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Till statsrådet och chefen för

Miljödepartementet

Genom beslut den 1 juni 1995 bemyndigade regeringen chefen for
Miljödepartementet tillsätta särskildatt utredare fören att överse
kalkningsverksamheten sjöar och vattendrag.av

Den 10 oktober 1995 förordnades generaldirektören Kjell Jansson som
särskild utredare. Vidare förordnades den 13 november 1995
revisionsdirektören Elisabeth Carlsund sekreterare och den 9 januarisom
1996 pol.kand. Carolina Malmerius biträdande sekreterare.som
Carolina Malmerius entledigades den 1 april 1996 och efterträddes den
23 april 1996 pol.mag. Charlotta Andersson. Utredningen harav antagit

Kalkningsutredningen.namnet

Genom tilläggsdirektiv den 11 april 1996 chefen förgav
Miljödepartementet Kalkningsutredningen i uppdrag lägga framatt ett
förslag på hur kalkning bör bedrivas på anslagsnivå 80en om ca
miljoner kronor.

Experter i utredningen har varit byrådirektören Johan Ahlström från
länsstyrelsen i Västerbottens län, laboratom Magnus Appelberg från
Fiskeriverkets Sötvattenslaboratorium i Drottningholm, enhetschefen Eva
Thörnelöf från Naturvårdsverkets enhet för miljöövervakning,
byrådirektören Anna Ward från länsstyrelsen i Jönköpings län,
departementssekreteraren Jonas Victorsson från Finansdepartementet och
departementssekreteraren ÅgrenChrister från Miljödepartementet.

På kommitténs uppdrag har två konsultuppdrag utförts. Institutet for
Vatten- och Luftvårdsforskning har sammanfattat sina erfarenheter och
synpunkter på olika aspekter verksamheten med kalkning sjöarav av
och vattendrag. Miljöräkenskapsutredare Kristian Skånberg från
Konjunkturinstitutet har belyst möjligheter analyseraatt
samhällsekonomiska vinster kalkning med utgångspunkt i modellav en
för skogsforsurning.
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Vi har erhållit både skriftlig och muntlig information från länsstyrelser
och huvudmän deras insatser inom kalkningsverksamheten. Via ettom
uppdrag till Naturvårdsverket har vi erhållit uppgifter pågåendeom
kalkning. Vi har inhämtat skriftliga synpunkter frånäven
Naturvårdsverket och miljöattachénNUTEK i Bryssel i frågasamt om
utformningen och villkoren för olika EU-stöd.

for arbetet hållitInom har vi två hearings med frånrepresentanterramen
främst ñskeintressen respektive forskare i Sverige och Norge.

Vi får härmed överlämna vårt betänkande.

Stockholm den maj20 1996

Kjell Jansson

Elisabeth Carlsund
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Sammanfattning

försurning inleddesskador år 1976motverkaFör att av
sjöar och vattendrag. Verksamhetenkalkningförsöksverksamhet med av

Kalkningsverksamheten motsvarade under årpermanentades år 1982.
dock mkr lägre grundAnslagsnivån 50mkr.1994/95 190 var caca

reservationer.tidigareav

betonades starktfrämst fiskeintressen,lokalt inflytande,Vikten närav
huvudmannaskapet i dag lokalt.fram ochbörjadeverksamheten ärväxa

prioriteringarhand kommuner.i första DagensHuvudmännen är synes
växelspel mellan olikaresultatetdock ettavvarasnarare

eller: önskemål från lokalaenbart kravverksamhetsnivåer än av
intressen.

sikt väl dokumenterade.effekter på kortpositivaKalkningens är
försumingskänsliga ochochförsurning bromsas växterVattnets urupp

visar emellertidGenomförda uppföljningarvid kalkning.ökar även
minskningen vitmossor vidkontroversiella frågor,del t.ex. aven

sikt behöver också följKalkningens effekter påvåtmarkskalkning. as upp
bättre.

funnit tecken på brister ihar viutredningsarbetetUnder
uppföljning.planering, genomförande ochkalkningsverksamhetens

upphandling kalkhuvudmännensgäller bl.a.Problemen samtav
vissa problemVi har konstateratkalkdoserare.kontrollen s.k. ävenav

redovisningen verksamheten.ekonomiska Dettabrister med denoch av
överblicka verksamhetenekonomisktmöjligheternaförsvårar överatt

Även möjligheterna bedömatidsperioder.längre att en
emellertid inlettNaturvårdsverket harrationaliseringspotential försvåras.

delarnyckeltal följa olikamed hjälparbete för attett avav upp
kostnader måluppfyllelse.och dessverksamheten samt

finansieringsformer för kalkningen ochalternativaVi har undersökt
frånmycket begränsade. Medelmöjligheter EU:sfunnit sådana äratt

erhållas för insatser med geografiskkan endaststrukturfonder smärre
finansiering via avgifter eller specialdestineradehelleranknytning. Inte

fortsatt finansiering viamöjliga alternativ.skatter visat sig Enhar vara
närvarande den enda möjligheten förförstatsbudgeten attvarasynes

långsiktig uthållighet i verksamheten.stabilitet ochuppnå en
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det gäller den samhälleligaNär med kalka sjöar ochnyttan att
vattendrag kan flera aspekter Den väsentligaste koppladärnyttananges.

kalkningenstill biologiska målsättning och arbetet med bevara denatt
biologiska mångfalden. Vi saknar emellertid i dag utvecklade metoder
för överföra den i ekonomiska För bedömaatt andranyttan termer. att
nyttoaspekter finns eller mindre utvecklade metoder ochmer
ekonomiska mått. beskriverDe dock enbart delar kalkningens värdeav
och inte alltid kopplade till statsmakternasär målsättning med
kalkningen.

Vi fortsatta statliga kalkningsinsatser mycket långsiktigtettser som
åtagande på 25-50 år eller Kalkningen måste fortsätta efterävenmer.
det kväve- och svavelnedfall begränsats i enlighet med målen och deatt
internationella konventionema. Grundläggande för fortsattastatens
insatser bör med tillgängliga i nationellt perspektivatt ettvara resurser
prioritera insatser syftei bevara den biologiska mångfalden. Vidareatt
bör kalkningen planeras och organiseras utifrån hela avrinningsområden
och inte utifrån enskilda sjöar och vattendrag. Hänsyn bör tilläven tas
de risker förknippade försurningmed och återförsuming, kansom
bedömas utifrån befintliga kunskaper och erfarenheter.

Med dessa fyra principer bärande grund för kalkningens fortsattasom
planering och prioritering vi nuvarande organisation har spelatattmenar

sin roll. Vi föreslår därför landets kalkningsverksamhetut att
inledningsvis och1997 1998 delas i fem regioner. Samtidigt bör
Naturvårdsverket få tydligare roll med uttalat företten mer ansvar
verksamhetens planering, genomförande och uppföljning samt
prioritering mellan olika åtgärder inom regionen. Statliga
kalkningsinsatser finansieras till 100 % med statliga medel. Lokala
insatser ombesörjs statlig inblandning.utan

En våra uppgifter enligt våra ursprungliga direktiv attav var ange
lämplig nivå för kalkning. Nuvarande verksamhetsnivå ligger på 190ca
mkr. Vi bedömer precisering det statliga åtagandet för kalkningatt en av
tillsammans med rationaliseringspotential möjliggör vissen en
begränsning de ekonomiska Dock inte i den utsträckningenav ramarna.

anslagsnivån det skälet kan till 80 mkratt sättasav som anges som
framtida nivå i utredningens tilläggsdirektiv. Med hänvisning till våra
tilläggsdirektiv avstår vi därför från bedömninggöraatt en egen av
lämplig nivå.

fem regionerna framgårDe bifogade kartskiss.av
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Södra regionen
Regionen omfattar

och län.G, H, K, N, O P
Föreslagen medelstilldelning: Ca 34 mkr.
År 1994/95 förbrukades 58 mkr.ca

Sydöstra regionen
Regionen omfattar

och län.AB, D, E R
Fjällregionen

Föreslagen medelstilldelning: Ca mkr.1
År 1994/95 förbrukades mkr.2,5ca

Norrlands kustregion

Skogsregionen
omfattarRegionen U

Lånsbeteckmhgaroch lan.W ABStockholm
CMedelstilldelning: .. Ca 13 mkr. D

År ââiâiläfförbrukades1994/95 39 mkr. ica
KronobergG

TNorrlands kustregion egionenSkog
omfattar fRegionen X, Y, di

Shalva och halva län.AC BD S Li."ö“As andaFöreslagen medelstilldelning:. . Ca 19 mkr. ., i 0 Göteborg/Bohus
0År -"förbrukades1994/95 mkr. -55. vca regionenö tm

S Värmlanda ÖrebroTFjallregzonenn u VästmanlandSud° a §;5{;°;:;°eRegionen omfattar
halva halvaAC och län.BD V V§$°"°&#39;"a"d

