvariga
miljöer de fleråriga algema för lek ochän fisk.uppväxt av

Länsstyrelsen i Stockholms län pekar slutligen på det krävs Ökadatt
kväverening, insatser för åtgärda lokala punktkällor och diffusa källor,att samt
internationellt samarbete utsläppen till såväl luft situationenvatten som om

sikt skall kunnapå förbättras i skärgårdsregionen helhet.som

Skargårdama i Bonniska viken
Bottniska vikens havsmiljö karaktäriseras det tillflödet viastora sötvattenav av
älvarna. kustonrrådenaI i hela Bottniska viken råder fosforbegränsning för pri-
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märproduktionen.
de svenskaproblem iregionaltvarithittills inte någotEutroñering har större

ochvissanärheten tätorterBottniska viken. I störredelarna avav
Belastningeneutrofering.tydliga tecken pådockindustriutsläpp finns av

medkombinationiskogsindustrin,främst fränsyreförbrukande ämnen,
områdeni någrabottnarnasyrebrist påorsakatnärsalter, harbelastningen av

underharproblemKalix. VissautanförRepskärsfjärdenibland senareannat
lokalahafidärBottenhavet,södraskärgårdsområden iförekommit iår man
finskaförekommit i deemellertidharproblemBetydligtalgblomningar. större

Ålandsoch hav.Skärgårdshavetbl.a. iskärgårdama,
utsläppvattenburnaindustriellaochkommunalanedanframgårSom utgör

Bottniskabelastningen påtotaladenliten delbaraoch fosforkväve en avav
viken.

emellertidharsyretörbrukandefosfor ochoch/eller ämnenbort kväve,Att ta
grundaoch iskärgårdsområdenaeutroñeringssituationen ibetydelse förstor

inaturligtvis särskiltgällerindustrier.och Dettautanförområden tätorter
högdrabbassamtidigtvattenomsättning ochdåligbåde harområden avsom

jordbruksmark.frånavrirminginklusiveaktiviteter,mänskligabelastning från
begränsadvikens kustBottniskareningsåtgärder längslokalaharDäremot en

helhet.områdettillfosfor och kvävetillförselnstorskaligaeffekt den somav
luflznedfall kvävetillförsel med havsströmmarvia älvar, samtTillrinningen av

90förregionen stårutanförhuvudsak finns äniutsläppskällorfrån mersom
näringsänmen.tillförselnden totalaprocent avav

PÅ ton/årNÄRSALTBELASTNINGEN VIKENBOTTNISKA

BottenvikenBottenhavet
tot-Ptot-Ntot-Ptot-N

2 200Älvtransport 10045900200 244
60000072103 200Punktkällor
100000 l6050000017Lufinedfall

fömådñnnsbottensedimenten. Detbinds ifosfor storaochviss andel kväveEn
Östersjöområdet, viken. OmBottniskainklusiveii bottnarnafosfor lagradeav

fosforföreningamabundnadeomvandlassyrebrist,drabbasbottnardessa av
igen.och frigörs

havsbottnamavikenBottniskailandhöjningen attpågående görDen
och återlyftshandackumulationsbotmar eflerliggandeförändras, djupt uppatt

tillupphovkanomlagringsprocesser. Dettaochpåverkas nyströmmar geav
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spridning både näringsämnen och miljögifter.av
I många älvmymringar längs Bottniska vikens kuster finns dessutom

betydande fiberbankar, minnen från den tid då utsläppen frånärsom pappers-
och massaindustriema innehöll mängder fiber syreförbrukandestora ämnen
och närsalter ofta bemängda med kvicksilver eller andrasom var
bekämpningsmedel.

Såväl länsstyrelserna längs Bottniska viken marina forskare har pekatsom
faranpå med framtida läckage hårt belastade sediment. Förslag har ocksåav

framförts eventuella saneringar områden med starkt förorenade sediment.om av
Sådana saneringar har förekommit tidigare vissapå ställen. Försök har bland

gjorts med täcka närsaltrika sedimentannat med aluminiumfosfatatt en
allmänt använd fällningskemikalie i kommunala reningsverk för förhindraatt
läckage. Ingjutning fiberbankar i betong har i mindre skala.provatsav

Våra bedömningar och förslag
Vi delar länsstyrelsemas och de marina uppfattningexperternas att
övergödning/eutroñering idag framstår det allvarligaste hotet denmotsom
marina miljön i de svenska skärgårdarna. Eutroñeringen har redan i många om-
råden lett till långtgående förändringar och djurlivet till syrebristväxt- samtav
under kortare och längre perioder i många skärgårdsvikar, fjordar,
tröskelfjärdar och andra djupare bottenområden.

Vi därför fortsatta och intensifierade åtgärderatt för komma tillanser att
med eutrofieringen det viktigasterätta för skapa framtidaär ekologisktatt en

Åtgärderhållbar utveckling i de svenska skärgårdarna. eutrofieringenmot är
enligt vår uppfattning också förutsättning för målen för bevarande denatten av
marina biologiska mångfalden skall kunna uppfyllas. För skärgårdarna gäller
i detta avseende speciellt följande:

Artrikedomen och djur lever i tångbältetväxter skall inte förändrasav som-
negativt följd mänsklig påverkan. Tångbältenas djuputbredningsom en av
i skärgårdarna skall fram till år 2000 oförändrad eller ha ökat.vara
Utbredningen ålgräsängar skall fram till år 2000 oförändrad eller haav vara-
ökat, jämfört med dagsläget.
Zoneringen och djur på grunda och djupa hårda bottensamhällenväxterav-

såväl utbredning artantal skall inte förändras negativt grundpåsom av- -
mänsklig påverkan.
Förekomsten ñntrådiga alger skall fram till år 2000 ha minskat på grundaav-
mjukbottnar, jämfört med förhållandena år 1990.

de regionalaAv översiktema framgår tydligt det utsläppen främstatt är av
kväve från landbaserade källor inom de olika skärgårdsområdenas hela
tillrinningsområden tillsammans med det luflbuma kvävenedfalletsom svarar
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skärgårdama.svenska ltill dekvävetillförselndelenallraför den största av
områden medipunktkällor elleri närhetenområden,vissa störret.ex. av

utsläppkällomade lokalavattenomsättning, kandålig stormycket vara av
övergödningssituationen.betydelse för

lokalt ochbådekrävs åtgärderdetdärför uppfattningendelarBeredningen att
övergödningen iminskatillrinningsområdet förhelaregionalt inom att

Åtgärder källorolikaalla devidtas vidmåsteskärgårdsområdena. typer somav
skärgårdsmiljön.påverkar

hydrografrskaskärgårdsområdenaolikademellanSkillnaderna
tillväxtbegrånsandefosforoch/ellerkväveoch djurliv,förhållanden, växt- som

närsalter ochutsläppkänsliga förolikaskärgårdamamedförämne äratt av
sin demedför iöverbelastning. Dettavidolika tur attpå sättreagerar

medkomma tillrättalångsiktigtföråtgärdsstrategiemanödvändiga att
regionalt.utarbetas ocheutroñeringen måste anpassas

skallhjälpmedGIS-systemutvecklingNaturvårdsverkets ett manvarsav
från enskildahavetnettobelastning pårespektiveberäkna brutto-kurma

deutarbetandetvidinstrumentbli viktigtkunnaflodområden bör ett av
dekan redandetta arbeteåtgärdsstrategiema. Iregionalaerforderliga
ochviktig rollspelakunnaåtgärdsgnippemaregionala ta ettexisterande en

huvudansvar.
gradkommer i högskärgårdarnasvenskaförhållandena i deframtida attDe
framförgälleriutvecklingen Europa. Dettastorskaligaberoende denavvara

utsläppenminskaansträngningar förinternationellaframtidaallt att av
inomochinom EUitill lufi, mark och Europakväveföreningar vatten ramen

luftföroreningar. OmgränsöverskridandeECE-konventionen långvägafor om
kvävetillförseln tillminskar, kommerkvävenedfallet mark ochinte över vatten

och drivamycketfortsättningsvishavsområdenasvenska storde attäven vara
fortsattökaockså kommaKvävetillförseln kaneutroñeringen. ettpå att om

markområden,uppnåskvävemättnadleder tillkvävenedfall över storaattstort
börjar läcka kväve.dåsom

vattenkvaliteten i såvälmiljöutvecklingennegativadenmotverkaFör att av
enskildaföljandeföreslårutsjönkustvattenskärgårdar somsom

behandlas i kap 1avloppsanläggningar

kvävenedfallLuftburet
med övrigaSverige tillsammansnödvändigtdetbakgrunddennaMot attär

internationella arbetet inomdriva detfortsättermed krafiberörda länder att
erforderligafå till ståndförECE-konventionen inom EUsåväl attsom

kvävenedfalletsluflbumai Detkväveutsläppen Europa.minskningar storaav
i framtidenhavsområdena böreuropeiskadeövergödningenbetydelse för av

förhandlingarna.internationellatyngd i destörreges
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avloppreningsverkKväverening i
Utbyggnaden kvävereningen i de kommunala reningsverken bör påskyndas.av

kvävereningKraven på gäller idag enbart reningsverk. Beredningenstörre anser
kraven på kväverening behöver utvidgas så de också gäller för mindreatt att

reningsverk med utsläpp i skärgârdsområden. finnsDet idag kostnadseffektiv
teknik, såsom anlägga eller våtmarker, för bort kvävet.ex. att restaurera att ta
i mindre anläggningar jfr. Oxelösund.

Åtgärder för förbättra områdenatt vattenomsättningen i vissa
Beredningen ingrepp kan försämra vattenomsättningen i känsligaattanser som
eller redan instängda områden så långt möjligt bör undvikas. mångaI
skärgårdsområden har vattenomsättningen försämrats olika ingrepp t.ex.genom
anläggning vägbankar. andra områdenI försämras vattenomsättningenav
successivt naturliga såsom uppgrundning till följdgenom processer, av
landhöjningen. I eller mindre helt instängda områden kan de lokala källornamer

tillräckliga för upphov till tydliga eutrofieringseffekter utbredningattvara ge
ökad grumlighet i syrebrist på bottnama. mångaI områdenvattnet,av Vassar,

ställs Ökande krav på omfattande muddringar skall tillåtas för hållaatt att
seglingsleder och andra I vissa fall, däribland grundaöppna.passager
bottenområden bedöms tidigare ha varit särskilt värdefulla, bör aktivasom
restaureringsinsatser för förbättra vattenutbytet exempelatt Ett påövervägas.
sådana åtgärder med hjälp vågtungorär att öppnaav passagen genom
vägbankar.

Läckage från jordbruksmark
harDet visat sig svårt komma till med läckaget kväve frånatt rätta av

jordbruket. Enligt Naturvårdsverkets beräkningar har de åtgärder hittillssom
vidtagits lett till kväveutsläppen minskat med mellanatt 30-35 underprocent
perioden 1985-1995/97. Samtidigt verket den potentialen föratt störstaanser
ytterligare minskning kväveutsläppen finns just inom jordbrukssektom.av

Det betydelse Sverige pådrivandeär istörsta det internationellaatt ärav
samarbetet för få till stånd bindande regler för minska jordbruketsatt belast-att
ning Östersjöländemapå den marina miljön. Vi välkomnar därför i sambandatt
med regeringschefskonferensen i Visby i maj 1996 enades utarbetaatt ettom
särskilt Annex jordbruk till 1992 års Helsingforskonvention. Beredningenom

uppfattningendelar detta börAnnex fardigförhandlatatt och klart förvara
underskrift vid HELCOMzs miljöministerrnöte 1998.senast

viktigt jordbruksarmexetDet utfonnasär på sådantatt detett sätt att
Östersjöregionen.stimulerar övergången till miljöanpassat jordbruk i helaett

bör därför kompletterasAnnexet med strategi och konkret arbetsprogrametten
Östersjöregionen.för hållbart jordbruk i För främja denna utveckling böratt

Sverige stödja det Världsbanken föreslagna regionala förprogrammetav att
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för detta pilotprogramKostnadernajordbruksmark.läckaget frånbegränsa
femårsperiod.miljoner kronor under130beräknas tilluppgå enca

framtidaoch denöstutvidgning EUuppfattningenVi delar att aven
ha mycketkommerländerna och Polende baltiskajordbmkspolitiken i att stor,
den storskaligaför utvecklingenavgörande betydelseinteför att säga av

Östersjön. jordbrukssek-omstruktureringen inomi Omeutroñeringssituationen
till kraftigt ökadi dessa länder lederåterhämtningenden ekonomiskaochtom

handelsgödsel ochanvändningtillhörande intensivmedjordbruksproduktion, av
Östersjön öka kraftigt medkvävetillförseln till kommastallgödsel, kan att
följd.eutroñeringseffekterförvärrade som

jordbrukspolitik måsteomstrukturering EU:sförhandlingarnaI avenom
jordbrukspolitikenframtidaall kraft för denSverige därför med attagera
jordbruk imiljöanpassat Europa.utvecklingenutformas denså ettatt avgynnar

enskildehos denökad kompetensNaturvårdsverketsVi delar attsyn
problemen.fiivilliginsatser åtgärda Förmotivation tillökadjordbrukaren attger

kväveläckaget frånhalveringennödvändigadenuppnåatt av
viktigastekompletteras.åtgärder Detbehöver dessajordbruksmarkema är

nyligen tillsattamiljöbalken.i Denmiljökvalitetsnormerinförandet av
vattenadministration Diravrimiingsområdesvisförutredningen System

och dessaskall tillämpashur miljökvalitetsnomierarbetar med1996:57
långsiktigt nåförutsättningar förförhoppningsviskommer attatt enge

i dettabetydelsenvill understrykaacceptabel Vattenkvalitet. Vi att normernaav
harmyndigheternarättsverkananpassade, harfall regionalt attsamtär

berördasamtligafungerar inomsitt förfogandenödvändiga styrmedel till som
genomförandet tydligt.församhällsektorer. måsteDessutom ansvaret vara

kan säkertoch med 1998.träda i kraft från DetMiljöbalken tänkt taattär
upprättandegrund fördefinierade och kanviss tid innan utgöraär ennormerna

det gällerallvarliga lägettill detMed hänsynåtgärdsprogrammen. närav
skyndsamt halverasigdärför måstevattenrniljön anstränga attatt mananser

skullefattade beslut nåsriksdagenmål 1991närsaltbelastningen, ett omsom
uppfattningfölja. Vårsig internationelltförbunditoch Sverige är1995 attsom

delmålskärgårdsområdennärsaltutsläppen inom mångahalveringen är ettatt av
Åtgärder inomkommande miljökvalitetsnormema.depå vägen mot

informations- ochprioritet. Endasthögstajordbrukssektom bör genomges
berördamedEU-stöden kompletteratstyrningfrivilliginsatser attsamt genom

halveringenkan nås.gällande regelverkenutnyttjar demyndigheter aktivt nu
böri detta betänkandeföreslårskärgårdsmiljöprogramsärskildaDe som

delarna helaväsentligastedetta sammanhangomfatta de iäven av
kostnadseffektivtblir det möjligt påHärigenomavrirmingsornrâdet. sättatt ett

industri, trafik ochjordbruk, avlopp,det gälleroptimera insatserna när
skogsbruk.

förverkligen stårskärgårdsjordbruketdet egentligautsläppHur stora som
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oklart. Antalet brukningsenheter begränsat, liksom de brukadeär arealema.är
I jämförelse med de irmanförliggande avrinningsområdena, i vissa fallsom
omfattar betydande jordbruksområden exempelvis Vikbolandet och
Mälardalen den totala kvävetillförseln till skärgårdsvattnen från jordbruketär
i skärgårdarna begränsad betydelse.av

Samtidigt det givetvis angeläget skärgårdsjordbruket vidtarär de åtgärderatt
möjliga för förhindra läckage från gödselbrunnarär och gödselupplag,attsom

hålla den odlade marken under höst och vinter, till det finns bevuxnagrön attse
längs vattendrag och stränder kanDetta bidra till begränsa olikaetc. attzoner

lokala effekter, expanderande vassbälten, lokala algblomningart.ex. ochsom
syrebrist på grunda bottnar.

Miljögifter5.3

miljöpropositionenI 1990/91:90 framgår utsläppen stabila organiskaatt av
"skall begränsas de till sekelskiftetämnen så sådannått miljönatt nivå atten

Åtgärderskada.inte för minska utsläppen kloreradetar organiskaatt av
från skogsindustrin Stabilaämnen organiskaprioriteras. och miljöskadliga
skall sikt få förekommapå miljOn.ämnen inte i

Östersjöns sälar och havsömar drabbades under 1970- och 1980-talen hårt av
utsläppen miljögifter, främst ochDDT PCB. Genom de förbud införtsav som

Östersjöni alla länder kring tillverkning och/eller användning dessamot av
har situationen underämnen år förbättrats.avsevärtsenare

Nyligen framlagda utvärderingar visar det sker återhämtning iatt en
Östersjöområdethavsömspopulationen i vad bedömsmot som vara

förindustriella nivåer. vissaI områden, i Tyskland, håller påt.ex. ömama att
återerövra områden där de inte funnits under det seklet.senaste

Också för sälama håller situationen på förbättras, i långsammareatt men
Östersjönstakt. Norra och Bottniska vikens populationer gråsälar ökadeav

under perioden 1982-94 med 12-14 år. Oron kvarstår dock förprocent per
Östersjön,gråsälbeståndet i mellersta och södra fortfarande mycket litet.ärsom

Detsamma gäller för vikaresälama i Finska viken.
Även alger och fiskar har drabbats utsläppen miljögiñer.av av

Undersökningar i havsområdena kring massafabriker, exempelvis Iggesund och
Mönsterås, har visat på förändringar och djursamhällenaväxt-av

Ökadartsammansätming, utbredning och biomassa. frekvens krökt ryggradav
hos homsimpa har också kunnat konstateras i närornrådena kring
utsläppkälloma.

denTrots minskade tillförseln och innehållerDDT PCB torsklever frånav
Östersjön och Göteborgs skärgård lever från lake i Bottniska viken ochsamt
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människoföda.inte får säljas Iskärgård höga halter deStockholms så att som
genomgående lägre itorskleverhalterna dessa iVästerhavet änämnenär av

Östersjön.
ochmaterial frånklorerat organisktUtsläppen pappers-av

utsläppen PCDD/Fminskat radikalt. Ocksåmassaindustriemas blekerier har av
skogsindustriemadibensoñiraner frånpolyklorerade dibenso-p-dioxiner och -

femtill mellan två ochminskat drastiskt, från 30 år 1987har tonnästan ton per
år 1993.

i sin redovisning tilloch Bohus län påpekarLänsstyrelsen i Göteborgs
miljögifter i Göta älvsMiljövårdsberedningen höga halter uppmätsatt av

stabilasig såväl tungmetaller,Stenungsund.mynning och i Det rör om
medkolväten i sedimentet. områdenpolyaromatiska Iorganiska ämnen som

tennhalteromfattande fartygstrañk har också höga uppmätts.
persistenta organiskaNorrbottens pekar på utsläppenLänsstyrelsen i län av

metall-massaindustrin, medan ochhuvudsakligen från stål- ochärrmen, gruv-
från gruvavfallmetallutsläppen. Läckageindustrin för de störstasvarar

miljöproblemen.de allvarligaste långsiktigabetecknas i Norrbotten ettsom av
länet hyser landetsi Västerbottens län framhållerLänsstyrelsen störstaatt ut-
samtidigt det i länet intesläppskälla för tungmetaller, Rönnskärsverket, som

har emellertidklororganiska föreningar. Manfinns utsläppnågra av
utammingförekommer lokalkustområden med hårt belastade sediment. Här av

flora och fauna.
miljögifter skett underbetydande minskningar utsläppenTrots att avav

mängder miljögifter lagradefinns bl.a.år kvarstår problemen. Det storasenare
land, dels i sedimentet på bottnamaolika fonner deponier påi dels inaturen, av

inklusive skärgårdama.i de svenska havsornrådena,
lagradebetydande mängder miljögifter finnsTillgänglig information visar att

Östersjöns centimetrarnade finns i deegentliga sediment. Eftersomi översta
Ökad iofarliga. omrörningsedimentlagren kan de inte betraktas somav

syreñiabioturbation bottendjur, återkoloniserar desedimentet av som
syrerikt kan leda tillbottnamai samband med intlödenstörre vatten, att enav

återcirkulera tilldel de lagrade miljögiñema kan vattenmassan.av
egentligasedirnentationshastighet kan det till 30 år iMed nuvarande ta upp

Östersjön halterna imellan i Bottniska viken innanoch 50 och 100 år
sig förindustriella bakgrundsnivåer.ytsedimenten närmar

aktuell ihur förorenade sediment skall hanteras blir ocksåFrågan om
landhöjningmuddring i farleder och hanmar. områden medsamband med I stor

aktuellt flera ställen.utmed Norrlandskusten detta påär
inträffa omvandling till erosionsbottnarlandhöjningsområden kan detI att

milj gifter kan då frigörastidigare sedimentationsbottnar höjs. Bundnasker när ö
resuspenderas.samband med sedimenteti att

handlingsprogram för behandlingNaturvårdsverket har tagit fram ett av
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förorenade områden. långsiktiga skallDet målet alla förorenade områdenär att
på något åtgärdade inom 40-årsperiod. Stabila halogeneradesätt ämnenvara en

tillhör de skall prioriteras.änmesgrupper som

Våra bedömningar förslagoch
Förekomsten stabila organiska och förhöjda halter tungmetallerämnenav av
ivatten, sediment och organismer inger problematik tidigareDenstor oro. som

förknippad med enskilda utsläppskällor har förhållandened istora tonatsvar
till diffus spridning från källor ellermånga små utsläpp sker utanförsom

ÅtgärderSveriges tillrättaför komma med dessa källor tillgränser. att är största
delen kopplad till internationella överenskommelser där Sverige även
fortsättningsvis måste pådrivande. dock viktigt nationellaDet är attvara
åtgärder vidtas. Naturvårdsverkets arbete med fram och genomföraatt ta
åtgärdsprogram, omprövningsplanen för miljöstörande anläggningar,t.ex.
aktionsplan för avfall handlingsprogram för efterbehandling exempelsamt är
på angelägna nationella insatser. Miljögifter bör också behandlas i regionalade
miljöprogram föreslår ska Beroende miljösituationen kanpåupprättas.som
det i dessa befogat inkludera andra bly,metalleratt även änprogram vara
kadmium och kvicksilver. Vi vill också i sammanhang i dettanämna att annat
betänkande föreslår endast gifrfiia bottenfärger ska få användas efter 1999.att

särskilt problemEtt de förorenade bottensedirnent finnsutgör t.ex.som
utanför industrilägen vid kusten och måste uppmärksammas vid muddringsom
och långpå sikt vid landhöjning. Vi har förstått kunskapsläget rörandeäven att
hur dessa starkt förorenade sediment ska hanteras dåligt. Olika idéerär om
övertäckning, ingjutning finns vad förstår kunskapslägetetc. är svagt.men
Vi detta måste högre prioritet vad gäller ochFoUatt att t.ex.anser ges
muddring endast får ske miljögifter antingen omhändertas eller det påom om

kan de inte kommer i vattenmiljön.annat sätt garanteras att ut

5.4 Naturvård och biologisk mångfald

Inledning5.4.1
Enligt god livsmiljöEn prop. 1990/91 :90 målet med miljöpolitiken blandär
annat

bevara biologisk mångfald,att-
hushålla med dessaså kan utnyttjasatt uttaget naturresurser attav-

långsiktigt,
skydda och kulturlandskap.att natur--

Som riktlinjer för naturvårdsarbetet, generellt liksom med inriktning på vatten-
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miljön, följande:anges

biologiska mångfalden och den genetiska variationen ska säkerställas.Den-
Livsmiljöer i landetska bevaras så förekommande och djurarteratt växt- ges
förutsättningar fortleva under naturliga betingelser och i livskraftigaatt
bestånd. Förekommande i havs- och vattenområden ska kunna bevarasarter
i livskraftiga, balanserade populationer.
Nyttjandet ska ske möjliggör rik variationvattnet ett sätt attav som en av-

biotoper och kan bibehållas och naturligt förekommandenaturtyper, arter att
bevaras i livskraftiga populationer.arter

Enligt för biologisk mångfald 1993/94:30Strategi prop. deär en av
grundläggande principerna för bevarandet den biologiska mångfalden attav
miljömålen inom alla samhällssektorer vikt och betydelse olikages samma som
ekonomiska helhetssyn föröverväganden. En ska tillämpas vad gäller åtgärder

upprätthålla ekologiska och för långsiktigasäkraatt att altersprocesser
överlevnad.

till Aktionsplan för biologiskunderlagsrappotten NaturvårdsverketsI
månyald: Mål och åtgärder för svenska havsområden betonas de främstaatt
hoten den biologiska mångfalden i svenska marina miljöer idagmot utgörs av
eutrofiering miljögifter fiske,övergödning, och olika slags nyttjanden, t.ex.
anläggningsverksamhet och utvinning produkter.av

de åtgärder föreslagits för minska belastningenFörutom att avsom ovan
närsalter övergödningen och miljögifter i syfte bevara biotoper ochatt arter

vidtasi skärgårdama, särskilda riktade åtgärder också måsteatt somanser
direkt syftar biologiska mångfalden i dessa områden.till bevara den Insatseratt

direktainom följande områden aktuella: skapandet marinaär reservat samtav
skärgårdsmiljön.åtgärder för respektive ibiotopskyddartskydd

5.4.2 Marina reservat
marina ekosystem seddaKustområdena omfattar världens rikaste ettur

biologisk mångfaldsperspektiv. gäller i såväl kallaDetta som varma
de områden på jordenhavsområden. Samtidigt tillhör kustområdena sannolikt

tillfrån ständigt ökande befolkning lederhotade. Trycketär mest enensom
såväl de marinade känsliga ekosystemen,ständigt ökande belastning på som

de terrestra.
tillskydda marina miljöer och ekosystemdetta har arbetet medTrots att ute

havs betydligt långsammare motsvarande arbete påoch längs kusterna gått än
inrättades i Sverige underland. första nationalparkema ochDe naturreservaten

Gullmarenñck första marinadelen 1800-talet, vårt reservatmensenare av -
så 1980.sent som-

marinaskydda havsmiljöer och den1990-talet har behovetUnder attav
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biologiska mångfalden uppmärksammats i internationella miljö- och
naturvårdssammanhang, däribland Världskonferensen nationalparker ochom
skyddade områden Caracas, 1992, FN-konferensen miljö och utveckling,om
och den då undertecknade konventionen biologisk mångfald Rio de Janeiroom
1992, Omsorgsamt Jorden 1991.rapporten om

Enligt Internationella naturvårdsunionen, IUCN, den vanligasteär
definitionen marina any of intertidalreservat subtidalav terrain,area or
together with overlyingits and associated flora, fauna,water historical and
cultural features, which has been reserved bylaw other eflectiveor tomeans

all of the enclosedprotect part environment".or
Syftet med skydda marina områdenatt enligt IUCN toär provide for the

protection, widerestoration, understanding and ofenjoyment theuse, marine
heritage of the world thein through theperpetuity of global,creation a

ofrepresentative protectedmarinesystem and through theareas management
accordancein with the principles of the World Conservation Strategi of

human thatactivities affect the marine environment. "use or

Östersjön och Västerhavet
Sett i global perspektiv hotasett kustornråden och marina miljöer radav en
verksamheter. Kustängar, våtmarker, laguner, flodmyrmingar och
skärgårdsonrråden tillhör de områden drabbats och fortfarande riskerarsom att
drabbas hårt Ävenolika ingrepp. svenska kust- och havsornrådenav beñnner
sig i position.utsatten

Hittills har mycket få marina bildats med det specifikareservat syftet att
skydda den marina miljön och dess mångfald. Naturvårdsverket har emellertid
vid flera tillfällen redovisat skyddsvärda kust- och havsonrråden längs de
svenska kusterna. Den första svenska kartläggningen skyddsvärda marinaav
områden gjordes 1980 och denna redovisning omfattade förslag på 100ca
värdefulla kust- och havsområden. dessaAv prioriterades 40 områden.
Gullmaren och Holmöama de hittills endaår svenska marina medreservaten
skärgårdsanlcnyming. Därutöver har Kopparstenama/Gotska Sandön/Salvorev
och Falsterbohalvön/Måkläppen marinaavsatts reservat.som

Vid urvalet skyddsvärda områden brukar följande kriterierav användas:

Ursprunglighet/naturlighet försumbar eller ingen verksamhet i eller i-
anslutning till området med negativa effekter på de marinbiologiska
värdena.
Ekologiskt/biogeografiskt värde stor variationsrikedom biotoperarter,- av
och ekosystem.
Forsknings-/undersäkningsvärde dokumentation resultat från tidigare- av
undersökningar, återkommande undersökningar, referensområde.
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internationell listamedtaget påområdetIntemationell/nationell betydelse-
områden.skyddsvärdaöver

områdetuppväxtornråde,reproduktions-/lekomréde,värdeEkonomiskt-
livscykel;delbetydelsefullt för artsav enen

infonnations-möjlighet tilllättillgängligt,värdeSocialt-
kulturlärnningar./utbildningsaktiviteter,

instrumentbaramarinabildandetbetonas är ettSamtidigt bör reservatatt av
harmångfalden.biologiska Reservatmarinadenbevaraflera forbland att
ochDels sigbevarandeåtgärd.begränsningar rör vattemnassomainbyggda som

marina organis-dels har mångaområden,mellan olikaföroreningamademmed
från områdemedplanktondriverlarvstadier ettvattenmassomasom sommer

till ett annat.
förstaförs iSverige 1993iMarinaprojektNaturvårdsverkets reservatI

skärgårdsområden:områdendessaområden fram. Avhand nio är tre
TorhanmsLandsort/Askö/Hartsö/Landsortsdjupetskärgård, samtHaparanda

med Utldippan.skärgård
redovisas ocksåmångfaldbiologiskföraktionsplan attINaturvårdsverkets

områdenmarina Dessaförplaneringsarbetetingår iområden reservat.antalett
skärgård,Gräsö/Singöudde,Norrbyskär/Snöan/Bonden/ Jämäsär

Annas/MissjoSvenska Bjöm, St.Högama/Nassa/ SvenskaStorö/Bockö/St.
Väderöama/Tjämöarkipelagen/Koster-skärgårdKalmarskärgård, Norra samt

området/Kosterrärman.
underbildasbörmarinafemfor arbetettidsplan reservatSom att nyaanges

igenomföraskanmedarbetet Kosterrärman etapperochperioden 1996-98 att
floranoch skyddför insatsertreårsperiod. Behovetunder ett avprogramaven

Sverigeförinnehållerspeciellt. OmrådetKosterijordenfaunan ioch nämns en
koralldjur.för bl.a.områdenarikastedefauna ochunik är ett av

marinautpekadebilda dearbetet med reservatendrivaförAnsvaret attatt
underlagsmateriallänsstyrelse.respektive Detforsta hand påenligt ivilar NVL

pekarMiljövårdsberedningentillredovisatskärgårdslänsstyrelserberördasom
särskiltprioriterasintemarinabildamedemellertid arbetetpå reservatattatt

i allmännaStockholms läni att ettLänsstyrelsen termer.Endast nämnerhögt.
ytterskärgården börskydd förförstärkt övervägas.NVLgenom

förslagVåra bedömningar och
börmarinabildandetuppfattningendelar reservatBeredningen att somsesav

marinaochbiotoper Demarinaför skyddaflera instrument arter.bland attett
kontrollornråden.referens- ochviktigabland fungerakan annatreservaten som

kriterier för urval,utvecklaviktigtuppfattningen detvidareVi delar attäratt
marina Motetablerasområdenskötsel de reservat.avsättning och somsomav

detbegränsningarmarinade ärvadbakgrund reservatenssagts omsom ovanav
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också viktigt fastställa vad de viktigaste hoten utpekat värde-att är mot ettsom
fullt område, och dessa hot går avvärja området tillatt att görsom genom
reservat.

bakgrund skärgårdsområdenasMot rikedom marinapå biotoper och arterav
finner det otillfredsställande så få prioriterade skärgårdsområden finnsatt
med i Naturvårdsverkets projekt Marina iReservat Sverige Vi föreslår1993.
därför Naturvårdsverket möjligtså reviderar projektet med syfteatt snart som

komplettera detta med de uppräknade skärgårdsanknutna områdena dvs.att
Norrbyskär/Snöan/Bonden/ udde,Jämäs Gräsö/Singö skärgård,
Storö/Bockö/Stora Nassa/ Svenska Högama/ Svenska Bjöm, St. Armas/Missjö
skärgård, Norra Kalmar läns skärgård Väderöama/Tjämöarkipelagen/samt
Kosterområdet/Kosterrärman. Beredningen länsstyrelserna börattanser
intensifiera arbetet med etablera marina för de utpekadeatt reservat
skärgårdsornrådena, inklusive Kosterfjorden. Arbetet med inrätta deatt
föreslagna marina och med hjälp analys befintlig information,reservaten av av
och eventuellt inventeringar identifiera ytterligare områden börnya som
skyddas, måste högre prioritet.ges

Arbetet med utarbeta for skydda Kosterfjordensatt ett att storaprogram
marina värden bör högsta prioritet. Området omfattar rad för Sverigeges en
unika marina biotoper med likaledes unik artsammansättning. Beredningen är
medveten yrkesfiskets invändningar sådant skydd eftersom detmot ettom
uppleves hot det pågående fisket.ett Samtidigt vimotsom attmenar
yrkesfiskets, naturvårdens och forskningens långsiktiga behov i huvudsak
sammanfaller. Skyddet ska syfta till långsiktigt säkra yrkesfiskets behovatt av
beskattningsbara bestånd. Vi har erfarit diskussion mellan yrkesfiskare,att en
forskare och myndigheter kring just Kosterfjorden har inletts och vi hoppas att
denna kan grund för konstruktiva diskussionerutgöra hur skyddet kanen om
utformas på ändamålsenligtett sätt.

de fall länsstyrelsemaI sig sakna tillräcklig marin kompetens för påattanser
snabbt och effektivt kunna driva arbetetett med bilda de föreslagnasätt att

marina bör Naturvårdsverketreservaten, under begränsadöverväga att en
period ställa sådan expertis till länsstyrelsemas förfogande. Sådan expertis
finns tillgå via de olika marina forskningscentraatt undert.ex. årsom senare
etablerats vid universiteten i Göteborg, Stockholm och Umeå.

Beträffande de ekonomiska aspekterna i samband med inrättandet marinaav
utbetalning eventuella intrångsersätmingar,reservat, bedömert.ex. vi attav

sådana ersättningar enbart skulle kunna bli aktuella i fåtal fall. De områdenett
hittills föreslagits marina omfattar i huvudsak områden påreservatsom som

allmänt de fallI regleringar/inskränkningar fisketvatten. efter skaldjurt.ex.av
framför allt hummer på västkusten kan bli aktuella bör dessa kunna
genomföras med hjälp gällande regler inom fisket och därmed leda tillav
krav på ersättningar. Eventuella intrång ocksåmåste de sannolikavägas mot
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föruppväxtområden kan haochskyddet viktiga lek-effekterpositiva avsom
andra områden.fisket i

Sverigeinternationella arbetetgäller detVad störstanoterar att som
Östersjöns Sverigeareal. Dettacirkastmndstat for 40 procent geravansvarar

Östersjöområdets marinainkl. Kattegattsforsärskilt internationelltett ansvar
inomförstärks Sverigemångfald.biologiska Dettamiljö och attansvar av

för genomförandetLeadsamordnare Partytagit sigHELCOM på att avvara
Baltic SeanätverkinrättandetHELCOM-rekommendationen 15/5 ett avavom

Protected Areas.
pådrivandeinternationellt skaSverigeinnebäraåtagande börDetta att vara

medoch i arbetetbiologiska mångfaldenmarinaskyddet for denvad gäller att
varandeidentifieratsintemationelltområdende marinaavsätta somsom

Östersjöornrådets ekologi. Förbetydelse for helasärskildrepresentativa och av
nationella arbetetvi detska trovärdigtdet svenska agerandet attatt anservara
inom HELCOMområden utpekatsde svenskaskydda samtligamed att som

Sverige vidmål börprioritet. förstaEttmycket högmåste attvarages
de områdenkan Visai 1998miljöministennöteHELCOMzs att sommars

tillfredsställande skydd ochfåttBSPA-områden haranmältSverige attettsom
för dem.skötselplaner utarbetats

enskildaSkydd for5.4.3 arter
organismer särskiltmarinaoch utbredningförekomstKunskapen rygg-avom -

hotbilden dessakunskapenradslösa djur och alger ärmot artersamt om—
Fiskeriverketsdet ikunskapsbristenexempel påbristfällig. Ett är att

svenskafrånfinns fyra fiskarterbiologisk mångfald baraföraktionsplan
hänsynskrävande.ellersårbara, sällsyntalistatskustvatten somsom

viktigtmångfald detbiologiskmaringäller bevarandetVad är attav
Östersjöområdet, bl.a.råder ispeciella förhållandendeuppmärksamma som

frånminskande salthaltsalthaltsgradient med successivtresultat densom av
blandninghavsområdeni svenskaDjur ochsöder utgörväxtermot avennorr.