Z JamtlandFöreslagen medelstilldelning: Ca 13 mkr. ACVästerbotten
År 8DNorrbotten1994/95 förbrukades 40 mkr.ca

anpassning till anslagsnivåEn mkr bör80 ske successivt. Underen om
inledsår 1997 åtgärder för kalkningens organisation till denatt anpassa

föreslagna indelningen i regioner. Samtidigt verksamheten tillanpassas
verksamhetsnivå högst mkr.140 Under år 1998 fortsätteren om

omprövningen kalkning efter principer tidigare, medav samma som nu
målet verksamheten till anslagsnivå mkr.80 Underatt anpassa en om
detta år bör underlag föreligga från de skildaäven regionernaett som
möjliggör nationella avvägningar för urskilja avrinningsområden däratt
kalkningen skall prioriteras. Naturvårdsverket bör dokumentera detta i

nationell plan. Vid framtagandet planen bör den regionalaen av
indelningen och insatserna prioriteras efteromprövas den nationella
planen.
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till anslagsnivå mkrverksamheten 80 måsteOm anpassas en om ca mer
kalkning i fallhälften dagens och många avbrytas.omprövasän av

i anslutning till avbruten kalkning och återförsuming tyderKända risker
kan leda till höga halter giftiga metaller.dessapå att processer av

vattenkemi kan hot biologin denDenna utgöra större änmotett
kalkning inleddesorsak till i det ursprungligavattenkemi attsom var

underlag från Naturvårdsverket blir s.k.Enligtförsurade ävenvattnet.
berörda och ytterligare hotade dessarödlistade arter av processer.

fåNaturvårdsverket bör i uppdrag inleda arbetet medsnarast att en
för följa i vilken mån detta förenligt medkonsekvensanalys äratt upp

Riokonventionen biologisk mångfald.åtagande enligt Detlandets om
långsiktig uppföljning effekter tillintensifierad,ocksåbehövs avmeren

återförsuming.kalkning ochföljd avbrutenav

föreslår viSammanfattningsvis

principer främja denkalkningsinsatserstatliga attstyrsatt av om
nationell nivå, organisation ibiologiska mångfalden en

risker vid försurning och återförsumingavrinningsområden, samt

fram nationell plan för fortsattaNaturvårdsverket till år 1998 taratt en
statliga insatser

statliga medelfinansieras till medkalkningsinsatser 100%statligaatt
inblandningombesörjs statliglokala insatseroch utanatt

Naturvårdsverket fåri fem regioner ochorganiseraskalkningen attatt
uppläggning ochför kalkningens planeringuttalatett ansvarmer

genomförande

i med framtagandetindelningen sambandregionaladen omprövasatt av
nationella planenden

tillkalkningen till mkr sker successivt år 1998anpassning 80att aven

möjligheterbevakar och initierarNaturvårdsverket göraattatt
analyser kalkningensamhällsekonomiska av

intensiñerad,Naturvårdsverkets anslag förfrånmkr5 avsättsatt enca
återförsuming efter avbrutenuppföljning kalkning ochlångsiktig av

kalkning.
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Inledning1

allvarligaste ochoch våramarkFörsumingen är ettvatten avav
försumingsskador harmotverkamiljöproblem. Förtydligaste att

1970-taletbedrivits sedan mittenvattendragochsjöarkalkning avav
såvälverksamhet har analyseratsstatsbidrag. Dennahjälpmed urav

vid flera tillfällen.ekonomisk synvinkelbiologisk som

1994/95 bil.budgetproposition :100 15prop.med årssamband 1995I
med kalkning sjöar ochverksamhetenaviserades åter översyn avaven

sig i fortsattVerksamheten befinnerskälFleravattendrag. enangavs.
slutits föravtal har ocksåinternationellaNyaförändringsprocess. att

Även minskabehovetluftföroreningar.utsläppbegränsa att statensavav
Europeiska Unionen EUanslutning tillSverigesutgifter och angavs

verksamheten.förskäl överatt sesom

Uppdragetl l
.

ursprungligaformulerats i våradeuppdrag, såUtredningens som
huvuduppgifter.delas in idirektiv, kan sex

erfarenhetertill hittillsmed hänsynskall viförstadetFör vunna --
långsiktigtkalkning förlämplig nivå påföreslåochbedöma atten

förutsättningarna förbibehållamångfald ochbiologiskbevara att
detfrån detta skall vi, förutgångspunktMedutnyttja naturresursema.

bidrag på årlig bas.nivå för statliga Dennarimligberäknaandra, en
fram tillsträcka sig år 2005.långsiktig ochbedömning bör vara

emellertid fått i uppdraghar viapril 1996tilläggsdirektiv den 11Via att
anslagsnivåbedrivaskalkning börhurförslag påframlägga ett en

kronor.miljoner80om ca
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Vi skall därvid särskilt belysa vilka vattendrag skall kalkas vidsom en
lägre anslagsnivå och kalkningen skall avbrytas vilka riskersamtvar ett
avbrytande innebär kortpå respektive lång sikt och hur kalkningen skall
organiseras. Vi skall belysa omställningstideräven och administrativa/
organisatoriska frågor i samband med anpassning verksamhetenen av
till nivå miljoner80 kronor.en av ca

detFör tredje skall vi analysera möjligheter effektivisera marknadenatt
och organisationen kring kalkningsverksamheten och möjligtom- -
föreslå lämpliga åtgärder.

det fjärdeFör skall vi utifrån miljömässiga kriterier fram grund förta en
geografisk prioritering kalkningsinsatser.en av

det femteFör skall vi undersöka finansieringsmöjligheter i anslutning
till Sveriges medlemskap i EU, särskilt de regionala stödprogrammen.

detFör sjätte skall värdera den samhälleliga kalkning. Inyttan av
anslutning till detta skall vi föreslå möjliga avgifter.även

1.2 Uppläggning och genomförande

För följa utredningsarbetet tillsattesatt Expertgrupp meden
från Miljö- och Finansdepartementet,representanter Naturvårdsverket

och Fiskeriverket två länsstyrelser. Tillsammanssamt med
Expertgruppen har vi hållit hearing med för berördarepresentanteren
intresseorganisationer och hearing med forskare. Totalt har åttaen
sammanträden hållits med Expertgruppen.

kommitténsPå uppdrag har konsultuppdragtvå utförts kalkningrörsom
sjöar och vattendrag. Det uppdraget möjligheter analyserarörav attena

samhällsekonomiska vinster kalkning med utgångspunkt i modellav en
för skogsförsuming. andraDet uppdraget oklarheter kring derör
ekologiska utgångspunkterna för kalkning, internationella erfarenheter

kalkning kalkningens effekter på kvicksilvemivå i fisk.samtav
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huvudmän har skriftligtLänsstyrelser och både och muntligt lämnat
sina insatser inom deninformation berörda verksamheten. Skriftligaom

synpunkter har inhämtats från Naturvårdsverket frånäven NUTEKsamt
Bryssel i frågaoch miljöattachén i utformningen och villkorenom av

för olika EU-stöd. Via uppdrag till Naturvårdsverket har vi dessutomett
erhållit uppgifter pågående kalkningom .

följande belyses först kort i kap. försurningdet 2 och kalkningI av
kap. redovisas desjöar och vattendrag. I 3 så teoretiska grunderna vid

kap. redogörs för hurmotiv för kalkning. 4 kalkningsinsatsemaI hittills
i kap. för organisationenhar prioriterats och 5 och marknaden för

kalkning.

kap. redogörs för kostnader och finansieringsformer,6 inklusiveI de
olika möjligheter till alternativa finansieringsfonner vi harsom

behandlas erfarenheterundersökt. kap. de vi har kunnatI 7 inhämta för
samhälleligabedöma den med kalka sjöar och vattendrag.nyttanatt att

kap. beskrivs utgångspunkter och problem införI omprövningen av
kalkningsverksamheten. kap. slutligenI behandlas våra överväganden,

förslag.slutsatser och

Samtliga kontakter vi har haft under arbetets gång finns redovisadesom
i bilaga
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kalkningochFörsurning2

lett tillammoniak harkväveoxider ochSvaveldioxid,Utsläpp enav
kväveoxiderochSvaveldioxidochmarkförsurningtilltagande vatten.av

industriellareducerade utsläppkraftigtförbränning. Trots ärvidbildas
till utsläppenskilda källandenfortfarande största avprocesser

kväveoxiderkällor till utsläppDominerandeSverige.isvaveldioxid av
ochTransportsektomsjöfart.ocharbetsmaskinervägtrafiken,är

landetsfemtedelarför fyratillsammansarbetsmaskiner än avmersvarar
tillammoniak härrörkväveoxider. Utsläpp äntotala utsläpp meravav

djurhållningen.följdfrämstjordbruk,landetsfrån90 % som en av

emellertidmark ochförsurning ärvidMekanismema vattenav
nedfallutsläpp ochinte bara påförsumingsskador berorochkomplexa

Även markanvändningmarkförhållanden ochförsurande ämnen.av
liksomjordlageroch kalkhaltigtnäringshaltigtTjockare,spelar in. mer

ståförmågamarkmineraler ökar markensi emotvittringsförmåga attgod
dockdominerarländernanordiskanedfallet. deIdetbuffraeller sura

skyddgnejs.granit och Detta sämresvårvittrade bergarter ettgersom
bergartemalättvittrade, sedimentäranedfall deän somsurtmot mer

har ocksåskogsbrukför jord- ochMetoderkontinenten.dominerar
detfångarBarrskogträdslag.valetliksombetydelse surauppstor av

ochomgivande markiförsurningytterligaretilloch bidrarnedfallet
lövskog.änvatten mer
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Surhetsgraden utefter logaritmisk skala, pH-skalan, graderadanges en
1-14 där pH 7 neutralt värde. Surhetsgraden tilltar pHanges som mer
sjunker under det neutrala värdet Skalan logaritmisk vilket innebärär

enhet på skalan tio enheteratt i surhetsgrad.motsvarar Surhetsgradenen
således tio gånger vidär pH 6 vid pH 7 och tioän gångersurare surare

vid pH vid5 6pHän osv.

Med alkalinitet förmåga neutraliseravattnets nedfall.attmenas surt
Alkalinitet i mekv. eller uekv liter.anges per

Kritisk belastning mått på vadär enligt befintligett kunskap,naturen,
kan tåla olika skadliga effekterämnen uppstår.utan att Gränserna förav
kritisk belastning varierar mycket for både och mark beroende påvatten
bl.a. alkaliniteten och markens förmåga buffra det nedfallet.att sura

2.1 örsurningsproblemetF

Totalt har försurningsläget i Sverige intesett påtagligt förändrats sedan
början l980-talet. Enligt forskares beräkningar 40 landets%togav av
sjöar och 80 % landets skogsmark svavel vad de kundeemot änav mer
tåla under slutet 1980-talet. De kritiska belastningsgränsema förav

Ävensvavel överskreds således i denna utsträckning. nedfallet kväveav
följd utsläpp både kväveoxider och ammoniak överskrideren av av- -

den kritiska belastningsgränsen i delar Sverige.stora av

Försurning i hög grad internationelltär problem. Omkringett 80-90 %
nedfallet svaveldioxid och kväveoxider i Sverige härstammar frånav av

utsläpp i andra länder. Sverige har emellertid också del i de
internationella utsläppen. Vårt land således någotexporterar mer
kväveoxider vad vi importerar. ñg.än I illustreras2.1 årsmedelvärdet

import och mellan Sverige och övrigaexport Europa svaveldioxid,av av
kväveoxider och ammoniak under perioden 1992-1994.
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KväveoxiderSvaveldioxid

105ExportExport 41

41 16Okänt Okäntursprung ursprung
ÖvrigaÖvriga länder 9länder 19
ÖvrigaÖvriga källor 4källor 7

V

Ammoniak

Export 27

Okänt 11ursprung
Övriga länder 5

Fig. 2.1
och svavel, kväveoxider och ammoniak i 1000-talsImport export tonav

Årsmedelvärden försvavel respektive kväve. perioden 1992-1994.
Källa
EMEP
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Med ökande försurning ändras levnadsbetingelserna för och djur.växter
Känsligheten för dessa förändringar varierar mellan skilda varförarter

konkurrenssituationer uppstår mellan Utslagning olikaarterna.nya av
Ävenbörjar sjunker underpH 6,0. vid högre inträffar docknär pHarter

skadliga effekter i form bl.a. nedsatt kondition ochav
reproduktionsstörningar hos berörda försuradI sjö slås snäckor,arter. en
musslor och kräftdjur i regel sjunkerpH under Bland6,0. fiskarut om

öring ilax, stadier och elritsa de känsligaär mört, mest arterna.unga
finnsDessa i regel inte kvar i med lägrepH medan5,5arter vatten än

abborre normalt inte finns kvar sjunkerpH under 5,0.när

Med försurningen följer andra effekter. Metaller ligger bundnaäven som
i marken kan frigöras och läcka till sjöar och vattendrag. Iut surt vatten
ökar ofta halterna giftigt aluminium och kvicksilverhaltema i fisk ärav

Ävenofta så höga denna blir otjänlig människoföda. haltenatt som av
andra tungmetaller ökar i försurat Försurat fräter ocksåytvatten. vatten
på kablar, ledningar andraoch stålkonstruktioner, vilket medför stora
kostnader för samhället.

I samverkan med länsstyrelserna genomförde Naturvårdsverket vintern
1990 riksinventering drygt 000 slumpvis utvalda4 sjöar. Generellten av
visade resultatet sjöamas alkalinitetoch lägrepH i södra iatt änvar

Sverige. Vidare hade drygt -eller45 % 38 500 landets 85norra ca av-
000 sjöar vintertid pH-värde lägre Enligt6,0. genomfördaänett
kemiska analyser drygt sjöar alltför för21 500 känsliga artervar sura

och flodkräfta ioch 6 000 sjöar understeg pH-värdetmört änsom mer
redovisningen framgår emellertid5,0. Av också uppgifteratt om

förekomst enskilda måste tolkas försiktigt då varje har sinaarter artav
naturliga gynnsammabegränsningar i utbredningen, vid pH-värden.även

flertaletI fjällsjöar har det aldrig funnits någon Dessat.ex. mört.
förhållanden således kända, exakta uppgifter saknas ofta.är men mer

frågaI vattendragen pH-värdet ofta högre vid6,0att änom angavs var
å- och älvmynningar, medan försurningsproblemenstörre kunde vara

allvarligare i de loppen och i mindre sjöar. Andra undersökningarövre
visar kortvariga perioder med högflöden låga pH-värdenävenatt av -
s.k. kan allvarliga skador på det biologiska livet.surstötar ge-
Resultatet biologiska provtagningar studier bottenfaunan tyderav av- -
också försumingskänsligapå saknas i 40 % allt rinnandeatt arter ca av

i Sverige.vatten
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Åtgärder försurning2.2 mot

internationelltgradi högtidigareFörsurningen nämnts, ettär, som
gällerdetdärför viktigtmiljöarbetetinternationella närärproblem. Det

gränsöverskridandeKonventionenförsurning.åtgärder mot om
AirTransboundaryRangeConvention Longluftföroreningar on

Konventioneni detta arbete.utgångspunktviktigvaritharPollution en
Årländer.ratificerats 24efter ha1983kraft den 1trädde i att avmars

Enligtanslutit sig.Nordamerikaochiländer Europatotalt 40hade1995
och så långtbegränsasig"bemödaländernaskallkonventionen attom

Ländernaluftföroreningar".förhindraminska ochgradvismöjligtsom
ekonomiskttillgängliga teknikbästa, är"användaskall även som

åtagandenmed konkretaprotokollfogatskonventionen harTillmöjlig".
utsläppsbegränsningar.om

septemberi kraft iträddesvavelutsläpp ochgälldeprotokolletförstaDet
minskasigförbanddäribland Sverige,Undertecknande länder, att1987.

Enligtoch 1993.mellan åren 1980med minst 30 %svavelutsläppsina
förkommission Europaekonomiskavidsekretariat FN:skonventionens

undertecknadejuni 1994detta mål.ha klarat IländernabedömsECE
dess harSedansvavelprotokollet.andradetEUländer25 samt
länderna,harprotokoll.detta Härundertecknatländerytterligare två

olikaåtagit sigbelastning,kritiskförutgångspunkt imed gränser
svavelprotokolletinnebar det andradel ettSverigesFörutsläppsgränser.

medsvavelutsläppsinaminskaoch 20001980mellan årenåtagande att
vidåtagandetill sådantförbundit sigredandockSverige hade ett80 %.

rskr.1987/88:23,1987/88:85, JoUprop.riksdagsbeslut våren 1988ett
Enligt detår 1992.mål redanuppfyllde dettaSverige1987/882373.

sinaminskatillsammansinom EUskall ländernasvavelprotokolletandra
60 %.med totaltsvavelutsläpp ca

medkväveprotokollländerundertecknade 25november 1988 ettI
årskväveoxider på 1987utsläppfrysaefter år 1994åtagande att avom

utsläppsinaminskatill år 1998länderSamtidigt enades 12nivå. attom
Enligt1980-1986.valfrittmed årjämfört%kväveoxider med 30caav

försurningssekretariatetInternationella väntasuppföljning 1994 aven
ovannämnda 12iingårSverige,mål.klara dettaländerendast 5 som

inlettsFörhandlingar haruppfylla målet. ettinteländer, väntas omnu
bådesamlade effekterfasta pådärkväveprotokollandra tar avman

OrganicVolatileorganiskaflyktigaochammoniak ämnenkväveoxider,
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Compounds, benämnt VOC.

Inom för EU:s Femte miljöprogram, årramen 1993, harantogssom
medlemsländerna fastställt övergripande målett förgränsersom att
kritisk belastning inte skall överskridas. Före 1997 skall EU-sommaren
kommissionen fram samlad försumingsstrategi,ta bl.a. skall visaen som
hur detta mål skall uppfyllas. Sedan tidigare finns i EU direktiv för att
minska försurande utsläpp från förbränningsanläggningarstörre och även
för personbilar och fordon. Reglerna hartunga successivt skärpts.

Arbetet med försurningsproblemet långsiktigtär arbete. Scenariorett
framtagna Naturvårdsverket visar tillförseln försurandeattav om av
utsläpp helt skulle upphöra, skulle det ändå dröja 50-100 år innan
försurningsskadad mark har återhämtat sig. Enbart för hindraatt att
försurningsläget i Sverige förvärras behöver försurande utsläpp i Europa
minska med 70 fram% till år 2010. För försurningen krävsatt stoppaca
således Årlångtgåendeännu utsläppsminskningar. 1993 beräknademer
verket aktuella och planerade internationellaatt åtaganden fullföljsom
skulle detta medföra nedfall fram till år 2010att minskar medsura ca
30 %.