Östersjön tillartfattigt i förhållandemycketmarina och ärsötvattensarter.arter
ochdär marinaartsammansättningunikhavsområden harandra arterenmen

vid sida.lever sidaoch torskabborre, gäddat.ex.sötvattensarter
vissa makroalger,däriblandmarinaför mångaUtbredningsgränsen arter,

Östersjön.i olika delarsalthaltenfrämstbestäms avav
Östersjöpopulationema unik genetiskuppvisarflertal organismerett enav

Västkusten.populationer längstill exempeljämfört medsammansättning
Östersjölaxen atlantlax ipopulationer Europa.från övrigagenetiskt skildär av
Östersjötorsken salthalten i södra deleni den lågaanpassad till lekaattär av

Östersjön, torskbestånden iskild frångenetisktoch tycksegentliga vara
variationen hos lägreden genetiskaKunskapenAtlanten.Nordsjön och om

sannoliktmarina algerliten. Vissafortfarande mycketmarina organismer ärär
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på bli genetiskt skildaväg att arter.
För hotade marina det i många fall biotopenarter är och inte bara den

enskilda hotad. Detta gällerarten specielltär för de flesta ryggradslösasom
djur och för i havet. Med insiktenväxterna detaljerad kunskap hotbildenatt om
ide flesta fall saknas, har utgångspunkten i bevarandearbetet inom exempelvis
HELCOM hittills varit skydd antalatt representativa ekosystemettgenom av
och/eller nyckelbiotoper också det flertalet i dessastora ekosystemarternaav
eller biotoper ska kunna skyddas.

I Sverige har artskyddet marina emellertid i huvudsak omfattatarter skyddav
marina däggdjur och fåglar. skärgårdarnaI finnsav antal fågel- ochett stort

sälskyddsområden, där syftet tillförsäkra vissaär stömingskänsligaatt arter
skydd under speciella perioder hackning, kutning året.av

I Naturvårdsverkets aktionsplan för biologisk mångfald föreslås listoratt
hotade s.k.över rödlistor, ska utarbetasarter, och fastställas för marina växter

och djur, inklusive vissa ryggradslösa djur. Vidare föreslåsgrupper av att
checklistor makroalger ska fiam.över tas

De marina hotade ocharter därförär bör medmest på dessa rödlistorsom tas
förekommer ofla i skärgårdsområdena. Skärgårdarna på både ochväst-
ostkusten omfattar ekosystem hårdbottnamas algsamhållen,t.ex. respektive-
grunda mjuka bottnar tillhör de allra rikaste och produktivaste. Desom-
storskaliga förändringar kunnat konstateras i dessa ekosystem, däriblandsom
den utbredningenstora trådforrniga alger på grunda bottnar på Västkustenav
liksom den minskade djuputbredningen blåstång i Stockholms skärgård, kanav
få konsekvenser förstora artsammansättningen i systemen.

Östersjöländema samarbetar sedan 1986 information, forskning ochom
bevarandeåtgärder för hotade En medarter. expertgrupp frånrepresentanter
samtliga länder sammanställer information hotade förstaEn Red Dataarter.om
Book med listor hotade kärlväxteröver och ryggradsdjur fiskarutom
publicerades 1993. Gråsäl, vikare, knubbsäl och allautter arter som-förekommer i svenska skärgårdar finns med på listan hotade däggdjur.över-

Våra bedömningar och förslag
Vi efter hand kunskapemaatt förbättras olikaanser marinasom artersom
utbredning och känslighet, bör enskilda hänsynskrävande och/eller sårbara

krav lyftas fram.alters Att slå vakt levnadsvillkoren för sådana bör dåom arter
alltväga vid utpekandettyngre, framtidat.ex. marina och vidreservatav

utarbetande områdesspecifika skötselplaner för dessaav reservat.

5.4.4 Grunda bottnar
Flertalet länsstyrelser har i sina underlagsrapporter pekat grunda bottnarut som
särskilt värdefulla samtidigt allvarligt hotade i flertalet områden. Dettamen
understryks också i Naturvårdsverkets aktionsplan för biologisk mångfald. l
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havsområdenåtgärder för svenskamål ochunderlagsrapporten omnämnsom
ålgräsängar ochhârdbottrrar,tångbälten grundagrunda mjukbottnar,

särskild betydelse.biotoperkransalgsängar som av
blandutomordentlig betydelsegrundornrådenDessa annatår stor somav

kommersielltdäribland flertalföroch uppväxtplatser mångayngel- ettarter,
dessa grundaUndersökningar har visatoch skaldjur.viktiga ñsk attarter av

kustekosystemet ochsvenskamycket viktig del dethavsvikar utgör aven
hav.kust ochviktig länk mellanfungerar öppetsom en

medkan illustreras någraför marina ekosystemenOmrådenas betydelse de
snabbti de grunda vikamaBohuslän.från skärgården i Vattnetexempel värms

från land, dels frånvia avrinningenNäring kommer delstidigt våren.påupp
till vikama medinnäringsrikthavet, då strömmama.vatten transporteras

tiotio pågrunda vikama kan gångerProduktionen i de änstörre metersvara
djup.på 100djup och hundra gånger större än meters

och torskbetydelse har rödspättakommersiellaminst på grund derasInte av
marinaroll i degrunda bottnarnasforskningen deutnyttjats för om

drivande fråni april kommergäller dess larverrödspättanekosystemen. För att
och söker efterdå långaoch Nordsjön. 15lekplatsema i DeKattegatt är mmca

och/ellergrunda sand-livsmiljö. söker efterlämplig skyddad De öppnaen
omvandlas snabbtdjup halv till Larvemamjukbotmar med på meter.ett enen

under årsi denna barnkamrnarerödspättor,till bottenlevande ettstannar casom
ungefärde vuxit tillgod tillgång till föda. Närkamouflerade och medtid, väl

fem grader desjunkerdecimeters storlek och rörmotvattentemperaturen caen
vattenområden.successivt djuparesig ut mot

Ävenmaj månad. dehuvudsakligen underi skärgårdenTorsklarvema förs
vikar där defiskar i grundabottenlevandetill och lever starmarväxer som

i vikarnas djupareljusa delen dagarnatillbringar denunder två års tid. De av
inde sig ochUnderi skydd bottenvegetationen.delar överrörnätterna uppav

och krabbor.exempelvis räkorgrundare delarna och dåde äter
exploatering.övergödning ochhoten de grunda bottnamañämstaDe ärmot
mycket hårt.årtionden exploateratskustområden har under gångnagrundaDe

vägbyggen, broar,anläggningsverksarnhet småbåtshanmar,vattenbruk,Fiske,
ñitidsbebyggelseturistanläggningar,och muddring, fiitidsaktiviteterbåtleder

betydandeinneburit mycketutvinning sand och haroch sammantaget enav grus
vissa områdeninventeringar visar det inomdessa områden.påverkan på att

opåverkade områdeninte finns någrai Bohusläns skärgård i stort settt.ex.som
undersöktaskärgård visade 88undersökning i Stockholms1991kvar. En att av

naturvärdenkvar där högakust farms endastoch ljärdar längs länetsvikar sex
exploatering.med ingen eller ingenkombineras nästan

storskalig förändring kustnäraVästkusten har under årLängs avsenare en
Övergödningen tillhar lettkonstateras.grundonrråden kunnat att

brunslick och tarmtånggrönslick,ñntrådiga alger, främstsnabbväxande, som
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effektivt kan tillgodogöra sig ökande mängden näringsämnen har brettden ut
kraftigt under de sker bekostnad flerårigasig 20 åren. påDet större,senaste av

exempelvis frntrådiga domineraalger blåstång. algema har kommitDe attsom
grunda havsvikar, tilli många där de samlas lösdrivande tjocka frn-Demattor.

trådiga och brunalgema också hot ålgräsängama,grön- utgör ett mot attgenom
ovanpå och dämred eller mindre kväverde ålgräset.växer mer

ñntrådiga algema mycket snabbt. undersökning från GöteborgsDe Enväxer
länoch Bohus genomförd under visade från ha varit heltatt attsommaren

i mitten maj så 36 alla grunda bottnar i Göteborgs ochtomma procentav var av
Bohus län täckta alger i början juni. undersökning visadeSamma detattav av
förekom ñntrådiga alger dei grunda vikama. Mellan75 30-40procent av

den totala grunda bottnar tillner djup heltprocent ytan metersav av en var
ettårigatäckta från juni tillgrönalger augusti.av
alger påverkar förhållandena på flera tjockaDessa algmattomaDesätt.

hindrar vågrörelsema normalt ökar syresättningen/omblandningen i vattnet,som
och de hindrar också ljus från till botten. Underdelenatt tränga ner av
algmassan börjar snabbt brytas denna förbrukas mängderI storaner. process

vilket i sin kan ileda till syrebrist områdena. algema slutligenNärtursyre,
sjunker till botten förbrukas ytterligare i samband nedbrytningen.medsyre

grunda havsområdenI med begränsad vattenomsättning förs algrnassoma
inte till djupare bottnar. Därigenom kan organiskt ochmaterial ansamlas påut
längre sikt kan sådant material och näringsämnen ackumuleras i sedimentet,
vilka då basen för primärproduktion alger. Algproduktionen skulleutgör ny av

kunna blipå så allt självgenererande.sätt mer
Algerna ställer till problem for såväl rödspätta torsk. Rödspättans larversom

klarar inte algrik miljö, eftersom deras kamouflage bara fungerar moten en ren
botten alger. Rödspättan undviker därför områden med fmtrådiga alger.utan
Ungtorsk får i sådana algrika områden problem med hitta och fånga sinatt
föda. Försök visar bytesjakten försämras betydligt redan vid 30att procents
täckningsgrad alger.av

Även förekomsten algmattor det här slaget huvudsakligenännuom av av
tycks problem i skärgårdama Västkusten,på påpekar Länsstyrelsen iettvara
Stockholms län i det material de har lämnat till Miljövårdsberedningen, att

Ålandsakuta problem det här slaget förekommer i skärgård och attav
problemen inte tillräckligt mycket intresse i motsvarande svenskaännu ägnats
områden för ska kunna bedöma hur allvarliga de Vidare påpekaratt man
länsstyrelsen det känt riklig förekomst ñntrådiga brunalger haratt är att av
negativ inverkan överlevnadenpå hos strömmingsrommen.

ÖstergötlandsOckså Länsstyrelsen i län framhåller de grunda bottnarnas
betydelse och pekar på första åtgärd planeras inventeringatt som en en av
grunda bottnar i länets kustornråden 1997.senast

grunda vegetationskläddaDe fjärdama tillhör Bottniska vikens



80

de artrika ochkustendelar den svenskai andranyckelbiotoper. Liksom ärav
näringsfattigrelativtartfattig ochBottniska viken,områden.högproduktiva I en

miljö såväl vadovanligt rikhavsfjärdamavegetationskläddamiljö, deutgör en
ide dvs.förutsättningarnaproduktion.mångfald Därgäller rätta,ärsom

välintressant ochfinns oñarelativtmedskyddade lägen grunt vatten, en
endast finnsförutsättningar pådessabottenvegetation. Eftersomutvecklad ett
värdefulla fjärdarmycketbiologisktdennafåtal ställen förekommer typ av

kusten.begränsade områden längsendast inom mycket
totalt sjulivsmiljö för kransalger. AvblandFjärdama annatär

Artdatabankensfirms påkransalgerbrackvattenlevande upptagnaarter sexav
Övergödningen särskilt kransalgemadrabbarSverige.hotade ilista över arter

konkurrerasnäringsfattig miljö.till Deanpassade t.ex.utär avensom
grönslick.

Även drabbats hårtgrunda havsornrådenaNorrlandskusten har delängs av
undersökning frånoch föroreningsutsläpp. Enfysiska ingreppmänniskans

ha mycketbedömdes endast åttagrundområdenvisade 35Gävleborgs län att av
Klass-II.naturvärdenhögaytterligare fyra haKlass-I ochhöga naturvärden

delvis orörda.delar ellerorörda tillbedömdesEndast fem fjärdar storavara
längre kvar.finns alltså knappastjungñuliga fjärdarheltNågra

effekterkransalgema drabbatsvisade ocksåUndersökningarna att sammaav
grundutbredning i djupled påmindresöderut, dvs.blåstången längre avsom

kransalgenljusförhållanden i Därdärmedökad grumlighet och vattnet.sämre
inte pådjup dentidigare har på 2 2,5Chara växteväxt meterstomentosa nu-

plats undernågon 1,5 meter.
Gdanskbukten i Polen,nordvästra deleni denPuck belägen är ettBay, av

grundinträffa påkanförändringargenomgripandedrastiskt.empel depå som
rikt ochtidigare mycketOmrådetkustområde.övergödningen i ett grunt varav

gaffeltång påblåstång,domineradesmångforrnigt med bottnar samtavsom
diverseförekomstRikligålgräsängar.omfattandemjuka bottnar avav

gädda gjordesill ochtorsk,flundra, rödspätta,fiskarterekonomiskt viktiga som
Östersjön.helaikustñskeområdenade rikastetillområdet ett av

Övergödningen helt dominerasidagförändrat områdettotalthar avsomnu
ochhelt försvunnitharbrunslick. Blåstångenfrämstlösdrivande mattor av

Fiskfaunanområden.mycket småinomkvar endast någraålgräsängar finns
spigg.domineras av

Även både fauna och flora.vad gällerpåverkasi grundahårdbottnama vatten
lika väl kändaemellertid intedjursarnhällenochHårdbotmamas ärväxt- som

undersöka.varit lika lättade intedel beroende påtillmjukbottnama, attattstor
däriblanddjurgrupper,och olikamakroalgerbestårOrganismsamhällena av

Förändringarolika fiskarter.sjöpungar ochsjöstjämor,sjöborrar,musslor, av
eutrofiering/grumling hargrundutbredning påvertikalamakroalgemas av

kunnathar dessutomvattenkvalitetsavsnittet. Manunderberörts ovan
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konstatera förändringar på mjuka grundområden, nämligen deattsamma som
fintrådiga algema brett sig på bekostnad de kraftigare algartemaut störreav

blåstång.som
Vid HELCOM:s miljöministennöte i 1994 beslöts utvärderingattmars en

skulle hoten olika kustanknutna och marinagöras biotoper. Syfletmot ärav att
sammanställa bok, Red Book hreatenedData T Biotopes of the Baltic Seaen on
Region. Två har hittills hållits inom för projektet,expertgruppsmöten ramen

ska slutfört med publiceringen boken år 1998. Grunda bottnar harsom vara av
redan identifierats kategori akut hotade biotoper vilka behöver ökatsom en av

Östersjöornrådet.skydd i hela

Våra bedömningar förslagoch
Vi delar länsstyrelsemas och de marina uppfattning de grundaexperternas att
bottnama i skärgårdarna de allra viktigaste marinarepresenterar en av
biotopema. Särskilt värdefulla grundornråden i vilka vattendragär mynnar
beroende fiskamaspå vandring till och från sötvattensmiljöer. Detta gäller inte
bara för skärgårdama, också i vidare marint perspektivutan ett genom
gmndbottnamas roll barnkamrnare och skafferi for många inklusiveartersom -ekonomiskt viktiga fiskarter under andra delar sina livscykler leversom av~
i havet eller på djupare områden.öppna

Vi därför skyddet grunda bottnar bör stärkasatt och högstaanser av ges
prioritet i det fortsatta arbetet med skydda såväl Skärgårdarnas deatt som
skårgårdsfria kustemas marina miljöer. Detta gäller i samtliga svenska skär-
gårdsonrråden, hotbilden varierar. Bedömningenäven blandgörsom annat
utifrån det faktum arealer grunda bottnar redan har exploateratsatt förstora
olika ändamål, de få återstående oexploateradeatt områdena har stora
ekologiska värden lokalt och regionalt och allvarliga hotatt
exploateringstryck och fortsatt övergödning fortfarande föreligger dessamot
områden.

bakgrundMot de grunda bottnarna sannolikt har avgörande betydelseattav
för skärgårdsekosystemens funktion bedömer vi det väsentligt skyddetattsom

grunda bottnar inte bara ska gälla särskilt viktiga grundonrråden utpekadeav
basispå områdesvisa inventeringar. Vi därför grunda bottnarattav anser -däribland grunda mjukbottnar, tångbälten grunda hårda bottnar, ålgräsängar

och kransalgsängar djuppå från till börvattenytan meter ettner sex ges mera-
allmänt förstärkt skydd. Djupintervallet till har valts förmeter attner sex
sammanfalla med definitionen på våtmark enligt Ramsarkonventionen om
skydd för våtmarker internationell betydelse. Vi föreslår attav
Naturvårdsverket i uppdrag utreda och lägga förslag hur detta kanattges om
ske på ändamålsenligt generellt biotopskyddett enligtsätt, 2l§t.ex. ett NVL
eller inom för strandskyddslagstifiningen i kombination medramen
ornrådesskydd för särskilt värdefulla miljöer. uppdragetI bör ingå utarbetaatt
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deñnieras.skabottentypemaskyddsvärdahur deförslag om
forskarhåll insatser,framförts frånuppfattningockså den attVi stödjer som

restaurera/återställaförsökaförforskningssyfie, börinledningsvis i attgöras
forslasamla ochenkeltheltområdengrundatypiskamiljön i några attgenom

näringdenavlägsnablandskulleSyfietalgmassoma.bort annat att somvara
och föderfinns kvar ivilkeni själva algen, systemetbunden nyaär annars

frånVi utgårnärsalternytillförslen attpopulationer avtar.även avom
möjlighetharforskningsprogrammarinaför sittinomNaturvårdsverket ramen

ochkringprojekt. Frågornasådanaför några ansvaravsättaatt resurser
slaget fårdet härstorskaliga åtgärderför framtidakostnadsfördelning av

föreslagnafrån deerfarenheternautvärderingefteravgöras avnoggrannen
restaureringsförsöken.
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FARTYGSTRAFIK6

Sammanfattning bedömningar förslagochav
Yrkessjöfartens utsläpp till luft betydande belastning påutgör en0
miljönTrots åtgärder för begränsa utsläppen från fartygstrañkenatt att
bedöms betydligt kostnadseffektivare från många andra källor haränvara

kravnationella inte ställts beroende sjöfartens internationellapå karaktär.
därför mycket positivtDet åtgärder förbereds inom Sjöfartsverketär att nu

med differentierade sjöfartsavgifter för stimulera investeringar iatt
reningsteknik.

ÖstersjöstrategiGenomförandet HELCOM:s den viktigasteäravv
förebyggande insatsen minskaför hotet oljeutsläpp.att av
Miljövårdsberedningen ställer sig bakom Naturvårdsverkets förslag att- om
dels Kustbevakningen själv ska få brottsutredningen vid förrnodadegöra
oljeutsläpp. Dessutom några tingsrätteratt utsesanser som
specialdomstolar för dessa frågor.
Sverige bör internationellt för få generellt förbud användningatt mot- agera

båtbottenfärger innehåller tennorganiska föreningar.av som
Sjöfartsverket bör i uppdrag tillsammans med Naturvårdsverket ochatt- ges
berörda länsstyrelser farledssysternen i skärgårdama i syfteöver att görase
dem miljöanpassade.mer

6.1 Utsläpp till luft svavel och kväveav

Yrkessjöfarten orsakar utsläpp luftföroreningar påverkar destora av som
marina ekosystemen i skärgårdsornråden det främst deär stora
passagerarfärjoma. Omfattande åtgärder har vidtagits i Sverige under de

15 åren för minska svavel- och kväveoxidutsläppen frånsenaste attca
förbränning fossila bränslen från landbaserade källor krañverk,av
fjärrvärmeverk, industrier och trafik. svenska svavelutsläppenDe minskade
med 80 mellan och1980 1993, medan däremot utsläppenprocent av
kväveoxider enbart har minskat med tio under period.procent samman

Betydligt blygsammare insatser har hittills gjorts för minska motsvarandeatt
luftföroreningsutsläpp från fartygstrafilc. En sammanställning gjortssom av

ÖstersjöområdetSjöfartsverket visar sjöfarten i inklusive Skagerrak åratt
släppte ungefär1991 180 000 kväveoxider och 85 000 svaveldioxid.ut ton
svenskt vidkommande visadeFör motsvarande sammanställning sjöfartenatt

svaradeår 1994 för 18 de totala kväveoxidutsläppen och förprocent av
de totala21 svaveldioxidutsläppen. konstaterade ocksåManprocent attav
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kantransportsektomkväveoxider fråntotala utsläppenandel desjöfartens avav
framtill 70svaveldioxidutsläppenochöka till 40 procentförväntas procent av

åtgärder vidtas.ytterligareingatill 2000år om
minskaförkostnadernaviktigtockså attDet attatt noteraär

betydligt lägrefartygstrafiken beräknasfrån änluftföroreningsutsläppen vara
från stationäraytterligareminska utsläppenkostnader förmotsvarande att

vägtrafiken.eller frånkällor
tillkällandominerandefarjetrañken denskärgårdStockholmsI ärtex.

beräkningarEnligt länsstyrelsensluftföroreningar.utsläpp svararav
Stockholms län.i Dettakväveoxidutsläppenförfärjetrafiken 20 procent av

totaladedubbelt mycketeller såår,8 500 äntonmotsvarar sommerper
energianläggningar i länet.samtligakväveoxidutsläppen från

ca 0,4lågsvavlig bunkeroljatillövergångfrivillig procentsGenom
trafikerarfärjorsvaveldioxid från deutsläppensvavelhalt har somav

eller1991.sedan Ingetmed cirka 80skärgård minskatStockholms procent
kväveoxider.utsläppenför minskagjortslite har däremotmycket att av

Östersjön omfattandedenhuvudorsaken tillkvävetillförseln tillEftersom är
för minskavidtaslångtgående åtgärderangelägetdeteutroñeringen, attattär
miljön.marina Dettapåverka denkanalla källorkväveutsläppen från som

ikväveoxider mittmängdersläpperfartygminst degäller inte ut storasom
skärgårdsområden.eutrofieringskänsliga

i verkets fartygombordpraktiska försökutredningar ochSjöfartsverkets
minskametoderkostnadseffektivadet ñnnsvisatScandica har attatt

katalytiskmeddet första fartygSkandicakväveoxidutsläppen. utrustatsär som
dieselmotorerReduction på samtligaCatalyticSelectivekalladrening så sex

hästkrafter.totalt 000ombord, med 5
tillteknik beräknaskväveoxid med dennakilobortKostnaden för ettatt ta

kilobortförkostnad kronorpå 40ska jämföraskronor. att ta ett5-10 Detta en
skullebilj ettprisetRäknat påprocessindustiier.kraftverk ochkväveoxid i större

mellan Stockholmtrafikfärja ikväverening påkatalytiskinförandet storenav
kronor.ökning på 20innebäraHelsingforsoch caen

sjöfart näring förSvenskutredningenSjöfartspolitiskabetänkandet frånI -
isatsningmiljöpolitisk inriktadbl.a.12 föreslogs1995framtiden SOU en

omfattadeFörslagetsjöfarten.till luft frånminska utsläppensyfte att
bränsle. Genomlågsvavligtanvändningkatalysatorer attinstallation samt avav

internationellocksåkrävs dettill sin karaktärinternationellfartygstrañken är
för lagkrav.OrganisationMaritimeInternationalIMO FNsamordning inom :s

komma framsnabbtmöjligheternapessimismuttryckteUtredningen attom
ekonomiskaanvändningi iställetföreslogUtredningendenna väg. aven

stimuleraskatalysatorinstallationsådantstyrmedel utformade på sätt attett av
uppskattatSjöfartsverket harsvensk hanm. attanlöperfrekventfartygpå som

de svenskaluñutsläppen80förfartyg runt250 procentöver avsvararca
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kusterna, i våra farleder och hamnar. Genomförande sjöfartspolitiskaav
utredningens förslag skulle sålunda betydande miljöeffekt kommautan attge en
i konflikt med de internationella reglerna.

Miljövårdsberedningen har tagit del förslag från Sjöfartsverket,ettav
inlämnat till regeringen i maj 1996, redovisar principerna försom en
miljödifferentiering sjöfartsavgiftema i syfte premiera och därmedattav
stimulera till åtgärder minskar utsläppen. Som utgångspunkt för förslagetsom
finns trepartsöverrenskommelse mellan Sjöfartsverket, Sverigesen
Redarförening och Sveriges Harrm- och Stuveriförbund kraftfulla åtgärderom
for minska utsläppen med målet 75 reduktion tillatt i början 2000-procents av
talet. föreslagnaDen principen innebär miljörelaterad differentieringen av
sjöfartens avgifter för skapa ekonomiska motiv för utsläppsbegränsandeatt
åtgärder, dvs. det inte rniljöavgift eller miljöskatt relaterad tillär miljö-en
skador. Statens del avgifterna, farledsavgifiema och fyravgifiema, inteav anses

tillräckliga för nå önskat resultat. Genom trepartsöverrenskommelsenattvara
finns dock differentiering hamnavgifiema med, något inte haren statenav som
inflytande viktig del i paketet.över, som en

Förslaget innebär också återbetalning farledsavgiftens fartygsdelen av
nuvarande fyravgiften för eller ettertvå år det katalysator installeratsett att

Återbetalningenoch godkänts för på så påskynda investeringarna. kanatt sätt
liknas vid investeringsstöd från sida återvinning kan spridasett statens utvars

längrepå tidsperiod och fördelas på de fartyg inte vidtar några åtgärder.en som

Våra bedömningar och förslag
Yrkessjöfartens utsläpp kväveoxider och svaveldioxid betydandeutgörav en
källa till nedfall luftföroreningar inte bara i skärgårdama till den marinautanav

Ävenmiljön i del rederier vidtagit vissa åtgärder t.ex.stort. attom en genom
använda lågsvavliga bunkeroljor så har hitintills i ingenting gjorts förstort sett

minska utsläppen kväveoxider bidrar till bl.a.att övergödningen.av som
Beredningen därför mycket positivt denpå trepartsöverrenskommelseser som
träffats mellan rederierna och hamnama vidta kraftfullastaten, attom nu
åtgärder och stödjer det förslag till genomförande Sjöfartsverket lämnat tillsom
regeringen.

Vi vill samtidigt understryka vikten få till stånd internationella kravattav
och harmoniseringar. första naturligtEtt bör driva detta inom EUsteg attvara
där den föreslagna svenska modellen till avgifisdifferentiering kan vara en
förebild.

Utsläpp6.2 oljaav

ÖstersjöregionenHELCOM:s samlade rapportering oljeutsläpp i helaav
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koncentreradeUtsläppenfall år.600-700Kattegatt visar på ärinklusive per
deförklaraskankusterna. Dettadanska och tyska attsvenska,delängs av

denliksomkustoniråden,utmed dessasigfartygsledema sträcker attviktigaste
länder.dessautförsoljeutsläppefterflygspaningen treintensivamest av

sannolikhetmed alldockoupptäckta utsläpp stort.Antalet är
verifierade utsläpphavsområden antalet rapporteratssvenska harI avsom

utsläpp200någotår; frånunderkraftigtKustbevakningen ökat översenare
konstaterasSamtidigt kanunder 1995.utsläppregistreradetill 482under 1991

tjugo årbetydligt under deminskattontioutsläpp störreantalet änstörreatt
gjorts.observationervilka regelbundnaunder

dels bero påÖkningen bedömsutsläppobserveradeantaletav
förändringarsjöss, dels påtillökadeKustbevakningens närvaro av

Östersjön. dåligtflera,till utsläppenOrsakernafartygstrañken i är t.ex.
landoljeavfall iolja ochlämnasvårighetermiljömedvetande ombord, att

risk förländer, liteni vissamottagningsanläggningarotillräcklig tillgång till
straffpåföljd.liten risk förupptäckt, samt

Östersjöområdetoljehanteringen ipekar påutvecklingstrenderFöljande att
kommande år:underöka kraftigtkan komma att

kol.användningenminskaförsin oljeimportberäknar tredubblaPolen att av-
med fartygoljaöka importenoch Litauen kommerEstland, Lettland att av-

ellerantalolja. Planerberoende ryskminska sittför ettatt nya,av
terminalerhar Dessaoljetenninalerutbyggnad befintliga, presenterats.av

viarysk oljatransitexportföranvändas för importplaneras även avmen
oljepipelines.befintliga

köl.Baltikum med Detmarknad iförloradRyssland överexportersätter-
inre delarnaoljeterrninaler i debyggafinns planer på ettatt avnyapar

viken.Finska
Nordsjönolja behöver fråndenimporterar delenFinland motstörre manav-

från Sovjetunionen.importerattidigare huvudsakligen haatt

sambandiutsläppOperationella utsläppsåvälför oljeutsläpp,Riskerna som
Östersjöoinrådet. fartyg främstSkäletökar också imed olyckor, är att -

gamla östblocket,ioch kanalsystemenavsedda för trafik på flod-öststatsfartyg
havstrafikavsedda förstandard fartygbetydligti fall medoch vissa änsämre

Östersjön.trafikerautsträckning börjati ökande- Ökad litauiska ochKaliningrad,ryskatill havs i de polska,oljeutvinning
Östersjön Tvåmiljörisker.ocksåinnebärsektorernalettiska störreav

utvinningochpolska sektornredan i denproduktionsplattformar finns
utanför Kaliniiigrad.redan 1996beräknas årstarta

ochmaskinrumrengöring fartygensolja frånOperationella utsläpp avav
skärgårdsorrirådena.isvensk lag förbjudnaombord enligtliknande rutiner är
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dettaTrots rapporterade Kustbevakningen och kommunerna utsläpp i75
skärgårdsområden under 1994.

oljeutsläpp KustbevakningenDe upptäcker, och bekämparrapporterarsom
förekommer således till delen till havs. Olja från sådana utsläpp kanstörsta ute
emellertid driva i kusten och förorsaka omfattande oljepåslag imot
skärgårdarna. Saneringskostnadema blir i flertalet fall mycket stora.

skärgårdsmiljönHotet i stället huvudsakligen riskerna för utsläpp imot är
samband med olyckor, kollisioner eller grundstötningar. Oljeutsläppet på ca
1 000 i samband med ryskadet tankfartyget gickTsesis på grund iton att
Stockholms södra skärgård 1977 exempel på vad kan drabbaär ett ettsom
känsligt skärgårdsområde. Långtidsundersökningar bottenförhållandenaav
kring utsläppet visade förhöjdapå halter kolväten i såväl sediment som orga-
nismer under flera efterår olyckan.

också understrykaDet mycket oljeutsläpp kan ställasmåär värt att att även
till skada de sker vid olämplig tid och i känsliga områden. deEnstor om av
hittills olyckorna ägde under vintern 1976, då 60 000 alfåglarvärsta överrum

Ölanddog i söder grund oljeutsläpppå beräknas ha varitvattnen ettom av som
på ungefär tio ton.

Riskbilden skiljer sig också olikamellan de skärgårdsområdena. De stora
oljehamnarna i Brofjorden och anlöpsGöteborg regelbundet mycket storaav

Öresundtankfartyg större 200 ton, medan trösklarna000 i och Stora Bältän
Östersjön.det omöjligt för så fartyg med full last sig in igör stora att ta

Oljetankfartyg konstrueras enligt internationella överenskommelser i olika
säkerhetsnivåer. lägsta säkerhetsnivånDen innebär enkelskrov. Säkerheten kan
sedan ökas dubbelbotten eller dubbelskrov. Idag trafikeras svenskagenom
farvatten och hamnar fartyg med både enkelskrov och dubbelskrov. Trotsav

och skärpta regler beträffande fartygens konstruktion införts iatt nya
MARPOL-konventionen det viktigt understryka nybyggda tankfartygär att att

dödvikt20 000 levereras före den juli1 1996 kommer kunnaöver ton attsom
segla under så lång tid till år 2025 med endast plåt mellan oljan ochsom en
omgivande redanFör existerande tankfartyg under dödvikt20 000vatten. ton
gäller dessa kommer kunna frakta olja under hela sin livstid krav påatt att utan
dubbel botten/dubbel sida.

emellertid viktigtDet påpeka det inte uteslutande olyckor medär att att är
tankfartyg kan leda till utsläpp med allvarliga oljeskador i den marinasom

Ävenmiljön. andra lastfartyg, liksom de färjor trafikerarstora stora som
Stockholms skärgård, har betydande mängder olja och oljeprodukter ombord
i bunkertankar bränsle och Smörjmedel. kan sig fleraDet tiotal tillrörasom om

oljahundratal fartyg. fartygOm sådant vid olycka i känsligtton ett ettper en
skärgårdsområde får bunkertankarna skadade, med åtföljande betydande
oljeutsläpp, kan miljöskadoma bli omfattande.

Kostnaderna för bekämpa olja till havs respektive olja iatt sanera
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det mycket dyrareoch generelltstrandzonen betydande, avsevärt attsett ärär
bekämpa oljan medan denfrån ilandfluten oljasträndertvingas än attsanera

exempel kantill havs.fortfarande finns kvar i Som nämnas attvattnet ute
uppgick till 100oljepåslaget vid Tjörn 1987saneringskostnadema för nästan

drabbade kommuner.fördelas femkostnad fick påmiljoner kronor, en som
hela kostnaden föremellertid inte bärabehöverKommunerna ensamma

visskommunerna tillräddningstjänstlagen haroljesanering. Enligt rätt
iandra skadliga vissavid utflöde olja ellerersättning ämnen vatten.staten avav

Saneringskostnaden skasådan ersättning.Räddningsverket frågorprövar om
motsvarandekostnader förmed Kustbevakningensjämföras att taatt upp

uppgick till miljon kronor.olja till vid incident 1,5mängd havs samma
navigationshjälpmedel, lotsning,tekniskasuccessivt förbättradeTrots

inträffatincidenter med fartyg underförbättrade farleder har flera senarem.m.,
debatten tagit fart detskärgårdsfarledema. har gjorti Dettaår att ny om

med mängder miljöfarliga produkterlämpliga i tillåta fartyg storaatt stora
exempelvis Stockholms skärgård.trafikera de farlederna iombord trångaatt

Östersjön:maj OljeutsläppNaturvårdsverket publicerade i 1996 irapporten
vilketresultatet regeringsuppdrag enligtMiljöspaning. Rapporten är ettav

Östersjön,i bedömtinventering hotbilden för oljeutsläpp denverket utfört en av
för minska dessa.utvecklingen utsläpp och föreslagit åtgärderframtida attav

perspektiv deverket i internationelltkonstaterarI ärrapporten att sett ett
Östersjöområdet förorsakar dettaflesta oljeutsläppen i små trots storamen

för bekämpning och sanering.negativa miljöeffekter och betydande kostnader
arbete såväl nationellt internationellt förVidare konstateras pågår attatt som

emellertid långsamt beroendeöka säkerheten till havs. arbete går påDetta av
internationella tankerflottans relativtsjöfartens internationella och dennatur

de östligaomsättningstid. ökad sjöfart med fartyg frånlånga En
Östersjöländema, ökat nyttjande frakttonangetillsammans med sämreett av av

risk olyckorbesättningar med lägre kompetens, ökad förkvalitet och med ger
oljeutsläpp.med åtföljande

Östersjöregioneniden ökande oljehanteringenSammantaget ger -
tillutbyggnad oljeterrrrinaler och oljeutvinning havs ökadeoljelransporter, av -Östersjöområdet.illegala oavsiktliga, irisker för oljespill, såväl som

Naturvårdsverket delar också de bedömningar och stödjer de förslag som
och Räddningsverketfram i från Kustbevakningennyligen lagts rapporten om

svenska inför 2000-ta1et. redovisas deInriktningen det oljeskyddet dennaIav
for det svenska marina oljeskadeskyddet inför ZOOO-talet.övergripande målen

sjössnationella målet för oljeskadeskyddet tillDet är att
timmar efter larm ochbekämpningsresurser ska kunna plats inom fyrapåvara

föroljeupptagning kunna påbörjas efter timmar. Måletska åttaatt
strandzonen kommunalaoljeskadeskyddet i påär sätt attsamma

påbörjas fyra efter larm. kräverräddningsinsatser ska kunna timmar Detta att
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Kustbevakningen, kommuner, och länsstyrelser ständigt har hög beredskap för
kunna upptäcka, bekämpa och olja i och på stränder. långEnatt vattensanera

forvamingstid krañigt ökade möjligheter hinna samla och be-att attger resurser
skadorna oljan såväl till havs längs stränderna.gränsa av som

I föreslår Naturvårdsverket övervakningssystem kanrapporten att ett som
effektivt beslutsstöd och instrument för dokumentation ochutgöra ett ett

bevissälcring i samband med oljeutsläpp utvecklas. skulleSystemet i praktiken
innebära försvarets landbaserade tomradarstationer skulle med såatt utrustas
kallade oljeextraktorer. antalDessa kretskort i radam, kanutgörs ettav som
analysera sjöekot det misstänkta oljeutsläppet.

Fördelen med radarspaning från land den kan utföras kontinuerligt tillär att
låg kostnad. Med modern teknik kan data från radarstationer länkas tillen

sjöbevakningscentraler och andra spaningsorgan. tillåter i sinDetta centraltur
hantering infonnationen dokumentation lägen och tidsförlopp. Ettsamtav av
sådant bör, enligt Naturvårdsverket, det möjligt bättre idagsystem göra änatt
binda utsläppet till källan öka förvarningsstiden för dem ska bekämpasamt som
oljan till havs eller längs strändema.

NliljövârdsberedningenFör det intresse tomradarstationerär att notera attav
Östergötlands/det här slaget idag finns i Blekinge, Smålands och iav

Stockholms södra och skärgårdar. Räckvidden för upptäckt oljanorra av
bedöms i nonnalfallet ligga 30-40 kilometer, kan betydligtrunt störremen vara
under sommaren.

Naturvårdsverket föreslår också åtgärder för förbättra samordningenatt
mellan berörda myndigheter. förstaI hand föreslås händelsekedjan från detatt

Kustbevakningen oljeutsläpp till dess åtal väcksatt rapporterat ett att av
åklagare ska och effektiviseras. åtgärd i denna riktningEn skulle,överses
enligt verket, Kustbevakningen får fullfölja utredningarnaatt utan attvara som

först ska till polisen i sin efter utredning kontaktarrapport turnu en som
åklagare. Jämförelse med Tullkrirninalen, har fullständigtgörs ettsom
utredningsansvar inom sitt område.