Den snabbaste återhämtningen kan förväntas i rinnande inomvatten
områden med ringa eller ingen markförsuming. mindreI vattendrag
inom fjällkedjan har konstaterat pH-värde under 4,8 iatt ettman snön

kritiskt förär uppkomsten med, för biologin,surstötar kritiskt lågaav
pH-värden. minskningEn det nedfallet får därför direktav sura en
positiv effekt i den Detta har redan kunnattypen vatten. konstaterasav
inom vissa tidigare försumingsdrabbade områden i den fjällkedjan.norra

Mot bakgrund från kommissionen konstateraderapport EU:sav en
miljöministrar i december 1995 befintliga och planeradeatt åtaganden

otillräckligaär för Årklara EU:s övergripandeatt mål. 2010 kommer
för kritiskgränserna belastning fortfarande överskridas i betydandeatt

delar Europa.av
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sjöar och vattendragKalkning2.3 av

femårig försöksverksamhet statsbidrag tillinleddes medVåren 1977 en
Kalkningsjöar och vattendrag. försurat dåkalkning ytvattenav varav

företeelse. Fiskodlarna hade sedan länge konstateratingen attny
neutralt äldsta erfarenheternafiskproduktionen Devatten.gynnas av av

från frskodlingar. Fiskeristyrelsen fick förkalkning härrör också ansvar
med medelstilldelning miljoner kronorförsöksverksamheten på 10en

referensgrupp tillsattes med förår. En representanterper
Fiskevattenägareförbundet och FritidsfiskaresSverigesNaturvårdsverket,

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund.Riksförbund numera

avrapporterade dåvarande Fiskeristyrelsen ochVåren 1981
försöksverksamhetens resultat till regeringen. MedNaturvårdsverket

försumingsdrabbade områdena hadeförlagd till detyngdpunkten mest
kalkningsobjekt påbörjats ochfemårsperioden totalt 304under

kalk spridits. Enligt uppföljningen hadesammanlagt 200 000 tonca
vidorganiskt material hadenedbrytningen stannatsom uppav -

till normal omfattning. Försumingskänsligaförsumingen ökatåter arter-
hade också ökat, medanoch djurväxter arter gynnatssom avav

försöksverksamheten bedömdesavtagit. Resultatetförsumingen av som
positivt och verksamheten föreslogs successivt utökas tillöverväldigande

penningvärde. mkri dåvarande Detta 400200 mkr år motsvarar caper
ledde fram till beslut frånpenningvärde.i nuvarande Detta ett attom

verksamheten. Samtidigt fickoch med år 1982 permanenta
Naturvårdsverket överta ansvaret.

År ochuppskattades % landets 85 000 sjöar201991 att avca
försurade. kalkning hade försumings-vattendrag påtagligt Genomvar

i sjöar och 6 km vattendrag, vilketskadorna minskat 6 800 000överca
försuradede försurade sjöarna och demotsvarade 50 % 5 %ca av ca av

kalkade kommer dock inte helt likna devattendragen. De vattnen att
fig. framgår kalkningsinsatsemasursprungliga ekosystemen. Av 2.2.

utbredning.geografiska

antingen direkt sjökalkning eller med hjälpKalkningen utförs avsom
eller via våtmarkskalkning detdoserare i rinnande närstörre vatten

rinnandegäller små vatten.
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Lån Ton kalk
Stockholm 29
Sörmland 114
Östergötland 927
Jönköping 14927
Kronoberg 12791
Kalmar 3711
Blekinge 5215
Kristianstad 2768
Halland 15960
Göteborg/Bohus 7231
Älvsborg 25541
Skaraborg 1184
Värmland 17921
Örebro 3454
Västmanland 235.,Kopparberg 9593
Gävleborg 7874
Västernorrland B547
Jämtland 22457
Västerbotten 21470
Norrbotten 25
Summa: 178887

Fig. 2.2
Länsvis spridd kalkmängd. Medeltal år under perioden 1992/93-per
1994/95

.
Källa
Naturvårdsverkets kalkningsregister KRUT

Kriterierna for urval kalkningsobjekt har legat fast under hela denav
gångna tjugoårsperioden. Kalkningen har både biologisk ochen en
kemisk målsättning. biologiskaDen målsättningen kalkningär att genom
neutralisera så den naturliga floran och faunan kan bestå ellervattnet att
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alkalinitetoch 0,05för börja kalka pH 6,0Kriteriernaåterkomma. äratt
höjakemiska målet dock pHomkalkning detVidmekv. liter. är attper

beslutliter. Vidmekv.alkaliniteten 0,1och6 överöver omper
intressen.riksintressen och lokalaskiljer påkalkningstatsbidrag till man
det gällerNaturvårdsverketriksintressenInnebörden näravgörs avav

ochdet gällerFiskeriverketfriluftsliv ochnaturvård och när arterav
fisk.stammar av

effekternade ekologiskauppföljningforskning ochförEtt avprogram
Resultaten visar bl.a.med kalkning.verksamhetentillhar kopplats att

förbättrad miljö imedförfalleni 80-90 %kalkningen termer avenav
kemiskaenlighet med denalkalinitet ioch höjdpH-värdehöjt

denökar ochmedför antaletKalkningenmålsättningen. även arter attatt
förbättras.mångfaldenbiologiska

imånga årkandockåterställningEkologisk taär en process som
tyder påavsnitt 3.7.2forskningsresultat seBefintliga attanspråk.

sånedfallet minskatsefter deti flera årfortsätta attkalkningen måste att
återfårVia kalkningenkritisk belastning.förligger underdet gränserna

fanns föredenliknarsituationbiologiskvattnen somsomen
ursprungligahelt likna dedock intekommerförsumingen. De att

mednödvändigtemellertid ocksåfall detmångaekosystemen. I är
rivasigkankalkningen.kompletterar Det röra attåtgärder omsom

åtgärderSådanaåterinplantera fisk.ellerför fiskvandringshinder att
förstatsbidragutgårandra Numeralivet för ävenunderlättar även arter.

åtgärder.dessa

kontroversielladet finnsframgåruppföljningsprogrammet ävenAv att
skadorbiologiskafrågor bl.a.kalkning. Dessadet gäller rörfrågor när

naturligi fiskkvicksilverhaltenpåverkan påvåtmarkskalkning,vid samt
Vi återkommerförorsakad försurning.människaneller avantropogen

kap.dessa frågor itill

i Ibedrivs Norge.vattendragochKalkning sjöar ävennumeraav
Skottland,Finland,bedrivits ikalkningutsträckning harbegränsad även

Sverige och Norgedock enbartKanada.Tyskland, och DetUSA är som
omfattning.betydandenågonverksamhetbedriverpermanent av
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2.4 Statsmakternas intentioner

2.4.1 Riksdagens beslut

På förslag från regeringen fattade riksdagen hösten 1976 beslut om
försöksverksamhet med kalkning sjöar och vattendrag prop.av
l976/77:3 och 1976/77:3,25, JoU rskr. 1976/77:24. Bakom beslutet låg

förslag från utredningen Mindre svavel bättre miljöett Ds Jo 1976:2.-
Under femårsperiod skulle 10 mkr förår kalkningavsättasen per av
sjöar och vattendrag. första handI skulle statsbidrag utgå till sjöar och
vattendrag särskilt hårt drabbade försurning ochsom var av som var
värdefulla från ñske- och naturvårdssynpunkt. Ytterligare syfte medett
försöksverksamheten få erfarenheter både metoder förattvar av
kalkning och kalkningens effekter vattenmiljön. Normalt skulle 75
% godkända kostnader Dåvarande iskeristyrelsenersättas. F skulleav

ansökan bidrag efter samrådpröva med Naturvårdsverket. Omom
myndigheterna ansåg bidrag skulle utgå med 75 % skulleatt änmer
ärendet överlämnas till regeringen.

Våren fattade1982 riksdagen beslut verksamhet medpermanentom
kalkning sjöar och vattendrag prop. l98l/82rl5l, 1981/82:35,JoUav
rskr. 1981/82:321. propositionenI framhölls kalkning sjöar ochatt av
vattendrag inte någon långsiktig lösning. stället skulleI dettavar ses

uppehållande försvar och åtgärd Sverige tvingats vidtaettsom en som
för begränsa vissa negativa effekter försurningen. Sjöaratt ochav
vattendrag har skydd försurning mark ochsämre grundvatten.ett mot än
Detta gäller särskilt i områden med svårvittrade bergarter och kalkfattiga
jordar. Regeringen hänvisade till utvärdering Fiskeristyrelsen ochen av
Naturvårdsverket.

I utvärderingen framhöll myndigheterna de positiva erfarenheterna av
försöksverksamheten och föreslog successivt utökat åtgärdsprogram.ett
Vid full utbyggnad skulle detta omfatta insatser motsvarande 200 mkr

år i dåvarande penningvärde. För de åren föreslogsnärmaste treper en
för sjökalkning sammanlagt 152 mkr, mkr för31 detram varav

budgetåret. Bidrag skullenärmaste utgå med 85 i%, undantagsfallnu
med högre andel.även Naturvårdsverket fick det samordnandeen

medan länsstyrelserna blev prövningsinstans för ansökningaransvaret
bidrag. lokalaDet inflytandet från kommuner, fiskeorganisationer,om

andra föreningar, m.fl. betonades. Riksdagen fattadevattenägare beslut
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i enlighet dessa förslag.med

fattade riksdagen beslutVåren 1985 utökade anslag till kalkningom av
sjöar och vattendrag 1984/85:127,prop. JoU 1984/85:28, rskr.
1984/852275. Vid beslutet konstaterades åter kalkningens positiva
effekter. Samtidigt klargjordes försumingsproblemen inte kunde lösasatt

kalkning. måsteInsatsen uppehållande försvar. Enettgenom ses som
effektivtrad svårigheter med kalka många sjöar och vattendrag hadeatt

också börjat visa sig. Problemen gällde bl.a. läckage surtav
metallhaltigt från omgivande marker till kalkadevatten vatten samt
bristande tillförlitlighet vid användningen doserare i rinnande vatten.av
Med de akuta forsumingsproblem förelåg såg riksdagen detsom
emellertid nödvändigt fortsätta med kalkningen.attsom

Vid riksdagens miljöpolitiska beslut, våren 1991, ställde sig riksdagen
bakom ökad satsning på åtgärder försurning 1990/91:90,prop.moten

1990/91:30, rskr. 1990/91338. RiksdagensJoU beslut innebar utökaden
medelstilldelning i förehållandemed 20 mkr till det förslag som
regeringen hade lagt fram. Riksdagen framhöll dessa medelatt var
avsedda för kalkning försurade sjöar och vattendrag. likhet med vadIav

hade framförts i regeringens förslag ansåg riksdagen attsom
omkalkningar borde prioriteras medan kalkningsinsatser förstainya
hand behövdes i Norrlands inland och fjälltrakter. fleraDär starktvar
försurade objekt klassade riksintressen för vetenskaplig naturvård.som
Riksdagen påpekade samtidigt vikten försiktig kalkningsstrategiav en
i dessa områden. Verksamheten skulle utökas successivt där. Skälet till
detta kalkningbeslut måste föregåsattvar om av noggrann
detaljplanering, vilket saknades i delar området.stora av

Vid riksdagens behandling 1992 års budgetproposition framhöllav
riksdagen började få omfattande erfarenheter kalkningatt man nu av av
sjöar och vattendrag och dessa erfarenheter tydde insatsernaatt att

positiva och effektiva prop. 1991/921100, bil. 1991/92:13,15, J0Uvar
rskr. 1991/92:213. Riksdagen beslöt dock inte någon utökadom
tilldelning medel.av

Reglering2.4.2

Under den femåriga försöksperioden reglerades kalkningsverksamheten
i förordningen 1976:1056 statsbidrag till kalkning sjöar ochom av
vattendrag. Bidrag utgick med högst 75 kostnaderna förprocent attav
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motverka försurning, till inköp och spridning kalk för utredningsamtav
sambandeller undersökning i med planering eller uppföljning av

kalkning. Bidrag kunde utgå med särskilda skäl75än procentmer om
förelåg. Vid beräkning bidrag skulle hänsyn till allmänhetenstasav
fritidsfiske bevarandet detoch eller djurbestånd framstodväxt-av som

värdefullt.som

kalkningen förordningenSedan våren 1982 regleras i 1982:840, senast
statsbidrag till kalkningändrad 1991:1292 sjöar och vattendrag.om av

utgår med högst kostnaderna till kalkning.Bidrag 85 Sedanprocent av
bidrag till biologiskår 1991 utgår återställning i kalkadeäven vatten.

lämnas till inköp, spridning förBidrag och kalktransporter samtnu av
utredning eller undersökning i samband kalkning ellermed biologisk
återställning Liksom tidigare bidragi kalkade kan utgå medvatten. mer

skäl föreligger.särskilda Vid prövning bidrag skall85än procent om av
till vattenområdets betydelse frånhänsyn ochtas natur-

till utredningar eller undersökningar.miljövårdssynpunkt samt

Sammanfattning2.5

motverka skador försurning inleddes statligt finansieradFör att av
vattendrag i landet för sedan. dekalkning sjöar och 20 år Undernäraav

kalkning i form försöksverksamhet.första fem åren bedrevs av
Dåvarande Fiskeristyrelsen hade för dessa insatser. Verksamhetenansvar
permanentades Samtidigt fick Naturvårdsverketår 1982. överta ansvaret.
Verksamheten därefter successivt utökats. Sedan verksamhetsårethar

för biologisk återställning.1986/87 utgår statsbidrag Framäven t.o.m.
verksamhetsåret 1991/92 fördelades detta bidrag dåvarandeav

Fiskeriverket. Därefter iFiskeristyrelsen fr.o.m. 1990 ingår bidraget
kalkningsanslaget.

genomförda uppföljningar kalkningsinsatserna uppfylls deEnligt av
i höjt höjd alkalinitet ikemiska målsättningarna ochpHtermer av- -

fallen. har konstaterat antalet ökar, vilket80-90 % Man även att arterav
mångfalden.den biologiska Uppföljningarna visar emellertidgynnar

vissa kontroversiella frågor.påäven

Arbetet med försurningsproblemen långsiktig Skulleär en process.
tillförseln försurande helt upphöra skulle det enligt aktuellaämnenav -
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innan försurningsskadadändå dröja år mark harbedömningar 50-100-
snabbare skogsmark.Sjöar återhämtar sigåterhämtat sig. än

Källor:
och vattendrag 1977-1981. Fiskeristyrelsen/StatensKalkning sjöarav

Naturvårdsverk.
Försurning och kalkning svenska SNV 1991.Monitor 12. vatten.av

Vad egentligen SNV 1995:4421SverigeF i viörsurningen vet-
försurandeUtsläpp till luft SNV 1993:4381ämnen.av

Swedish Synthesis.of Acidijied Surface AWaters.Liming
Henriksson/Brodin.

WorkingCommission StaffAcidification. Paper.
ransboundaryProtocol the Convention Long-Range T Air1979to on

United Nationsreduction of sulphurPollution further emissions.on
1994.

from the 5th InternationalREIGN 95 Summary StatementACID
Göteborg 1995.Deposition. Science and Policy.AcidicConferens on
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3 Motiv för kalkning

Enligt våra ursprungliga direktiv våra uppgifter bedömaär ochatten av
föreslå lämplig nivå på kalkning för långsiktigt bevara biologiskatten
mångfald och bibehålla förutsättningarna för utnyttjaatt naturresursema.
En utgångspunkt för sådan bedömning den kunskap och erfarenhetären

finns biologisk mångfald. Det därvid förenat med särskildaärsom om
problem bedöma behov kalkning det gäller frågornaatt närav om
naturlig eller försurning. Andra utgångspunkterantropogen är
erfarenheter utnyttjandet liksomrör erfarenheternaturresursemasom av
från andra länder. Slutligen bör forskningens försurningäven på ochsyn
kalkning in i bedömning lämpligvägas nivå. detta kapitelIen av
belyser vi dessa faktorer i nämnd ordning.nu

3.1 Biologisk mångfald

juniI 1992, vid konferensFN:s miljö och utveckling i Rio deom
Janeiro Riokonferensen, undertecknades konvention biologisken om
mångfald sammanlagt 153 YtterligareEU. 14stater samtav staterav
har därefter anslutit sig till konventionen, därmed deär mestsom en av
vittomfattande internationella överenskommelsema någonsin. Målet är

bevara den biologiska mångfalden,att hållbart utnyttja dessatt
beståndsdelar främja rättvis fördelning densamt att nyttaen av som
uppstår vid utnyttjandet genetiska konventionen1av resurser. anges
riktlinjer för arbetet med den biologiska mångfalden. riktlinjernaI ingår
bl.a. inrättande skyddade områden utveckling långsiktigtsamtav av
hållbara brukningsmetoder. Dessutom betonas miljöansvar inom olika
samhällssektorer utbildning och forskning.samt

decemberI fattade1993 riksdagen beslut nationell strategi förom en
biologisk mångfald och hållbart utnyttjande biologiskaett av resurser
prop. 1993/94:30, JoU 1993/94:9, rskr. 87. Riksdagen betonade att
miljömålen skulle vikt och betydelse skilda ekonomiskages samma som
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upprätthållaförskulle tillämpashelhetssynöverväganden. En att
överlevnad. Arbetetlångsiktigaoch säkraekologiska artersprocesser

regeringensfebruariNaturvårdsverket fick i 1993skulle ske i flera steg.
Boverket,med sektorsmyndigheternasamarbeteiuppdrag att
landstudieFiskeriverket framSkogsstyrelsen ochJordbruksverket, ta en

mångfald. Uppdragetbiologiskkunskapensamlademed den om
beslutRiokonferensensnationella behovsåvälmotiverades omsomav

framavsiktenSamtidigt aviseradesmångfald.biologisk även taatt
Riksdagenbiologisk mångfald.forhandlingsprogramaktionsplaner eller

mångaskyddsbehov inomkunskapenkonstaterade också att om
otillfredsställandemycketvattendrag,ochbl.a. ännuöarnaturtyper, var

pågicksedan flera årkalkningsprogramstärkas.behövde Detoch som
ochinlandi Norrlandsframför alltsuccessivt byggasskulle ut,

fjälltrakter.