ÖstersjöornrådetsDessutom bör regeringschefer vid konferensen inoteras att
Visby i början maj beslöt1996 utvärdering ska miljöriskemaatt görasav en av

Östersjöområdet.i samband med och hantering olja itransporter arman av
Utvärderingen ska klar till HELCOM:s miljöministermöte i 1998.vara mars

Våra bedömningar och förslag
Olja och oljeavfall allvarligt hot den marina miljön i havet och påutgör ett mot
strändema. Skärgårdarna särskilt känsliga för påverkan olja ochär av
oljeprodukter lång strandlinje, grundbottnar etc.. den marina miljön kanI
oljeutsläpp förorsaka allvarliga skador viktigapå ekosystem, algbälten,t ex
grunda mjukbottnar och bottenlivet djup. rikapå på Det fågellivet istörre
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påföljandemedoljeutsläppdrabbas hårtskulle kunnaskärgårdarna ettav
strändema.oljepåslag på

Östersjön ökariantalet utsläppoacceptabeltdetBeredningen attäranser
förriskernaminskavidtas förkraftfulla åtgärder måsteoch attattmenar

ocholjaökade hanteringenförväntade kraftigtmiljöeffekter dennegativa avav
Östersjöregionen.förutses ioljeprodukter som

minskaÅtgärder förinternationelltochnationelltkrävs både att
förbättradeinsatserförebyggandefordras såvältill havs.oljeutsläppen Det som

demåtalaför kunnaoljeutsläppupptäcka och bekämpaför samt attattresurser
brott.begårsom

ledningunderarbetedetförebyggande insatsviktigasteSom att somanser
genomföra HELCOM:si SverigeförSjöfartsverket ska göras attav

berördaÖstersjöstrategi stödmöjligatill 1998 börår störstasenast avges
viktenbetonavilldetta sammanhangorganisationer.myndigheter och I av

behövsBaltstatema.stödet till Detgenerellabeaktas i detoljefrågomaatt mer
utvecklingmottagningsanläggningarihjälp vid investeringarsåväl avsom

förvaltningskompetens.
tillbinda utsläppför kunnasåvälvidare angelägetDet attsystemetattär

fällande dom. Dettilllederutsläppförbättrasfartyg attsom
tonradarutnyttja försvaretsmed hjälpövervakningssystem att somav

utredasbörintressant uppslagföreslagits Naturvårdsverket är ett somav
vid fleraKustbevakningenVi har förståttberörda attnärmare parter.av

åtal.tilländå inte lettdettatill fartygtillfällen lyckats binda utsläpp attmen
behöverKustbevakning polis åklagareindikerar linjen frånDetta att ses--

hossiginte dominerarrelativtdenna brottEftersom setttypöver. vareav
kompetensfråga.sigkan detpolismyndighet eller tingsrätt röra om en

själv skulleKustbevakningenNaturvårdsverkets förslag göraattom
någraförslag. Vi ocksådärför bratyckerbrottsutredningen attär ett anser

för pådenna åtalspecialisera sig påbordetingsrätter sättatttyputses att av
nödvändig kompetens.utvecklakunna

beredningenoljeutsläppbekämpagäller beredskapen fördetNär att anser
däriblandskärgårdsområdensärskilt känsligalokaliseringen utpekadeatt av v

i dettabör beaktassälskyddsområden särskiltfågel- ochmarina reservat, -
börKustbevakningenrespektiveBerörda skärgårdskommrmerarbete. överväga

sådantutrustning, personal påbåtar,lokalisera tillgängliga sättettatt resurser
vadförhållande tillytterligare ioch insats kan minskatiden mellan larmatt som

timmar.gäller idag fyra/åtta

Bottenfarger6.3

förhindra påväxtskainnehåller eller växterFärger ämnen avsomavgersom
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och s.k. antifouling-fárger,djur, används på båtskrov, plattformar, olje- och
gasledningar, nätodlingskassar, kylsystem För effektiva läckerattm.m. vara

successivt iämnena ut vattnet.
Tidigare innehöll dessa färger organiska tennföreningar tributyltenn, TBT.

konstateratsTBT har giftigt i halterså låga 1-10 liter.vara som nanogram per
Högre halter 10-100 ng/l, i skärgårdar och flodmynningar, haruppmättssom
bl.a. förorsakat sterilitet hos snäckor, hög dödlighet hos ostronlarver, minskad
tillväxt algerhos minskad äggproduktion hos kräftdjur. hamnar ochIsamt
marmor har så höga halter 000 ng/l1 uppmätts.som

Bottenfarger innehållande förbjudnaTBT för användning påär numera
ñitidsbåtar till längd 25 fortfarande tillåtna förmeter, är störreupp en av men
fartyg i oceangående trafik.

Vissa länder, Japan, har infört generellt förbud användningent.ex. mot av
Sverige harTBT. I valt främst arbetsmiljöskäl tillåta användningenman av av

TBT på oceangående fartyg, dvs. fartyg anlöper hamnar i andrastörre som
länder där arbetsrniljöförhållandena undermåliga ska inte behöva måla sinär
botten där.

Ävenfinns alternativDet till TBT, ökad avgivning koppar. dett.ex. nären av
gäller bottenfárger för fartyg pågår intensiv utveckling. Destörre störreen
rederiema trafikerar Stockholm Helsingfors har valt mekanisksom en-
rengöring botten.av

Våra bedömningar förslagoch
TBT globalt nriljöhot på andramånga miljögifter,utgör ett sätt t.ex.samma som
har effekter konstaterats i den arktiska marina miljön. därförDet mycketär
angeläget all användning upphör inte baraTBT i Sverige i allaatt utanav
länder. svenska beslutetDet har tilllett dramatisk minskning halterna ien av
svenska det fortfarande sker belastning från de oceangåendevatten, även om en
och utländska fartygen.

Eftersom några länder infört totalförbud, vilket indikerar stark vilja atten
komma tillrätta med problemet, föreslår Sverige tillsammans med dessaatt

krafififllt för internationellt förbud, i första hand inom för IMO.ettagerar ramen
Ett kan driva frågan inom vilketEU skulle ha effektsteg på våratt storvara en

närmiljö.marina

Farleder6.4

På tidigt stadium i sjöfartens historia började anlägga fyrar ochett sättaman
andra märken för underlätta för sjöfarande, speciellt i svårnavigeradeattupp

Skårgårdsområden för sjöfararemånga mycket svåmavigerade ochvatten. var
så småningom utkristalliserade vissasig farleder, fartygen kundevägar, som
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fartyggivet deoch skär.ñia från Detoch ärstörreär attgrynnorvarsom
och trångamed skarpa kurvorfarled, gårska sig igenomta en somsom

allvarligakanskebottenkänning ochriskerna fördesto ärstörrepassager,
fartygendärhänframförallt farjesidan har gåttUtvecklingen påolyckor. att nu

godmedsedan kundefor årfarleder inte så mångasåär attstora passerassom
fördärmed riskermedför svårigheter ochdemarginal dag så trängai är att

skulleocksåför personskador,bortsett från farangrundstötning. detta,Att
i dag.känslig liggermiljöhot ikunna innebära öppennaturett en

vid infartenSverige problemenskärgårdar iFarleder finns flera mengenom
varfördebatt,föremål för utredande ochflera varitStockholm har under årtill

till Stockholmsleder leder inpresentation deutförligaregör somaven
längdutseende ochstorlek ledemasantal ochinnerstad. Både färjomas samt

strändernafartygstrañk påverkarobestridligtocksåmotiverar detta. Det attär
hälftUnder 1900-talets förstaolika slag.skapa vattenrörelseratt varavgenom

omfattandeskärgården betydligtpassagerarbåtar tilltrafiken med utt.ex. mer
strändema.oväsentlig påverkan påobserverades intei dag. Redan dåän en

passagerarfärjor. Bådevärldensskärgård i dagStockholms gårGenom största
varit ostörda.strandpartier tidigaretrafik belastardenna och somannan

skärgårdFarleder Stockholmsi
Furusundsleden ochskärgården,huvudfarlederTill Stockholm leder två genom

niodjupgåendeFurusundsleden tillåterSandhamnsleden. meter,ett caom
tillräckligttill Stockholm meddjupaste inloppetSandhamnsleden detmedan är
huvudsakutnyttjas iFurusundsledendjupgående fartyg.djup för elva meters

finlandstrafik ocksåförutom förmedan Sandhanmsledenñnlandstrañken,för
handelsfartyg kanhandelsfartyg. Mindrekonventionellahuvudfarled förär

och därefterLandsort Dalaröinnerskärgårdsled frånsig idessutom överröra en
förhållandevis ringa ochinre ledSandhanmsleden. Trafiken i denna ärangöra

betydelseerosionsskadortjärdar. Någraleden huvudsakligengår öppnaöver av
led.längs dennahar inteännu rapporterats

vadFumsundsledema intresset knytsSandhanms- ochtillDet är som
förorsakas efterMed tanke de skadorstränder. påbeträffar skador på som

skulletanken dennaSjöfartsverket ställt sig bakomharFurusundsleden att
med pz°1fart,Sandharrmsledentillavlastas och trafiken överstyras en nymen

Rödkobbsleden.den s.k.
Ålands förenatbetydelsefull länkhar i alla tider varitSjöfart havöver somen

de båda ländernasociala kontakter mellanoch Finland. Kulturella ochSverige
lättillgängliga mellanutsträckning tackupprätthålls i transporterstor vare

Åbo decennierna harrespektive Helsingfors. Under deStockholm och senaste
området.färjetrafik utvecklats iockså intensiven

markerade defrån dåvarande Sovjetunionensamband med frigörelsenI
omvärlden de viktigasteförbindelser medbaltiska godastaterna att var en av
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förutsättningarna for framtiden. Estland,För Lettland Litauenoch farjetrafrkär
Östersjöntill grannländer vid huvudfråga det gäller knyta kulturella,när atten

sociala och ekonomiska band utanför den nationsgränsen.egna
kraftigtDenna ökade trafik med både gods och har naturligtvispassagerare

ökat miljöbelastningen inte bara på skärgården genomgångsområde utansom
på i Stockholm. Man har därföräven börjatvägnätet undersöka hur stor

procentandel framförallt det ankommande godset i Stockholmstannarav som
och hur del omedelbart eller efter viss omlastningstor går vidare i förstasom
hand med långtradare med tilltåg regioner utanför Stockholmsävenmen
omland. har visatDet sig svårt få entydiga och klara besked vissa källoratt men

endast litetså 5-6 andra källoratt 30procent, attuppger procentsom anger ca
Ävengodsmängden i Stockholmsregionen. begreppetstannarav

Stockhohnsregionen diñirst. Ibland tycks denna sig frånsträcka Norrköpingär
i söder, till Västerås i och Gävle iväster norr.

Rödkobbsleden
fárjerederiemaDe två Silja Line och Viking Line begärde i januari 1990 att

Sjöfartsverket skulle inrätta allmän farled Björkskärs- ochöveren
Rödkobbstjärdama den s.k. Rödkobbsleden. Rederiemas avsikt med sin
framställning till stånd farledssträckning från utsjön tillattvar en ny
Kanholmsfjärden i stället för sträckan Revengegrundet-Västerhålet-Smörasken-
Kanhohnsfjärden, sträcka vid vissa väderförhållanden svåmavigeradären som
för frnlandsfarj oma.

Sedan Sjöfartsverket remissbehandlat rederiemas ansökan, åtföljdsom var
miljökonsekvensbeskrivning MKB, beslutade Regeringen den juni21av en

1990 den skulle frågan den tänkta farledens förenlighet med lagenatt pröva om
1987:12 hushållning med NRL. Regeringen föreladenaturresurserom
Sjöfartsverket ansökan i ärendet. Sedan denna kompletteratsatt ge en av
Sjöfartsverket remissbehandlades denna. Under remissbehandlingen förklarade
sig kommunfullmäktige i Värmdö kommun inte tillstyrka den tänkta
ledsträckningen. Remissopinionen i övrigt med någon övervikt negativ.var
Eftersom Värmdö kommun inte tillstyrkt den ledsträckningen ärendetnya var
i sak avgjort; Värmdö kommuns ställningstagande s.k. kommunaltett vetovar
enligt Med hänsynNRL. till detta återkallade Sjöfartsverket sin ansökan hos
Regeringen, den 25 april avskrev1991 ärendet.som

iDen ärendet tänkta ledsträckningen avsåg farled med vattendjupetten om
minst tio dvs. avpassad för det djupgående, 6 7meter, meter, som passagerar--
fartygen mellan Sverige och Finland/Baltikum har.

Betänkandet och farlederFärjor SOU 1992:56
Som följd bl.a. den debatt frågan inrättandet Rödkobbsledenen av som om av
föranledde, beslutade Regeringen i maj 1991 låta genomföra utredningatt en



94

fråntill ochochgods-sjöbaseradeland- och persontransportemadehurom
utredningsmannentilldirektivensamordnas. Iskulle kunnaStockholmsregionen

deinriktningenochomfattningenklarläggabordedennebl.a.sades avatt
från harrmamatill ochochgods-sjöbaseradenuvarande persontransportema

AlternativaHargshamn.Norrköping tillonmejd, frånmedSvealandi östra
sikt.långochbåde på kortbelysasbordetrafikenutvecklingsförlopp för

uppnåi avsikteventuella förslagredovisaborde också attUtredaren mer
i regionen.miljövänligaocheffektiva transporter

överlämnades1992:56,farleder SOUochFärjorbetänkande,Utredarens
föreslog bl.a.:Utredarenjuniregeringen i 1992.till

medi samråduppdragskulle få ilänStockholmslänsstyrelsen i attatt- föreskrifternaändringar ibehovetSjöfartsverket pröva omav
skärgårdStockholmsfartygstrañken ifartbegränsning för

borde begränsasstorlekfarjomasatt- viaSandhamnsledendelendensträckning yttreattsamt avaven ny- sistatill deti anslutningbetonadeUtredarenRödkobbsfjärden borde öppnas.
ochbetydelsefärjetrafikensanalysgrundade sig pådetförslaget att aven

andrafarjetrafiken ochavvägning mellanskärgården; någonpåverkan på
gjort.han inteenligt hadeNRLprövningskulle ingå iintressen ensom

63flsidbilaga1992/93:l00, 7budgetpropositionen 1992/93 propI
innehåll och detbetänkandetskommunikationsministemredovisade som

Föredragandensrubrikendet. Underremissbehandlingenvidframförts av
debatteni allmännadet såväl denkonstaterades därefteröverväganden att som

denetrafiken ochingripa fårjbordeaktualiseratsriksdagen styrai motatt staten
ingreppkonstaterades vidareStockholm. Deti regionentill andra hanmar attän
ändraddramatisktinnebäraskullefarled och hamnvalredarensmot enav

långfristigamedaffärsdrivande enheterredare hamnarpolitik. Såväl ärsom
verksamhet.sin Enspelregler förha fastaåtaganden börekonomiska som

idetsadesutredningengenomfördatanke med dengrundläggande var,
ochkommunerdiskussion mellan hamnar,förunderlagpropositionen, att ett

slutligen hanförklaradeStatsrådetframtida trafrklösningar.regioner attom
tillsammansborde få i uppdragStockholms länLänsstyrelsen iansåg attatt
miljövänligaeffektiva ochdialogtillSjöfartsverket initiativmed ta omen

varvidStockholmsregionen,ifårjetrafikentransportlösningar vad avser
jämförasmiljökonsekvensbeskrivningar bordeförändringarföreslagna genom

regionen minstförför uppnåtrafik- och farledssystemmed dagens att en
rniljöbelastande lösning.

budgetpropositionenavsnittetgodkänt det berördariksdagenSedan av
ilänsstyrelsentillK93/322/2beslut 1993-02-11regeringenuppdrog genom
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Stockholms län och Sjöfartsverket arbeta vidare med fråganatt om
transportlösningar för färjetrañken i Stockholmsregionen i enlighet med de
riktlinjer angivits i budgetpropositionen och bakgrundmotsom av
utredningsbetänkandet.

Sjöfartsverket ansåg, vid sin avrapportering i augusti 1993, fortfarande att
Rödkobbsleden borde inrättas. När det beskrivna ärendetovan om
Rödkobbsleden handlades, det tal inrätta farled, i alltattvar om en som
väsentligt avsedd för färjetrañken till och från Stockholm. Avsikten medvar
leden få kortare, rakare och i alla väderförhållandenatt användbar ledvar en
från sjön till Kanholrnsfjärden för dessa fartyg. Leden tänkt påattvar
Björkskärs- och Rödkobbsfjärdama rakt österifrån.

Under arbetet med utredningen väcktes tanken inrätta sträckningatt en ny
huvudfarleden förbi Sandön de nämnda fjärdarna, dvs. sträckningöverav en

höll 14 vattendjup för tillåta fartygmeters medattsom ettpassage av
djupgående elva Sjöfartsverket ansåg denna tanke bra ochmeter. attom var
utgick ifrån det för framtiden bör finnas farled for elvaatt djupgåendemetersen
till Stockholm. Den nuvarande sträckningen förbi Sandön Västerhåletgenom
och förträngningen vid Smörasken till Kanholmsfjärden krokig och underär
vissa förhållanden svåmavigerad. sträckningEn fjärdama skulle enligtöver
Sjöfartsverket för i alla fartyg innebära förbättring.stort Dennasett en- -
förbättring kan åstadkommas direkta kostnader för skattebetalarnautan
eftersom nödvändiga investeringar skulle bekostas Sjöfartsverket, dvs.av

sjöfarten.ytterst av
När tanken på sträckning huvudfarleden fördes fram, anfördesen ny av

betänkligheter Sjöfartsverkets personal. Bordningar lots till sjössav egen av
nordost skulleHorsten bli svåra under vissa förhållanden och kraven påom
fyrbelysning och utrnärkning skulle bli omfattande. Tanken fördes dåannan
fram från lots- och båtmanspersonalen ledsträckningen skulle ändras tillatt att
gå sydväst Horsten. De nämnda olägenhetema skulle då undvikas samtidigtom

den från början tänkta ledsträckningens fördelar i praktiken skullesom
behållas. förslagetDet skulle heller inte medföra något behovstörrenya av
sprängning och muddring det ursprungliga förslaget. Det förslaget harän nya
dessutom, enligt Sjöfartsverket, den fördelen fartygstrafrken kommer längreatt
från de från naturvårdssynpunkt känsliga områdena vid skärgård.Nassa

Om Rödkobbsleden inrättas del huvudfarleden till Stockholmsom en av
erhålles, enligt Sjöfartsverket, huvudfarled möjlig gå i under iär atten som

alla väderförhållanden. Något skälstort på grundsett väderförhållandenaatt av
välja Furusundsleden kommer därför inte finnas. Dessutom finns det medatt
hänsyn till önskan så mycket möjligt begränsa erosionenatt som av
Furusundsledens stränder anledning så mycket möjligt denatt styra över som av
tidtabellsbundna trafiken därifrån till Rödkobbsleden. Enligt Sjöfartsverket
uppfattning bör alla fartyg i tidtabellsbunden trafik direkt mellan Stockholm och
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Sandhanms/Rödkobbsleden.RysslandBaltikum ochfastlandet,finska
inte24-tirnmarskryssningarnas.k.Kryssningstrañken de utgör samma

allfartbegränsningarde följaeftersom kanerosionsproblem, annansomsamma
enligtFurusundsledenfortsätta gådärför tills vidarekantrafik. Den att

kan den s.k.KanholmsfjärdentillhuvudfarledSjöfartsverket. Om öppnasen ny
förfartyg går40handelsfartyg. Ca 35trafik medBjörköleden avlysas för -

varjeleden år.närvarande genom
grund i bl.a.sinbör inrättas harRödkobbsledenåsiktSjöfartsverkets att

hamnarfartygstrafiken till andrastatsmaktema inte böruppfattningen styraatt
Sverige har frånsjälva väljer gå. Itill vilka fartygendemi regionen attän man

inte skauppfattningenhaftansvarigt håll sedan längepolitiskt styraatt staten
sinakonkurrera pålämnatsharverksamhet. Hamnamahamnamas att egna

harbäst.välja de Dettahar fåttgodsflödenavillkor och vägar passarsom
längsfarledsstrukturetablerad hamn- ochdet finnsdels därförkunnat ske att en

fartygstrafiken intedärföroch i delsoch i Mälaren Vänern,kustervåra att
övrigt skapa sådanaeller isådant hot miljönnågot motutgöraansetts

den måsteolägenheter styras.att
fartygstrafik, idag gårdenuppfattning inteSjöfartsverketsEnligt utgör som

skärgård,Stockholmskan förväntas kommaoch i framtideni att genom
medochstatsmakterna måstesådan dignitetolägenhetnågon attav

Stockholm.den till andra hanmarmaktmedel änstyra

Fartbegränsningar
Stockholmshandelssjöfarten igäller forfartbegränsningar,Grunden till de som
Beslutetsedan.beslut regeringen för 20 årskärgård, lades i nästanett varav

beslut gjordesregeringensantal besvärsärenden.avgörande Iettett enav
dåfram och de hänsynkommafartygstrañkens behovawågning att manavav

miljön krävde.ansåg att
naturgeograñskaGranath vidpresenteradenovember 1993 LarsI

"Översyn fartgränseruniversitet PMStockholms iinstitutionen vid : aven
erosionskänslighet.till strändernasfarleder med hänsynfinlandstrafikens

erosions-konstaterade därvid bl.a.förändringar. GranathFörslag till " att
förrestriktionerdelvis kan bemästrasskärgården endastskadorna i genom

andra mindrebåtar ochWaxholmsbolagetstrafik,finlandstrañken. Annan t.ex.
för väsentligskärgården,inomför och godstransporterfartyg ensvararperson-

del skadoma.av

Storleksbegränsningar
denMiljödepartementet,skrivelse till regeringen,anförde i sinSjöfartsverket

utvecklingen ochfartygstekniskabl.a. följande: Dendecember 199112
FinlandSverige ochfärjorna mellanhar lett tillefterfrågan på atttransporter

bättrehar kompenseratsstorlek. Storlekensnabbt har vuxit imycket av
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manöverförmåga och hjälpmedel för säkrare handhavande fartygen. dettaPåav
har säkerheten för fartygen inte försämratssätt förbättrats.utan snarare

Fartygens storlek emellertid de bestämmerär derasparametraren av som
utrymmesbehov. torde inteDet råda något tvivel färjorna, denatt settom ur
enskilda färjans synvinkel, kan förflyttas säkert skärgården medgenom
undantag för förbi Sandön och Västerhålet i hårt väder,passagen genom men
färjomas storlek kan skapa problem för trafik. Till detta kommer attannan
färjorna går på tidtabell och måste fram. Enligt Sjöfartsverkets uppfattning
bör införas begränsning storleken på fartyg, i tidtabellsbundengåren av som
trafik mellan Sverige och Finland.

Senare har Sjöfartsverket preciserat vad fartygens storlek.man anser om
iFartyg tidtabellsbunden trafik bör överstiga längd på 200 breddmeter,en en

på 33 och bruttodräktighet på 65 000 Sjöfartsverketmeter har ocksåton.en
lämnat förslag till hur sådan begränsning föreskriftmässigt skulleen
genomföras. existerandeDe fartygen överskrider någon dessa gränsersom av
bör dispens under den tid de i trafik.ärges

Länsstyrelsens Stockholms län synpunkteri
Länsstyrelsen ansåg de ändrade förutsättningarna jämfört med förhållandenaatt
år 1990 betydandeså det farms skäl för länsstyrelsen bindningatt att utanvar
till tidigare ställningstagande bedöma Sjöfartsverkets förslag.

Den viktigaste förändringen det inte längre gällde förslagatt ett attvar nu
ytterligare farled skärgården flytta den delenutan att yttreen genom av

Sandhanmsleden från läge söder Sandön till läge Sandön.ett ettom norr om
hadeDet också skett viktig lagtekrnsk förändring sedan år 1990.en

Farledslagen NRL-anknuten vilket betyder frågaär att när prövasnumera en
enligt farledslagen tillämpas NRL:s grundläggande hushållningsbestämmelser
i kapitel bl.a.2 opåverkade mark- och vattenområden destora samtom
särskilda hushållningsbestämmelsema i kapitel vissa utpekadesom avser
områden bl.a. skärgården. Denna prövning kunde inte år 1990göras när
farledslagen inte kopplad till NRL. Det bl.a. därför länsstyrelsenvar var som
då begärde NRL-prövning Rödkobbsleden.en av

Den formella prövningen förslag till farledssträckningett görs närav ny
Sjöfartsverket inrätta led i enlighet med farledslagen. Då remitterasavser en ny
förslaget till länsstyrelsen.

Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsens bedömning tjänstemannanivåpå visade Rödkobbsledatt en
sarmolikt skulle få vissa positiva och vissa negativa miljöeffekter. negativaDe
effektema vägde inte så de enligt länsstyrelsen uppvägde de positivatungt att
elfektema den ökade sjösäkerheten. miljöskälDet härmed återstod ochav som

talade leden skulle inrättas den skulle innebära ingreppmot att att ettsom var
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turism ochförbevarandevärdehögtmedskärgårdendelorördi ettaven
friluftsliv.

finnsmiljöfrågorandraRödkobbsleden ochdebatten kringallmännadenI --
ienbarttendensNliljövårdsberedningen argumenteraenligt attiblanddet en

högstaområdeklassificeringarorördhet ellerriksintresse, avsomtermer av
räckerdetavgjord. Mendärmedfråganbevarandeklass, voresom om

avvägningssituationer.kompliceradeinaturligtvis inte
detskärgård. Förriksintressetriksintressesjöfartensförsta stårdet motFör

3 kapriksintresse. I NRLskärgårdenheladefinierasandra angessom
OxelösundfrånUpplandSödermanland ochiskärgårdamaochKustområdena
nuvarandedenFurusundsledenSåvälSingö.ochtill Herräng som

det här handlarområde. Eftersomdettasåledes igenomSandhamnsleden går
ett utpekasområdegårfarleddelflytta somsomatt genomsomav enenom

inte hellerriksintresseområdedeltillriksintresse gersammaaven annan
valet.vägledning förriksintresse någonbegreppet

område högstaskulleleden farledentänkta ettdenAtt avgenompassera
framförtsocksåharnaturvårdsprogramlänsstyrelsensenligtbevarandeklass

inte heller någonkorrekt,sakligtleden. Detta ärmotargument gerett mensom
sträckningennuvarandedenbeslut, eftersomvägledning för yttre av

såfaktisktsådant område. Det t.o.m.Sandhamnsleden också går ärettgenom
medområdenvissalängre frånskullesträckningenföreslagnaleden denatt

lägremed någotområdenbevarandeklassen ochhögstaden närmare
bevarandevärde.

länsstyrelsen förslagetsigtill beslut år 1994 attfrågan motsatteNär togs
enhälligt.inteBeslutetRödkobbsleden.öppna var

förslagVåra bedömningar och
olikamycketdragning harfarlederskringmiljöfrågoruppfattningVår är att

har endastutredningstidens gångUnderskärgårdsområden.olikadignitet i
skärgård.Stockholmsfarledema irörandekonflikterpåtagligapåstött

medfebruari 1996hearing idärföranordnadeMiljövårdsberedningen en
Hearingenintresseorganisationer.ochmyndigheter, hanmoperatörerberörda

föreligger.intressekonflikterde olikavisade klart på som
behandla,mandatutanförligger vårtfarlederde frågor attMånga rörsomav

synnerhet.hamnpolitik isjöfarts- ochochnäringspolitik i allmänhett.ex.
direktivenligt vårtska dessutombedömningarför våraUtgångspunkten vara

hamnlägenadirektintedvs. attgällande hanmpolitiken,den styratt staten men
NRL.PBL,lagstiftningrelevanthamnenprövningskerdet motaven

deutefterfarleder finnsfarledspolitiken sådan vägarblir ocksåHärigenom att
Sjösäkerhetkrav påför med högabehövergods- och attpersontransportersom

miljöaspekteroomtvistligt det finnsemellertidnå hamnlägena. Det attär som
finns i vårafarlederflestafarleder. Deutläggningbeaktas vidbör somav



99

skärgårdar har dock etablerats för länge sedan och ofta lättareutgör
modifieringar månghundraåriga sjöleder. Modiñeringama har ofta gjortsav av
säkerhetsskäl i takt med fartygsstorlekama ökat. Samtidigt har dettaatt
inneburit påverkan på miljön framförallt erosion på strändernastörreen genom

svall- och sugvågor. denna bakgrundMot vi det befogatatt attav anser vore
farledssystemet miljösynpunkt i syfte miljöanpassa dessa. Dettaöver attses ur
kan leda till modifierade dragningar skärgårdama, nedläggning vissagenom av
leder, direkta åtgärder på stränderna för minska erosion, riskbedömning vadatt
gäller vad skulle hända vid olycka, högstatyp transporter översynav en av
tillåtna fartygsstorlek hastigheten utefter olika ledavsnitt.samt

Sjöfartsverket, Naturvårdsverket och berörda länsstyrelser bör dettages
uppdrag. Vi har inte uppfattningen detta behöver för alla skärgårdaratt göras

föreslår uppdragets omfattning blir föremål för ställningstagande efterutan att
inhämtande synpunkter från antal relevanta och viktiga remissinstanser.ettav

Leddragningen Stockholms skärgård och de synpunkter finnsgenom som
kring denna, från olika intressen, bra exempel på behovet sådanär ett av en

Frågan Rödkobbsleden måste enligt vår uppfattningöversyn. sättas ettom
perspektiv, dvs. inkluderar andra lederstörre systemsynen som genom

skärgården, fartygens storlek och fart, godsflödena från och tillsamt
Stockholm. Vi fortsatta skador stränderpå och grunda bottnartex. attmenar
utefier Furusundsleden måste motverkas. Vi har också den uppfattningen detatt

miljövinst det gods inte har slutdestination i Stockholm,storvore en om som
istället hanterades i hamnar farleder inte går Stockholms skärgård.vars genom
Samtidigt vill understryka vår grunduppfattning sjötransporter oftaatt år ett

miljösynpunkt bra alternativ till landsvägstransporter blir väsentligtur som
bättre då de i avsnitt 6.1 föreslagna åtgärderna genomförts.

Mycket den och de invändningar riktas Rödkobbsledenmot rörav oro som
ofta inte den dragningen Sandhamn istället färjomas storlek,utannya norr om
utsläpp, utseende och generellt det trañkarbete påmer som genereras
skärgårdens och i Stockholms innerstad från farjelägena. Vi kanvattenvägar se

kan leda till påtaglig avlastning på skärgårdens miljöatt systemöversynen en
totalt sett.

detta sammanhang villI också påpeka betydelsen den ochattav person-
godstransport sker mellan och mellan dessa och fastlandet sker medöarnasom
miljöanpassade fartyg. gäller inteDetta minst skrovkonstruktionen och därmed
svallet enligt forskare upphov till de erosionsskadoma istörstasom ger
Stockholms skärgård. viktigt rniljöaspektemaDet beaktas demär av som
upphandlar transporttjänstema inom regionen.

Höghastighetsfartygens eventuella miljökonsekvenser har först nyligen börjat
diskuteras. fartyg drivsDessa med s.k. vattenjet vilket innebär in,att vatten tas
komprimeras och blåses Kunskapen vad händer med de organismerut. om som

och djurplanktonväxt- igenom vattenjetaggregatet iär stort settsom passerar
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tidsenhetmängdermycketsigEftersom detobeñntlig. vattenstorarör perom
fåskulle kunnafartygdennatrañk medkringfinns det typatt enavoroen

det ocksåmiljöeffekter finnseventuellaVid sidanmiljöpåverkan.betydande av
bakgrunddennakonsekvenserna. Motsjösäkerhetsmässigadeför anseren oro

innanoch bedömsskyndsamt utredsmiljökonsekvensemanödvändigtdet att
omfattning.trafiken nått större
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RITIDSBÅTAR7 F

Sammanfattning bedömningar förslagochav
Utsläpp oförbrända kolväten i från tvåtaktsmotorervattnetav utgör ett
allvarligt problem for vatteruniljön. Lagforslaget införande ochom av avgas-
bullerkrav på utombordsmotorer 1998 avgörande i arbetet medär ett steg att
minska ñitidsbåtstrañkens miljöpåverkan arbetet med utformaatt ettmen

kravsteg måste inledas.nästa Gamla inte uppfyller demotorer som nya
kraven bör fasas så möjligt. Går det inteut finnasnart effektivaattsom
ekonomiska styrmedel föreslår inte klarar de kravenatt motorer som nya
inte får användas efter viss tidpunkt. Båtägare bör informeras åtgärderen om
för minska båtmotoms miljöbelastningatt kan vidtas frivilligt.som
Användning bottenfårger för fritidsbåtar innehåller giltiga börav ämnensom
upphöra 1999.
Utsläppen toalettavfall bör minimeras. därförorenat Det nödvändigtärav
med regional/lokal samverkan för få till stånd nätverken att ett av
mottagningsanläggningar.
Åtgärder måste vidtas i utsträckning idag förstörre begränsaän att
bullerstömingar från motorbåtstrañk i eller delar skärgårdar och insjöarav

särskilt värdefulla frånär och rekreationssynpunktDet viktigtnatur-som är
arbetet redovisas. Det bör följasatt fortlöpande, bl.a. enkäter ochgenom

hearingar, och föreslår därför regeringen Miljövårdsberedningenatt ger
detta uppdrag. Dessutom det angeläget regeringen tydliggöratt är attanser
sin inställning angående behovet begränsa bullerstömingama iattav
skärgårdsomrâden och inlandsvatten för centrala myndigheter, länsstyrelser
och kommuner. dettaI sammanhang det viktigt tidsgränsår dåatt sättsny

förväntar sig genomförandet ska klart. Med beaktandeatt denman vara av
tid kan krävas det gäller fram underlag för beslutnär att tasom samt
samrådsförfaranden, denna redovisning ska ske 1999. Omatt senastanser
det då skulle visa sig åtgärder för minska bullerstömingama iatt att
skärgårdsområdena inte har genomförts Miljövårdsberedningen attavser
återkomma med förslag på generellt verkande åtgärder.

Inledning7.1

Fritidsbåtverksanrheten i Sverige de fritidsverksamhetemaär ochstörstaen av
finnsdet totalt miljon båtar. Omkring 800 000 dessaöver förseddaären av

med 600 000 med utombordsmotor.motor varav ca
färdasRätten med båt, inklusive motorbåt, såväl allmäntatt enskiltöver som
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allmännågonfinns inteDetmed sedvanerätten.vattenområde stämmer
olovligtagandebrottsbalkenibestämmelsenmotsvarandebestämmelse avom

elleromgivningfärdas såoinskränktfinns inte någon atträtt attDäremotväg.
ochfågel-stöd NVLmedkanLänsstyrelsendjurliv störs. av

naturreservat/nationalparker/tillföreskrifterellersälskyddsområden
båttrafik.förbjudaellerbegränsasjötrañkförordningennaturvårdsornråden och

koncentrationtydligÄven finns detSverigehelasprittbåtlivet är över enom
tillgeografisktochsommarperiodentidsmässigt tilldvs.tid ochi rum,

påtagliginnebärakansjöarna. Dettaoch deskärgårdsområden stora en
buller, utsläpputsläppmiljön,på motoravgaser,påverkan t.ex. avavgenom

bottenfarger.frångiftigatoalettavfall och läckage ämnenorenat av

Utsläpp7.2 motoravgaserav

underförstuppmärksammatsharbåtrnotorerfrånMiljöeffekter avgasutsläppav
handförstafrån ikolvätenutsläppenframföralltår. Det är avsenare

Östersjön kolvätenutsläppen tilltotalainger Detvåtaktsmotorer avoro.som
och 40 000000till mellan 30uppgåberäknas tonfrån fiitidsbåtarnas motorer

ståfritidsbåtamassvenskadeutsläppsmängd beräknasdenna totalaår. Avper
för 80fritidsbåtamaskärgårdStockholms000 år. lför 14 ton svararperca

kolväteutsläppen.procent av
motsvarandemedjämförasskafrån fritidsbåtarkolvätenUtsläppen av
fartygarbetsbåtar.och Dessañskefartygfrån fartyg, störreutsläpp större svarar

Östersjöområdetikolväten800årligt utsläpp lsammanlagtför tonett av ca
helhet.som

underkvävoxidermedreaktionkolväten till luft kanUtsläpp genomav
medProblemetmarknäratill bildningupphovsolljusets inverkan ozon.avge

idirektutombordsmotorertvåtaktsoförbrända kolväten från vattnetutsläpp av
direkt giftverkankolvätena hareftersomväsentligt allvarligaredock enanses

viktigtdet ocksåmiljösynpunktorganismer. Från attlevande att noterapå är
deunderkoncentreratskerkolväten direkt ioförbrända tre,utsläpp vattnetav

iaktiviteten i havetbiologiskasonnnannånader då den störstärfyra som
kommerdirekt underutsläppen skerskärgårdsområdena. Genom vattenytanatt

blandas effektivt iockså vattenmassan.ämnena att ner
normalakolväten kanoförbrändahar visatSvenska forskare störaatt

fortplantning.derasallvarligt påverkafiskar ochfunktioner hosbiologiska
cirkulation,andning,beteenden,förekomma på tillväxt,effekter kanNegativa

muskel-immunsystemfortplantning,lionnonreglering,ärrmesomsättning, samt
och nervfunktioner.

därförochi bränsletoljeblandningi behovintefyrtaktsmotorEn är gerav
har fyrtaktsårUnderoförbrända kolväten.utsläppbetydligt lägre senareav
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utombordsmotorer börjat marknadsföras i Sverige, fortfarande dyrareärmen
i inköp motsvarande tvåtaktsmotorer. finnsDet nriljöklassadeän numera
Svanenmärkta fyrtaktsmotorer. Problemen med ñitidsbåtarnas utsläpp av
kolväten skulle således i huvudsak kunna lösas allmän övergång tillgenom en
fyrtakts utombordsmotorer.