fyraovannämndaNaturvårdsverket ochregeringenjuli 1994I gav
framrespektive områdeninom sinai uppdragsektorsmyndigheter taatt

arbetet deUtgångspunkt förmångfald.biologiskföraktionsplan varen
biologisk mångfald,medför arbetastrategioch denmiljömål att som

ochföreliggeraktionsplanerSamtligaantagit.haderiksdagen nu
planerardetta arbetegrundvalnärvarande. Påförremissbehandlas av

september iproposition i år.framläggaregeringen att en

organismer ibland levandevariationenmångfaldbiologiskMed avses
ochrelationerekologiskademiljöeralla samt somprocesser

till olikakan relaterasmångfaldBiologiskingårorganismema tre
ekosystemnivå.ochartnivågenetisk nivå,nivåer:

ekosystem.betydelse ivariationengenetiskaDen är vattnensstorav
öring,främstlaxartade fiskarmångavisatkunskap harDagens att

specifikaigenkombinationeri unikaförekommerröding och lax
försurningsåväldessa hotadeOftaoch sjöar.vattendrag är vatten av

genetiskt unikamedförtvilket har mångapåverkan, attannansom av
slagitssuccessivt harfiskstammar ut.

dockråderartnivå.mångfald bäst på DetbiologiskKunskapen ärom
10-100totalt siguppskattning dethär. rörosäkerhet En är attäven om

tillantalettotalauppskattas detSverigejorden.miljoner på I arterarter
beräknarNaturvårdsverketmikroorganismer.exkl. attomkring 000,50

s.k.hotade ellerartstock% vår7500 äromkring 3 arter avca --
egenvärde ochbåde harödlistade Dessa ettarterarter. varauppges

olika ekosystem.situationen ipå denindikatorer sammantagna
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Naturvårdsverket betydelsen biologisksin aktionsplan betonarI av
livsprocesser och fungerande ekosystem.upprätthållamångfald för att

samtidigt kunskapen bristfällig hur långtplanen framgårAv äratt om
förkan risk kanskeflora och fauna utarmas utan ogynnsamma,

miljöförändringar. många fall det således oklart vilkenlivshotande I är
för fungerande Enligtenskilda har ekosystem.betydelse de arterna

försiktighetsprincipen tillämpas regelmässigt.därförverket bör

biologisk mångfald till sinockså karaktärVerket påpekar äratt en
Förändringar sker tiden i inbördesdynamisk företeelse. över artemas

till följd bådei deras livsmiljöer ekosystemenförhållanden och av- -
påverkan. Arbetet medoch människorsklimatförändringar att

från redanbiologisk mångfald utgår således ekosystemupprätthålla som
efterpåverkade. därför fel generelltmindre Deteller är strävaär attmer

regel inte heller denvisst tillstånd."frysa" Insatserna röratt ett som
för upprätthållamångfalden i sig förutsättningarnabiologiska attutan

mångfald.biologisk

ibör arbetet med biologisk mångfald förstaEnligt Naturvårdsverket
verksamhet pågår i län och kommuner.hand knytas till den som

möjligt relateras tillarbetet så långt "naturensSamtidigt bör som --
utbredningsområden eller naturgeografiskanaturligagränser" t.ex.egna

preciserarNaturvårdsverket föreslår verketregioner. även att
inom vilkaområden med bevarandevärden,försumingshotade stora

återställning utföras sådant denbiologisk bör påkalkning och sättett att
mångfaldenbiologiska gagnas.

mångfalden påverkas användning mark ochbiologiskaDen vattenav av
sjöar och vattendrag vattenregleringar,luftföroreningar.och I angesav

försurning och introduktion för områdetföroreningar inkl. av
de främsta hoten biologisk mångfald.främmande motarter som

negativ inverkan framför allthar haft starkt påFörsurningen
inlandsvatten har försurats i långtinlandsvatten. Svenskanäringsfattigt

kontinenten.utsträckning sjöar och vattendrag på Problemenhögre än
utvecklade i Syd- och Mellansveriges urbergsområden, därär mest

buffra nedfallmarkens förmåga är sämre.surtatt

1970-talet femtedel alla hektar,slutetI större änvatten ettavvar enav
försurning ha förloratsjöar, skadade de torde 10-000 så17 attavca

ursprungliga artuppsättning. Under desin två20% senasteav
ungefär tredjedel dessa neutraliseratsdecennierna har vattenen av

antal kemiska och biologiska undersökningarkalkning. Ett stortgenom

2 16-0722
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har genomförts i svenska sjöar och vattendrag. Trots detta saknas ofta
uppgifter artsammansättning för varje enskilt före försurningvattenom
och vid beslut kalkning. ungefärligEn bild dock kunnaom anses
återskapas intervjuundersökningar och studier icke försuradegenom av

i området. Både Naturvårdsverket och Fiskeriverketvatten anger
emellertid i sina aktionsplaner kunskapen behöver öka i frågaatt om
den biologiska mångfalden i och hav.sötvatten

En omfattande kalkning våtmarker har börjat fram underväxamera av
den tioårsperioden. Våtmarkemas utströmningsområden kansenaste
kalkas för dämpa s.k. under högflöden. Sådanasurstötaratt surstötar
blir allt frekventa den omgivande fast- och våtmarken är.mer surare

policydokumentI våtmarkskalkning år 1994 rekommenderarett om
dock Naturvårdsverket viss återhållsamhet med våtmarkskalkning då
markvegetationen skadas vid sådan kalkning. Se avsnitt 3.5.1.
Kalkning våtmarker bör, enligt verket, enbart tillåtas där dennaav
kalkning inte skadar marker klassade värdefulla frånärsom som
naturvårdssynpunkt i Naturvårdsverkets inventering våtmarker. länIav
med mindre andel kalkningsbara våtmarker rekommenderar verket en

restriktiv hållning. Verket framhåller vikten dokumenteradävenmer av
kompetens hos planerar våtmarkskalkning.personer som

Naturlig surhet3.2

Alla inte försurade till följd föroreningar ellerärvattensura av annan
mänsklig påverkan. finnsDet naturliga variationeräven av
Surhetsgraden. orsak till naturligtEn kan humusämnen.vattensura vara
Dessa bildas vid nedbrytning dött växtmaterial i framför allt skogs-av
och myrmarker och förs i angränsande sjöar och vattendrag. Mångaut
humusämnen med varierande styrka varför dessa harär vattensyror en
naturligt låg pH-nivå. orsak tillEn naturlig surhet kanannan vara
svavelhaltiga leror i före detta havsbottnar i kusttraktema.

Surhetsgraden varierar således naturligt. Kalkas naturligt vatten,sura
försurade, skapar miljöer med onaturliga pH-nivåerär försom man

de förekommer där. haDetta förekommit. Ett kanarter vattensom anses
emellertid också kombination försurningsurt antropogenvara som en av

försurning till följd mänsklig påverkan och naturlig surhet.av- -
Naturligt kan ytterligare försuras via bl.a. nederbörd ellervattensura sur
intensivt skogsbruk. Statsbidrag till kalkning kan förutgå sådanaäven
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behandlingdå bidraget för motverkar försurningärvatten avsett som
dvs. betingad surhet. sådana fall kan detI svårtantropogent attvara

hur del surhet naturligt betingad och huräravgöra vattnetsstor somav
betingad.del Svårighetema med dessaärstor antropogentsom

bedömningar gäller dock inverkan skogsbruket inverkanänsnarare av
nedfall.surtav

Örsumingen i Norrland3.3 F

och fjälltrakter ligger längre avstånd frånNorrlands inland på
utsläppskälloma. Under lång tid ansågs de därför inte .likaen vara

försurning Syd- och Mellansverige. Behovet kunskapförutsatta som av
vattenkemi och biologi har också generellt varit detuttalat närom mer

gäller i Norrland jämfört med sjöarna i Syd- och Mellansverige.sjöarna
visar dock nederbörden i NorrlandProvtagningar ochär ävenatt attsur

norrländska sjöar försurat dvs. sjunkit underi många harpHärytvattnet
alkaliniteten under mekv. liter. medför för6,0 och 0,05 riskDettaper

forsurningsskador.

fallet i delarJämfört med vad Syd- och Mellansverigeär stora avsom
annorlunda i delar eftersomdock problemen Norrlandut storaser av

försurningen där ofta inte har lika långt i marken. Senare årsträngt ner
studier på s.k. surstötsproblem. nedfalletvisar Detettsnarare sura
ackumuleras i och når under snösmältningen på kort tid isnön ut

hinna neutraliseras ivattendragen marken.attutan

Undersökningar visar kortvariga perioder högflöden medävenatt av
kan allvarligalåga pH-värden, skador på det biologiskasurstötar, ge

faranlivet. kunna analysera krävs frekventa, kemiskaFör att
provtagningar i snösmältningen eller enstaka biologiska provtagningar

Årsmedelvärdeti rinnande efter snösmältningen. kanpHvatten
förmycket ligga inom ekosystemen bra intervallväl över 6,0ett trots

vårfloden Bristen på äldre biologiska och vattenkemiskaäratt sur.
inventeringar i Norrland det emellertid svårt fastställagör närmareatt
försumingsprocessema i Norrland. Små avrinningsområden med tunt
marktäcke och mängder nedfall emellertid destora surt ses som
känsligaste områdena. Sådana områden finns främst i södra fjällkedjan
och i Norrlands kustzon. förutsägasSurstötar kan mäterattgenom man

i inom försumingskänsligapH områden. Inom småsnö
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avrinningsområden medför pH-värden under i sannolikt4,8 pHsnön
iunder i vårfloden.5,0

Utnyttjande3.4 naturresurserav

biologisk mångfald bibehållnaUtöver förutsättningar utnyttjaär att
bevekelsegrund för kalkning sjöar och vattendrag.naturresursema en av

fiskeFrämst handlar det såväl den yrkesmässiga fiskenäringenom som-
Ävenfritidsfisket och tillgången till dricksvatten god kvalitet.av-

rekreation och friluftsliv hör hit.