Samtidigt pågår teknisk utveckling tvåtaktsmotorema. Inomen av
bilindustrin har i modifierad tvåtaktsmotor uppnått 30t.ex. procentman en
lägre bensinförbmlming och lägre utsläpp kolväten och kvävoxider jämförtav
med dagens fyrtaktsmotorer. finns idag också biologisktDet nedbrytbara
tvåtaktsoljor dessa något dyrare vanliga oljor.är änmen

departementspromemorianI från Miljödepartementet Förslag till ochavgas
bullerkrav på båtmotorer Ds 1995:59 förslag till införandegavs av avgas-
och bullerkrav bensin-på och dieselmotorer till fartyg med skrovlängd om
högst 24 föreslogsKraven träda i kraft 1998-01-01 och har under vårenmeter.

lämnats1996 till riksdagen.över
Gränsvärdena för utsläppen i förslaget sådanpå nivå de skaär satta atten

kunna klaras vissa redan idag, moderna fyrtaktsmotorer ochmotorerav
dieselmotorer. Utsläppen kolväten kommer totalt bli lägre.75sett procentav
Bränsleförbrukningen uppskattas reduceras med 30 och utsläppenprocent av
kolmonoxid med 80 Genom de tekniska modifieringar påprocent.
tvätaktsmotorema blir nödvändiga för klara utsläppskraven för kolvätenattsom
kommer dock kväveoxidutsläppen öka. Fritidsbåtama beräknas i dag förståatt

Övergångsammanlagt utsläpp omkringpå 000 käveoxiderl år. tillett ton per
fyrtaktsmotorer och tvåtaktsmotorer klarar kraven beräknas årligtettsom ge
utsläpp 0005 med minskade kolväteutsläppNyttan har bedömtston.om ca

den nackdel de ökade kväveoxidutsläppen kan i dettaöverväga Detsom ger.
sammanhang de totala utsläppen kväveoxid frånvärt att notera attvara av
sjötrañken, fartygsåväl fritidsbåtar, beräknades 1992 70 000 tonsom vara ca

år.per
Problemet med liitidsbâtsmotorema påverkan miljönpå har behandlatsäven

Österrikeinternationellt. Schweiz, och tvâ tyska delstater har sedan 1993
särskilda regler för Bodensjön, de s.k. Bodensee reglerna. Tyskland har
utarbetat förslag till federala krav rörande och bullerett stämmeravgaser som
väl med det svenska förslaget. samarbete kring bullerEtt ochöverens avgaser
från båtmotorer har bedrivits mellan Sverige och Tyskland. Miljömyndigheten
i USA, Environmental Protection har föreslagitAgency, stegvis skärpta krav
för båtmotorer ska genomföras under perioden till1998 2006 medsom en
inriktning med det svenska. kommissionenEU har intestämmer överenssom
prioriterat arbetet med och bullerkrav för båtmotorer beroende på detattavgas-
inom unionen finns utsläppskällor där åtgärder angelägnare. Denär
internationella båtbranchens samarbetsorgan ICOM1A:s miljöorgan IMEC har
arbetat fram regler i sitt till delar sammanfaller2 med arbetet i såvälsteg som
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Tyskland och USA.Sverige som
långautsläppskraven denvid införandetuppstårproblem ärEtt avsom

utsläppmed högagamlafiitidsbmlc, dvs.forlivslängden båtmotorerpå motorer
Sjöfartsverket har i olikadecennier framöver.under fleraanvändaskommer att

förstyrmedelinföra ekonomiskafram förslagsammanhang fört attattom
fört framhar ocksåVerketgamla tvåtaktsmotorer.skrotningstimulera till av

tvåtaktsmotorerdestimulera utfasningenmiljöavgiñ förtankar att avom en
förslagsvismedeffektbaserad och utgåAvgiften skullei driñ.är envarasom

kronor/kW.avgift femårlig på

Våra förslagöverväganden och
utombordsmotoreroch bullerkrav påinförandelagförslagDet avgas-avom

viktigtmycketriksdagen förstaligger hosmedfrån och 1998 stegär ettsom
dock understrykamiljöpåverkan. Vi villfritidsbåtstrañkenbegränsamot att

kravsteg,med utformningarbetet fortsätterangelägenheten nästaettatt avav
Erfarenheten frånförslag.framhålls i Miljödepartementetsocksånågot som

miljöområdet kankravregler inomområden visarandramånga att som
verkani efterhand visat sig hauppfylla har oftauppfattas svåra storatt ensom

utvecklingen.tekniskadriva den pådet gällernär att
medför snabbarefinnamycket angelägetVi tycker det är att systematt som

till år innanBeräkningar det 40gamlautfasning säger att tarmotorer. uppav
lång tid. Vioacceptabelutbytt vilkethela motorparken ärärär anser en

Sjöfartsverketförslagpositiva till detdärför presenterat omsom
pågående utredningenhar erfarit från denskrotningspremie, ommen

utforma1995:07 det svårtkostnadsansvar Kfritidsbåtstrafikens ettär attatt
kansamtidigt lättadministrerat avgiftssystemacceptabelt genererasommen

tagit del förslag frånskrotningsfond. Vi har underhandtillmedel ettaven
inteanvändande båtmotorerdirekt förbudutredning somom avomsamma

effektivtdet inte finnaefter viss tidpunkt. Gårde kravenklarar ettattennya
sådantgamlaför skrotaekonomiskt incitament motorer att ettatt anser

nödvändigt.förbud är
möjligheterna tillviktigt utnyttjatycker detlagkravenUtöver är attatt

bâtorganisationer,myndigheter,ansvarigamellansamverkan
föroch båtmotorverkstäderbensinbolagbåtmotorleverantörer, att uppmana

belastningenviktiga motoråtgärder för minskafrivilligabåtägaren till attmen
oljeinblandning i bränslettill lägremöjligheternamiljön. kanpå Det t.ex. avse

uppfattninginombordsmotorer. Vårtrimning såväloch är attutom- somav
väletableradeinsatser och det finnsberedd till sådanafritidsbåtägaren är

Naturvårdsverket få i uppdragutnyttja. börinfonnationskanaler går attattsom
samverkan.initiera sådanen
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Båtbottenfarger7.3

Sedan 1992 det, enligt föreskrifter från Kemikalieinspektionen, förbjudetär att
använda båtbottenfärger med giñverkan, sk. antifoulingfárger, på fritidsbåtar
med förtöjningsplats i eller i Bottniska viken. Färgerna f°ar ha visssötvatten
giñverkan i övrigt Ostkustenpå och gifiverkan på Västkusten. Färgerstörst

innehållet tennorganiska föreningar TBTtnbutyltenn helt förbjudnaärsom
fritidsbåtar.på flesta färgerDe finns på marknaden idag innehåller iställetsom

koppar och något organiskt bekämpningsmedel vanligen triaziner som
påväxtshämmande medel. sådantEtt växtgiñet Irgarol, verkarämne är som
tillväxthämmande på alger.

VästkustenPå har i närheten småbâtshanmar halter Irgaroluppmättsav av
på mellan 30 och 400 ng/l. Studier visar Irgarol vid dessa halter hämmaratt
fotosyntesen hos alger. Långtidsstudier fastsittande mikroalgsamhällen visarav

vissa inte tål sådana giflhalter försvinneratt från algsamhällena.arter utan
Slutsatsen Irgarol lika skadligt för algerär TBT. finns dessutomatt är Detsom
forskare hävdar Irgarol har bredare verkan TBT, dvs.att påverkaränsom en
fler organismgmpper.

Årligen kommer koppar100 i svenska utsläpp frånton ut vattenca genom
industrier, kommunala avlopp och läckande bottenfarger. Läckaget från
ñitidsbâtama för 30 alltså knappt tredjedel dessa utsläpp.ton,svarar ca en av
Det viktigt påpeka rättvis jämförelseär olika färgers miljöfarlighetatt att en av
bara kan hänsyn hänsyn till samtliga effekter,göras dvs. detasom
sammanlagda effektema Irgarol och koppar.av

Utsläppen gifter i form metalljoner eller organiska frånämnenav av
fritidsbåtar tidigare särskild betydelse i skärgårdsområdena.närrmts,som av
Utsläppen sker under sommarmånadema, då den biologiska aktiviteten hög,är
och dessutom till delen i vattenområden med dålig vattenomsättningstörsta och
där småbåtama ofta ligger stilla under längre tid. ökarDetta risken för att

och lagras iämnen organismema med skadliga effektertas följd påupp som
fisk och fiskyngel, kräñdjur och alger.

Kemikalieinspektionen har gjort framgångsrika försök i Stockholm skärgård
med mekaniska båtbottentvättar. 32 båtägare ñck fritt använda undertvätten
båtsäsongen 1995. dessaAv 25 de redan kunde tänka sigatt attangav nu
använda alternativ till giñfarg och ytterligare femtvätten ett ägaresom om
giftfårger förbjöds. förstaDen privata tvättstationen etablerades i Stockholm
under 1996. Resultaten visar båtar inte målas med giftiga färger,att utansom
i stället befrias från påväxt den mekaniska bearbetningen igenom en
bottentvätt, inte får lägre prestanda fart eller högre bränsleförbrukning.
Försöken visar två eller rengöringar räcker. Visst fortsattatt tre säsongper
utvecklingsarbete krävs emellertid för ska klara båtar medtvättamaatt t.ex.
djup köl. Gnmdförutsättningen för allmän användning bottentvätten mera av



106

marinor,vidstrategiska platser,ställenfinns på mångade t.ex.är att
båtklubbar och tankställen.

Våra förslagbedömningar och
giltigainnehållerfritidsbåtarföranvändningen botteniärgerVi att somavanser

allvarligariskerna förSkälet för dettabör upphöra 1999. ärsenastämnen
giftiga bottenfargerskärgårdamamiljöeffekter inegativa attmenarsom

vadreglerdifferentierademeddethar också uppfattatVi systemattutgör.
eftersom det gårpraktikenefterleva ivisat sig svårtgiñinnehåll hargäller att

harbåtarvästkustkvalitet ostkusten,påköpa färg attatt t.ex. somav
miljöni den marinaofta gåri de insjöamahemmahamn etc.utstörre

hand båtbottentvätt.giftverkan i förstamedalternativ till färgerSom ser
till användningkommabåttvättama skaförviktigaste förutsättningenDen att
ställen ochmångatillgängliga påde allmänti skala ettär att ärstor

bör enligtmarknad.för sådan Dettaförutsättningargiñfärgförbud skulle skapa
klararutvecklingsarbetetillockså driva viljanmening på tvättarvår ett somav

också förståttsegelbåtar. Vi harbåtar, inklusivealla atttyper av
giftfria färger. Ettutvecklingforskning ochfärgfabrikantema bedriver av

arbete.intensifiera dettatotalförbud kommer att

toalettavfall7.4 Orenat

portabelt ochhuvudsak toalettsystem,förekommer i tvåfritidsbåtar ettI ett
underdel avfallet samlas. Dennadärportabla harDet systemetpemianent. en

också någonVanligen användsmellanrum.och med jämnadel bort tömstas
förUtslagsvaskarmedel.bakteriedödandesaneringsvätskaform somav

land,påmottagningsanläggningamaitoalettavfall förekommer relativt sparsamt
Östersjöns Västkusten.kust pålängsvanligare i anläggningarna änärmen

utplacerade ifinnssopmajorfår inte i de s.k.Toalettema tömmas som
båtägamaFöljaktligen sköterfritidsbåttrafik.skärgårdsområden med mycket

toaletter.i båthamnamasvanligtvis tömningen i havet ellerdärför
uppsamlingstank förfasthar antingenmedBåtar systempermanenta en

idaguppsamlingtankmed fastleder det i havet. Systemetavfallet eller ärrätt ut
förAnordningartoalett.nybyggda båtar medofta standard i attpennanent

påharrmanläggningarenstakaexisterar bara vid någrafasta tankartömma
inte farmsGöteborgsområdetvisade det ioch studie 1992ostkusten att enen

båtarde allra flestadel beror detta påanläggning. Tillenda sådan attstor
toalettavfall.uppsamlatilandpumpninganslutningsmöjligheter försaknar av

i allmänhet underAvloppen vattenytan.mynnar
alltbåtarna ibåthanmama sedanhar minskat iUtsläppen toalettavfallav

tankharseptiktank. båtarmed Deutsträckning börjadehögre utrustas som
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vanligen denna under gång. De användstömmer för tömning malpumpar som
oftast sönder avfallet, vilket medför de fasta partiklarna normalt sjunker tillatt
botten.

Fritidsbåtama uppskattas producera m318 000 toalettavfall år.nästan per
Detta de totala årliga utsläppen från 65 000motsvarar Räknatca personer. som
kväve och fosfor orsakar fritidsbåtama årliga utsläpp på 140 respektive 35 ton.

likhetI med utsläppen kolväten och läckaget bottenfärger, sker emellertidav av
utsläppen toalettavfall från fritidsbåtar koncentrerat under någraav
sommarmånader, och de under gång så sker det i områdenäven görsom som
otta har dålig vattenomsättning.

ÖstersjöstrateginI HELCOM-rekommendationen i densägsom opera-
tionella delen inom HELCOM:s ska utarbetas och tillämpasatt bindanderam
regler beträffande omhändertagande toalettavfall och förvaringstankar förav
avloppsvatten for ñskefartyg, arbetsbåtar och fritidsbåtar. Ombord på dessanya
fartyg ska också ñnnas tillräckliga förvaringsmöjligheter för andra typer av
avfall.

Existerande ñskefartyg, arbetsbåtar och fritidsbåtar ska långtså det är
möjligt på motsvarande eller, detta inte möjligt,utrustas sätt medär utrustasom
portabla toaletter underlättar mottagning avloppsvattnet för kommunalsom av
avloppsvattenbehandling.

rekommendationenI vidare marinor, marina tankstationer,sägs att
ñskharrmar används fritidsbåtar och mindre fartygetc. ska medutrustatssom av
anläggningar på enkelt kan toalettavfallgör ochatt ett sätt ta emotsom man

avfall del den nonnala servicen. Uppbyggnadenannat nätverkettsom en av av
sådana anläggningar ska stimuleras nationell plan utarbetas iattav genom en

varje land med syfte säkra omfattande täckning medatt en
mottagningsmöjligheter.

Sjöfartsverket kommer under hösten 1996 omfattande arbete föratt starta ett
Östersjöstrateginsi Sverige genomföra olika delar.att Samtliga berörda statliga

och kommunala myndigheter olika berörda intresseorganisationer kommersamt
inbjudas delta i arbetet arbetsgrupperatt och nätverk.att genom

Våra bedömningar och förslag
Enligt vår uppfattning det vikti åtgärder vidtas för minska tillförselnär att att

närsalter, och särskilt då kväve, till skärgårdsområdena från alla befintligaav av
utsläppskällor. därförDet angeläget också ñitidsbåtssektomär minskar sinaatt
utsläpp, speciellt dessa i hög utsträckning koncentrerade till deärsom
biologiskt aktiva sommarmånaderna och ofta sker direkt imest känsliga
områden. Utsläppen toalettavfall kan dessutom estetiskt/sanitärtutgöra ettav
problem utsläppen sker i livligt frekventerade naturhamnar.t.ex.om

Alla berörda kommuner, båtorganisationer, privata marinor,parter
båttillverkare m.fl. bör samverka för tillsammans skapa det föratt system



108

mindre arbetsbåtarmottagningsanläggningar för toalettavfall från fritidsbåtar,
Östersjöstrategin.fiskefartyg beskrivs i den Påoch HELCOM antagnasom av
Sjöfartsverketdet nationella planet kommer arbetet samordnas inomatt av

for den nationella plan ska utarbetas. skärgårdsområdena detFör ärramen som
ochenligt uppfattning nödvändigt med regional/lokal samverkanvår en

för mottagningsanläggningarplanering få till stånd heltäckande nätverkatt av
rimligdär fritidsbåtar och andra mindre fartyg kan lämna sitt avfall till en

eventuellt integrerad del hamnavgiñen i likhetkostnad den allmännasom en av
med vad gäller i de hamnarna.störresom

Buller7.5

svenska skärgården och inlandsvatten unika, internationelltDen många är även
fiiluftslivoch möjliggör boende, och rekreation mycket hög kvalitet.sett, av

Upplevelsen i förknippadhög grad med miljö där buller, nedskräpningär en
kan påverka värden och kvalitén for såväl bofasta ñiluñsliv negativt.m.m. som

hör dock till skärgårdenBåtar något naturligt för både ochnyttasom
rekreation. därför angeläget säkerställa eller få bullerstömingamaDet är att ner
i sådana områden där låg bullemivå eftersträvas. Områden där lågen en
bullemivå önskvärd har ofta särskilda naturkvalitéer kan motiveraär attsom
restriktioner införs för båttrafiken. kan grunda och mjuka bottnar,Det vara
ömtåligt djur- och växtliv eller stränder känsliga för erosion.ärsom

betänkandet Naturupplevelser bullerI SOU 1993:51 föreslogsutan ett
antal för minskaåtgärder bullerstömingar från motorbåtar. Utredningenatt
förespråkade bullerbegränsande åtgärder vid källan, dvs. tekniska åtgärder på

Förslaget och bullerkrav båtmotorer ipå berörts avsnittmotorn. om avgas- som
innehåller detta. Beroende den minskning7.2 på högfrekvent ljud redanav som

idag skett på inkludera självamotorer nästa steg ävenattnyare anses vara
båtkonstruktionen. ljud uppstår skrovets fart kanDet vattensom av genom
spridas längre särskiltmotorljudet. problem det gäller högt motorljudEttän när

förbåtar med inombordare ärnnade mycket höga farterutgör
Utredningen genomförde försöksplanering i Norrtälje och drog meden

erfarenhet från denna slutsatsen överväganden och beslutatt närmare om
åtgärder sker bäst lokal och regional nivå. Utredningen pekade därförpå på
behovet minska bullerstömingar i högre grad beaktades i den kommunalaattav
översiktsplaneringen. vägledning för detta föreslog utredningenSom en
indelning kust- och inlandsvatten fortsattai olika för övervägandentre typerav

Åtgärderregionalt och lokalt. i form fartbegränsning eller förbud motav
motorbåtstrafrk kan genomföras med stöd gällande lagstiñningav
sjötrañkförordningen och . Avslutningsvis föreslog utredningenNVL en

motordrivna ñitidsbåtargenerell hastighetsgräns på 18 knop för i skärgårdar
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och inlandsvatten.
Utredningens förslag remissbehandlades och enighet bland remiss-stor

instansema förelåg det gällde planering och beslutnär åtgärder regionaltom
och lokalt. Däremot majoritet remissinstansema starktstor kritiskavar en av

förslaget generell hastighetsgräns.mot om
I regeringens skrivelse till riksdagen l993:94/ 175 redogör regeringen för

sina överväganden med anledningen det remissbehandlade betänkandet.
Regeringen det finns skäl för begränsningatt bullerstömingar frånanger av
motorbåtstrafik i skärgårdsområden och inlandsvatten i utsträckningstörre än
idag. skrivelsenI utgår regeringen från berörda länsstyrelser, efter samrådatt
med bl.a. berörda kommuner, Sjöfartsverket, Naturvårdsverket och
Försvarsmakten inom för sin ordinarie verksamhet inom vilkaöverramen ser
vattenområden det från bullersynpunkt kan behöva införa låga fartgränser eller
förbud motorbåtstrañk. Betydelsenmot den kommunala översikts-av
planeringens roll underlag betonades och Boverket fick i uppdrag utarbetasom
råd och goda exempel för fortsatt sådan planering. Boverket har under 1996en
givit handbok för översiktsplaneringut där detta behandlas ingående.en

Regeringen däremot inte beredd införa generell hastighetsgräns främstattvar
med hänvisning till de mycket olika förhållandena innebäratt varierande
förutsättningar och behov begränsa hastigheten.attav

Naturvårdsverket fick uppdraget den l november 1995 utvärderaatt senast
och redovisa de bullerbegränsande åtgärder har vidtagits för minskaattsom
bullerstömingar från motorbåtstrafiken. Av denna framgår de 1 400att av
områden med sjötrañkregleringar finns med stöd sjötrafikförordningensom av
och NVL, fartbegränsningar och motorbåtsforbud beslutade underär senare
år och i mindre fem områdena har bullerän åberopats.procent Detav
vanligaste skälet för trañkregleringar säkerhet. Natuvårdsverkets bedömningär

regeringens uppmaning inteär hunnitatt slå igenom hos länsstyrelsema.
Ett systematiskt arbete med införande fartbegränsningar bullersynpunktav ur

förutsätter enligt Naturvårdsverket omfattande kartläggningsarbeteett som
bedöms till 2 år genomföra.ta attupp

Naturvårdsverket och Sjöfartsverket har i december 1995 utarbetat en
arbetsmall eller checklista för hur länsstyrelser kommuneroch kan arbeta med
åtgärder buller i skärgårdar och inlandsvatten.mot

Sammanfattningsvis kan konstateras något samlat underlag för medatt att
generella metoder begränsa bullerstömingar i de svenska skärgårdama inte
föreligger.

Våra bedömningar och förslag
principiellaVår utgångspunkt skärgårdama påär att sätt t.ex.samma som

fjällmiljön ska kunna erbjuda områden med ringa eller ingen stöming från
motorljud. Beredningen har i tidigare betänkande Hållbar utveckling iett
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sådantförprincipernautvecklat ett1995:100fjällområden SOUlandets
frånbullerstömingamaminskaföråtgärderföreslagitoch attresonemang

därfördelarVifjällvärlden.iområdenavgränsadeoch flyg inomterrängfordon
rernissvarenbullerutredningen,såväluttryck itillkommituppfattningen som- vidtasåtgärderangelägetdetregeringsskrivelsen 1993 attärattdennapå samt — förmotorbåtstrafikfrånstörningarbegränsaforidagutsträckning atti änstörre

särskiltinsjöarskärgårdar ochi ärområdenbegränsadeoch för sombofasta
rekreationssynpurikt.ochVärdefulla från natur-

önskvärdbullemivålågdärområden ärurvaletvidutgångspunktEn enav
kulturavseendekvaliteterochvärden natur,speciellaområdesrespektiveär

värdet. Isäkerställatillbidrarbullemivå attlågoch därfriluñslivoch en
detsammanfallande värden ärfleraföreliggeroftaskärgårdsornråden där det

riksintressen,kanVissabullemivå.låg utgörasäkerställaangeläget attextra en
regionaltområdeninomfinnsbullemivålågbehov även avatt avansermen

blibullerstörda, börñiluftsområden,och ärintresse. Natur-lokalteller som
därmedochbullemivålågåstadkommai syfieåtgärderföremål för att en

ochdialogvarförberörs,Mångakvaliteter.ochspeciella värdenåterställa
ierfordraslokalkännedomgodberördaolikasamspel mellan samtparter

arbetet.
iinstitutenfinns idagsäl,fågel ochfaunan,buller förSkydd genommot

konflikterbullemivå därsäkerställa lågaviktigtdet attNVL. Därutöver anser
oftaangeläget ikan naturreservatmed andra intressen. Detföreligger somvara

bullerstömingarminskabehovfinnasocksåutflyktsmål. kan attDetpopuläraär
strandområdenbegränsade är storellerenstakakring avsomöar, ögrupper

såvälbadplatser,ochNaturhamnarfriluftsliv.rörligtförbetydelse
litendärområdenandrabadplatserkommunala ärnaturbadplatser som

iNaturupplevelsernaturupplevelse.positivtillbidrarbullerstöming en
angelägetdärförkan dettystnad. attHärmedsammanhängerytterskärgården

sammanhållnabullemivå inom ögrupper.säkerställa lågatt en
beslutfattatillräckligt förbefintligt lagutrymme attEftersom är om

iuppmaningregeringensanmärkningsvärtdet tyckaskan attregleringar
förklaring kanregionalt. attEngrad hari liten1993 såskrivelsen omsatts vara

förstkäntallmäntblevregeringsskrivelseniinnehålletinformationen merom
redovisning. DettasinskulleNaturvårdsverketinnan göraår1994, dvs. ett

ocksåNaturvårdsverketvilketsaknades,planeringsunderlagbl.a.medförde att
regeringen.skrivelse tilli sinframförde

regioner,i flerabedrivsarbetesystematiskt t.ex.erfaritVi har ettatt numer
handbok förBoverketsocharbetsmallenVi förutsätterStockholms län.i att

regionalkommunal ochpåarbeteinitieratöversiktsplanering harkommunal ett
följasbörredovisas. Detarbetetviktigthela landet. Detnivå attäröver

därförföreslårviochhearingar, attochenkäterbl.a.fortlöpande, genom
detuppdrag. Dessutom attMiljövårdsberedningen dettaregeringen anserger
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angeläget regeringen tydliggör sin inställningär angående behovetatt attav
begränsa bullerstömingama i skärgârdsområden och inlandsvatten, för centrala
myndigheter, länsstyrelser och kommuner. dettaI sammanhang det viktigtär

tidsgräns då genomförandet förväntas klart. Medatt sätts beaktandeny vara av
den tid kan krävas det gäller fram underlag för beslutnär att tasom samt
samrådsförfaranden, denna redovisning ska ske Vi1999.att senastanser
bedömer det lämpligt den föregås minst hear-ingar.att tvåär Om det dåatt av
skulle visa sig åtgärder för minska bullerstömingamaatt iatt
skärgårdsområdena inte har genomförts, Miljövårdsberedningen attavser
återkomma med förslag på generellt verkande åtgärder.
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VATTENBRUKOCHFISKE8

förslagbedömningar ochSammanfattning av
bibehåller sininomskärsfisketangelägetdethushållningssynpunktUr attär0

denskärgårdsfiskethotetkaraktär.småskaliga Det utgörsmotstörsta av
iöverexploateringföringen riskföreliggervattemniljön.dåliga Det

samverkan mellanidet angelägetvästkustenskärgårdar. Påostkustens attär
konsekvensernautvecklingenföljaoch forskaremyndigheterfiskare, avav

fiskemetoder.olika
viktig delutvecklas tillkanskärgårdi kust ochfria fisketDet aven-

intresseorganisationersåväl kommuneråvilarturistnäringen. ettDet som
tillupphovproblemundanröja deförinformationsansvar att gersom

fångsterkvantifiera såvälunderlag förframbehövskonflikter. Det atttas
fisk.livsmiljöer föridentifiera viktigaförbeståndstorlekar attsamtsom

utvecklas.vattenbruk bör Förmiljöanpassad utvecklingformer förNya aven0
vattenbruketsangeläget såväldetintressekonflikterförebygga attäratt

Översiktsplaner.kommunalabehandlas imiljöpåverkananspråk som
tillfredställande.miljöeffekter interörande ñskodlingamasKunskapsläget är

fiamberördaNaturvårdsverket bör medFiskeriverket och etttaparter
ytterligare forskningbehovetarbeteunderlag. dettauppdaterat För är av

stort.

Skärgårdsfiske8.1

skärgårdsbomas viktigasteområden,fortfarande i vissaochFisket har varit, är
helaliv och därmedskärgårdsbomaspåtagligt präglatnäring. har påDet sättett
denerinrassammanhang bör ocksådettaskärgårdskulturen. I attom

i skärgårdsområden,del har sin hemvistmycketñskeflottan tillhavsgående stor
ostkusten.södra delenBlekinge och påBohuslän,framförallt i av

i snitt1900-talet varje fiskareunder såfisket har ökatiEffektiviteten att
Antaletvid seklets början.gjorde1990,fångar gånger15 än manmer

Även fisketssedan 1945.med 80minskatyrkesfiskare i landet har procent om
fortfarande viktigt.det docktidigarebetydelsefulli dag inte likaroll ärär som

kringliggandeandra ochisysselsättningocksåYrkesfiskare personerger
handel,fiskberedning,redskapstillverkning,verkstäder,näringar som varv,

Varjefisket.omkringserviceverksamhetoch nmttransporter arman
andrasåledes tillmedverkarförsvinner frånyrkesfiskare ävenattortensom

avfolkningen ökar.förlorade ocharbetstillfällen går
växlar kraftigt mellanförfogandefisketstill det kustnärabestånd stårDe som

tillgången påsalthalten ochfrämstSkillnaderna bestårkuststräckor.olika av
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skyddade områden med stabila hydrografiska förhållanden. De topografiska
förhållandena har betydelse då dessa påverkar i högrestor vattentemperaturen
grad breddgraden. Den enda marina betydelse för detän kustnära fisket,art av

lever utmed alla våra kuster, sillen. Låg salthalt förhindrar deärsom
kommersiellt viktiga skaldjuren, blåmusslan undantagen, fortplanta sig iatt
Östersjön. Bland plattfiskama förökar sig skrubbskädda och piggvar i norra
Östersjön, i hela Bottniska viken salthalten förnästan låg. Fleraärmen

bl.a. aborre, gädda, och sik,sötvattenarter, leker i de salthalter rådergös som
från Blekinge och Siklöjan fortplantar sig dock endast i Bottenviken ochnorrut.

Bottenhavet.norra
kustlekandeDe beståndens storlek bestäms främst lek- ochav

uppväxtområdenas storlek och kvalitet. Skyddade, stabila och grunda områden,
lämpliga för rekrytering finns främst utmed kuststräckan Uppland Blekinge,-
i Norrbotten i Bohuslän. förstnämndaDet området specielltsamt är
betydelsefullt för abborre, gädda ocharter gös.som

Många fiskarter, beroende kust och skärgårdäven sötvattensarter, är av
någon gång under sin livscykel. Exempelvis leker torsk och plattfiskar till havs,

Ålen,utnyttjar skärgården yngel. har betydelse för detstormen som som
kustnära fisket i Sverige, leker i Sargassohavet, varifrån larvema efter några år
i Atlanten driver till västkusten glasål. lämpligaNär uppväxtmiljöer vidsom

Östersjönvästkusten fyllts, vandrar de ålar överskottet vidare till ellerugörsom
i Efter 10-15 år i uppväxtområdena återvandrar ålensötvatten.upp ca som

blankål till Sargassohavet,
Tillförsehi till västkusten glasål har avtagit starkt sedan 1950-talet. Dettaav

påverkar västkusten minst, medan Bottniska viken och inlandsvatten påverkas
Åluppvandringen i svenska vattendrag har avtagit fortlöpande sedanmest.

l950-talet och har i det upphört.närmastenu
Fritidsfiske bedrivs både rekreation, sportfiske, föroch skaffa fiskattsom

till det hushållet. Husbehovsfrsket uråldrigt haroch utgjortär ettegna
komplement till självhushâllet. harDet omgärdats med restriktioner i varierande
omfattning. Strandägarens till fisket har, liksom i varit denrätt sötvatten,

Östersjökusten.förhärskande principen utmed västkustenPå har det sedan
länge funnits för alla fiska ostronñsket tillhör dock strandägaren.rätt att
Sedan 1970 det tillåtet fiska med såväl handredskap rörligt redskapär att som

ÅrLex. nät Norrlandskusten,utmed dock lax. blev handredskaps-1985
fisket på enskilt fritt också utmed ostkusten.vatten

Sportfrsket mycket utbrett i landet. undersökningEn SCB från 1990är av
visar 2,2 miljoner svenskar mellan 18 och fiskat74 är någon under dengångatt

tolvmånadersperioden. Antalet ñsketillfallen miljoner,26 dvs. i snittsenaste var
tio gånger Kusten och Skärgårdarnas betydelse för sportñsket visasper person.

300 000 fiskare enbart hade tagit sin fångst i havet och 600 000att attav ca ca
någon hade gjortgång det. Resultatet tmdersökningen indikerar attav
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fångsteryrkesfiskets20andel procentfritidsfiskefångstens menutgör runt av
förståtordeSportfisket merpartentillfrån t.ex.varierarandelen art.stort artatt

aborre.gädda ochsötvatten/brackvattenoch arterlaxfiskarfångsten somavav
ochtorsksaltvattenfiskargällerdetheltdominerarYrkesfisket när som

plattfisk.
beskattanämligenfisket,syftet medsjälva attföljernriljöeffektviktigtEn av

detinombalansförskjutningartillledakanBeskattningeneller flera arter.en
fåglar ochfiskätandet.ex.högreBåde djurarterekosystemet.akvatiska upp

förhindrapåverkas. Förkanbottenfaunan attnäringskedjan t.ex.ned ilängre
fångskvoterstorlek,rörande minstaregler,därföröverexploatering finns t.ex.

nationellamedräckeroftast intedetvandringfiskarters gör attMångaetc.
till.överrenskommelser måsteinternationellaregler utan

utrotningrisk förtillnormalt inteÖverexploatering lederFiskbestånd avav
fisketrycketallmänhetÄven ifisketbegränsningar avtarenskilda utanarter. av

denundantagnivå nås. Ettdenna ärskäl innanekonomiskaochpraktiskaav
efterdimensioneratÖstersjön fiskehårtdrabbas äri ettvilda laxen somavsom

isituation råder Vänern.liknandeodlad lax. Enförekomstenden rika av
lekplatser,iordningställandeformer,olikaFiskevårdsåtgärder i t.ex. av

vidmakthållaviktiga förvandringshinder attundanröjande ärutsättning, etc.,av
omfattandeförkostnadernatäckafiskebestånd. Förlångsiktigt skattbara att mer

allmäninförandehösten 1995regeringenföreslogfiskevårdsâtgärder enav
förklaratharregeringentillbaka attdragitsFörslaget harfiskevårdsavgiñ. men

fråga.dennaiåterkommade senareavser
ungfisk inomdelsmålartema,fiskarterandradelsBifångster änav
bifângsterfisket. Storainomproblemgenerelltmålartema avstortär ett
beståndetfiskbarasviktandedetrekryteringen tillungtorsk försvårar avt.ex.

utfördaÖstersjön. undersökningarresultatHittillsvarandetorsk i avav
beroende påbl.a.kraftigt,varierarbifångstematyderFiskeriverket på varatt

oftastdeproblemBifångster attfisket bedrivs. ävenhuroch utgör ett genom
övergödningen.tillbidrardärmedi havet ochtillbakaslängs

begränsade.sarmoliktsvenskaidäggdjurfåglar ochBifångstema vattenärav
Enligtdnmknar.ochifångasmöjligen tumlareundantagetEnda är garnsom

dettatumlare drunkna på runt100 sättbedömningar kanpreliminära uppemot
begränsadetanke påtal medhögtvilketvarje år, stammenskustervåra är ett

storlek.
förmålenmångfaldbiologiskStrategi för natur-1993/94230 ärEnligt prop.

och derasskaldjurochfiskområdefisketsmiljövården inomoch att
bestånd.reproducerandenaturligtlivskraftiga,iska bevarasnäringsorganismer

väsentligtlandet.fiskarter i Detallaslå vaktbl.a. ärinkluderasdettaI att om
principbetydande.fall Ii mångaeftersom deninomartsvariattionen ärbevaraatt

Fiskeripolitiska1993/94:158,ifinnsformuleringarlikalydande prop.
mal pekas Detochflodkräftabevarandet lax, ut.särskiltpropositionen, där av
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anfördes nämnda bör bli föremål för åtgärder inom föratt arter ettramen
handlingsprogram för upprätthållande bestånd hotade, akvatiska arter.av av

Som följd ovanstående regeringen 1994 Fiskeriverketen av gav sommaren
i uppdrag med utgångspunkt i de riksdagen godkända målen föratt, fisketav
och miljön, utarbeta aktionsplan för miljöfrågoma inom fisket. Planen skulleen
enligt beslutet åtgärder, syftar till bevara biologisk mångfald ochattange som

hållbart nyttja de biologiska fiskeresursema.att Hösten 1995 presenterade
Fiskeriverket omfattande aktionsplan innehållande mängd förslag. Efteren en
remissomgång bearbetas den för närvarande inom regeringskansliet.

Våra bedömningar och förslag
Fiske innebär utnyttjande i huvudsak naturligt Denett system.av
grundläggande principen för uthålligt fiske därför resursutnyttjandetett är att
inte överstiger ekosystemets produktionsförrnåga med hänsyn till detagen
naturliga fluktuationema i yrkesmässigaDet skärgårdsfisket bedrivssystemet.
normalt småskaligt det storskaliga och industriellt prägladeänmer mer
utsjöfisket. Det enligt vår uppfattning viktigt förblirså bådeär vad det gälleratt
metoder och f°angstorlekar.

det gällerNär det egentliga skärgårdsfisket bedrivs yrkesmässigt harsom
den uppfattningen det inte föreligger någon risk föratt överutnyttjande inom
ostkustens skärgårdar. Huvudproblemet istället den dåliga vattemniljön ochär
stömingama i grundområden vilket inte bara hotar skärgårdsfisket utan även
utsjöñsket. Detta också huvudproblemet på västkustenär det finns härmen
också anledning följa utvecklingen det gäller konsekvensernaatt fisketnär av
inomskärs.

Från forskarhåll har uttryckts för vissa fiskemetoder och fisketsoro
omfattning, i Bohuslän, och föreslagit begränsningar, bl.a.t.ex. införandenorra

lokala ñskekvoter. Yrkesfiskama däremot regleringar deattav utöveranser
finns idag obefogade. Det naturligtvis intresseär förär störstasom av

yrkesfisket inte bestånden fisk och skaldjuratt överexploateras utan attav
fisket präglas långsiktig hushållning.

Vi har i kapitel hävdat5.4.2 behovet marina bl.a. i Koster- ochreservat,av
Väderöfjorden har mycket höga marina naturvärden samtidigt detsom ärsom

viktig plats för yrkesfisket i Norra Bohuslän. Vi vill understrykaen att
bildandet marint sig i Kosterfjorden ellerett någonreservat,av annanstans,vare
inte ska innebära förbud fiske. detNär gällerett Koster- ochmot
Väderöfjorden med sina föreskrifter böratt godreservatetanser ge en
möjlighet reglera såväl fiskemetoder ñskekvoter tillatt skydd för bl.a. detsom
småskaliga fisket har hemmaharrmar i Norra Bohuslän. föreskrifternaHursom
ska detaljutformas fråga för länsstyrelsen, Fiskeriverket,är fiskarnasen
organisationer berörda yrkesfiskare. Bland de viktigaste förslagensamt som
förts fram hör:
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för främjahade tidigaretill det läge denbör flyttasTrålgränsen attut-
för bottnarna.väsentligt skonsammarehavskräfta vilketburñsket efter är

inom områdetfrskekvoterinföra lokalaMöjligheterna att genom-
berördaFiskeriverket i samråd medbör utredaslicensgivning närmare av

Skottland ochflera länder, Nyalokala licenser finns iSådana t.ex.parter.
det lokala fisket kaneffektiva.visat sig FörZeeland, och har att gynnavara

sinharde till fiskelag 20utformas så procentsystemet attt.ex. som avges
överlåtelsebara förskulle kunnaområdet. Licensemafångst inom att gevara

till god beståndsvård.ekonomiskt incitamentett
för skonatråla grundare 50inte tillåtetbörDet attän meterattvara0

vilket innebär trålentråldjup för fartygetgällerbottrrarna. Idag 50 attmeters
områden.i grundarekan användas

mellankontakten och dialogen stärksdet viktigtVi åratt attanser
utveckla ñskemetodema.i syfte Ettyrkesfisket och forskarna gemensamtatt

dettaselektiva fångstrnetoder. Genomområde utvecklingenviktigt är av
minskadeåstadkommas mellankan avvägningutvecklingsarbete rätten

alltför effektiv specialisering målaiten.ochbifångster aven
fångsterna till centrala ellermöjligheter till avsättningFörsämrade störreav

Skärgårdarnas yrkesfiskare, kanskemedfört mångauppköpare har att av
hand och berederoch vid insjöarna,framförallt ostkustenpå tarnumera om

Även vidtagas,här borde olika åtgärder kunnarökning m.m. sin fångst.egen
sådanstödfomrer, för bibehålla och utökaför olikainom EU:s attt.ex. ramen

verksamhet.
Östersjökusten infördes 1985,handredskapsfrsket utefterdet friaNär trots

konkurrenshårda innebar detta ökadyrkesfiskets mycket protester, omen
möjligheterna till fritt fiskeostkustens skärgårdar. Samtidigtñskeresursen i är

därför nödvändigtvärde för miljontals människor.mycket Det är attstortav
fortfarande finns.undanröja de konflikteransträngningar förgörsstora att som

trampskador, eldning, nedskräpning,fastnat i fasta redskap,Fiskedrag som
ihäckningsperioden, körning med båtfågellivet understörning av

undvikas.försommar företeelser måstegrundområden under vår och Härär som
informationsansvar från såväluppfattningföreligger enligt vår ett stort

från fritidsñsketstill kommuninnevånamakommunerna som
lösas kan också det fria fisket utvecklasintresseorganisationer. problemenKan

viktigareför bofasta inom för allttill tillgång deäven ramen enen
till hösten.förlängningoch innebära angelägenskärgårdsturism säsongenaven

skaffa sigutredningsarbete på svårigheternaVi har under vårt stött att en
inom såväluppfattning bestånd olika fångsterkvantitativ arter,om av

värdefulla livsmiljöer.fritidsfisket, förekomst och hotyreksñsket motavsom
sin aktionsplanföreslagit inom dessa områden iFiskeriverket har bl.a. insatser

vill vikten detta arbete kanbiologisk mångfald. Vi understrykaför attav
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komma tillstånd.

8.2 Vattenbruk

Vattenbruk, i första hand fiskodling, kan viktigt bidrag till denutgöra ett
bofasta skärgårdsbefolkningens ekonomi. Särskilt under 1970-talet ansågs
utvecklingen vattenbruk intressant utkomstkälla för kustområdenasav som en
glesbygder och företag fick olika former etableringsstöd. Under 90-taletnya av
har den optirnistiska dämpats beroende bl.a. lönsamhetsproblempå ochsynen
miljökonflikter. Förbättrad produktionskontroll och miljömässigt bättre foder
har dock medfört de relativa utsläppen från fiskodlingar minskat betydligtatt
främst vad gäller fosfor.

Av 200 ñskodlingar i Sverige 60-tal kustbaserade. Dessaär ettca
producerade 1994 400 ñsk2 färskvikt vilket 40ton utgör procentca ca av
den totala mängden odlad ñsk i Sverige. Totalutsläppen denna produktionav
enligt inlämnade miljörapporter för 1994 har Naturvårdsverket beräknatsav
till 17 fosfor och 135 kväve. Utsläppen sker framföralltton tonca ca genom
exkretion från fiskama foderrester. Musselodling endast möjlig påsamt
västkusten kan effekter på botten under odlingen ansamlingge genom av
fekalier och skalrester. musselodlingarI sker ingen utfodring musslornautan

sin föda frltera naturliga organismer fråntar att ut vattnet.genom
Sett i relation till de totala utsläppen närsalter till våra kustvatten spelarav

utsläppen från vattenbruket i nuvarande omfattning marginell roll. siktPåen
kan oönskade regionala effekter inte uteslutas från anläggningarstora som
lokaliserats till lägen med god vattenomsättning dvs. utspädning kan fördröjaen
registrerbara miljöeffekter. Lokalt kan emellertid miljöpåverkan bli betydande

anläggningen lokaliseras till områden med dålig vattenomsättning eller medom
sedimentationsbottnar. På sådana platser kan restproduktema gödningseffektge

det blir syrefria förhållanden under odlingskassama och i närbelägnasamt att
djuphålor. påverkarDetta såväl fiskodlingen övrigt och djurlivväxt-som
negativt. Vid sidan utsläppen närsalter kan spridning sjukdomar ochav av av
genetisk smitta odlad fisk kommer fii till vilda fiskstammar utgöra ettsom
hot.

Sverige kan ha restriktiv hållning det gäller tillståndsgivning försägas nären
ñskodling jämfört med andra länder. Motiven för detta främst rniljöskälär men
konflikter kan filmas andra intressen, sjöfart, landskapsbild,även gentemot t.ex.
rörligt ñiluftsliv sistnänmda gällerDet andra former vattenbruk,etc. även av

musselodling. Prövning ansökan tillstånd för etablera anläggning fört.ex. av om
kassodling fisk sker fiskelagen och miljöskyddslagen. Någonmotav
förprövning enligt miljöskyddslagen krävs dock inte för musselodling.

Under det året har ñskodlingens miljöeffekter diskuterats alltsenaste
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Mångainsjöar.odling idethand harförstaforskarsamhället.i I rörtintensivare
mycketochtillfyllestbedömningsunderlag inte atttillgängligt ärhävdar att

påodlingsvolymökadmedgeskulle kunnaunderlagbättretyder på att ett
néirsaltbelastningssynpunkt. Dennaåtminstonelokaliteter,lämpliga sett ur

vattenbrukare.aktivamyndighetersåvälblandosäkerhetskapardebatt som

förslagVåra bedömningar och
denbreddamöjlighetviktigvattenbruk/ñskodling kan attSamtidigt vara ensom

viktigtskärgårdar detiochutefier kustenfastboende ärforbasenekonomiska
vidmotverkar insatservattenbruket inte görsmiljönieffekterna somatt av

finnaangelägetdetdärförVi atttill närsaltläckage. ärkällor attandra anser
haranslutningenvattenbruket. EUutvecklingmiljöanpassadformer för aven

miljöanpassadMedfiskodling.etableringtill stöd förmöjligheterinneburit av
foderodlingsteknikensjälvaodling,försåväl valutveckling artavavser

påföretagsstrukturensjälvadvs.storlek,odlingamasetc. samt
fiskodlingsverksamheten.

fiskodlingenssåvälangelägetdetintressekonflikterförebygga attärFör att
kommunalai denbehandlasmiljönpåverkan påanspråk som

föröversiktsplanfördjupadmedbefogatöversiktsplaneringen. kanDet envara
tydliga.särskiltmotstående intresseneller därkänsliga områden ärsärskilt

förinommed BoverketsamverkanNaturvårdsverket har i ramen
kan44961996, Rapportvattenplaneringsarbetet utarbetat rapport somen

detta arbete.vägledning förtjäna som
fiskodlingamasrörandekunskapslägerådandeuppfattningEnligt vår är

initiativdedärför viktigttillfredsställande.miljön inte Det atteffekter på är som
och odlaremyndigheterforskare,diskussion mellantillhar tagitsnyligen en

medtillsammanssektorsmyndighet,ansvarigFiskeriverket,fortsätter. som
uppdateratframbörberördaNaturvårdsverket och etttaparter

samlad miljöanalysdetangelägetbedömningsunderlag. Det görsattär aven
miljönmarinadenbetydelse förVattenbruketsmiljöeffekter.fiskodlingens

Östersjön börmiljötillståndet ibetydelsen förochkustavsnittutefter olika
andrafrånnärsaltutsläppmed effekternajämförelseanalyseras. En av

börinsatserFoUavloppsverk bör ocksåjordbruk och göras.verksamheter som
tillåterunderlagförbättratföroch fördjupasintensifieras att ett mersom

huruvidatillställningstagandeneventuellabedömningar ochpreciserade
närsaltlcällorandratillsärbehandlas i relationmiljömässigt ska kunnañskodling

tillämpasförsiktighetsprincipenbörTills vidarevilka grunder.fall pâoch i så
miljöskyddslagen.enligtfiskodlingartillståndsprövningsamband medi av

miljöbalkeninföraskande miljökvalitetsnormernåFör voreatt genomsom
bedörrmingsunderlag kundeuppdateratarbetet medfördeldet ettstor omen

rörandeNaturvårdsverket,inompågående arbetemedsamordnas
utredningpågåendemedVattenkvalitetbedömningsgrunder för samt om
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avrinningsormådesvisa genomförandeplaner.
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NÄRINGARAREELLA9

förslagbedömningar ochSammanfattning av
skärgårdenexistera ijordbruk fortsätterlevandevikt attDet är att ettavo

denbevaradels förkulturmiljövården,ochlandskaps- attdels för
mångfalden.biologiska

skärgårdama,ibefolkningenjordbrukandebistå denangelägetDet är atto
EU-stödet kanmöjlighetermed debl.a. ge.som

marginelltskogsproduktionSverigesförSkärgårdsskogsbruket ettger0
kompletteringssysselsättning harsysselsatta få. Somantaletochtillskott är

vilkenbefolkningenbofastaför denbetydelseskogsbruketdock
skärgården.ibo kvarmöjlighetkandärigenom attges

Jordbruk9.1

Bakgrund
Odlingslandskapet ikulturpåverkad.skärgårdarnaimarkendelarStora ärav

och sinkulturpåverkansinsin höjdpunktnådde störstaskärgården största-
Därefter harandra världskriget.detsekelskiftet och framemotvidutbredning -

försvunnit.till delarkraftigt ochdecennier krymptdet någrapå stora
inte fårkulturarvviktig del vårtskärgårdamaiOdlingslandskapet är somaven

för framtiden.utsträckning bevarasi rimligdet måsteförlorat utan
tillsyftade bl.a.lades fast år 1967jordbruketriktlinjer för attDe som

jordbruksföretag. Ieffektivatill byggajordbruket ochrationalisera att upp
beskrivsskärgårdsornrådenainomåtgärder1975/76:88propositionen om

försörjningsunderlag förtraditionellt väsentligtskärgårdenjordbruket i ettsom
emellertid minskatomfattning hadebefolkning.ostkustskärgårdarnas Dess

litetskärgårdenArealunderlaget iårtiondena.väsentligt under de senaste var
tillräckligtblihade inte kunnatdålig. Enheternaarronderingen oftaoch stora

Jordbrukettillräcklig utkomst.sysselsättning ochfullinnehavaresinaför att ge
fiskefrämst ochmed verksamhet,kombineratdeltiddärför påbedrevs arman

anslutning tillsysselsättning ioch på årskogsbruk, somsenare
och turism.iiitidsbebyggelse

huvudsakligträdgårdsskötseljordbruk ochharAntalet sompersoner som
Årlandförbindelse. 1990fastinte påinkomsstkälla stort öar utanär numera

yrkesverksammadeeller drygt 2det sig 350rörde procent avpersonercaom
dess helhet.för landet idensammaAndeleni skärgården. är som

glesbygd ibor i påmellan demenbartjämförelsen öarOm görs resp.som
hälften så hög.skärgården år 1990jordbrukare iandelenhelhetlandet varsom

skärgårdar medvariationer. mångaregionala Idock betydandeförekommerDet
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relativt liten befolkning har jordbruket mycket betydelse. Stockholmslstor
skärgård andelen liten det sig ändåär hundra irör övermen om personer som
huvudsak försörjer sig inom jordbruket på öarna

aktuellaDen situationen.
Skärgårdsjordbnücet många mycket arbete iettses av numera som
landskapsvårdande syfie. Stöd till jordbruket för sådana uppgifter oftaär en
förutsättning för fortsatt djurhållning eftersom lönsamheten förär svag
köttproduktion i skärgården. På detta bevaras också värdefull ochsätt natur-
kulturmiljö.

1990 års livsmedelspolitiska beslut förutsågs kunna medföra stora
förändringar i odlingslandskapet. Medel anslogs därför till landskapsvård för

bevara vissa nationellt värdefulla miljöer.att Medlen för landskapsvård är
avsedda för hävd odlingslandskap där det finns natur-och kulturmilj övärdenav

nationellt intresse. Ersättningen ska i första hand förutgå områden harav som
helhetsvärden och då till aktiva jordbrukare med djurhållning och betesdrift och
förutsättningar för fortsatt jordbruksdrifi samtidigt det finns risk för attsom
värdefulla delar produktion. Skärgårdsjordbruken torde i falltas många inteur
uppfylla förutsättningarna för erhålla detta stöd.att

Särskild ersättning kan länmas för naturvårdsåtgärderäven i
odlingslandskapet NOLA. Syftet med dessa medel vidta åtgärder i detär att
traditionella odlingslandskapet för bevara dess värdefullaatt mest
hävdberoende miljöer, främst betesmarker. NOLA-medel kan också användas
i områden där den långsiktiga ekonomiska bärkrañen i jordbruket inte är
tryggad. Ersättning kan förutgå relativt små och isolerade objekt medan
landskapsvårdsersättningen ska användas för hela gårdar eller byar. NOLA är
bl.a. aktuellt för skärgårdsjordbruk.

Bevarande den biologiska mångfaldenav
Sverige har anslutit sig till konventionFN:s biologisk mångfald. På uppdragom

regeringen utarbetade Jordbruksverket Aktionsplan för bevarande ochav en
hållbart nyttjande den biologiska mångfalden publicerades i oktoberav som

Även1995. andra sektorsmyndigheter med anknytning till biologiska resurser
hade samtidigt regeringens uppdrag fram motsvarande aktionsplaner inomatt ta
sina speciella områden.

Jordbruksverket anförde bl.a. i sin plan jordbrukets markanvändning,att
hävd och brukningsmetoder berör olika markslag, åker, betesmarkäng, etc.
Varje sådant markslag innehåller oftast flera ekosystem och biotoper. Hävdens
mycket betydelse for den biologiska mångfaldensstora artsamrnansättning och
mängdförhållanden hos de enskilda vetenskapligt belagd. Likasåarterna är att
håvdslag och hävdkontinuitet har betydelse för variationen inom arterna.
Odlingslandskapets biologiska mångfald resultatet samspelet natur-kulturär av
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regionema.kulturgeografiskaochoch debygdengården, byn,helainom natur-
ha sinhelstborde alltsåbevarandeÅtgärder mångfaldensbiologiskadenför

komplexadekunskapVårhelheter.i dessautgångspunkt om
mångfaldenbiologiskaför denförutsättningarnaorsakssammanhang styrsom
begränsad.emellertidlandskapsavsnitteller ärhela byarinom störreännu

gällerdetgripbar dålättareochbådekunskapvår störreDäremot är
ochidentifieralättamarkslagenolikamarkslags/biotopnivån. De är att

äldrebeträffandedokumenteradhävd välochbrukning ävenDeras äravgränsa.
markslag.enskiltvarjespecifik fördessutomHävdentider. är

mångfaldbiologisktillmiljöstödstrukturfonder och E UrsE U:s mm
socialaekonomiska ochdenökastrukturfondermedSyftet EU:s är att

medoch undvika Europamedlemsländerna storamellansamhörigheten ett
miljardercirka 13delSverigesdet förhandlarskillnader. Totaltregionala om

ochutvecklingfrämjaföranvändasska1999under 1995åren attkronor som -
arbetstillfällen.flerskapatillväxt samt

geografiskamålenmål.olikamellan Trefördelas ärStmkturfondsmedlen av
industnregionermål 5b ochlandsbygdglesbygd mål 6,beröroch som

mål 5b-mål 2.Tillarbetslöshetmedtillbakagångindustrielldrabbats storav
ochlandförbindelsefasti Sverigeallaskärgården d.v.s.hörområdena utanöar

mål finnsgeografiskadessa treboende befolkning. Förutomfastmed
finansierarlandet.hela Dessutomberörochhorisontella mål 4 5a som--

gemenskapsinitiativen.de kalladestrukturfondema så
utvecklinginfrastrukturprojekt,tillanvändasstrukturfonder kan bl.a.EU:s

ochkulturinominitiativtill lokalastödmedelstora företag,och t.ex.småav -
effektiviseringkompetensutveckling,produktutveckling,satsningar påturism - ochinternationaliseringmiljösatsningar,fiske,skogsbrukjord- och samtav

gränsregionalt samarbete.
nationellatill dekomplementhuvudsakistrukturfonder skaEU:s somses

därförskaEU-medlenregionalpolitiken.inomsatsningar görssom
till vissmedeloffentligasvenskaandelmed minst lika samtkompletteras stor

medel.del privata
företag, kommuner,strukturfonderfå delkan EU:s är t.ex.De avsom

utvecklingsbaramedoch privatpersonerföreningarorganisationer,lantbrukare,
ochhar kvalitetprojektenförutsättningviktig attprojekt.och Enidéer är att

sysselsättning.kan ökadtillväxtutveckling ochtillsyftarinsatserna som ge
utvecklingsplanerregionalade upprättats.fattas utifrånBesluten som

ocholikasedanUtifrån den harstrategi formulerats.harplanernaI programen
beslutsunderlagalltså dettadelprogram/åtgärder formulerats. Det utgörär som

strukturfonden.medel frånfördelningvid av
till produktionjordbrukaremiljöstödSyftet med uppmuntraär att somen

förstärksochkulturmiljövärden bevarasochbiologisk mångfaldleder till att
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och miljövänliga produktionsforrner i jordbruket ökar i omfattning. Syfietatt
alltså med stöden slåtterängar, betesmarker och värdefullaär ochatt natur-ge

kulturmiljöer skötsel från naturvårds- och kulturmiljösynpunkt.rätt Medsett
skötsel i detta fall sådan skötsel bevarar och förstärkerrätt menas en som

markemas höga hävdgynnade biologiska mångfald samtidigt markemassom
kulturmiljövärden bevaras och tydliggörs.

Stöden kan länmas i hela Sverige. Stöd länmas endast för sådana åtgärder
utförs inom jordbruksskiñen. Med jordbruksskifte i detta fallsom ettavses

sammanhängande område åker- eller betesmark där jordbrukareängs-av en,odlar enda gröda. Grässvål inom eller betesmark räknas i dettaängs-en en
sammanhang gröda.som

beslutEtt stöd gäller for period fem år. Ansökningar stödom en om om som
gjordes våren gäller1996 perioden 1996 2000. Miljöstöd kan inte lämnas för-

iareal arealersättningsprogram.EU:s Miljöstöd länmas heller inteuttagen för
mark omfattas omställnings- och anläggningsstöd enligt det svenskasom av
omställningsprogrammet. Detta pågick till den 30 juni 1996.program

jordbrukareFör har avtal NOLA och landskapsvård ska kunnaen som om
få miljöstöd måste brukaren från och med 1996 avstå från varje anspråk på att
få NOLA- eller landskapsvårdsersättning.

RAÄRiksantikvarieämbetet har framhållit möjligheten för jordbrukare att
RAÄerhålla stödEU- for vård värdefulla och kultunniljöer. påpekarnatur-av

kulturmiljön måste helhet där byggnader,att anläggningar,ses som en
markanvändning och vegetation ingår. Markanvändningen innefattar åker,
slåtter- och betesmark skilda landskapselement inklusive fornlämningar, som
har betydelse for odlingslandskapets innehåll och karaktärMotiv för stödjaatt
skötsel värdefulla kulturmiljöer är attav man:

hejdar igenväxning fornlämningar0 av
bevarar traditionell, kulturhistorisk jordbruksbebyggelse0
bevarar lokala och regionala särdrag-
skyddar och bevarar spåren efter viktiga äldre skeden i jordbrukets historia.-

Lokal produktion lantbruksprodukterav
SkärgårdshandlamaI och den lokala produktionen från projektetrapporten

Dagligvarufärsörjning Stockholms skärgård vid Kulturgeografiskai
institutionen vid Stockholms universitet har Magnus Sarmebro sammanställt 37
intervjuer med skärgårdshandlare. Sannebro har sökt handlarnasutröna
inställning till sälja lokalt producerade hälftenDrygt handlamaatt varor. av

det finns intresse från i första hand fntidsboende,att båtfolkett stortuppgav
och båtluffare handla lokalt. Undersökningen visar det i första handatt att är
de åretruntöppna affärema säljer lokala skärgårdsprodukter.som

volymmässigtDen delen grönsaker, potatis ochstörsta utgörs ägg.av
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det finnsdåbästförutsättningarna påleveranserBeträffande är sommaren,
exempelvis affärenmöjliggörvilkettvärförbindelser i skärgårdenftmgerande att

fallNämdö. någraodlare Ioch från pågrönsakerkan köpaSvartsö ägg en
skalaproduktion i litenanställdadebutiksinnehavaren eller någonhar egenav

problem i dettajordgubbar.och Ettbutiken grönsaker,säljs i äggt.ex.som
ska skördasoch grönsakerhandlare fruktenligtsammanhang attär en

skulle viljahandlareför högtryck. Enförsäljningen i butiken gårsamtidigt som
förskördar,skulle tidigareväxthusodling, vilketsatsning påökad attgese

förvidare bl.a. problemenSannebro berörturistinvasionen.fångabättre upp
svårigheterAndraslaktmöjligheter i skärgården.kötthanteringen och bristen på
osäkra, föroregelbundna ochuppfattasframkommit leveransernaär attsom

direktförsäljning tillskärgårdsproducentemasinköpspriserhöga samt att egen
fåoch kan på sågårdsförsäljningbönder har i dagkunderna. sättMånga egen

handlare.få de sålde viavad de skullehögre pris änut ett enom
skärgård,i Stockholmssannolikt, åtminstonevisar detSarmebros attrapport

lokalt framställdaavsättningen förförbättramöjligheterskulle finnas att
jordbruket.förbättrad grund fördärmed skapalantbruksprodukter och en

Våra förslagbedömningar och
Även betydelseSverige totalt ringahar forskärgårdsjordbruket i dag settenom

jordbruk harfortsatt levandeundervärdera det värdebör på intet ettsättman
därmed öppenhetenodlingslandskapet ochnaturligt bevaraför på sättatt ett

vikten det skapasMiljövårdsberedningen vill betonai landskapsbilden. attav
kunnadjurhållning allt framgent skajordbruk medförutsättningarsådana att

skärgårdsområdena.existera inom
jordbruket ihittills betalats tilldet EU-stöduppenbartDet utär att som

urspnmgligen avsågs.hañ den effektfall kanske inteskärgårdama i flera som
byggande stängsel.betalats tilloproportionerligt mycketharSå utt.ex. av

kanområdendet kan finnas andraMiljövårdsberedningen att varasomanser
iskärgårdsjordbruket,stödja inomkanske angelägnaväl ochså t.ex.attmer

mellanellerekonomibyggnader öar.transporter

Skogsbruk9.2

skärgårdsskogAllmänt om
i dei havet ochskogsmark dels påskärgårdens skogarMed öar storaavses

dels strandskog längsMälaren och Hjälmaren ochinsjöama Vättern,Vänern,
insjöarna.deoch vidkusterna stora

Sverige helhet deninte och förSkärgårdens skogar ärär stora som
emellertiddetmarginell betydelse. de fastboende kanavkastning de Förger av

eller inte.i skärgårdenmöjligheten bo kvarskogen avgör attsomvara
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Skogstillståndet i skärgårdarna har tiderna varierat med det ellergenom mer
mindre intensiva markutnyttjandet bedrivits skärgårdsbefolkningen. Vidsom av
sekelskifiet många skärgårdsomräden hårtt.ex. huggna ellervar nästan
trådlösa. Då transportsituationen och avsättningsläget för skogsproduktemavar
till skillnad från i dag bättre för skärgârdsskogen jämförtavsevärt med många
fastlandsskogar.

dagI skärgårdsskogama betydligtär välbestockade och kanmer vara en
bidragande försörjningskälla i levande landsbygd samtidigt det oftaen som
finns höga naturvärden och områden har betydelse för ñitidsboendestorsom
och det rörliga friluttslivet. På grund virkeskvaliteten i allmänhet någotatt ärav

i normala fastlandsskogarsämre än awerknings- ochsamt att transport-
kostnadema blir höga skogsskötselaktivitetema normalt relativt låga.är För att
stimulera sysselsättningen lämnade landstinget i AB-län under 1980-talet
transportstöd för virke avverkades i skärgården.som

I mitten 1980-talet det högkonjunktur i skogen ochav var
awerkningsaktivitetema ökade inom skärgårdsomrâdena. Speciella färjoräven
för avverkningsmaskinertransport och detstörre awerkade virketav
utvecklades. En opposition uppstod vid denna tid det på vilketsättmot
skogsbruket bedrevs. Skogsstyrelsen därför initiativ till åtgärder för fåtog att
till stånd återhållsamt och skonsamt skogsbruk,ett både med hänsynanpassat
till lokala naturvärden, landskapsbild och rekreation tillsamt ägamas
möjligheter utnyttja skogen för virkesproduktion.att

Projektet "Skärgårdsskog ekologi och skötsel"-
Detta projekt bedrevs Skogsstyrelsen i slutet 1980- och början 1990-av av av
talen och finansierades med särskilt medel. ingickDär bl.a.avsatta :

Speciella naturvårdsinriktade skogsbruksplaner s.k. SkärgårdsNisp.-
Kostnadsfri detaljplanering från skogsvårdsstyrelserna till objekt i-
skärgårdsskog Ävenanmäldes till slutawerkning. gratis rådgivning isom
samband med gallring har kunnat länmas.
Särskild policy för skogsbruk i skärgård fram i samråd medtogs0
länsstyrelserna och skogsbruket i skärgårdslänen.
År 1991 boken Skärgårdsskog Ekologi och skötselutgavso av-
Skogsstyrelsen. Den framställdes i samarbete med Naturvårdsverket,
Riksantikvarieämbetet och Nordiska ministerrådets skärgårdsprojekt och
behandlar den anledningen finska förhållanden.ävenav

för bofastKurser skärgårdsbefolkning alternativa skötsel- och- om
drivningsmetoder, småskaligt skogsbruk m m.
Till ledning för skogvårdsstyrelsemas fältpersonal sammanställdes etto
särskilt häfte Skärgårdsskog med allmärma riktlinjer för skogsskötsel i
skärgårdama.
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och kultur-olikautbetalats tillstödprojektet harVid sidan natur-av0
miljövårdsåtgärder i skärgården.

Skärgårdsskogsbruket dagi
landförbindelseÅr fastpåbosattahade endast 401990 öar utanpersoner

UppsalaStockholms,Endast iförsörjningskälla.huvudsakligskogsbruk som
huvudsakligskogsbruketförekomSkaraborgs län Vänemoch som

således1990-taletPåenstakaför någon ärförvärvskälla än person.mer
kompletterandeenbartflesta fallskärgårdsområdena i deiskogsbruket en

000närvarande 140förjämförelse kaninkomstkälla. Som ärattnämnas ca
skogsbruket.inomarbetar33 000skogsnäringen,verksammaisvenskar varav

skärgårdsskøgNaturhänsyn i
aktionsplan förutarbetauppdragregeringensSkogsstyrelsen ñck år 1994 att en

aktionsplanen skaEnligtskogsbruk.uthålligtmångfald ochbiologisk
naturgeografiskai lämpligain länetvarje län delaSkogsvårdsstyrelsen i

respektive kommeri länskärgårdsområdenakan förutsättasregioner. Det att
identifierasskaregion. regionernasådan För naturtyperatt somm.m.vara en

förformulerasförstärkas. Mål skaellerbrist och bör bevarasdet råder på som
förändringar. föreslåstill åtgärderFörslagönskaderiktning och takt föratt ange

de målen.för nå uppsattaatt
ochplanerad informations-Skogsstyrelsenlandskap"Rikare är en av

genomförandenödvändig förbedömsutbildningskampanj avsom
kunskapsnivån bådetill ökaoch syftarfor biologisk mångfaldAktionsplanen att

lämplig avvägningInriktningenoch skogliga tjänstemän.hos skogsägare är av
till demed hänsynoch miljöhänsynmellan virkesproduktionskogsskötsel

omfatta behovetKampanjen kommeri landskapet.lokala förhållandena även att
mångbruk skogen.ochsamverkan mellan skogsägare avav

s.k.län utgjordetidigare i vissaskärgårdsskogenbörDet attnoteras
anmälanvilket innebarskogsvårdslagen,områden enligttvåmånaders att om

i förväg ochmånaderSkogsvårdsstyrelsen skulle lämnas 2tillawerkning
till länsstyrelsen.vidarebefordras

förhelaSkogsvårdsstyrelsenskogspolitik harEnligt 1993 års ansvaret att
olikamed hänsyn tillawerkningarnaanpassningundersöka behovet av av

avverkningsanmälningar ska lämnasoch allaenskilda objektomständigheter på
sambandawerkning.veckor före ISkogsvårdsstyrelsentill startsenast sex av

vilken hänsyn hanredovisaskogsägaren ocksåmed avverkningsanmälan ska
vid avverkningen.kulturmiljöntill ochnatur-att taavser

Mål för skogssektorn
sina1993 harriksdagen fattade beslut årskogspolitikDen omsomnya

biologiskKonventionenSkogsprincipema ochi blandutgångspunkter annat om
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mångfald. jämnställdaTvå mål ställdes då för skogsbruket, miljömålettupp
och produktionsmål.ett

Miljömålet
Skogsmarkens naturgivna produktionsfcinnåga ska bevaras. biologiskEn
mångfald och genetisk variation i skogen ska säkras. Skogen ska brukas så att

och djurarter naturligt hör hemma i skogen förutsättningarväxt- attsom ges
fortleva under naturliga betingelser ioch livskrafiiga bestånd. Hotade ocharter

ska skyddas. Skogens kulturmiljövärden dess estetiska ochnaturtyper samt
sociala värden ska vämas.

Produktionsmålet
Skogen och skogsmarken ska utnyttjas effektivt och ansvarsfullt så denatt ger

uthålligt god avkastning. Skogsproduktionens inriktning skaen ge
handlingsfrihet i fråga användning vad skogen producerar.om av

Båda dessa mål utgångspunkter vid arbetet med bevara den biologiskautgör att
mångfalden i skogen och säkra uthålligt skogsbruk. Miljömålet sinatt ett tar
utgångspunkt i behovet långsiktigt bevarande skogsmarkensettav av
naturgivna produktionsfönnåga skogensoch ekosystem. faller sigDetta
naturligt, eftersom långsiktigt skogsbruk inte kan bedrivas bortserett om man
från de naturgivna förutsättningarna eller motverkar dessa. Samtidigt det medär
utgångspunkt i produktionsmålet angeläget skogsbruket bedrivs så denatt att
långsiktiga hushållningen och produktionen inte innebär blandDettaäventyras.

awerkningar inte sker sådant föryngringenpå försvåras ellerannat att sätt att
virkestörråden utarmas.

Våra bedömningar förslagoch
Något storskaligt skogsbruk kommer miljömässiga eller ekonomiska skälav
aldrig kunna bedrivas i skärgårdama. dock viktigt inte förringaDetatt är att
skogsbrukets betydelse del kombinationssysselsättning.som av en

Med metoder anpassade till vad den känsliga miljön kräver finnsrätt
sannolikt för ökat virke. Tillväxten i skärgårdsskogarnautrymme uttag ärav
idag betydligt awerkningen. finnsDet många problem med bedrivastörre än att
skogsbruk på Storskaliga fastlandsmetoder inte det handlaröar. utanpassar om

utveckla, informera och tillämpa lämpliga och skonsamma metoder.att om
Kunskaperna praktiskt skogsbruk överlagmåste ökas för stimuleraattom
själwerksamheten på Till bilden hör del skärgårdsskogamaöarna. att storen av

och andra inte bor där året Många dessa harägs sommargästerav som om. av
sig intresse eller möjlighet själva sköta sina skogar. de fastboendeFörattvare

kan betydelsefulla inkomstmöjligheter skapas dessa skogar brukas.ävenom
Vi den skogspolitiken goda förutsättningar inteför skogenattanser nya ger
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betydelse förutveckla sinbibehålla ocksåbara kan utan
hållbar utveckling.och dänned bidra tillskärgårdsbefolkningens försörjning en

skogspolitikensdra säkra slutsatserdock för tidigt någraDet ännu attär om
i skärgårdsnaturen.effekter
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FÖRSVARET10

Sammanfattning bedömningar förslagochav
Förändringarna såväl försvarets markanvändning markanspråk bör0 av som
förberedas och genomföras på sådant inte viktigaett sätt ochatt natur-
kulturvärden påverkas negativt.
Avtal informations- och förhandlingsplikt bör mellan berörda0 om upprättas
myndigheter vid förändring markanvändning eller skyddsbestämrnelserav

intresse för och kulturvärdenär friluftslivet.natur-som av samt
Länsstyrelserna bör i uppdrag undersöka möjligheten med hjälpatt0 ges att

NVL skydda områden har höga och friluftsvärden ochav natur-som som
disponeras Försvarsmakten. Syfiet kunna bevara såvälär frilufts-attav
och naturvärden samtidigt militären disponerar marken.som
Områden intresse för naturvärden och inte längre utnyttjas0 av som av-
försvaret bör ersättning överföras tillutan naturvårdsfonden.-
Försvarets verksamheter bör ingå i de regionala miljöprogramrnen.0

Försvarsmakten disponerar 410 000 ha mark vilketöver motsvarar ca en
Sveriges Merpartenprocent arealen, 365yta. 000 ha, övnings- ochav ärav

skjutfalt. 235 000 ha Fortifikationsverket ochägs övrig mark brukas medav
nyttjanderättsupplåtelser från andra statliga, kommunala och privata markägare.

Försvarsmakten har i enlighet med sektorsprincipen påbörjat struktureratett
miljöarbete och har tagit fram miljöpolicy, miljömål och handlingsprogram.
Försvaret har omfattande verksamhet med betydande miljöpåverkan. Enen
beskrivning påverkan finns bl.a. i Miljöstrategi för Försvarsmaktenav som
tagits fram Försvarets forskningsanstalt i Det militära försvaret ochsamtav
miljön från Försvarsmakten och Naturvårdsverket.

De marina områdena behandlas endast översiktligt. Det marina försvaret är
naturligtvis särskilt intresse utifrån Skärgårdarnas miljö. Marinen har fåttav t.ex.
dispens för använda de Kemikalieinspektionenatt förbjudnaav
båtbottenfargema till sina aluminiumfartyg och -båtar Vid kartläggning 1990en

det militära försvarets användning kemiska produkter med metallinnehållav av
framkom marinen årligen använderatt l 790 liter kemikalieprodukter med
metallinnehåll. Marinens fartyg i synnerhet ubåtarna kräver mängderstora- -batterier totalt innehåller 2 240 bly. Det militära försvaret förton stårsom ca ca

landets totala utsläpp 4procent NO, 100 NO, år. Försvaretsen av tonav per
fartyg släpper 905 NO,‘ vid förbränning diesel,ut ton vilket knappärav en
fjärdedel försvarets totala utsläpp i samband med förbrämiing.av

fredstidI gäller miljölagstiñningen det militära försvaret.även Undantag
finns i naturresurslagen, terrängkörningslagen, bilavgaslagen och förordningen
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harNRL 2 kap. 10§haloner naturresurslagensochCFC sattm.m.om
områdeOmalla andra intressen:i särställning framförförsvaret ärett av

till det eller deska företrädeändamål,för flera oförenligariksintresse ges
med marken,främjar hushållninglämpligasteändamål på vattnetsätt ensom

del detta förområdet elleri övrigt. Behövsfysiska miljönoch den enen av
företräde.försvarsintresset Dettatotalförsvaret skaanläggning för ärges

vid prövninghushållningsbestämmelser ska tillämpasbetydelsefullt NRL:snär
väglagen.vattenlagen, ellertillstånd enligt NVLfrågor och t.ex.av

påförsvaret områdenkaraktär disponerarverksamhetensgrundPå somav
omgivandelika exploateradekaraktär inteverksamhetensgrund är somav
översiktligskjutfält.övnings- och Engäller i synnerhetmarker. Det

skjutfalt 500 hektarövnings- ochnaturvårdsbedönming militära större änav
ibedömning fälten rikareEnligt dennaNaturvårdsverket 1989.gjordes ärav

fördelningskjutfalten sinmarker ochflora omgivandefauna och attän genom
skador harförebyggatillståndet i Förriket bildhela naturen. attöver ger en av

skötselplaner för demarkvårds- ochindividuellaFörsvarsmakten upprättat
övnings- och skjutfalten.enskilda

dendel sådan karaktärverksamhet tillFörsvarsmaktens utöverattär stor av
och utsläppmiljöpåverkan. bullerbetydande Förutommarkanspråk medför

gäller detta målområdenkulturvärden; särskiltskador ochförorsakas på natur-
och bestående skador.skjutfált, ofia har betydandepå som

intressen och gällerkonflikt med försvaretsFriluftslivets intressen ofta istår
bevaradedessa fält naturvärdenbuller. Samtidigt harbåde marktillgång och

områden.omgivande exploateradejämfört med
utveckling 1997-2001försvaretsför det militäraEnligt Programplanen -

krigsorganisationenutvecklingenFörsvarsmaktsplan 97 kommer2etapp av
innebär bl.a.och skjutfälten. Förändringarnakrav övnings-medföra påatt nya

irörlighet verksamhetökade krav påoch stridsfordon, samtvapensystemnya
och för ändamåletfall det innebäramörker. vissa kommerI störreatt mer

tillkoncentreras bl.a.alltså risk verksamhetenanpassade fält. finnsDet atten
har för sina områdenskärgårdama. Fortifikationsverketoch övningsfált iskjut-

verksamheten påmiljöskyddslagen förtillstånd enligtför sökaattansvar
koncessionsförhandlingarvidareskjutfält. tillfället awaktasövnings- och För

färdig.avyttring markförsvarsbeslut och utredningentills dess äratt om av
miljömässigaFörsvarsmakten beaktaEnligt försvarsmaktsplanen ska

medgod hushållningoch kultur-intressen förförutsättningar samt natur- en
verksamhet kan genomförasFörsvarsmaktenssamtidigtnaturrresursema som

till samutnyttjande fält skaändamålsenligt Alla möjligheterpå sätt.ett av
tillvaratas.

utredas ytterligaremarkområden kommeravvecklingFrågan attstörreom av
Anledningentill totalförsvarsbeslut.tagit ställning 1996 årsefter riksdagenatt

ochskjutfalt, dels miljö-övnings- ochvad gäller dels behovetosäkerhetär av
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återställandekostnader.
Aweckling och sanering militära områden för flera länder aktuella ochärav

omfattande uppgifter. Försvarsmakten och Fortifikationsverket håller på att
utarbeta arbetsformer för detta för undanröja risk för människor och miljö.att
Myndigheterna har under den tiden arbetat med pilotprojektt.ex. senaste ett
rörande avvecklingen kustartilleribefastningen SLl utanför Sundsvall.av

Försvarsmakten och Naturvårdsverket har sedan 1992 projekt syftarett som
till kartlägga och bedöma riskerna vad gäller miljöskadligaatt lämningar. Ca
2 200 lämningar har registrerats den delen armnunitionsresterstörre påärvarav
existerande eller övergivna skjutplatser. Dessutom finns kemikalierester från
drivmedel, Ävensprängämnestillverkning och dumpad ammunition. vrak efter
fartyg och flygplan har lämnats kvar. Hur många lämningar finns isom
skärgårdarna och vilka risker dessa bedöms innebära finns inte särskilt
redovisat.