Fiske3.4.1

Vi bjöd in intresseorganisationer till hearing kalkningensen om
betydelse. Inbjudna och deltagande organisationer framgår bilaga 4.av

till denna hearing har vi erhållitI anslutning såväl skriftliga som
kalkningens betydelse frånmuntliga synpunkter på företrädare for

RiksförbundSveriges Fiskares SFR, Sveriges lnsjöfiskares
Sveriges Sportfiske- och FiskevårdsförbundCentralförbund, samt

Fiskevattenägareförbund. Samtliga betonar viktenSveriges välav en
fungerande för fiskebeståndet. nivåkalkning Dagens på kalkning anges

miniminivå.som en

det yrkesmässiga fisket fleraEnligt kalkningen påSFR Somsätt.gynnar
öringen räddats/ökat tack omfattandeexempel kalkningatt vareanges

i alla i Bohuslän vattendragbäckar och Halland och i inästan även
Kalmar, Blekinge och Västerbotten. VästkustenPå har även noteratman

iålen undviker gå vattendrag, åltätheten haratt att attupp sura men
ökat efter kalkning. Produktion och fiske atlantlax också ökatharav
väsentligt efter kalkning västkuståar.av

Fiskevattenägareförbundet kalkningen avgörande faktor förser som en
fiskbeståndet Bl.a. framhålleri sina 80 %övervatten. attman av

kalkasi Sydvästsverige måste regelbundet. Fiskevattnen upplåtsvattnen
försäljningtill allmänheten via fiskekort.av

Sportfiskarna perspektivet samhälleliga värden äratt settmenar ur av
kalkningen lönsam till betydligt högre dagens nivå,nivå änenupp

sikt bör utökas.varför insatserna på
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Dricksvatten3.4.2

förindirekt ha viss betydelse tillgång till dricksvattenFörsumingen kan
enskilda, oftakvalitet. i grävda brunnargod Vattnet är surt.av

enskilda, djupborrade igäller för del brunnarDetsamma även en
jordlager.försumingsdrabbade områden med grundvatten ÖkarItunna

aluminium i jonforrn sjunker under Vid lågahalten pH 5,5. pH-närav
tungmetallerna koppar, kadmium och bly.värden ökar halteräven av

metallersåledes främst till förhöjda halter olikaFörsumingen leder av
kvalitén i detLivsmedelsverket kontrollerar och reglerari vattnet.

ochutifrån lång radfärdiga dricksvattnet. Detta görs parametraren
omfattar metallhalter. Försumingen leder såledesgränsvärden, ävensom

verket bevakar källan. Därmed uppfattastill effekter oavsettsom
hälsoproblem i sig inom Livsmedelsverket.försurningen inte ettsom

likartad inom de kommunala vattenverken.sannoliktSituationen är
Avloppsverksföreningen inbjöds till hearing medvårochVatten-

avböjde delta.intresseorganisationer, attmen

omfattande däremotproblem med ärEtt rättvattensurt uppges varasom
leder till både förhöjda metallhaltervittrar sönder.ledningarna Dettaatt

kostnader för reparation och underhållomfattandei ochvattnet av
ledningssystemet.

och friluftslivRekreation3.4.3

friluftsliv studerats ochför rekreation och harNaturmiljöns betydelse
sammanhang.belagts i olika

genomförde attitydundersökningför Sverigebilden 1992Styrelsen en av
länderturistland. och europeiskaSverige 10I vart ett avsom

sin uppfattning Sverigeintervjuades 1 000 sompersoner om omca
varierargällde motiv för besöka Sverige.turistland. fråga SvarenEn att

dockolika länderna. genomgående trendnågot mellan de En är nästatt
ochoch naturupplevelserefter besöka släkt vänner samtatt en renanges

viktigaste skälet åka till Sverige.oförstörd miljö det Iatt annanensom
intervjuades 000studie, avrapporterades två år 20närmaresenare,som

Sverige under Resultatethade besökt 1994. avsommarenpersoner som
motivet besöka Sverige.studie mycket likartat i frågadenna är attom
läsa vad ikan dock intestudiernaAv närmare ut naturen somman
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lockar eller vilken betydelse eventuellt kan tillmätas fiske ellersom
kalkning sjöar och vattendrag.av

Resultatet undersökningen Fritidsfiske 90 visar också tydligt förav att
fritidsfiskare miljöupplevelsen viktigareär faktor bådeänen
fångstmöjligheter och service.

fiskeorganisationerDe deltog i vår hearing betonade kalkningenssom
betydelse för såväl fritidsfisket fiskenäringen. Samma synpunkt harsom
framförts från organisationen Top Ten Fishing Sweden. Vi har dock inte
funnit i Sverige har försökt belysa denatt närmare specifikaman
betydelsen försumingens och kalkningens inverkan rekreation ochav
friluftsliv.

3.5 Effekter kalkningav

Effekterna kalkningsinsatsema följs på central nivåav upp av
Naturvårdsverket och på regional nivå länsstyrelserna.av

3.5.1 Central effektuppföljning

I syfte analysera de långsiktiga effekterna kalkningatt bedriverav
Naturvårdsverket sedan år 1989 Integrerad Kalknings Effektprogrammet
Uppföljning IKEU. Programarbetet drivs i samarbete med
Fiskeriverket, Stockholms universitet, Lantbruksuniversitet i Uppsala
och Limnodata HB. Programmet omfattade ursprungligen kalkade14
sjöar och kalkade7 vattendrag. Sedan verksamhetsåret har1994
vattendragsprogrammet utökats till 18 vattendrag fördelade på 6
naturgeografiska regioner. Kalkning de utvalda IKEU-sjöama har iav
genomsnitt pågått i 15 år. förstaDe insatserna gjordes år 1974. De
kalkade sjöarna jämförs med referensvatten inom miljöövervakningens
nationella för sötvatten.program

Enligt redovisning IKEU-programmet från år 1993 uppfylls i deen av
flesta fall den kemiska målsättningen med kalkningen i de undersökta
sjöarna. biologiskaDe samhällen erhölls i de kalkade sjöarnasom var
dock inte helt likvärdiga med motsvarande biologiska samhällen i
okalkade, neutrala referensvatten.
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nyligen lämnad redovisning provtagningsresultatEn från år 1994av ger
komplex bild kalkningens effekter. Enligt denna redovisningen mer av

de vattenkemiska och biologiska resultaten ibland motsägelsefulla.är En
stabil vattenkemi leder enligt denna utvärdering inte med nödvändighet
till stabilt organismsamhälle eller biologisk mångfald. Avett en
redovisningen framgår också artrikedomen kan variera mellan olikaatt

efterdelar sjö kalkning.sammaav

konstateras således biologin i vissaDet delar de kalkade sjöarnaatt av
fortfarande kan påverkad försurning, vattenkemintrots attvara av -
enligt Naturvårdsverkets mål har blivit acceptabel. slutsatsEn som-
dras i IKEU-arbetet begreppet biologisk mångfald börär att
omdefmieras till biologisk ursprunglighet eller orördhet. det fortsatta
arbetet med har också förIKEU-programmet avsikt i högre gradattman
jämföra de kalkade IKEU-sjöama med motsvarande referensvatten.

samladEn redovisning kalkningens effekter år 1995 visar på fleraav
önskade effekter i kortare tidsperspektiv. Bl.a. höjs ochpHett
alkalinitetsvärden samtidigt halten giftiga metaller t.ex.som av
aluminium går Biologiskt får oftast populationerstörrener. man av
olika och mångfald skilda de flesta fallIäven störrearter arter.en av
ökar fiskproduktionen, medan försumingenarter gynnatssom av
vanligen minskar eller försvinner.

Redovisningen visar emellertid på oönskade effekter. Tydligastäven är
skadorna vitmossor och lavar vid våtmarkskalkning. Korttidseffekter
i form algblomning och massutveckling harväxter även noterats.av av
Vanligen stabiliseras dock ekosystemet efter period. grunda sjöarIen
har i undantagsfall också ökad igenväxning bottenfast vegetationen av
observerats till följd bättre vattenkemiska förhållanden. Grunda sjöarav

kalkats flera gånger riskerar igen med hög vegetation,växaattsom en
har sina i det näringsberikade och avgiftade bottensubstratet.röttersom

vegetation försvinnerDenna vid återförsurning.en

Trots kunskaperna effekterna kalkning har ökat underatt avsevärtom av
det finnsdecenniet, det fortfarande oklarheter kring hursenaste
kalkningen påverkar försurade sjöar och vattendrag. Oklarheterna gäller
framför allt hur ekosystemen kommer utvecklas i de kalkadeatt vattnen

lång sikt. Ett exempel kvicksilverhalten i fisk. Senarerörannat
långtidsstudier visar kvicksilverhalten i fisk vanligen minskar efteratt
kalkning.
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kontinuerligt följa utvecklingenFör i kalkade våtmarker startadeatt
Naturvårdsverket år 1993 projekt för långsiktigt följaett att upp
effekterna våtmarkskalkning.av

Regional effektuppföljning3.5.2

enligtLänsstyrelserna Naturvårdsverkets allmänna råd, försvarar,
regional effektuppföljning i kalkade Både huvudmännen ochvatten.
konsulter kan emellertid delaktiga i effektuppföljningensvara
genomförande. Länsstyrelsemas åtagande uppföljningrör av
vattenkemiska effekter. kan länsstyrelsernaDärutöver bedrivaäven
biologisk effektuppföljning i form bottenfaunaundersökningar ochav
provfiske.