Våra bedömningar och förslag
Indikationen i Försvarsmaktsplan 97 övnings- och skjutfált kommeratt attom
behöva utökas och utnyttjas oroande skärgårdsperspektiv.är Detsett ettmer ur

därför mycket angelägetär förändringarna såväl försvaretsatt av
markanvändning markanspråk genomförs sådantpå inte viktigaett sätt attsom

och kulturvärden påverkas negativt.natur-
Försvarsmakten har i planen uttryckt den ska tillvarata alla möjligheter tillatt

samutnyttjande. Vi föreslår därför länsstyrelserna i uppdragatt attges
undersöka möjligheten skydd med hjälp iNVL områdenatt med högaav

eller fiiluftsvärden disponeras Försvarsmakten.natur- Syftet skullesom av vara
finna de bästa formerna för bevara fiiluñs-att och naturvärden, samtidigtatt

militären disponerar marken. Ett sarrmyttjande det också möjligtgörsom att
förhandla skötsel- och markföreslcrifter och hur tillsynen ska ske. Dessutomom
kommer skyddet för naturvårdens och fiilufislivets intressen bibehållas ochatt
stärkas försvaret inte längre nyttja områdena. Vi vill i dettaattom avser
sammanhang understryka det självklara i skogen inte brukas för avkastningatt

för möjliga naturvårdsnytta med hänsynutan till försvaretsstörsta aktiviteter
inom övningsområdet. Många övningsfält har naturvärden, inte minststora

de brunnit, och kan därför viktiga spridningsrefugier.att utgöragenom
Områden eller där skyddsbestärnmelser bortavyttras kan förtas utsättassom

exploateringstryck. Risken anläggningar och byggnaderär stor att använtssom
för militärt ändamål säljs, för sedan användas ñitidsboställen elleratt som
dylikt. Medlen står till förfogande för uppköp och förvaltning för naturvårdsom

hårt begränsade. Därför detär nödvändigt områden med värdenattanser vara
för naturvård och fiiluftliv redan överförs till naturvårdsfondenstaten ägersom

ersättning. Vi föreslår regeringen fattar principbeslututan angående detta iatt
samband med det försvarspolitiska beslutet. skapaFör förutsättningar föratt att



132

inrätta avtal medsker, bör Försvarsmakten och Fortifikationsverketså
informations- ochoch RiksantikvarieämbetetNaturvårdsverket om en

forhandlingsplikt till länsstyrelserna planer finns ändra markanspråken.attom
gälla förändradeInfomiations- och förhandlingsplikten bör även

ochkan intresse för kultur-skyddsbestämrnelser och natur-,annat, som vara av
miljövård friluftsliv.samt

Vi har utredningstiden flera fått del kritikunder gånger attta motav
med kvarlämnat förbrukat materialförsvarets områden ofta nedskräpadeär etc.

vidtarVi förutsätter militärområdesbefalhavarna skyndsamt nödvändigaatt. uppfattning läget vidtaåtgärder både vad gäller skaffa sigatt attom somen
städning, instruktioner till övningsledarenödvändiga åtgärder samtt.ex.som

effektiv tillsyn.
också viktigt områden och anläggningar lämnas försvaretDet är att som av

återställs och för detta åvilar Fortifikationsverket, inte dematt ansvaret som
Byggnader med kulturhistoriskt värde ska bevaras.övertar.

Vi det också angeläget miljöhänsyn i samband med upphandlingatt tasanser
fartyg och fordon ska till deras påverkan ochHänsyn påtas vattenav m.m.

mark i känsliga miljöer. Regeringen bör materielverk i uppdragFörsvaretsge
redovisa hur miljöhänsyn har tagits vid upphandling.att
Vidare bör försvarets miljöpåverkan och åtgärder för minska denna ingåatt

de regionala miljöprogrammen. marina miljöni måste beaktas i högreDen
utsträckning. Kunskapen försvarets påverkan marina ochpå bottnarom
exploatering grunda vattenområden bristfällig.ärav
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1 l STRANDSKYDD OCH BEBYGGELSE

Sammanfattning våra bedömningar och förslagav
Stränderna bör inte bebyggas i nuvarande takt. Det står i strid principen- mot
hållbar utveckling och kommande generationers behov detattgenom
successivt begränsar framtida möjligheter besluta bevarande elleratt om
byggnation. Områden känsliga naturvårds- ellerärsom ur
ku1tum1ilj6synpunkt bör därför starkare skyddges genom
strandskyddsbestämmelsema i NVL. Synnerliga skäl ska krävas för att
upphäva eller dispens från strandskyddet inom dessa områden.ge

bebyggelseutvecklingenFör vid strändema skaatt kunna följas bör0 noggrant
samtliga dispensärenden årligen redovisas till länsstyrelserna.
Stor uppmärksamhet bör och avloppsfrågoma vidvatten-- ges
nybebyggelse.
För åtgärda problem redan befintlig bebyggelseatt bör kommunernarör0 som
använda sig de medel står till deras förfogande och alternativa VA-av som
lösningar i väsentligt högre grad.prövas
Miljövårdsberedningen bedömer grundvattenutredningens förslag tillatt-
ändrad lagstiftning till skydd för och hushållning med dricksvatten kommer

bra förutsättningar för förhindraatt saltvatteninträngnjng i brunnar.attge

1 1.1 strandskydd

Stranden attraherar människor med de möjligheter den erbjuder vad gällersom
fritidsaktiviteter. Tillgång till stränder uppfattas viktig delsom en av
allemansrätten och det finns inte anledning kommande generationeratt tro att
skulle mindre benägna nuvarande söka sig till orörda stränder.än attvara

finnsDet många intressen konkurrerar strandmiljön: restaurangersom om
och kaféer, småbåtshamnar och marinor finns ofla i det eftersökta lägetmest
vid stranden. Fritidshus- och småhusområden breder sig vid och påut vattnet
bekvämt avstånd från bebyggelsen finns parkeringsplatser.

Strändemas ekologiska betydelse ligger främst i de viktigäratt en
spridningslokal. denFör biologiska mångfalden vissa områden särskiltär
skyddsvärda. Exempel på detta havsstrandängar med betydelseär stor som
häcknings- och rastplats för många fågelarter och med vegetationen av
salttåliga saknas i inlandet. Havsstrandängama hotasarter särskiltsom av
minskat bete. grundaDe bottnama viktig biotop i det strandnäraär en annan
området. grundaDe bottnama har hög biologisk produktion och fungeraren

yngelkammare för fisk.som
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landetsvarierar mellanområdetstrandnärakaraktär detAnspråkens på
landhöjningenlänoch GävleborgsINorrbottens, Västerbottensskärgårdar. är

hanmar,och småvill tillföljd dettabetydande och storaägareavsom en
Även aktuella exploateringar.0.dyl.broar0.dyl. muddra.bryggor, ärvägar,

i bottensedimenterademiljögifter variteffektenMuddring har bl.a. dem att som
frigörs.

fritidshusbebyggelse,föranspråkensydligare skärgårdamadeI är
slutethar sedanAntalet fritidshusomfattande.båthamnar, bryggor, avm.m.

dessahälften600 000,i drygtoch beräknas1950-talet ökat avvaravvara uppe
orsakviktigexpansionfrån havet. Dennaligger inom l 500 storameter var en

storstädernaSverige Närainfördes i år 1975.strandskyddgenerellttill att
med ökade kravpermanentbostadblifritidshus tillanvändningenändras attav

avlopp.ochkommunikationer, servicepå samt vatten
beaktas vidmark måsteianspråkstagandetinte baraDet är nyav som

Miljöeffektemabebyggelse.befintliganvändningbebyggelse eller ökad avav
hamnar, bryggor,användningföljdexploateringar och samtvägar,av

betydande.kanbåttrafikavlopp,Vattenförbrukning, utsläpp etc. varaav
särskilt skydd enligtnaturvärden harkultur- ochOmråden med särskilda ett

gällerdessa områdeni lagen.angivna direkt Inomdär områden ävenNRL, är
100 300strandskyddsbestämrnelsema på m.-

NRL"kap.riksintresse enligt 3Områdenhar i sinBoverket rapport av
vidtillkommitomfattande bebyggelseför densärskilt uttryckt somoro

statistikframmed tagitBoverket har tillsammans SCBkusterna. om
kap. NRL. Denriksintresse enligt 3glesbygdsbebyggelse vid kuster av

islås fastfastlandet3-området påavgränsningen kap.geografiska av
stranden varierarfrånavståndetÖversiktsplanerkommunernas

Statistikenkilometer.tilluppskattningsvis från hundranågra ettmeter par
perioden 1970-1992.bebyggelseutvecklingen undergäller

än 1970-1992,kap-områden vid kustenBebyggelseökning NRL 3i per
glesbygd SCB, Ansén:Hans

iökningLän procent
6Norrbotten 1
33Västernorrland
2 lGävleborg
54Uppsala
62Stockholm

Södermanland 54
Östergötland 59

33Blekinge
och Bohus 40Göteborgs-
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Statistiken visar nybyggnationen har ökat med 21 till länsvis.62att procent
Detta såväl strandskydd den fysiska riksplaneringen senaretrots NRLatt som

varit ihar kraft under delen perioden och syftat till begränsastörre attav
bebyggelsen. faktiskaDet antalet byggnader tillkommit i Stockholms länärsom
22 357 vilka 18 700 fritidshus. Göteborgs ochI Bohus länav var var
motsvarande siffror l3 143 byggnader, vilka fritidshus.7 709 Andelenav var

småhus jämfört med fritidshus betydligt i Göteborgpermanenta är störrenya
Bohusoch län i Stockholms län.än

Motsvarande statistik för kustområdena omfattas 3 kap. NRLsom som av
finns inte för strandskyddsomrâdena i landet. Sedan 1960-talet har ingen
landsomfattande undersökning bebyggelsen i det riktigt strandområdetnäraom
genomförts. indikationEn omfattningenpå kan fås de beslutgenom om
dispenser nått Naturvårdsverket. Det dock ingen komplett bild.ärsom

myndighetDen har dispensbefogenheter har skyldighet att snarastsom
möjligt skicka avskrift beslutet till Naturvårdsverket. därefterFörst haren av
det vunnit laga krañ. Naturvårdsverket sände med anledning bristandeav
beslutsunderlag skrivelse till landets samtliga länsstyrelser kommunerut en
och påtalade de brister kunnat konstateras i många strandskyddsbeslut.som
Det gällde:

De särskilda skäl har legat till grund för beslut dispenssom om-
Kartor tydligt visar projektets läge övriga befintliga och föreslagnasamtsom-
byggnader/anordningar väsentlig informationsamt arman
En tydlig tomtplatsbestämning hur markyta får istor tassom anger som-
anspråk
Om projektet i överensstämmelse med gällande översiktsplan detär samt att-

strider bestämmelserna i NRLmot .

STRANDSKYDDSDISPENSER l99l 1995-

Årtal 1991 1992 1993 1994 1995

Antal 4 265 3671 3 089 2 737 2 543
Avslag 127 137 192 158

3,5% 4% 7% 6%
Upphävda 7 186 142 136 111

5% 4% 5% 4%
Överklagn. 36 40 42 63 25

0,8% 1% 1,4% 2,3% 0,7%

Stockholms läns skärgårdskommuner svarade för 14 det totalaprocent av
antalet strandskyddsårenden under dvs.år, 503 ärenden 3 600.ett av
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Strandskyddetgenerellastrandskydd kom år 1952.Bestämmelser Detom
friluftslivtill bad ochskulle få fortsatt tillgångför människorinfördes 1975 att

strandskyddets syftejuli utökadesvattendrag. 1994vid sjöar, hav och Den 1
ochland och i förgoda livsvillkor pådet ska bevaramed växt-vattenatt

strandområdets betydelse för denförändringendjurliv. Motivet till var
biologiskt filter forfunktionmångfalden och dessbiologiska ettsom

Enligthav och sjö.bidragit till övergödningnäringsämnen avannarssom
medföra byggnadertillkomna syftet inteövergångsbestämmelsema ska det att

tidigare lagstiftning bort.till med stödanläggningar kommitoch tasavsom
utifrån denupphävtsdär strandskyddetska områdenDäremot omprövas nya

lagstiftningen.
insjöar ochgäller Strandskyddet vid havet,Enligt 1964:82215 NVL§

frånvattenområdet intill 100omfattar land- ochvattendrag och meter
strandskyddsornrådetutvidgaRegeringen eller länsstyrelsen fårstrandlinjen.

Strandskyddet, till högst 300tillgodose syftet medså behövs förnär att men
från strandlinjen.meter

ändrad användning existerandebebyggelse ellerStrandskyddet begränsar av
förbjudetbyggnader. Det att:är

byggnadUppföra helt ny- Ändra ändamålbyggnad för tillgodose väsentligenbefintlig annatatt ett-
uppföra andraförberedelsearbeten för bebyggelsevidtaAtt samt attny-

inomvarigenom allemansrättenanläggningar eller anordningar
inskrånks.strandområdet

båtuppläggningsplatser,sistnämnda gäller bryggor,Det vägar,t.ex.
gäller inteklubbverksamhet. Förbudenanläggningar för camping, ellersport

skogsskötsel elleranläggningar åtgärder behövs för jordbruk, fiske,eller som
renskötsel.

länsstyrelsernaRegeringen den myndighet regeringen bestämmereller som
uppenbart saknar betydelse förockså strandområdekan förordna attatt ett som

detska omfattas Strandskyddet. Omtillgodose strandskyddets syften inte av
för strandornrâdestrandskyddet upphävasfinns särskilda skäl kan också ett

enligtomfattas områdesbestämmelseringå i detaljplan eller avsom avses en
1987:10.PBL

dispens förbudenenligt lämnaLänsstyrelserna har 16 § NVL rätt att mot om
bestämma iska länsstyrelsensärskilda föreligger. Om dispens medgesskäl

i Länsstyrelserna har i högvilken utsträckning mark får anspråk.tas
delvis dispensbefogenheten till kommunerna.utsträckning helt eller delegerat

Våra bedömningar förslagoch
tycker det oroandetätbebyggd naturligt,kustenAtt är attär är men
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byggnadstätheten ökar här i de övriga delarnaän kustkommunema.mer av
Bebyggelse förändrar landskapet och kulturmiljön. Den begränsar
allemansrättligt tillgänglig mark och områden. En ökad beslastninggröna på
miljön följd, särskiltär och avloppsproblemennär intevatten- har lösts ochen

och kommunikationernär transporter inte har miljöanpassats.
Utformning och placering byggnader har naturligtvis betydelse förav stor

kulturmiljön och landskapet. Skärgårdarnas karaktär består i hög grad av en
miljö påverkas människan. Det gäller byggnader för bostäder, jordbruk,som av
skogsbruk och ñske. Kulturmiljön har därför högt bevarandevärde.ett
Byggnader måste med varsamhet till både landskap och miljö,anpassas
samtidigt varje generation ska kunna påverka kulturmiljön.som

Bebyggelse i princip oåterkalleligtär ingrepp och tillgångenett på strand är
allt begränsad. Vår bedömningtrots strandområdet inte kan bebyggasär att i

nuvarande takt. Det strider principen hållbar utveckling ochmot kommande
generationers behov det successivt beskär framtidaatt möjlighetergenom att
fatta beslut bevarande eller byggnation.om

Vi därför områden känsligaatt naturvårds-anser är ellersom ur
kulturmiljösynpunkt ska skärpt skydd. Vi föreslårett Länsstyrelserna skaatt

förteckning land-upprätta ochöver vattenområden vid kuster och skärgårdaren
som:

Omfattas NRL kap.3av-
Irmehåller känsliga biotoper, andel grunda bottnart.ex. stor viktigaär- som
för djur- och växtliv, trösklade vikar, å- och bäckmynningar.
Viktiga korridorer-

I dessa områden skulle 300 generellt strandskydd gälla.meter Synnerliga skäl
krävs för upphäva strandskyddet enligtatt fjärde15 § stycket dvs. i område
med detaljplan eller områdesbesämmelser. Synnerliga skäl ska också krävas
för dispens från 16 första§ stycket.

Synnerliga skäl för dispens anläggningar bidrar tillär minskaattsom
miljöbelasmingen i omrâdet. kanDet gemensamhetsanläggning fört.ex. vara en
bättre avloppshantering och bör enbart gälla existerande byggnadergrupper av

med nuvarande användning inte har fungerande avloppsrening.som
Anläggningar nödvändiga för denär bofasta befolkningenssom
näringsverksamhet ska tidigare kunna dispens.som ges

förslagVårt skulle begränsa det allmärma exploateringstrycket på både land
och i område medvatten exempelvisett andel grunda bottnar.storsom omger
Denna ändring i strandskyddslagstifiningen dock inte tillräckligt långtgående,är

det gäller muddring och exploateringt.ex. när i Därför har föreslagitvatten.
de grunda bottnama fåratt generellt stärkt skydd,ett generelltt.ex.mer genom

biotopskydd se avsnitt 5.4.4.
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och andrabebyggelseutvecklingenotillfredställandetycker detVi är att av
enligt 3 kap.riksintresseoch områdeni strandskyddsområdetexploateringar av

harlänsstyrelserdetillfredställande Förkan följas påinteNRL sätt. attett som
bildsamladstrandskyddsområden ska fådispensrätten fördelegerat aven

skickarårligenkommunernabebyggelseutvecklingen det angeläget attär en
redovisningenlänsstyrelserna.till Avsamtliga dispensärendenaredovisning av

haft påharvilka effekter dispensemasamlad bedömningbör framgå aven
rörligaför detoch då särskiltstrandskyddsområdettillgängligheten på

NRL-förordningensdjurliv. Enligtochoch livsvillkoren förfriluftslivet växt-
ochöversiktsplanmed kommunensförenligtframgå hur detska det5§ äräven

medhushållning naturresurser.
för konsekvensernauttrycka vårsammanhangvill i dettaVi avoro

Regeringsrättenjuni 1996.strandskyddsärende ibeslut iregeringsrättens ett
sökandenproportionalitetsprincipen ochsitt påbygger rätt attgavresonemang

riksintresserördedetdenne villeutföra byggenskap göra att etttrots omsom
skulledispensoch regeringen ansågmiljömyndighetemaoch atttrots att ges.

sidainskränkning från det allmännasProportionalitetsprincipen innebär att en
föreliggerförutsätter detsin egendomenskildes användaden atträtt att enav

och denvinnervad det allmännaproportionalitet mellanbalans ellerrimlig
ingripnademyndighetsinskränkningen, dvs.förlorar grundenskilde på enav
vinnande.erforderligt för ändamåletsvadenskild får inte gå ärutövermot som

underströks i denvunnit hävd i svenskproportionalitetsprincipen harAtt rätt
Europakonventionen.för inkorporeringenproposition låg till grund avsom

kani allmänhetdetaktuella fallet regeringsrättendetI ävenatt ommenar
såmotiveradbeviljande dispenserrestriktivitet i frågagälla äratt stor avom

gällerfallet.i särskilda Detomständigheterna detalltid hänsyn tillmåste tas
Regeringsrättenområden riksintresse.regeringsrätten inomenligt även av

medogörligti detemellertid detkonstaterar attnärmasteäratt
förbud för vissastadgar generelltdär lagreglemastrandskyddslagen ett-

ägaranvändningnaturligförligger inomåtgärder geenramensom annars -
föranvändasdispensinstitutet generellt skavägledning för hurtäckande att ge

fallet finnersärskildaproportionalitetsprincipen. deterforderligt lutrymme
förhindrarnämnvärd gradinte i någonregeringsrätten byggnadsåtgärdemaatt

inte imångfald fannsför biologiskutövande skyddsmotivetallemansrättens
kommunen.ärendet prövadesstrandskyddslagen då av

bl.a.konsekvensernaMiljöbalksutredningen granskarerfaritVi har att av
Vi vill i dettaberedningsarbete.efter fortsattdom och återkommadenna avser

försvagningför betydanderisken längre siktsammanhang understryka på aven
utvecklingendärför mycket angelägetnaturvårdens intressen. Det attär noga
lagstiftning förförändraddärvid behovetföljs och attövervägeratt avman

bättre hävda miljöintresset.
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11.2 ochVatten avlopp

Vattenförsörjning
Både grundvatten och ytvattentillgångarna begränsade vid kusterna ochär på

Enligt Gnmdvattenutredningensöar. delbetänkande SOU 1994:97 det iär
områden med och ñitidsbebyggelsetät längs kusterna,permanent- på ochöar
i låglänta delar sjöar och vattendrag, löpernära stora risk i helastörstsom
landet för saltvatten i brunnar.att Sammatränger områden har också de

problemen med brist på grundvatten.största Skärgårdsöar och kuster i
Östergötlands,Upplands, Stockholms, Södennanlands, Göteborgs och Bohus

Blekinge län pekas särskilt problemområden.samt ut som
Enskild Vattenförsörjning vanlig. Vissa försörjs dock kommunaltär öar av

via överledning. Enligt Grundvattenutredningenvatten uppgår andelen
fritidsfastigheter med enskild Vattenförsörjning till 60 i landet.procentca
Fritidsbebyggelsen vid glesbygdskust konkurrerar grundvattnet underom en
kortare tidsperiod. Det konkurrensen grundvattnetär när hög riskenärom som
ökar för saltvatteninüängning i brunnar. Området inom några hundra frånmeter
strandkanten den känsligaste.är

Idag förbrukar svensken för hushållsändamål i genomsnitt liter200 vatten,
till del grundvatten, ochstor dygn. 190 liter denna mängdper person vattenav
används för bad, dusch, föroch toaletter. Endast tio litertvätt används som
dryck eller i matlagningen.

Ny bebyggelse bidrar naturligtvis till anspråken på ökar.att vattnet
Pennanentningen fritidsbebyggelse liksom krav på standard iav nya
fiitidshusen leder till ytterligare vattenanvändning. fritidshusI kan det såvara

installerar den äldreatt ägarna och vattenförbrukande modellen tvätt-mer av
och diskmaskiner köpts till pennanentbostaden.när en ny

ibland akutaDe problemen med farskvattenförsörjningen i skärgårdama har
medfört ökat intresse för installera anläggningarett höggradigtatt som renar
och avsaltar havsvatten. På Utö i Stockholms skärgård har sådan anläggningen
tagits i drifl.

Grundvattenutredningen har i sitt slutbetänkande SOU 1995:45 utförligt
beskrivit den gällande lagstiftningen och föreslagit ändringar i denna.
Utredningen förslag till bättre skyddpresenterar för landets
grundvattenförekomster, bl.a. grundvattnet får starkare ställningattgenom en

andra intressen igentemot NRL. Dessutom ska redovisningen av
grundvattenfrågor i kommunemas översiktsplaner förbättras. Anmälnings- och
tillståndsplikt med möjligheter till villkor för hur vattentäkten ska användas ska
kunna införas i områden där brist på grundvatten kan uppstå.

Utredningen visar det möjligt begränsa hushållensatt är vattenanvändningatt
med hälñen. kanDet med medveten hushållning medgöras redan tillgänglig
teknik och inom för existerande VA-system. konstaterarDe iramen att
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minskadför saltvatteninträngningområden med vattenbrist eller risk är
nödvändig, försörjning ska ske enskilda brunnar.Vattenförbrukning om genom

Sveriges geologiskaVidare föreslås Livsmedelsverket i samarbete medatt
till åtgärdsprogram förundersökning och övriga myndigheter intitiativ etttar

syftarbättre från enskilda bmnnar. inom förInsatser programmetvatten ramen
brunnsborrare och bättre kontrollbl.a. till högre kompetens hosuppnåatt av

vattenfilter.
1966:103Miljöbalken SOUlvliljöbalksutredningen har i sitt betänkande

ochsaknar motsvarighet i gällandeföreslagit paragraf lO kap. 10§ rättsomen
grundvattenutredningens förslag. Enligt förslaget får kommunernamötersom

föreskriva dels tillstånd eller anmälan för inrätta och användarätt att att enom
i områden där knapphet råder, delsanläggning för grundvattentäktny

med stödanméilningplikt för befintliga anläggningar inom sådana områden samt
skyddsåtgärder och försiktighetsmått enligt kap.23 kap. förskriva 38§ omav

för förhindra olägenheter uppstår.3§ att att

Enskilt avlopp
del utsläppen. bådeEnskilda avlopp bidrar med betydande de totala Ien av

Östergötlands län källan tillGöteborgs och Bohus län och den störstaär näst
fosforutsläpp. de totala kväveutsläppen de enskilda avloppen för fyraAv står ca

Östergötlandsi län i Göteborgs och Bohus län.såvälprocent som
känsligtSkärgårdsvattnet dessa utsläpp. harDetär mottagare sämreavsom

grundavattengenomströmning och för hög total miljöbelastning. Deutsätts
för fiskarbottnama bl.a. uppväxtplats påverkas sämreär genomsom

följd.ljusförhållanden med förändrad och djursammansättningväxt- som
kommunalInvestering i enskild VA-anläggning eller anslutning till

finns därföranläggning medför betydande kostnader för fastighetsägare. Det ett
allt VA-lösningar. hanteringintresse införa alterantiva Enstörre att separat av
toalettavfall biologisk separeringstoalett, hålleri klosett alternativt i
kväveutsläppen installeras.vilken avloppslösningoavsett somnere,

ochinfiltrationsanläggningSlamavskiljare med använd hög kväve-rätten ger
fosforrening. installera denna anläggning recipientensMöjligheterna ochatt
känslighet varierar från område till område.

Anläggning komplement till eller trekamrnarbrunnvåtmarker två-somav
för bidrarlåter närsaltema i stället de släpps i havet. Dettaväxter att utta upp

också till den biologiska mångfalden. Våtrnarkema fungerar samtidigt bara
medunder vilket dem intressanta för områdensommarhalvåret, gör mest

dockfritidsbebyggelse bli Våtmark kräverinte tenderar att permanent.som
tillgång till lämplig mark.

initiativ tillEnskilda fastighetsägare, kommun eller länsstyrelse kan attta
gemensamhetsanläggning. grundläggande krav ska enligtinrätta s.k. Treen

anläggningslagen tillgodosedda ska kunna kräva att envara om man
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fastighetsägare ska ansluta sig till gemensamhetsanläggningen.

a Anslutningen ska väsentlig betydelse för fastigheten, kant.ex.vara av
fastigheten inte tvångsanslutas den har godtagbar brunn ochom
avloppsanläggning.

b Fördelar ekonomisk eller ska de kostnader ochart övervägaav arman
olägenheter anläggningen kan medföra för fastigheten.

c betydandeEn del fastighetsägarna får inte anläggningen ochemotav vara
ha god grund för sitt motstånd. Med detta inte majoritetavses en av
fastighetsägarna opinionen i relation till behovetutan att sätts av
anläggningen. finns fallDet där majoritet anläggningenemoten var men
där de pennanentboendes vägde de fritidsboendes.röster tyngre än

Plan- och bygglagsutredningen kommer under hösten lägga förslag till huratt
kommunerna lättare ska kunna åtgärda områden med bristande avloppsrening.

För närvarande förbereder Regeringskansliet ändringar i VA-lagen 1970:244
ska kommunerna möjligheter differentiera anläggningsavgiftenstörresom attge

i samband med fastighet ska anslutas till allmänatt VA-anläggning.en
Dessutom ska kommunema införa högre underrätt delatt årettaxaen en av
säsongstaxa. Säsongstaxan får användas det med hänsyn tillom
vattenförsörjningen, behovet tillfredsställande avloppsrening ellerav en av
andra skäl behövs Ändringarnasärskilda åtgärder säsongsbetonad karaktär.av
lär få betydelse för Skärgårdsområdena och kommunernas möjligheter att
ansluta områden till kommunala VA-anläggningar.nya

Våra bedömningar förslagoch
Skärgårdsområdena har dåligt utgångsläge det gäller och avlopp.ett när vatten
Det ofta brist på fárskvatten,är normalt geografiska avstånd tillstora
kommunalt VA omgivande vattenmiljö känslig församt belastningären som

närsalter. Samtidigt tendensen ökad användningär ochav vatten störreen av
behov avloppsrening. Anledningen alltmer omfattande fritidsboende,ärav
växande turism och ökade krav på sanitär standard.

Vi hållbar utveckling i skärgårdama möjlig förstatt existerandeäranser om
problem med bristande Vattenkvalitet, tillgång på avloppshanteringvatten samt
åtgärdas. Vatten- och avloppshanteringen ska därför i högre grad i dagän vara
vägledande för bebyggelse. Grundvattenutredningens förslag deny ger
juridiska stynnedel behövs för god hushållning med grundvattnet. detNärsom
gäller avloppsfrågoma det viktigt kommunerna tillvaraär de medelatt tar som

till förfogandestår för åtgärda problem i samband med redan existerandeatt
bebyggelse. Kostnaderna kan då bli mycket för den enskilde. Vistora menar

det finns kostnadseffektiva alternativaatt lösningar måste iprövassom
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idag.gradväsentligt högre än
ochVatten-regionala miljöprogram.tillbeskrivs förslagetavsnitt 13.2I

böri dessa.element Iviktigtavloppsñågoma måste enett programmenvara
ochplanermyndigheternasgrund förtillkan liggautarbetasVA-policy som

underlag.medkommunernaförseLänsstyrelserna harbeslut. attansvaret
regionalamedbistå kommunernagjortintedettai den månbör deDärför är

i helaundersökningargeohydrologiskainnehållerplaneringsunderlag som
verksamhetmiljöstörandeochrecipientförhållandentillrinningsområden, som

möjlighetertill bättreockså ledabörProgramarbetetgränsöverskridande.är
eller länsgränser.kommun-eller andranyttja kompetens överatt resurser

medtillsammansskebör detgenomförsskärgårdsmiljöprogranunenNär
mfl.organisationerideellakommuner,länsstyrelse,fråninfonnationsinsatser

minskadbehovetbofastafritidsboende ochhosmedvetandetför öka avatt om
tillgångbegränsad och samtvattenkonsumtion, vatten gemensamsom enom

vattenhushållning.bättreåstadkommaförhushåll kanhur attageraom
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NATURVÅRD12

Sammanfattning bedömningar förslagochav
hotetDet skärgårdsomrâdenas landområdenstörsta mot är att-

skärgårdsjordbruken läggs därför viktigDet uppgift förärner. en
tillsammansnaturvärden med myndigheter och organisationer arbeta föratt

kunna bevara värdefulla miljöer.att
Naturvårdsmyndighetema bör, i samband med naturvårdsplanexing, använda-
sig samråd i dag krävs enligt plan- och bygglagen PBL förav samma som
den kommunala planeringen.

viktiga lokalerInom för fågelhäckning befogat hålla undan mink medär att0
jakt.
Skärpt uppmärksamhet bör utvecklingen antalet skan/kolonier inomägnas- av
skärgårdama.

I 1964:822 finnsNVL bestämmelser hänsyn till Naturennaturen. utgörom
nationell tillgång ska skyddas och vårdas. enligt lagen tillgängligDen ären som

för alla enligt allemansrätten. Naturvården såväl statlig kommunalär en som
angelägenhet och det länsstyrelsen har verka för naturvärden i länetär attsom
medan Naturvårdsverket har överinseende naturvärden i riket.över

När frågor naturvård ska tillbörlig hänsyn till övrigarör prövas tassom
Ävenallmänna och enskilda intressen. Härvid ska tillämpas.NRL det gällernär

den kulturpräglade naturmiljön lagen tillämplig inte skydd beslutas enligtär om
lagen 1988:950 kulturminnenom m. m.

Områden det finns särskild anledning skydda eller vårda på grundattsom av
dess betydelse för kännedomen landets dess skönhet eller i övrigtnatur,om
märkliga beskaffenhet eller väsentlig betydelse för allmänhetensärsom av
friluftsliv får länsstyrelsen förklaras naturreservat.av som

Länsstyrelsen kan områden inom vilka särskilda åtgärderäven avsätta
Ärbehövs för skydda eller vårda naturmiljön såsom naturvårdsområden.att

åtgärderna bör vidtagas så ingripande pågående markanvändningattsom
försvåras, ska området såsomavsevärt avsättas naturreservat.
följdSom ovanstående har fastighetsägaren, pågåendeav om

markanvändning försvåras, till ersättning till följd ingripandenavsevärt rätt av
avseende nationalpark, eller förbud arbetsföretag. detOmnaturreservat mot
finns syrmerliga skäl har fastighetenbegära inlöses.ägaren rätt att att

allmänhetens tillgång tillFör platser för bad och friluftsliv råderatt trygga
vidstrandskydd havet, insjöar och vattendrag vidarese kap. ll.

finns också särskilda bestämmelser tillDet skydd för och djurarter. Enväxt-
kan fridlysas den riskerar försvinna eller för plundring.växtart att utsättasom

Om föreligger fara fordet djurart försvinner kan förbud meddelasatt atten om
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vilt levande djur denskada eller fångadel därav döda,inom landet eller av
skada sådantborttaga ellerfall också förbjudetLikaså det i sånt attärarten.

djurlivetsärskilt skydd förfridlysningeneller bo. Behövsdjurs utöverägg, rom
dessa områden kandjurskyddsområden inrättas. Inominom visst område kan

uppehålla sig inom områdetoch markägarensjakten eller allmänhetens rätt att
fågel-brukar förekomma:djurskyddsområdeninskränkas. Två typer resp.av

sälskyddsområden.
hatraditionellt alltidskärgårdsområdena harsvenskaDe ansetts stora

skyddet pågått undermed säkerställavilket inneburit arbetetnaturvärden attatt
tillNaturvårdsverket hartillkomst.decennier, dvs. innan NVL:smånga även

sammanställningnedanstående länsvisaMiljövårdsberedningen överlänmat
skärgårdsområden fördelad påareal i landetsskyddad naturreservat,över

arealema innefattardjurskyddsområden. angivnanaturvårdsområden och De
fastlandet.på 300 meteren zon av

SKÄRGÅRDSOMRÅDEN haNATURRESERVAT I

landSkvddad areal DäravLän

10 757Stockhohns 51 325
689759 lUppsala 5

6 112Södennanlands 25 503
Östergötlands 601310 527

4 722Kalmar 21 137
0706 818 2Blekinge
091227 1Hallands 1

256 8 740Göteborgs och Bohus 27
l 788Gävleborgs 7 377

0413 197 2Västernorrlands
4 086Västerbottens 37 233
1 822Norrbottens 16 935

50 519230 897SUMMA AREAL:
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NATURVÅRDSOMRÅDEN SKÄRGÅRDSOMRÅDENI ha

Län Skvddad areal Därav land

Stockholms 6 255 1 207
Uppsala Finns inga
Södermanlands 1 755 1 343
Östergötlands Finns inga
Kalmar Finns inga
Blekinge 965 817
Hallands 4 280 1 080
Göteborgs och Bohus 50 152 14 409
Gävleborgs 3 770 1 475
Västernorrlands 6 000 5 500
Västerbottens 648 168
Norrbottens 145 145

SUMMA AREAL: 73 970 26 144

DJURSKYDDSOMRÅDEN SKÄRGÅRDSOMRÅDENI ha

Län Skvddad areal landDärav

Stockholms l 248 326
Uppsala 6 262 392
Södermanlands 7 362 612
Östergötlands 9 653 683
Kalmar 3 290 323
Blekinge 1 496 561
Hallands 238 22
Göteborgs och Bohus 5 951 l 201
Gävleborgs 2 515 40
Västernorrlands 304 229
Västerbottens Finns inga
Norrbottens 1 666 391

SUMMA AREAL: 39 985 4 780
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bevarandeplan förmedNaturvårdsverket bedriver för närvarande arbeteett en
prioritering för detoch framde svenska skärgårdarna i syfte att över ta ense

säkerställandearbetet.fortsatta
bofastnäringsverksamhet ochflera skärgårdsområden förekommer detI

skärgårdenexempel dettabefolkning inom naturskyddade områden. påEtt är
åttiotal inombodde och verkadei Kalmar län där det år 1994 ett personer

områden.sådana
iSkärgårdsstiñelsenverksamhet bedrivsexempel denEtt ärannat som av

försök frånskärgård. Stiftelsen bildades år 1959 ochStockholms ettvar
skärgårdsornråden försida för bevara attraktivasamhällets att attagera

ändamålet: bevaraoch frilufislivet. Enligt stadgarna attnaturvärden var
landskapsbild, främst i denskärgårds naturvärden ochStockholms egenart,

skärgården erbjuder förskärgården, möjligheterdeyttre samt att stora
bofastasådant denfriluftsliv och rekreation tillvaratages på sätt att

landskapsskydd blivabefolkningens intressen och behovet ochnatur-av
beaktade.

25-tal områden och förvaltarStiftelsen ha mark fördelat på3 500äger ettca
områdenha mark. Samtligaytterligare tiotal områden 4 800 ärett om ca

naturvårdsområde.ellerskyddade nationalpark, naturreservatsom
hälften medStiftelsen finansieras tilldominerar till arealen.Naturreservaten sett

egenfrnansiering. Stiftelsen anställer endastbidrag från landstinget och resten
i skärgården.bofasta skärgårdsbor tillsynsmän och naturvårdaresom

obebygda områden tillgängligaStiftelsen har gjort insatser görastora attgenom
bräschenenligt allemansrätten. har samtidigt på föredömligt gått iDen sättett

torrklosetter ochför miljötänkande bl.a. placeraatt ut soptunnor.ett genom
inte i landets övrigadirekt motsvarighet till Skärgårdsstiftelsen finnsNågon

skärgårdsområden.
naturligadjurliv dynamiskt och inte statiskt. sker ständigtSkärgårdens Detär

förändringar. uppmärksammadeeller människan förorsakade De mestav
deras snabbaförändringarna i första hand skarv och mink beroende pårör

Östersjönsi framför allt skärgårdar.spridning och ökande individantal
ursprungligen från Nordamerika och infördes till NordenMinken härstammar

inte minst under det andra1920-talet farmat pälsdjur. ochpå Senaresom -
rymde. Minken har därefter sprittvärldskriget släpptes många djur ñia eller-

sig kraftigt i dag vanlig delar Sverige, främst vid sjöar,och är över stora av
vattendrag och längs kusterna.

från Stockholms skärgård enstaka mink korn underförstaDe rapporterna om
ställning spridit sig1970-ta1et. Under och 90-talen har den befäst sin och80-

i skärgården. till kan flera. Dels skärgårdensOrsakerna dettaut passarvara
fiender och det finnsminkens krav, dels saknar minken här helt naturliganatur

och börjanföda. har de milda vintrarna under slutet 1980-Dessutomgott avom
naturlig utslagning.1990-talen inte medfört någonav
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Även minken inte infödd djurart, har den i dag blivit så vanligär attom en
den måste tillhöra den svenska faunan. faktum medförsägas Dettanumera
emellertid inte minkens i skärgården problemfri.att närvaro är

djurartEn sommartid lever bl.a. häckande sjöfåglar, deras ochäggsom av
påverkar sjöfågelbestånden. fågelinventeringarDe varje visarårgörsungar som

f ingen minskning fågelbestånden regionalt perspektiv. Lokaltettn av ur
påverkar dock minken fågelbestånden i många områden. Arter med
specialiserade boplatskrav gällerDetta till exempelär utsatta.mest arter som
tordmule och tobisgrissla, häckar företrädesvis i stenskravel stranden.närasom
Vidare minkstöming leder till fåglarna flyttar till minkfriavet att attman
områden. Alkfägelkolonin på Bullerö slogs i mitten på 1980-talet dennaut av
anledning. Fåglarna flyttade då till Rörskären utanför Sandhanm. finns minkNu

där varför många fåglarna har flyttat tilläven Norsten, Huvudskär.av norr om,Men här har mink etablerat sig. Under år slogsäven 1993 tordmulekoloniennu
vid Viksharoma utanför Rödlöga. Trenden alltså framförut alltär att stora

kolonier försvinner. Kvar de bara de längst belägnastörre är snart utav
koloniema Abborren vid Understen, Svenska Högarna, Grän och
Gurmarstenama.

Minken kan förväntas öka under de åren. Endast några hårdanärmaste
vintrar lär ha någon inverkan beståndet.på Att jakt få bort minkenstörre genom
helt skärgården går knappast och heller inte enmålsättning. Med anledningärur

det tilltagande problemet med minken i Stockholms skärgård utarbetadeav
Skärgårdsstiñelsen och Länsstyrelsen i Stockholms län en gemensam
minkpolicy i november 1993. detta dokumentI finns olika förslagantogssom
i fråga jakt, fångstmetoder syfiar till reducera antalet minkarattom m.m. som
i skärgården.

Skarven har, från ha varit helt utrotad vid 1900-talets mitt, i dagatt nästan
ökat i antal till åtskilliga exemplar. Skarven livnär sig fisk och undertusen av
1800-talet blev konkurrensen med yrkesfisket för Fågeln förföljdes ochstor.
utrotades. i slutetFörst 1940-talet återkom den och då till södra Kalmarsund.av
Under 1950- och 1960-talen antalet fåglar långsamt. i mittenMen 1980-steg av

förändradestalet bilden. Sedan år 1985 har antalet mellanskarvar ökat med
ungefär 26 år. Utvecklingen densamma i hela Nordeuropa.procent Artenärper
har också spridit sig geografiskt från Kalmarsund längs hela svenska östkusten

till Hälsingland. Det finns dessutom kolonier i Skåne och vidvästraupp
Vänern.

Orsaken till den snabba ökningen främst fågeln varit fridlyst underär att
Övergödningenår.många hav och sjöar kan också ha lett till tillgångenattav

fisk ökat. Kalmarpå I län har det antalet mellanskarvar medfört konflikterstora
med såväl yrkesfiske turism. Fångstema minskar, ñskeredskapen förstörssom
och i skärgården ned fâgelspillning, i sinöarna död påsmutsas tur tarav som
växtligheten, skarvmotståndama. Att skarven död växtlighetenpåtarmenar
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mycket stark betydligt starkare denberor dess träck harpå änatt syra,en
Naturvårdama andra sidan det intelikaledes trädhäckande hägem. å attanser

for minskade ñskfángstema framför allt skulle bero påfinns några bevis deatt
skarvens expansion.

i Kalmarhålla antalet fåglar lokalt tillåter LänsstyrelsenFör att nere numera
äggprickning, dvs. litetlän skyddsjakt i begränsad omfattning kalladsåsamt ett

ocksåhål i det inte kläcks. Mellanskarven håller påså attgörs ägget att nu
enligt uppgift finns från i kolonier.etablera sig i Stockholms skärgård och år två

År i fjolforsta uppstod farms där 30 bon, 100på Grän Utö. 1994Den ön nära
uppmärksammades i påoch i det dubbla. andra häckningen årår Dennästan

Möja. byggde skarvarna iTträdskär i Svartlögaskärgården vårasDärnorr om
i35 bon vilka det blev och två- 20.ägg tre ungarav

Enligt vissa forskare finns fördel med skarven, nämligen dess funktionen
skyddsfågel för andra Minken sig inte skarven, eventuelltpåarter.som ger

beroende dess lukt. medför emellertid andra fåglarpå Detta är utsattaatt som
minken EU-bestämmelse förbjuder allmänfor får fristad bland skan/ama. Enen

därför människanjakt skarv då den sina håll i sällsyntpå på Europa är att
förföljt den för den fångar fisk. frskodlingar tillåts dock vissNäraatt en
skyddsjakt.

Våra bedömningar förslagoch
olika institut har varit och kommer förbli viktiga medel för säkraNVL:s att att

skydd. hot skärgårdsområdenas landområdenskärgårdsomrâdenas Ett stort mot
igenläggning skårgårdsjordbnrken och det viktig uppgift förär äranser av en

naturvärden tillsammans med andra myndigheter och organisationer, arbetaatt,
med olika medel för kamma bevara värdefulla miljöer. bakgrundMotatt

skärgårdar skyddade harrelativt områden i vissa redan idag äratt sett storaav
vi viss förståelse för den bofasta befolkningen orolig för fortsattäratt ett
bevarandearbete inskränkningar i nyttjandet det kan innebära.degenom som

denna bakgrund det angeläget naturvårdsmyndighetema i sambandMot är att
med naturvårdsplaneringen använder sig samrådsprincip idagav samma som
krävs enligt for den kommunala planeringen. Vi mycket ochPBL tror att av oro
ibland direkt avståndstagande till områdeskydd skulle kunna undanröjas genom

tidig lokal dialog samtidigt skyddet skulle kunna bli ändamålsenligten som
utnyttja den lokala kunskapen.attgenom

kraftiga mink ostkusten delarNär det gäller den expansionen påav
inte eliminera jaktforskarnas uppfattning det går helt elleratt att arten genom

lokaler förfällor. Vi dock det kan befogat inom viktigaattatt varaanser
mink.fågelhäckning hålla undan ske årligen för ha någonDetta måste att

verkan. gäller skarv det uppenbart olikadet orsaker underNär är att ärarten av
därför skäl viss kontrollexpansion. kan finnas hålla på antaletDet att en

kolonier inom skärgårdama, vilket också sker idag.



13 PLANERING

Sammanfattning bedömningar och förslagav
Skärgårdsområdena bör i det kommunala planeringsarbetet behandlas-
väsentligt djupgående vad varit vanligt.änmer som
Regeringen bör kommunerna i uppdrag tillöverväga länsstyrelsenatt att0 ge
redovisa hur de hushålla med i skärgårdsområdena.att naturesursemaavser
Vi begreppet riksintresse bör klargöras, vilketatt skydd det0 anser samtger
tillämpningen och betydelsen NRL:s awägningsregler, och förutsätter attav
detta sker vid den fortsatta beredningen miljöbalken.av
De arbeten har gjorts och för fram handlingsprogramgörs för deatt ta0 som
svenska skärgårdama avgörande betydelse för skapa förutsättningarär attav
för långsiktigt hållbar utveckling.en
Behov finns systematiskt och fördjupatett programarbete rörande0 av
skärgårdamas miljö. Berörda länsstyrelser bör därför i uppdrag attges
utarbeta skärgårdsmiljöprogram med de länsvisa strategiprogrammen för
regional miljö STRAM utgångspunkt.som

13.1 Planering kust och skärgårdav

Sammanfattning gällande rättav
Staten ville med den fysiska riksplaneringen skydda bl.a. skärgårdar och kuster
från de hot framstod i början 1970-talet, dvs. miljöstörandestorasom som av
industrier och exploatering for fritidshus. Hotbilden har kompletteratssenare
med diffusa och gränsöverskridande problem. Vägtrañkens utsläpp,mer
bristande säkerhet hos fartyg och fastlandsjordbxukets utsläpp närsalter ärav
några källor. Planering har därför blivit allt viktigare verktyg inte bara förett
hushållning med mark och också åtgärdsunderlag förvatten utan attsom
minska miljöbelastning.

NRL 1987:12 paraplylag syftar till mark,är och denatt vattenen som
fysiska miljön ska användas så långsiktigt god hushållning främjas. NRLatt är
kopplad till och tillämpas bl.a. miljöskyddslagen,PBL, vattenlagen,genom

farledslagenNVL, m.fl.
Kommunerna har huvudansvaret för samhällsplaneringen och tillvaraatt ta

de allmänna intressena vid behov betydelsen dem emellan.samt NRLawäga
2 och 3 kap och kapPBL 2 1987: 10 vad allmärma intressen.äranger som

Riksintressena beskrivs i kap.NRL 2-3 Kommunerna ska enligt i sinaPBL
Översiktsplaner visa hur de tillgodose dessa. Länsstyrelsen ska enligtattavser

lag den statliga kontrollen beträffande områden riksintresse.utövasamma av
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ibestämmelsernaska tillämpaoch ska den myndighetEnligt 1 5§§NRL som
prövade anläggningenbeslut denoch kap. i ärende, i sitt2 3 NRL ett ange om

lämplig användningallmän synpunktåtgärden förena med fråneller går att en
förmed dendessa bestämmelseroch enligtmarkä samtvattenresursemaav

kommunala översiktsplanen.regionplanen ellerområdet gällande
vikt vid översiktsplaneprocessen.har lagtPlaneringssystemet stor

förslag tilldet föreliggerska samråda med länsstyrelsernaKommunerna när ett
länsstyrelsernaskede skaöversiktsplan. I ettett avgesenare

Översiktplanen vad bör beaktasredovisar dock baragranskningsyttrande. som
sambanddet imark- och vattenområden.vid beslut användning Men äravom

upphäva eller ändrabeslutmed prövning kommunens att anta, enav om
länsstyrelsen kan upphävaområdesbestämmelserdetaljplan eller som

kommunens beslut.
och skaområden allmänt intressekap beskriver vilka2 NRL är somsom av

skyddas långt möjligt:så som

opåverkade §.Stora områden 2-
Ekologiskt särskilt områden 3 §känsliga-

och skogsbrukJord- 4 §-
Rennärings, fiske och vattenbruk 5 §-
Naturvård- och kulturvärden 6 §-

malm, och sand §Utvinning råvaror mineral, 7torvav som-
Industriell produktion 8 §-

§Mark- och vattenområden nyttjas totalförsvaret 9som av-

dessa områden ñnns.ska i sina ÖversiktsplanerKommunerna ange var
och skaockså områden i riksintressefinns 5-8Det är somsom av

förteckning dessaskyddas. Enligt förordning skaNRL:s en av
fram angivna myndigheter.riksintresseområden riksobjekt tas av

publicerasBeskrivningar riksobjekten finns i NRL/PBL-underlag avav som
respektive myndighet och Boverket.

vissa områden ska bevaras.3 kap har riksdagen slagit fastI NRL att större
hargäller kust, fjäll och älvar i sin helhet riksintresse eftersom deDet ärsom av

friluftsliv.värden kultumrirmesvård turism ochsärskilt för naturvård,stora samt
den s.k. fysiskakapitel de geografiska riktlinjerna iDetta ersatte

riksplaneringen. Riksdagen under och 70-talet hotet kusternasåg 1960 mot av
industrier och riktlinjer för reglerafritidsbebyggelse och storskaliga attgav

medutvecklingen prop. Regionalutveckling och hushållning1972:11 ang.
mark och vatten.

kan skedessa områden får ingrepp i miljön endast det påI sättgöras ettom
ska dockinte påtagligt skadar ornrådenas och kulturvärden. Dettanatur-som

eller det lokala näringslivet.inte hindra utvecklingen befintliga tätorterav av
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förarbetena prop.I 1985/86:3 med utveckling befintliga tätorterattanges av
förändringar behövs med hänsyn till normal befolkningsutveckling,avses som

förändringar i bostadsstandarden, behovet trañkleder, grönområden, service,av
sysselsättning, Med utveckling lokalt näringsliv tillväxt ietc. av menas en
befintliga näringsgrenar eller tillkomst verksamheter i omfattningav nya en som
innebär det finns tillräckliga sysselsättningstillfällen för befolkningen.att

Till skillnad från tillämpningen kap2 riksobjekt ska det gällernärav man
kap-områden3 anlägga helhetsperspektiv på vad lämpligett ärsom en

utveckling i hela det geografiska området bestämmelsen omfattar.som
iKustema sin helhet riksintresse har delats i dels obrutnaärsom av

Östergötlandskustområden 3§, dvs. bl.a. Bohuslänskusten, kust ochnorra
skärgård och delar Västernorrland dels högexploaterade kuster 4§, dvs.av
bl.a. de södra delarna Göteborg och Bohus, Hallands, Blekinges,av
Södennanlands, Stockholms Uppsalas kuster och skärgårdar. Delarsamt av
dessa områden skyddas bestämmelserna i 2§. förstaI paragrafenäven av
framgår de riksintresse för sina höga och kulturvärdenatt är ochnatur- attav
exploateringsföretag och andra åtgärder får komma till stånd de inte möterom
hinder enligt övriga paragrafer och de inte påtagligt skadar riksintresset.om

obrutna skärgårdskustemaDe hade särskilt goda förutsättningar för bad
eftersom de inte spärrades med bebyggelse eller andra hinder.av
Exploateringen fritidsbebyggelse relativt låg och det farms inte störreav var
miljöstörande industrier eller Riktlinjerna syftar till rikta mark- ochtätorter. att
vattenanvändning så områdenas nuvarande karaktär bevaras. Etableringatt av
miljöstörande industri undvikes helt. Enligt förarbeten prop. 1985/86:3 ska
vissa delar, bl.a. ytterskärgårdama, med hänsyn till flora och fauna helt
undantas från bebyggelse och friluftsliv i intensiva fonner. Fritidsbebyggelse
bör medges endast den förenlig med naturvårdens, kultunninnesvårdensärom
och friluñlivets intressen och sammanhängande områden kanstörre,om
bevaras i huvudsak opåverkade bebyggelse.av

de högexploateradeI kusterna ville bevara de kuster ärman som
förhållandevis starkt påverkade industrier och fritidsbebyggelse.tätorter,av
Därför får miljöstörande industrier bara förläggas i anslutning till redan
existerande. Spridd fritidsbebyggelse får inte komma till stånd.

förslaget till MiljöbalkI SOU 1996:103 föreslås bestämmelserna i 2att
kap.och arbetas3 NRL in i miljöbalken. innebärDetta starkare kopplingen

mellan markanvändnings- och rniljöfrågoma och stärker, enligt utredningen,
möjligheterna få till stånd samordnade och sektorsövergripnadeatt
bedömningar. kommerDet också medverka till kraven på redovisningatt att av
miljöhänsyn i översiktsplaneringen blir starkare.

ustvattenplaneringK
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underlagsmaterial till den fysiska riksplaneringen pekadeEtt ut
kustvattenområden där borde för förbättra nriljötillståndetupprättas attprogram

fysisk planering skulle 1979:74.och där lämpliga former för SOUprövas
Under 1980-talet havsresursdelegationen ansvarig för utvecklingen avvar
fysisk planering i kust- och havsområden. början 1980-talet genomfördesI av
försöksplanering i fyra kustkommuner. Kommunöversikter för
kustvattenområdet upprättades. Under andra delen 80-talet genomfördesav

Örnsköldsvikytterligare försöksplanering med Gävle, ochomgången av
Lysekil kommun tillsammans med aktuella länsstyrelser.
Havsresursdelegationen upphörde myndighet 1990 och sedan dess ärsom
Boverket ansvarig myndighet.

ÖP-analysBoverket har i kust och hav utvärderingen av-
kustkommunemas Översiktsplaner studie gjord Studien1991.presenterat en
visar sammanfattningsvis att:

och havsområdena uppfattas i flertalet de studeradeKustvatten- planernaav-
inte planeringsomrâde.kommunaltsom
Kustvattenanvändningen behandlas inte alls i hög gradså som-
markanvändningen i kustkommunemas Översiktsplaner.
Endast mindre antal kommuner har rekommendationer förupprättatett-
kustvattenområdets användning.

föreslagenKopplingen mellan markanvändning och planerade-
vattenvårdsåtgärder ofia otydlig. använda avrinningsornrådetAttär som
planeringsenhet vid kustvatten har inte slagit igenom.

möjlig förklaring till detta inteEn kustvattnet betonades vid utbildningenär att
kommunema och tillgången handböcker ochPBL NRL påattsamtav om

underlag otillräcklig.var

riksintresseKuster av
Boverket har uppsiktsansvar utvecklingen i de områden riksdagen haröver som
pekat i Boverket drar slutsatsen3 kap i OmrådenNRL.ut rapporten av
riksintresse enligt 3 kap NRL de ursprungliga värden motiveradeatt som
riksdagen peka dessa områden har inte hållits aktuellaatt ut genom
planeringsåtgärder i kommunerna och planeringsunderlag från länsstyrelserna.

behövs kunskapaktuell områdenas karaktär både anspråken ochDet pånärom
värderingarna områdena förändras. Därför föreslås omfattande dialogom en om

i sindessa områden bör leda fram till förtydliganden tillNRL ochtursom av
andra åtgärder säkrar värdena.som

Kustområdena särskild uppmärksamhet i Boverkets Boverketöversyn.gavs
konstaterar trycket kusterna och befarar rekreationsvärdenatt är stort mot att
för det rörliga friluftslivet de kulturvärdena,och ochstora natur- som var
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motivet till skydda kusterna, påtagligt kan komma skadas. Bebyggelsenatt att
måste ske på medvetet och vissa håll begränsaspå kraftigt.ett sättmer
Boverket har i sin föreslagit förändringar i kapNRL:3rapport

spridda bebyggelsenDen i de obrutna kustområdena §3 bör regleras.-
Alla former spridd bebyggelse, inte enbart fritidshus, bör regleras i deav-
högexploaterade områdena §4.
Fördjupade studier i kustområdet behöver komma tillstånd främstgenom-
forskarinsatser.
Kustlänsstyrelsema bör belysa den faktiska bebyggelseutvecklingen inom de-
områden omfattas kap.3 ochNRL vilka konsekvenser den har fåttsom av
på de värden syfiarNRL till skydda. Länsstyrelsemas studier kanattsom
sedan ligga underlag för eventuell kap.3 NRL.översynsom en av

ÖstergötlandsI län har länsstyrelsen och de kustkommunema, Norrköping,tre
Söderköping och Valdemarsvik, tillsammans utarbetat skärgårdspolicy.en
Policyn omfattar i områden bestämmelserna i kap.3stort sett samma som
NRL. Länsstyrelsen har anordnat seminariertvå kring Kust och hav itemat
översiktsplaneringen tillsammans med kustkommunema. närvarande hållerFör
de tillsammans medpå utarbeta planeringsunderlag för områdetatt ett ärsom

riksintresse enligt 3 kap. NRL. Avsikten är att:av

beskriva de samlade värdena-
identifiera de olika anspråken-
analysera den eventuella påverkan anspråken har,-
bedöma skyddsbehovet samt-
föreslå åtgärder.-

Också länsstyrelserna i Stockholm respektive Göteborgs och Bohus län arbetar
med värdebeskrivningari skärgården.

Boverket och Naturvårdsverket har inför kommande översiktsplaneprocess
tagit fram aktuellt material, bl.a. rörande hur skärgårdama i högre grad bör

Skärgårdsbefolkningensuppmärksammas. deltagande i denna ärprocess
lokalaviktigt. Agenda 21-arbetet och fördjupadeDet Översiktsplaner är ett

instrument tillvara för involvera befolkningen. SöderköpingsI kommunatt ta att
har fördjupad översiktsplan tagits fram för Aspöja. På bor de50 300önen av

Östergötlandsfastboende i på skärgårdsöar fast landförbindelse. Fisketutan är
den näringen och marker hävdas bete och vallodling. Enstörsta genom
fördjupad översiktsplan liksom översiktsplanen inte rättsligt bindandeär utan

vägledande för fortsatt planeringsarbete. Byalaget Aspöjapå harär genom
enkäter, kontakter med myndigheter och sökt kartläggamöten, experter
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Awägningarskyddsvärdochnäringslivbebyggelse,markanvändningen, natur.
grundaförskyddvindkraftverk, stärktbebyggelse,frågorolikamellan som

planen.ibottnar, tas uppm.m.

förslagochVåra bedömningar
därförvillVifortsättningsvisskärgårdama stort.Exploateringstrycket ärmot

väsentligtbehandlasskärgårdsområdenabetydelsen merbetona attav
erfaritVi harplanarbetet.kommunala atthitintills i detdjupgående än

i betydligtgjort detharBohus län störreochi Göteborgkommunerna
Stockholms län.iutsträckning än t.ex.

skaskärgårdarnavikt vidtillräckliginte läggerkommuemasigVisar det att
aktuella kommunernadebe6 kap NRLmed hjälpregeringen överväga att av

ska hanteras.skärgårdamailänsstyrelserna hurredovisa till naturresursemaatt
samladsamordnaochöversiktplanemauppgift bedömaiBoverkt bör att en

till regeringen.redovisning
planeringssystemdecentraliserathaoch bygglagenmed plan-Syfiet är att ett

tillsyftariförändringarna PBLhuvudansvarig. Denmed kommunen nyasom
iBristermiljöhänsynen.ochdelaktighetöka invånarnasbl.a.att

påverkainte kanskärgårdsbefolkningentillkan ledaplaneringsprocessen att
länsstyrelsemedtillsammansingårdettaövergripande planeringen. lden att

tillvaraskahur riksintressenai endiskussionaktivt delta taskommunoch om
uteblir.

i förförtydliganden NRLangående behovetBoverkets slutsatserVi delar av
dragitMiljöbalksutredningentillämpning. Vi harfå bättre attnoteratatt en

de delarbetänkandei sittskriverMiljöbalksutredningen attslutsats.samma
rörandeövervägandenytterligarekan behövasdet framöveruppfattningen att

Miljöbalksutredningen,Vi vill, liksomoch kap.i 3 NRL.bestämmelserna 2
skyddvilketriksintresseklara vadbehovetunderstryka är,särskilt ut ettattav

awägningsreglema.betydelsen NRL:stillämpningen ochdet samt avger

miljöprogramRegionala13.2

ochförutsättningarna förredovisa upprättadirektiven skaEnligt att
skärgårdsområdeför respektive övervägamiljöprogramgenomföra samt

enligtbörMiljöprogrammensådant arbete.förorganisatoriska former ett
utsläpppåverkanmiljökvalitetsmålomfatta bl.a.direktivet avgenomsom avser
naturvård,mark försäkerställandetill lufi ochföroreningar vatten, av

börVidareåterställningsåtgärder.rekreationochkulturmiljövård samt
miljökvalitetsmålenbaserade påplaneringriktlinjer förinnehållaprogrammen

område.respektiveför
förredskaprollframträdandealltfåttharMiljöprogram sommeren
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miljöpolitikens förverkligande. miljöprogram har ingen fonnellBegreppet status
i miljölagstiñningen och irmebörden vad med miljöprogramettav som avses
kan därför skifta beroende på eller lägger framupprättar programmet.vem som

för de Nordiska länderna genomfördeRepresentantema hösten 1995 ett
expertseminarium, finansierat Nordiska Ministerrådet, rörandeav
miljöprogrammens roll vid beredning miljöpolitiken TemaNord 1996:536.av
Vid detta seminarum antal viktiga element i beredningsprocessen förettangavs
miljöprogram. förenklatNågot kan miljöprograrnarbetet beskrivas:

Identifiering och kartläggning miljöproblem källor tilloch dessaav-
Formulering miljömålav- Åtgärdsstrategier för nå målenatt-
Uppföljning målengentemot-
Utvärdering medelav

Begreppet miljöprogram fokuserar på åtgärdsstrategier för miljön. vidareEtt
begrepp används alltmer såväl nationellt internationellt förärsom som program
hållbar utveckling eller planer. bredareDessa ochgröna tar ettprogram grepp
inkluderar sociala och ekonomiska utvecklingsaspekter. Härigenom fåräven

koppling till individen och lokala intressen medannärmareprogrammen en
miljöprogrannnen ofta myndighetsanknutna.är mer

Som foreberedelse för inträdet länsvisaEU har skärgårdsutredningar gjorts
eftersom skärgårdama i betraktas regionalpolitisktEU områdeett ärsom som
föremål för olika stöd. Dessa har fokus utvecklingsfrågorpå medprogram men
miljöaspektema naturlig utgångspunkt.som en

Glesbygdsverket arbetar för närvarande med nationellt handlingsprogramett
för de svenska skärgårdarna behandlar de svenska skärgårdama ettsom som
regionalpolitiskt sammanhållet område. Utgångspunkten för handlings-

Agenda 21 med fokus det lokala perspektivet, långsiktighetpåärprogrammet
och kretsloppstänkande. Handlingsprogrammet bas kommer vara en
övergripande och långsiktig vision för skärgårdens framtid iutarbetas närasom
samverkan med bl.a. skärgårdsbefolkningen. prioriterade insatsområdenDe

det nationella handlingsprogrammet vill omfatta ärsom-

Mark och vatten-
Näringsliv och försörjning-
Bostäder-
Service och kommunikationer-
Lokalt utvecklingsarbete och kommunikationer-

Länsstyrelserna har haft i uppdrag fram strategier för regional miljö,att ta
STRAM-arbetets innehåll varierar mellan länen innehållerSTRAM. något men
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huvudsaldigen:

Regional miljöanalys
Rangordning problemenav

kortsiktiga miljömålochLång-
Åtgärdsprogram.

skärgårdarna.specifikt gällergrad beslutat målhari varierandeLänen somom

strategierlänsstyrclsemasutvärderingNaturvårdsverket under 1996gör aven
förpliktelser enligttillvilken dessa bidrarför bedöma i mån attatt

studerar deoch nationella miljömål nås. Dessutominternationella konventioner
och sektorer huranvändas komunerhur STRAM-arbetet ska kunna samtav

Verket skaska kunna stärkas.lokala Agenda 21kopplingen till arbetet med
riktas till de centralade förslagklarlägga hur de ska hanteraockså som

STRAM-modellen behöver utvecklas.ochmyndigheterna om
regional sarnarbetsfonnetableradoch luftvårdsförbundVatten- utgör en

för olikaföreträdareregional/lokal nivåmellan myndigheter på samt
luftmiljön inom regionen.påverkan ochverksamheter på vatten-utgör ensom

samordningenroll det gällerbl.a. viktigFörbunden har när aven
dockVattenvårdsförbund saknas saknasrniljökvalitetskontrollen i recipienter.

Stockholm.skärgårdsornråden, ifortfarande för viktiga kust- och t.ex.
samverkan länsgränsema de sk.tillbaka finnsSedan flera år över genomen

insatserprimära uppgift samordningregionala åtgärdsgruppema är motavvars
harmiljö- och utsläppskontroll.belastning på kustvattnen Dessasamt grupper

nord,Bottenhavet-Bottenviken åtgärdsgruppför kustavsnitten 1fomierats
Östersjön-Öresund åtgärdsgrupp väståtgärdsgrupp syd, 3 Västkusten2

4 Vänern.samt
Sverigesbedrivs idag i samtligaLokalt Agenda-21 arbete nästan av

forum föroch viktigtinklusive skärgårdskommunema,kommuner, utgör ett
lokal samverkan och åtgårdsarbete.

Våra förslagbedömningar och
for fram handlingsprogram förgjorts ochVi de arbeten görs att taattanser som

långsiktig hållbaravgörande betydelse försvenska skärgårdamade är av en
brist olikauppenbart det inte någon påutveckling i dessa. ocksåDet ärär att

miljö. kan detprogramarbete det gäller Skärgårdarnas Däremotfonner närav
vilket,samverkan mellan de olikaeller mindre utvecklad programmenvara mer

åtgärdsbehov ochriskera prioriteringenligt uppfattning, kanvår att av
och kostnadssynpunkt. Våroptimal miljöeifekt-genomförande inte är sett ur

samladeföreligger behov utarbetadärför detuppfattning attatt ettär av
programaktiviteter för några deutifrån existerandeskärgårdsrniljöprogram av
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skärgårdsområdena.större
Vi systematiskt och fördjupat programarbeteatt kringettanser mer

miljöfrågoma kan stärka de utvecklingsinriktade på såvälmer programmen
lokal regional och centralnivå. Skälen för detta flera:ärsom

mångfacetteradeDen och komplicerade påverkansbilden omfattar i hög grad-
källor utanför själva skärgårdsområdet vilket inte täcks it.ex.
Glesbygdsverkets handlingsprogram för skärgårdama. Ett
skärgårdsmiljöprogram måste därför täcka relevanta delaräven av
Skärgårdarnas ornland.

Flera de åtgärder föreslår i detta betänkande vi har bästav anser-
möjligheter genomföras inom för skärgårdsmiljöprogram,att ett t.ex.ramen
åtgärder samverkan för förbättra Vattenkvalitet, planering förattgenom
bebyggelse och friluftsliv kartering och inventering ekologisktsamt av
särskilt känsliga områden.

Viktiga utvecklingsinriktade och projekt inom för EU:st.ex.program ramen-
stöd till skärgårdama mål 5b, Interreg LEADER förutsätter regionalen- -
miljöanalys och konkretisering regionala miljömål kan styra motav som
miljöanpassning och ekologiskt hållbar riktning. Arbetet med de regionala
miljöprogrammen kan också bidra till samlad regional kompetensantas en
i miljöfrågor vilket kan mycket värdefullt stöd tillettvara
utvecklingsprojekten.

Tillämpningen existerande eller kommande lagstiftning kräver samladeav-
insatser från flera myndigheter. Vi miljöprogrammen hart.ex. attanser en
viktig roll i förhållande till såväl fortsatta åtgärder det gäller begränsanär att
närsaltläckage med stöd befintlig lagstiftning och kan naturligutgöraav en
utgångspunkt för upprättande de åtgärdsprogram föreslås införas iav som
miljöbalken för nå miljökvalitetsnormer.att

Miljöprogramrnen bättre för koordinera breda tvärsektoriellautrymme attger-
insatser inbegriper andra medel lagstiftning,än t.ex.som
informationsinsatser, samverkansprojekt mellan olika intressenter, frivilliga
avtal Miljöprogramrnen förutsätts därför i högre grad STRAMetc. än
inkorporera kommunala initiativ och ha koppling till pågående lokalanäraen
initiativ, lokala Agenda 21.t.ex.

Vi därför regeringen bör antal länsstyrelser i uppdrag iatt ett attanser ge
samverkan med kommuner och regionala/lokala intresseorganisationer utforma
och genomföra skärgårdsmiljöprograrn. första hand föreslårI vi uppdragetatt
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Göteborg.KarlskronaLinköping,Stockholm,länstyrelsen itill samtges
finns dedessa ländet inomuppfattning,enligt vår mestMotivet för detta attär,

medlänsstyrelserflerutesluter inteförslagmiljöfrågoma. Vårtkomplexa att
uppdrag.motsvarandeskärgård kan ges

miljöregionalmed strategi forarbetetlänsvisabygga på detbörProgrammen
lokaltutvecklingsprogramaktuelladelaroch relevanta samtSTRAM av

utnyttja detkanviktigtsärskilt2l-arbete.Agenda Det attär programmen
deluñvårdsförbundeneventuelltocharbetet inom samtetablerade vatten-

åtgärdsgruppema.regionala
arbetsmallutgångspunkt ochSTRAM-arbetetmedFördelen låtaatt vara en
eventuelltochkan lätt brytasiregionala miljöanalysen STRAMflera. Den utär

problemområden.vissaskärgårdsspecifik analys inommedkompletteras en
tid ochmycketska kräva såinledningfasen inteFörhoppningsvis detinnebär att

åtgärderna ochtillframför allt koncentrerasskafinnsDe resurser somresurser.
åtgärdsplanema.

medsåväl arbetetunderlättaocksåkommerSTRAM-ansatsen
miljöövervakning ochförskärgårdsspeciñka miljömål systemsamt

måluppföljning.
tillkontinuerligtfortskridande skaSTRAM-arbetets rapporteras

förtillräckligaåtgärdernaförNaturvårdsverket, bl.a. attärutrönaatt om
berördaföreslårmål ska Vinationella nås.internationella åtaganden och att

miljöprogrammen.arbetet medmotsvarandelänsstyrelser på sätt rapporterar
ocksååtgärdsinriktadeska inte enbartMiljöprogrammen utanvara

förstyrandeskamålsättningarframåtsyñande dessatt varagenom
mening kommerEnligtinom skärgårdama. vårutvecklingsarbetet

detdialogenden inomregionalahärigenom stärkamiljöprogrammen näratt
visserligenunderstrykasammanhangskärgårdsfrågor. Vi vill i dettagäller att

STRAM-arbetetutvecklingskärgårdsmiljöprogrammen attmensom en avser
gällerdettill lokala intressenkopplingska väsentligtdet närnärmarevara en

förutsättningunder dennaåtgärdsdelen. endastDet som
fördjupningtjänakanskärgårdsmiljöprogrammen avsom en

miljödelar.utvecklingsprogrammens
förformaliseratsamlatbildandet någotföreslår inteVi organav

mellanregionaltviktenvill vi framhållaskärgårdsfrågor. Däremot ettav
berördadialog medprogramarbetet ochinformationsutbyte under näraen

myndigheter.centrala



159

14 KONSEKVENSREDOVISNING

Enligt utredningsdirektivet gäller regeringens direktiv till samtliga kommittéer
redovisning regionalpoltiska konsekvenser, offentligaatt prövaom av

åtaganden och redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser.att
Avseende regional- och jämställdhetspolitiska konsekvenser attmenar

flera de förslag framför syflar till stärka lokal sysselsättning ochattav
ekonomiskt utveckling och därmed möjligheter till ökad jämställdhet.

Avseende offentliga åtaganden förslagvåra imyms inomattanser egna
för respektive myndighets normala arbetsuppgifter och åtaganden. deIramen

fall stödjer andra utredningars förslag har dessa redovisa konsekvensernaatt
sina förslag.av
Avseende konsekvenser för miljön genomförande våra förslagattanser av

skulle innebära väsentlig förbättring Skärgårdarnas miljö skapaochen av
förutsättningar för långsiktig hushållning med Skärgårdarnas naturresurser.





x®Kommittédirektiv

MiljövårdsberedningenTilläggsdirektiv till
Dir.

utveckling i1968:A, En hållbarJo
1995: 127

skärgårdsområdenlandets

1995regeringssammanträde den 12 oktobervidBeslut

Sammanfattning uppdragetav

Jo 1968:A skallMiljövårdsberedningen
ochskärgårdsområden,miljösituationen i landetsanalysera-

imiljöbättreföreslå strategi och åtgärder för enen-
områdena.

förförutsättningarSyftet arbetet skapamed är att en
skallArbetetlångsiktigt hållbar utveckling i skärgårdarna.

skärgårdlevandebedrivas med utgångspunkt i behovet enav
miljön.aktiviteters inverkanolika verksamheters ochsamt

skärgárdsområdenTyngdpunkten i arbetet skall läggas de
bedöms mest utsatta.som som

Bakgrund

lokal-förSkärgårdarnas naturgivna förutsättningar basenär
småskaligtbefolkningens traditionella näringar fiske,såsom

fritidsboende ochjord- jakt tilloch skogsbruk, servicesamt
turister. och arbeteMöjligheten till fast bosättning är en

markenhävdadenödvändig förgrund levande skärgård. Denen
Vidare börockså skärgårdsmiljön.viktigt inslag iär ett

iframhållas försvaret bedriver viktig verksamhet ävenatt



nationellasamtidigtSkärgårdarna harskärgårdarna. stora
Skärgård-olika former.friluftsliv iochrekreationvärden för

människornaförinte minstbetydelsedärigenomhar storarna
ochhar ocksåSkärgårdarnai närliggande natur-tätorter. stora

därföromfattasskärgårdarnadelarkulturmiljövärden. Stora av
lagenkap.i 3hushållningsbestämmelsernasärskildadeav

naturresurs-medhushållning1987: 12 naturresurser m.m.om
enligtskyddfinns dessutomytterskärgårdarnailagen. Särskilt

i form samt1964:822, naturreservatnaturvårdslagen t.ex. av
fågelskyddsområden.säl- och

fieraiutveckling harskärgårdsområdenas utrettsFrågan om
utredningenövergripandeolika sammanhang. Den senaste mer

1994:93.SOUskärgårdarLevandebetänkandetredovisas i
idirektmindreellerocksåberörsSkärgårdsförhållandena mer

gällerDetregeringsinitiativochflera utredningarandra m.m.
mångfald,biologiskstrategi förinriktning,bl.a. miljöpolitikens

enligtriksintressensäkerställande natur-uppföljning avav
gällerdetavgasfrågor närochfirjetrafik, buller-resurslagen,

grund-vattenskotrartrañk medfartyg,fritidsbåtar och samt
medarbetelänsstyrelsernaVidare bedrivervattenfrågor.

åtgärds-regionalade s.k.och inomregionala miljöprogram
iuppmärksammatsSkärgårdsfrågorna har ävengrupperna.

ocksåskärgården ärdelarsammanhang. Storainternationella av
strukturfonderna.föremål från EUför stöd genom

verksamhetervissakänslighet medförSkärgårdsmiljöns att
skärgårds-såvälnegativ inverkan påkan haeller aktiviteter

förkulturmiljövärdenrekreations-, ochområdenas somnatur-
ochsysselsättningvaraktig bosättning,möjligheterna till

fritids-frånframför allt inverkangällerförsörjning. Det
verksamhetermotorbåtstrafik ochbebyggelse, fárje- och som

Detövergödningperspektiv medföri vattnen.långsiktigtett av
medförtharskärgårdarnanyttjandetförändradeökade och av

förslitning,skador,form buller,störningar ibl.a. ökade av
försvåradluftföroreningarochövergödning, samtvatten-

hållamöjligheterförsämradetillgänglighet stränder ochtill att
olikamellankonñikternatillhar lettmarken i hävd. Detta att

intressen har skärpts.
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I arbetsrapporten Områden riksintresse enligt 3 kap.av
NRL redovisning utvecklingen remissupplagaen av m.m.-
augusti 1995 har Boverket bl.a. studerat plane-kommunernas
ring planeringsunderlagoch länsstyrelsernas för områdende

omfattas bestämmelserna i 3 kap. naturresurslagen.som av
Boverket tillräckliga insatser inte har gjorts föratt attanser

rekreationsvärdenaskydda bevarande- och i områden. Idessa
framhålls behovet fallbättre skydd i vissarapporten att ettav

akut.är Rekreationsu/ärdena för det rörliga friluftslivet kommer
enligt verket minska och kulturvärdenochatt stora natur-
kommer skadas påtagligt bebyggelsen kustområdenaiatt om
inte utvecklas på sätt är till områdenasett anpassatsom mer
värden i vissaoch fall kraftigt begränsas. Bl.a. försvåras
tillgängligheten till stränderna kustland-och orörda delar av
skapet. Rapporten remissbehandlas för närvarande.

Den kraftigt ökade användningen fritidsbåtarmotordrivnaav
i skärgårdarna har medfört ökade störningar, bl.a. genom
buller och Den omfattande färjetrafiken med allt störreavgaser.
fartyg har också inneburit inverkanökad miljön. Problemenpå

främstär koncentrerade till storstädernas skärgårdsområden.
Övergödningen sjöar och hav är miljöproblem,ett stortav

inte minst i skärgårdsområden. Under den tjugoårs-senaste
perioden har halterna fosfor och kväve fördubblats.i havenav

ÅlandsFrån den norska kusten i till ñeraväst hav i äröst
områden kraftigt övergödda. Det tillbidrar Över-mestsom
gödningen läckage frånär jordbruk, utsläpp avloppsvattenav
och nedfall luftburet kväve, främst från trafiken.av

Vatten- och avloppsfrågorna, betydelseavgörandeärsom av
för Skärgårdarnas utveckling, i fall svårlösta.mångaär
Problemen gäller såväl bristande tillgång på grundvatten som
saltvatteninträngning och föroreningar.

Uppdraget

Miljövårdsberedningen skall analysera i landetsmiljösituationen
skärgårdsområden föreslå strategi åtgärder förochsamt en en
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skapamedmiljö områdena. Syftet arbetet ärbättre i att
i skär-utvecklingförutsättningar för långsiktigt hållbaren

i behovetutgångspunktskall bedrivas medgårdarna. Arbetet av
verksamheters aktivitetersochskärgård olikalevande samten

deläggas påi arbetet skallinverkan miljön. Tyngdpunktenpå
bedömsskärgårdsområden mest utsatta.som som

Miljövårdsberedningenskall detfråni arbetet utgå om-
i detredovisatskortfattatfattande utredningsmaterial harsom

centralahosfinnsföregående. Därtill kommer underlag som
Även ochutrednings-myndigheter. pågåendeoch regionala

beaktas.utvecklingsarbete skall
översiktligti förstaMiljövårdsberedningen skall ett steg

aktiviteterverksamheteranspråk från ochkartlägga de som
negativhaoch kannyttja skärgårdarnaställs på att som

ellerkulturmiljövärdenochSkärgårdarnasinverkan på natur-
gällerfriluftslivet.för rörliga Detsärskilda värden det t.ex.

båt-farleder,för bebyggelse och infrastruktur,exploatering
bl.a.Härvid börförsvaret.trafik, turism, fiskodlingar och

skador,störningar,frågor olikabehandlas såsom typer av
luftföroreningarochförslitning, övergödning, samtvatten-

naturgivnatill denedskräpning. Påverkan bör relateras
respektive skärgårdsområde.förutsättningarna i

med utgångs-Miljövårdsberedningenandra skallI ett steg
in-detsamlade miljöanalysen koncentrerapunkt i den mer

inverkandärtill skärgårdsområdengående utredningsarbetet de
beredningenskärgårdsområdeneller till sådanaär störst som

Stock-ividare. Skärgårdarnafinner särskilda skäl utredaatt
inklusive Mälaren,län,holms, SödermanlandsUppsala och

fråntrycketoch Bohus län, däri Göteborgs- storasamt
hänföras tillsärskilt starkt, kanbefolkningskoncentrationer är

förstnämnda kategori.
riksintressenhur deMiljövårdsberedningen skall studera

i berördasäkerställtshari 3 kap. naturresurslagensom avses
behövsdetskärgårdsområden. Beredningen skall överväga om

problemeni områden däri första hand deytterligare åtgärder,
särskiltsammanhangi dettaBeredningen skallakuta.är mest

skärgårdsområden.berördastudera bebyggelseutvecklingen i



5

Miljövårdsberedningen förskall redovisa förutsättningarna
respektiveoch genomföra miljöprogram förupprättaatt

skärgårdsområde förorganisatoriska formeröverväga ettsamt
omfattasådant miljökvali-arbete. Miljöprogrammen bör bl.a.

tilltetsmål påverkan föroreningarutsläppsom avser genom av
luft och säkerställantle för naturvård, kultur-markvatten, av
miljövård rekreation Vidareoch samt återställningsåtgärder.
bör innehålla riktlinjer för baseradeplaneringprogrammen
miljökvalitetsmålen för respektive beaktasområde. arbetet börI
pågående uppbyggnad regional ochmiljöövervakning ut-av
veckling kulturmiljöövervakning. delBeredningen bör taav av
det arbete miljö-pågår med regionaltupprättaatt ettsom

Öresundsregionen.förprogram
Miljövårdsberedningen åtgärderskall också vilkaöverväga

med stöd fiske-1964:822 ellernaturvårdslagent.ex.som, av
lagen 1993:787, bör vidtas betydelsefullaför skyddaatt
marina områden.

Miljövårdsberedningen åtgärds-skall vidare överväga
för miljöanpassad sjötrafik berörda skär-iprogram en mer

gårdsområden. Beredningen färjetrañ-skall därvid, gällervad
ken, från befintligt utredningsmaterial gällandeutgå och den
sjöfarts- och hamnpolitiken.

Miljövårdsberedningens medförslag skall samordnas
insatser inom EU:s olika kommissionsinitiativ denberörsom
svenska skärgården, fiskeri-PESCA program försåsom
näringen och INTERREG nations-regionalt samarbete över
gränser, strukturfondsprogrammet bför mål 5skärgården
och de insatser för svenskamiljöåtgärder i detgörssom
jordbruket.

Tidsplan och arbetsformer m.m.

Miljövårdsberedningen skall i sitt centralaarbete samråda med
och regionala myndigheter med berörda kommuner ochsamt
intresseorganisationer.

Om Miljövårdsberedningen lägger förslag med kostnads-
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finansieringskall förslag till lämnas.effekter
kom-samtligatilldirektivgäller regeringensarbetetFör

regionalpoli-redovisningutredaremittéer och särskilda avom
offentliga åtagan-dir. 1992:50,konsekvensertiska prövaatt

jämställdhetspolitiskaredovisa1994:23 ochdir.den att
1994:124.konsekvenser dir.

19961 oktoberskall denMiljövårdsberedningen senast
sitt arbete.redovisa resultatet av

Miljödepartementet



Bilaga 2: Ordforklaringar

hörandeanaerob till eller bildad i sedimentationsmiljö frittutan
syre

arkos grovkornig sandsten innehåller minst 25som
volymprocent fältspat och bergartsfragment, och där
mängden faltspat minst gånger såär tre stor som
mängden bergartsfragment

biotop område bebott enhetlig samling organismer ochav en
med enhetlig ekologisk struktur

basiskdiabas gångbergan

drumlin i inlandsisens eller glaciärs rörelseriktning utsträckt
elliptisk uppbyggd glacialt material,rygg, av
huvudsakligen morän

ekologi läran de levande varelsemas relationer till sin omvärldom

erosion nedbrytning berg och jord, borttransportsamtav av
nedbrytningsmaterialet

eutrofiering utveckling näringsrika förhållanden,mot oavsettmera om
detta beror naturlig utvecklingpå elleren om
förhållandena orsakats människanav

fiirkastning spricka eller sprickzon längs vilken förskjutning skett i
berggrunden

glacial hörande till eller bildad under istid

gnejs folierad omvandlad bergart, vanligen rik på kvarts och
faltspat

kambrium/
kambrisk den äldsta de paleozoiska perioderna ochav sex anses

omfatta miljoner85 år. Perioden började för 590ca.
miljoner år sedan och sträckte sig fram till 505 miljoner
år före vår tid.
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jord, bildadlångsträckt brant i berg ellerklint vägg genom
vågerosion

årmiljonema ochperiod omfattande de tvåkva rtär senaste ca.
växlingar mellan kalltiderkärmetecknad upprepadeav

istider och mellanistideroch varmtider samt

till sötvattensmiljölimnisk hörande

saltvattensmiljöhörande tillmarin

karaktäriserad övervägande dåligtjordartmorän sorteratav
och avlagratsberg- och jordmaterial transporteratssom

glaciär eller inlandsisav

bildadvidsträckt, plan erosionsyta i fast berg,peneplan nästan
långt gången erosiongenom

hörande till eller bildad under tid efter istidpostglacial

historia sigjordens urtid, del jordens sträckerprekambrium av som
fram till kambriums början

fortleva.tillflyktsområde möjlighetrefugium art attsom ger en
Refugier isfria partier inomkan utgöras ettt.ex. av
nedisat område.

isrörelsen riktad rundhällavrundad, sidastötsida mot av

subkambriska
de kambriskaSkandinaviskt urbergspeneplan på vilketpeneplanet

sedimenten avsattes

strukturella uppbyggnad, bildningläran berggrundenstektonik om
och historiska utveckling

ochhopförd vågorssand- eller gmsavlagring,tombolon genom
förbindelse mellanverkan, bildarvilkenströmmars enen

och fastlandet eller mellan två öarö



Statens offentliga utredningar 1996

Kronologisk förteckning

Den gymnasieskolanhurgårdet U. Nykursi trafikpolitiken Bilagor.K,nya +-. .Samverkansmönsteri forsknings-svensk Enstrategiför kunskapslytftochlivslangtlärande.. .finansiering.U. U
Fritid förändring.i Detforskningspoliliskalandskapeti Norden. .Omkönochfördelning fritidsresurser.C. 1990-talet.U.av
Vembestämmervad internaEU:s spelreglerinför ForskningochPengar.U,. .regeringskonferensen1996.UD. .Borgcnärsbrottcn kap.översyn llen av—Politikontrádenunderlupp,Frågor EU:sförsta brottsbalken.Fi.om. pelareinför regeringskonferensen1996.UD. .Attityderochlagstiftningi samverkan
EttårmedEU.Svenskastatstjänstemäns bilagedel.C.+. erfarenheter arbeteti EU,UD. .Mössochmanniskor.Exempel braav
Av vitaltintresse.EU:sutrikes-och lT-användningblandbarnochungdomar.SB.. säkerhetspolitikinför regeringskonferensen.UD, .Banverketsmyndiglietsroll K.m.m.,Batterierna laddadfråga.M. .Aktiv arbetsmarknadspolitikexpertbilaga.A,en +-. Omjärnvägenstrafikledning K. 35.Kriminalunderrättelseregislerm.m...Forskningför vårvardag,C, DNA-register.Ju.

Ålders-.EU-mopeden, ochbehörighetskravför 36.Högskolai Malmö.U.
tvä-ochtrehjuligamotorfordon.K, 37.Sverigesmedverkani FN:sfamiljeår.

.Kommunerochlandstingmedbetalnings- 38.NationalstadsparkenM.
svärigheter.Fi. 39.Rapportfrånklimatdelegationen1995.

.Offentligdjurskyddstillsyn.Jo. Klimatrelateradforskning.M.

.Budgetlag regeringensbefogenheter 40.Elektroniskdokumenthantering.Ju.—finansmaktensomrâde,Fi, Statensmaritima41. verksamhet.Fö.
Unionför både och Politiska,öst rättsligaväst. 42.Demokratioch Omfolkvaldaöppenhet. parlament.ochekonomiskaaspekter EU:ssjätte ochoffentligheti EU, UD.av
utvidgning.UD, L4 .jämställdheteni EU.Spelregleroch
Förankringochrättigheter.Omfolkomröstningar verklighetsbilder.UD.. Översynutträdesrätt,medborgarskapochmänskliga skatteflyktslagen.44. av
rättigheteri EU.UD, Reformeratförhandsbesked.Fi.

17.Bättretrafikmedvaginformatik.K. 45. Presumtionsregelni expropriationslagen,Ju.
18.Totalförsvarspliktigam95.Förslag jobb/studier 46.Enskilda K.vägar.om

eftermuck,bostadsbidrag,dagpenning, 47.Cirkelsatr1hället.Studiecirklarsbetydelserför
försäkringar.Fö, individochlokalsamhälle.U.

.SverigeEUochframtiden.EU96-kommitténs 48.ShapingSustainableHomesin Urbanizingan
bedömningarinför regeringskonferensen1996. World.SwedishNationalReportfor Habitatll. N.
UD. 49.Reglerförhandelmedel. N.

.Samordnadrollfördelninginomtekniskforskning. 50.Förbud allmänplats lu.motvapen m.m,
U. 5l. Grundläggandedragi arbetslöshetsförsäk-enny

2 ,Reformochförändring,Organisationoch ring alternativochförslag,A.-verksamhetvid universitetochhögskolorefter 52.Precisering handelsändamáletdetaljplan.i M.av
1993årsuniversitets-ochhögskolereform.U. Kalkning sjöarochvattendragM.av.22.Inflytande riktigt Omelevers tillrätt 54.Kooperativamöjligheteri storstadsomráden.S.-inflytande,delaktighetoch U. 55.Sverige,framtiden mångfalden.och A.ansvar.

23.Kartläggningochanalys denoffentligasektorns 55.Pâ egenföretagande,väg A.av mot
upphandling ochtjänstermed 55.Vägar i SverigeA.avvaror
miljöpåverkan.N. 56,Hälften kvinnorochmänvorenog om—24.FrånMaastrichttill Turin.Bakgrundochövriga 90-taletsarbetsmarknad.A,
EU-ländersförslag införochdebatt 57.Pensionssamordningför svenskari EU-tjänst.Fi.
regeringskonferensen1996.UD. 58,Finansieringendetcivilaförsvaret.Fö.av

25.Frånmassmediatill multimedia-digitaliserasvensktelevision.Ku.att



1996utredningaroffentligaStatens

Kronologisk förteckning

,Europapolitikettskunskapsgrund.5C civila försvaretsamordninginomdet86.Utvecklad
utifrånprincipdiskussionEn Kartläggning,fredsräddningstjänsten,och

erfarenheter.EU96-kommitténs UD, ochförslag.Fö.överväganden
miljöregleroch60.Miljö ochjordbruk.OmEU:s .Tredimensionellfastighetsindelning.Ju.8

effekterutvidgningens denpa gemensamma .KameraövervakningJu,8
jordbrukspolitiken.UD. desmåoch.Samverkanmellanhögskolanoch

integrationolika Omflexibel6 .Olikaländer takt. medelstoraföretagen.N4— sina i EU.förhållandetmellan ochoch stora stater studiestöd.U.9. Sammanhallet
UD. framtidaomfattningoch91.Denprivatavärdens

ochEU.konsumenterna mitten nationellaersättningsfortnerEn deöversynav. —Förväntningarochverklighet.Jo. sjukgymnaster.S.för läkareochtaxorna~ arbetslivet.63.Medicinskaundersökningari A. 9 T i miljöarbetet.M..ÖversynSverige64.Försäkringskassan av yrkestrafiklagstiftning.K.93.Ny—Socialförsäkringensadministration.S. tcleadrcsskzitzilog.94.Nationell K.
jordbrukspolitik65.Administrationen EU:sav 95.Botniabanan.K.

Sverige.i Jo. besparing.96.Strukturförändringoch
personval.66.Utvärderat Ju. förändringaruppföljning genomfördaEn aventreprenader.Medborgerliginsyni kommunala6 Fö.ledningsorganisation.inomförsvarsmaktens.Fi, Effektivareförsvarsfastigheter97.

folkbokföringsfrågor.Några Fi.68. reform.Fö.Utvärderingavenochkapital bilaga,N.69.Kompetens + försvaretUtvärdering98.Vemstyr avnäringslivet.N.70.Samverkanmellanhögskolanoch LEMOvreformen.effekterna Fö.avdemokratiochdelaktigheti Sverigesstäder71.Lokal frånAvvecklingmedinlärning.Erfarenheter99.
ochlandsbygd,ln. Fö.avveckling personal.LEMO-reforinens av.Rättspsykiatrisktforskningsregister.S. Del100, för skattcbetalningar. A.Ettnyttsystemkärnteknisktillsynsverksamhet..Svensk för skattebetalningar.DelB.Ettnyttsystem, granskning.Volym En M.l författningskommentarerFörfattningsförslag,——SwedishNuclearRegulatoryActivities.73. bilagor.Fi.och
Volume Assessment.M.1 An platsval.KASAMs101.Kärnavfall teknikoch— —kåirnteknisktillsynsverksamhet.74.Svensk yttrande SKBsFUD-Program95.M.över

Faktaredogörelser.Volym2 M. Tcckcnsprziksulbildningför föräldrar,U.102.TUFF— —SwedishNuclearRegulatoryActivities,74. Miljöbalken, skärptochsamordnad103. En
Descriptions.M.Volume2 för hållbarutveckling.miljölagstiftning- eni folkhögskolcvärldeit.U.75.Värden Del l och M.

regeringskonferens aktörer,76.EU:s procedurer, elniarknaden.C.Konsumentskyddpá104.-formalia.Sammanfattning seminariumiettav främjadonationertill universitet105.Att
april I996.UD. ochhögskolor.U.
Utländskaförsakringsgivaremedverksamheti77. franKirunatill Malmö.106.EUochSverige—Sverige,Fi. regionalaSammanfattningfyra mötenav.ElberedskapenOrganisation,ansvarsfördelning7 1995-96.UD,
och finansiering,N, konsekvenser,möjligheter,lO7.Union gränserutan —Översyn79. revisionsreglerna.Fi.av seminariumiSammanfattningproblem. ettav80.Viktigtmeddelande, november1995.UD,
Radiooch i KrisochKrig.Ku.TV miljön.C,108. ochKonsumenterna
Skyddför sparandei sparkasseverksamhet.Fi.81. Paradis delbetänkande109.Frånåket-lottertill ett-82. luft- sjö-ochspårtrafikensEnöversynav universitetsfastigheterfrånUtredningen m,m.omtillsynsmyndighetenK, överlátelserochtomträttsupplátelserangáende av83,Allmäntpensionssparande,S, högskolefastigheter.Fi.vissa
Ekobrottsforskning,84, Ju, framtiden110.Inför Svensktkultumät lT ochett -85, Jönsson kartläggning lokalaEgon en av sam- inomkulturområdet,Ku.—verkansprojektinomrehabiliteringsomrádet.S.



Statens offentliga utredningar 1996

Kronologisk förteckning

Åldersgranser111.Bevakad förövergång. 137.Kommunalförbundoch nämndungaupp gemensam —till 30ár. C tvåformerförkommunalsamverkan.ln.
Integrering11 miljöhänsyninomdenstatliga 138.Nybehörighetsregleringhälso-ochsjukvårdensav.förvaltningen.M. område S.tn,m,

11 .Enallmänoch försäkringvidaktiv sjukdomoch 139.Skatt avfall.Fi.
rehabilitering.Del och S.l 140.K0:sbiträde enskilda.ln.

114.Enkörkortsreform.K. Vårdavgifter141. vidrättspsykiatriskvård,m.m.
115,Barnkonventionenochutlänningslagen.S, 142.Länsstyrelsernasroll i infrastrukturplaneringen.K.
116.Artikel6 i Europakonventionenochskatte- 143.Krockeller Omdenmångkulturellamöte—utredningen.Fi, skolan.U.

Ökad117.ExpertrapporterfrånSkatteväxlingskommitten.Fi. 144, konkurrensi handeln livsmedel.nted N.
118.StationStockholmNord.K. Arbetstid förläggning145. längd inflytande.A.-119.Lättnadi dubbelbeskattningenmindreföretags 146. återerövravardagen.Att S.av

Övergångsbestämmelserinkomster.Fi, 147. till miljöbalken.M.
Översyn120.Högskolani Malmö slutbetänkande.U. 148. förvärvslagenochhyreslagenav—121.Spår,miljö stadsbildioch centralaStockholm.K. Borgenoch Ju.pant.

122.Kunskapssynochsamhällsnyttai hantverkscirklar 149.Elberedskapen,Författningsfrágor.N.
ochhantverksutövande.U. 150.Enallmänochsammanhållenarbetslöshets-

w12 .Iakttagelser förslagefteroch omstruktureringen försäkring.A.av
försvaretsledningochstöd.Fö. 151.Bidrag arbete Enantologi.S.genom —124.Miljö för hållbarhälsoutveckling, Gruvorna framtiden,152. och N,en
Betänkande. tillFörslag nationellthandlingsprogram.S. 153.Hållbarutvecklingi Sverigesskärgárdsomrádett.
Bilaga Miljörelateradeltälsorisker.S. M,
Bilaga Aktöreroch iverktyg miljöhälsoarbetet.
EnvironmentforSustainableHealthDevelopment-ActionPlanforSweden.an

125.Drogeri trafiken.Ju.
126.Dopingi folkhälsoperspektiv.Del ochA DelB,S.
127.Folkbildningensinstitutioner.U.
128.Skyddet kulturmiljön.Enöversynav av

kulturminneslagensbestämmelser byggnaderom
ochkulturmiljöer,prâstgárdar,kyrkstäderoch

Ku.ortnamn.
129.Denkommunalasjälvstyrelsenochgrundlagen.ln.
130.Detvâkulturema,Rapporter KlausRichardav

Böhme,BoHuldt,Carl-EinarStálvant Kentsamt
Zetterberg.Bilagormedunderlagsmaterialtill
UTFÖR:sslutbetänkandeSOU1996:123.Fö.

13 Externvärdering hotochförmåga.Bilagormedav, UTFÖRZSunderlagsmaterialtill slutbetänkande
SOU1996:123.Fö.

132.Det ochsnabba OmLEMO-reformensgreppet.stora
metoderochresultat.Bilagormedunderlagsmaterial

UTFÖR:still slutbetänkandeSOU1996:I23.Fö.
133.Jämstâlldvård.Olikavård likavillkor.
134.Jämställdvård.Möteni vården ettur

tvärvetenskapligtperspektiv.
135.FibromyalgiochDuchennesmuskeldystrofi.

Kunskapsläge behov framtidaoch FoU.S.av
136.Effekter EU:sjordbrukspolitik.Jo.av



offentliga utredningar 1996Statens

Systematisk förteckning

Statsrådsberedningen EU:sregeringskonferensprocedurer,aktörer,-formalia.Sammanfattning seminariumiettavochmänniskor.Exempel braMöss april 1996.76IT-användllingblandbarnochungdomar.32 frånEUochSverige Kirunatill Malmö.-SammanfattningfyraregionalamötenJustitiedepartementet av
1995-96.106Kriminalunderrättelseregister Union konsekvenser,möjligheter,gränserutan -DNA-register.35 Sammanfattning seminariumproblem. iettavElektroniskdokulnenthantering.40 1995.107novemberPresumtionsregelni expropriationslagen.45

Förbud allmänplats 50motvapen m.m. Försvarsdepartementet
Utvärderatpersonval.66 Totalförsvarspliktiga jobb/studierrm95.FörslagomEkobrottsforskning.84 eftermuck,bostadsbidrag,dagpenning,Tredimensionellfastighetsindelning.87 försäkringar.18Kameraövervakning.88 Statensmaritimaverksamhet.41Drogeri trafiken.125 Finansieringen försvaret.detcivila 58avÖversyn förvärvslagenochhyreslagenav UtveckladsamordninginomdetcivilaförsvaretBorgenoch 148pant. ochfredsräddningstjänsten.Kartläggning,

övervägandenochförslag.86Utrikesdepartementet
Strukturförändring besparing.ochVembestämmervad EU:sinternaspelreglerinför uppföljning genomfördaförändringarEn avregeringskonferensen1996.4 inomförsvarsmaktensledningsorganisation.96Politikområden Frågor förstaunderlupp. EU:som Effektivareförsvarsfastigheterlinförpelare regeringskonferensen1996.5 Utvärdering reform.97avenEttârmedEU.Svenskastatstjänslemäns Vem försvaretUtvärderingstyr averfarenheter arbeteti EU.6av effekterna LEMO-reformen.98avvitaltintresse.EU:sutrikesochAv Avveckling Erfarenheterfránmedinlärning.säkerhetspolitikinför regeringskonferensen.7 LEMO-reformensavveckling personal.99avför bådeUnion och Politiska,rättsligaöst väst. iakttagelserochförslagefteromstruktureringenavochekonomiskaaspekter EU:ssjätteav försvaretsledningochstöd.123utvidgning.15 Detvâkulturerna. KlausRichardRapporter, avFörankringochrättigheter.Omfolkomröstningar, Böhme, Carl-EinarStálvantBoHuldt, Kentsamtutträdesrält,medborgarskapochmänskliga Zetterberg.Bilagormedunderlagsmaterialtillrättigheteri EU.16 UTFÖR:sslutbetänkande 1996:123.130SOUSverige, ochframtiden.EU96-komminénsEU Externvärdering hotochförmåga.Bilagormedavinförregeringskonferensenbedömningar 1996.19 UTFÖR:sunderlagsmaterialtill slutbetänkandeFránMaastrichttill Turin.Bakgrundochövriga SOU1996:123.131förslag införEU-länders ochdebatt ochsnabba OmLEMO-reformensDetstora greppet.regeringskonferensen1996.24 Bilagormedunderlagsmaterialmetoderochresultat.Demokrati öppenhet,Omfolkvaldaoch parlament UTFÖR:still slutbetänkandeSOU1996:123.132ochoffentligheti EU.42

Jämställdheteni EU.Spelregleroch Socialdepartementet
verklighetsbilder.43 Sverigesmedverkani FN:sfamiljeår.37Europapolitikenskunskapsgrund. Kooperativamöjligheteri storstadsomrâden.54Enprincipdiskussionutifrån ÖversynFörsäkringskassanSverige av-96-kommitténserfarenheter.EU 59 Socialförsäkringensadministration.64Miljö jordbruk.Om miljöreglcroch EU:s och Rättspsykiatrisktforskningsregister.72utvidgningenseffekter dengemensamma Allmäntpensionssparande.83jordbrukspolitiken.60 kartläggningEgonJönsson lokalaen av~länder OmflexibelintegrationOlika olikatakt.- samverkansprojektinomrehabiliteringsområdet.855ochförhållandetmellan ochsmå i EU.stora stater
61



Statens offentliga utredningar 1996

Systematisk förteckning

Denprivatavårdensomfattningochframtida Pensionssamordnittgför svenskari EU-tjänst.57ersättningsformerEn denationellaöversynav— Medborgerliginsyni kommunalaentreprenader.67för läkareochsjukgymnaster.91taxorna Någrafolkbokföringsfragor.68Enallmänochaktivförsäkringvid sjukdomoch Lltläitdskaförsiikringsgivaremedverksamhetirehabilitering.Del 1och 113 Sverige.77Barnkonventionenochutlänningslagen.115 Översyn revisionsreglerna.79avMiljö för hållbarhälsoutveekling.en Skyddför sparandei sparkasseverksamhet.81Betänkande.Förslagtill nationelltltandliitgsprogratn.124 Ett lör skattebetalningar.DelA.nyttsystemBilaga Miljörelateradehälsorisker.124 Ett för skattebctalningar.DelB.nyttsystemBilaga2. Aktörer verktygoch i miljöhälsoarbetet.124 Författningsförslztg,förfanningskommentarerEnvironmentforSustainableHealthDevelopmentan— ochbilagor.100ActionPlanforSweden.124 Frånákerlottcrtill Paradis delbetänkandeett—Doping folkhälsoperspektiv.i DelA ochDelB. 126 frånUtredningen universitetsfastigheterom m.m.Jämställdvård.Olikavård likavillkor. 133 angáendeöverlátelserochtomträttsupplátelseravJämställdvård.Möteni vården ettur vissahögskolefastigheter.109tvärvetenskapligtperspektiv.134 Artikel6 i Europakonventionenochskatte-FibromyalgiochDuchennesmuskeldystroft. utredningen.116Kunskapslägeochbehov framtidaFoU.135av ExpertrapporterfranSkatteväxlingskotnmittén,117behörighetsregleringNy hälso-ochsjukvårdens Lättnadi dtibbelbeskaltnittgenmindreföretagsavområde 138m.m. inkomster.119Vårdavgiftervid vård,rättspsykiatrisk 141m.m. Skatt avfall.139återerövraAtt vardagen.146
Bidrag arbete Enantologi.151genom Utbildningsdepartementet-

Den gymnasieskolan garhur det lKommunikationsdepartementet nya —Samverkansmönsteri svenskforskningsfinansiering.Omjärnvägenstrafikledning 9m.m. 121Älders-EU-mopeden. ochbehörighetskravför Samordnadrollfördelninginomtekniskforskning.två-ochtrehjuligamotorfordon.ll 1201Bättretrafikmedväginformatik.17 Reformochförändring.OrganisationochverksamhetNykurs trañkpolitikeni Bilagor.26+ viduniversitet efterochhögskolor 1993årsBanverketsmyndighetsroll 33m.m. universitets-ochliögskolereform.21Enskilda 46vägar. Inflytande riktigt Omelevers tillrätt-En luft- sjö-ochspártrafikensöversynav inflytande,delaktighetoch 22ansvar.tillsynsmyndigheten82 Enstrategiför kunskapslyftochlivslångtlärandet27Ny yrkestrañklagstiftnittg.93 forskningspolitiskaDet landskapeti NordenNationellteleadresskatalog.94 1990-talet.28Botniabanan.95 ForskningochPengar.29Enkörkortsreform1 14 Högskolai Malmö.36StationStockholmNord,118 Cirkelsamhållet.StudieeirklarsbetydelserförSpår,miljöochstadsbildi centralaStockholm.121 individochlokalsamhåille,47Länsstyrelsernasroll i infrastrukturplaneringen.142 Värdeni folkhögskolevärldcn.75
Sammanhålletstudiestöd.90Finansdepartementet
TUFF Teckenspråksutbildningför föräldrar.102-Kommunerochlandsting betalnings-med Att främjadonationertill universitetsvårigheter.12 ochhögskolor.105Budgetlag regeringensbefogenheter- Högskolani Malmö Slutbetänkande.120-finansmaktensomrâde.14 Kunskapssynochsamhällsnyttai hantverkscirklarBorgenärsbrotten ll kap.översynen av- ochhantverksutövande.122brottsbalken.30 Folkbildningensinstinitioner.127Översyn skatteflyktslagen.av Krockeller Omdenmångkulturellaskolan.möte 143-Reformeratförhandsbesked.44



1996utredningaroffentligaStatens

förteckningSystematisk

handelsdepartementetNärings- ochJordbruksdepartementet
Ökad 144livsmedel.medkonkurrensi handelndjurskyddstillsyn.13Offentlig

149Författningsfrágor.Elberedskapen.ochEU, konsumenterna maten
15262 Gruvomaochframtiden.ochverklighet.Förväntningar- jordbrukspolitikAdministrationen EU:sav Civildepartementet65i Sverige.

jordbrukspolitik.136Effekter EU:s Fritidi förändring.av
fritidsresurser.3ochfördelningOmkön avArbetsmarknadsdepartementet 10Forskningför várvardag.

lagstiftningi samverkanexpertbilaga.34 AttityderocharbetsmarknadspolitikAktiv +
arbetslöshetsförsäkringi bilagedel.31Grundläggandedrag +enny - elmarknaden.104Konsumentskyddpåochförslag.5lalternativ

miljön. 108ochmångfalden.55 KonsumenternaochSverige,framtiden
Åldersgränser tillförövergång.egenföretagande.55 BevakadPâväg ungauppmot

30âr. 111in i Sverige.55Vägar
kvinnorochHälften männog omvore - Inrikesdepartementetarbetsmarknad.5690-talets

63undersökningari arbetslivet.Medicinska städerochdelaktigheti SverigesLokaldemokratioch
förläggninginflytande.145Arbetstid längd landsbygd.71-ochsammanhållenarbetslöshets- 129Enallmän grundlagen.självstyrelsenochDenkommunala

försäkring.150 nämndKommunalförbundochgemensam -samverkan.137tvâformerförkommunalKulturdepartementet 140K015biträde enskilda.
multimediamassmediatillFrån - Miljödepartementetsvensktelevision.25digitaliseraatt

Viktigt meddelande. laddadfråga.8Batteriernaen-Radio i KrisochKrig. 80ochTV Nationalstadsparker.38
kulturnät lT ochframtidenInför Svenskt frånklimatdelegationen1995.Rapportett -110kulturomrâdet.inom forskning.39Klimatrelaterad

lmlmrmiljön.EnSkyddet översyn 52handelsändamáleti detaljplan.Preciseringavav av
byggnaderkulturminneslagensbestämmelser vattendrag53Kalkning sjöarochom av

kulturmiljöer,prästgårdar,kyrkstäderochoch tillsynsverksamhet.kärntekniskSvensk
128 73Volym Engranskning.1ortnamn. - Activities.Swedish RegulatoryNuclearNäringsdepartementet 73Volume1 AnAssessment.-offentligasektorns tillsynsverksamhet.analys den SvenskkärntekniskKartläggningoch av

74tjänstermed Volym2 Faktaredogörelser.upphandling ochavvaror - Activities.SwedishNuclearRegulatorymiljöpåverkan.23
Urbanizing Volume2 Descriptions.74ShapingSustainableHomesin an -48National for Habitatll. lT i miljöarbetet.92World.Swedish Report

KASAMsKärnavfall ochplatsval.för handelmedel. 49 teknikRegler - 95.101SKBsFUD-Programochkapital bilaga.69 yttrandeKompetens över+
samordnadnäringslivet.70 Miljöbalken. skärptochSamverkanmellanhögskolanoch En

hållbarutveckling.ansvarsfördelningoch iniljölagstiftningförElberedskapen.Organisation, en
Del och2. 103finansiering.78 1

statligainomdenmellanhögskolanochdesmåoch Integrering miljöhänsynSamverkan av
företagen.89 förvaltningen.112medelstora

Övergångsbestämmelser 147till miljöbalken.
skärgárdsormâden.153Hållbarutvecklingi Sveriges