Enligt förgällande riktlinjer verksamheten skall länsstyrelsen, i de län
där kalkning bedrivs, och förplan följaäven upprätta ett attprogram en

kalkningens effekter. Planen skall godkännas Naturvårdsverket.upp av
Enligt verkets uppgifter bedriver länsstyrelserna för närvarande
vattenkemisk effektuppföljning i sjöar500 och vattendrag.7 700ca ca

genomför regelbundet biologisk effektuppföljningLänsstyrelserna i form
undersökningar bottenfaunan i objekt2 000 5 000 och i formav av av-

provfiske i objekt.l 200ca

frånErfarenheter andra länder3.6

skador försurningFör motverka sjöar ochhar kalkningatt av av
vattendrag bedrivits i flera länder i och Kanada ochEuropa i USA.även

FinlandI har under år försök med kalkning bedrivits i änsenare mer
sjöar och vattendrag.100 Vetenskapliga studier objektdessa harav

under början l990-talet. syfte har kalkningIavrapporterats av samma
sjöar och vattendrag förekommit i mycket begränsadävenav

utsträckning i Skottland, Wales, Polen, Nederländerna, Tyskland,
Österrike Ävenoch Italien. i Kanada och USA har försök med kalkning
genomförts under period.samma

USA avslutades år det tioåriga forskningsprojektetI 1992 "Living
Lakes", genomförts med stöd kraftindustrin. syftadeProgrammetsom av
till utvärdera olika kalkningsmetoder och dess ekologiska effekter.att
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Resultaten genomförda kalkningar tyder genomgående positivaav
effekter. Efter avslutad kalkning har den federala regeringen och
kraftindustrin de olika delstatema själva skulle ochöveravsett att ta
finansiera fortsatt, tillämpad kalkning. sker i begränsadDettaen mer
omfattning.

finns ingen samlad dokumentation beskriverDet nuläget ochsom
resultatet genomförda försök med kalkning i Kanada, och deUSAav

europeiska länderna.angivnaovan

enbart i Sverige och kalkningDet Norge, har bedrivitsär som mer
och i skala. inleddesI Norge försök med statligtstörrepermanent

finansierad kalkning år Under flera hade1983. år då det statliga
forskningsinstitutet, Norsk institutt for vannforskning bedrivitNIVA,

omfattande forskning försumingens effekter.en om

norska anslaget för kalkning har gradvisDet ökat. Under år 1995
utgjorde anslaget miljoner norska kronor93 NOK. Anslaget fördelas

Direktoratet for Naturforvaltning till länen, därefterDNgenom som
fördelar medel till lokala kalkningsobjekt. penningsmässig skillnadEn

mellan och lokala projekt. Stora projekt har årliggörs stora en
driftbudget ochpå 500 000 NOK betraktas nationellaänmer som
projekt. Nyligen har fastställtDN detaljerad plan för de framtidaen
kalkningsinsatsema. föreslår anslaget fortsätter öka.DN 1996Föratt att
har miljoner fastställts.118 NOK inte oväsentlig del det norskaEn av
kalkningsanslaget har hela tiden för forskning kalkningensanvänts om
effekter. vetenskapliga publiceringen hålla högDen som anses en-
kvalitet tyder på god biologisk måluppfyllelse.en-

Fram år 1995 hade sjöar eller vattendrag kalkats i södra2000t.o.m. ca
kalkadeNorge. sjöarealen i genomsnitt denDen 7,6 %motsvarar av

ytvattenareal i där den kritiskaNorge belastningen överskrids.
Kalkbehovet räknas fram med utgångspunkt i nedfall kväve ochav
svavel för kritisk belastning i de områden skallgränsernasamt som
kalkas och s.k. bufferttillägg. områden med hög belastning kalkarIett

till alkalinitet mekv liter.0,05 områden medIman upp en av per en
lägre belastning kalkar till mekv liter.0,03man upp per

Som nedan i kap. har norska7 nationalekonomernämns även
utvecklat modell för beräkna den samhällsekonomiska medatt nyttanen
kalkning enskilda objekt.av
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Vad forskningen3.7 säger

inomhar varit vår ambition för kommitténs arbete fångaDet att ramen
spännvidden i den vetenskapliga debatten försurning kalkningochom

vattendrag. Vi har hållitsjöar och hearing med inbjudna forskare.av en
i ovannämnda ambitionMed utgångspunkt har våra lämnatexperter

vilka frågor i första hand skulle behandlassynpunkter på samtsom
lämpliga forskare bjuda in. bil. lämnas förteckningI 5 överatt en
deltagande forskare de frågor de främst svarade för. Utöversamt som
denna hearing har vi under arbetets gång fått information andraäven om

har dettaforskningsresultat. skett i kontakterna med våraFrämst
i diskussioner med och skriftliga synpunkter frånexperter,

via uppdrag tillNaturvårdsverket IVL.samt ett

femfrågor behandlats i huvudsak områden. områdenDe Dessarörsom
inverkan kvicksilverhalt i fisk, samband mellankalkningens pårör

biologisk återhämtning efter kalkning, naturligVattenkvalitet och
surhetsgrad försurning, kriterier förvariation och antropogenav

avbryta kalkning.kalkning frågan attsamt om

kvicksilver i fiskKalkning och3.7.1

mellankonstatera samband förändrat ochForskare har kunnat pHett
studierna inom det här harkvicksilverhalt i gädda. områdetDe större

kvicksilver i fisk, medan de mekanismerfokuserat på förekomst av som
förhållanden inte sambanddessa har undersökts. Dessanärmare ärstyr

i avseenden oklara.många

Med hjälp data från åren har kalkningens inverkan på1986-1989av
kvicksilverhalten i gädda studerats i sjöar i intervallet46 med 5-7.pH

visar kvicksilverhalten sjönk efterResultatet med i genomsnitt 20 %att
till fyra Resultaten dock Spridningenår. långt i från entydiga.ärtre

varierade från minskning på till ökning Resultaten40% på 60%.en en
fisktyder på kvicksilverhalten i inte enbart pHatt styrs vattnets samtav

för ökad eller minskad kalkning kan hämtasinte generelltatt argument
från detta perspektiv.
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3.7.2 Vattenkvalitet och biologisk återhämtning
Vi har i avsnitt konstaterat3.5, kortsiktigt uppnås i de flestaattovan,
fall den vattenkemiska målsättningen med kalkning, dvs. ochpH
alkalinitet stiger i önskvärd utsträckning. Detta förefaller ettvara
oomstritt faktum. Däremot kan vi konstatera flera frågor kvarståratt
kring vad förbättrad Vattenkvalitet innebär för den biologiskaen
återhämtningen i kalkade vatten.

Flera forskningsresultat tyder på återhämtningen i sjöar med minskadatt
belastning mycket långsiktigär Effekten lokaltsur ären process.

betingad och kan variera från 10 och till 50 år och därutöver.upp

biologiskaDen återhämtningen indelad i olika faser.är även primärl en
fas efter kalkningen får kraftig ökning eller ettman en arter.av en par
Denna effekt ofta efter tid. fasI börjar fleraavtar nästa spridas.arteren
Antalet ökar längre tid förflyter efterarter kalkningen. Effekternasom

kalkning bör därför, enligt flera forskare, bedömas iav ett
tidsperspektiv minst 10-15 år.om

Faunan i kalkade liknar faunan i oförsuradevatten denvatten änmer
fauna fanns före kalkning. Samtidigt tenderar faunan i kalkadesom

bli lik faunan i andra kalkadevatten att Detta kan bero påvatten.mer
flera faktorer. bidragandeEn faktor hotade rödlistadeär oftaatt arter

vanligt förekommandeär i oförsurade i kalkadevatten änmer vatten.

Ytterligare iakttagelse giftiga formerär aluminium kanatten av
uppträda i samband med i kalkade vattendrag.surstötar Laxsmolt är
speciellt känsliga för sådana förhållanden i samband med de vandraratt

från till havet och därmedut sötvatten skall sig till saltvatten.anpassa
Detta beror på giftigt aluminium påverkar fiskensatt gälar vilka reglerar
fiskens saltbalans.

3.7.3 Naturlig surhet och försurningantropogen

En fråga åtskillnaden naturligtrör varierad surhetsgrad ochannan av en
betingad försurning.antropogent Förekomst nederbörd i helaav sur

landet i Norrland förefalleräven oomstridd. Däremotnumera vara- -
finns det enligt resultatet flera forskares studier endast begränsadeav- -
tecken på betingad och varaktig försurningantropogent ien vattnenav
Norrland. forskningDen här aktuell baseras enbartär kemiskasom
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biologiskaundersökta fall hari de l dessaförhållanden vattnen.
harundersökts och studier under perioderinteförändringar surstötarav

begränsad utsträckning.genomförts iendast

visarunder snösmältningen påsmå vattendragundersökningarAndra av
ochepisoder Norrlands inlandibetingade 10%överantropogent avsura

ytterligareindikation på försumingsskador ifjälltrakter änsamt mer
området.undersöktadet20% av

Norrland.källor till i Detnaturligapekar tvåForskarna ytvattenut sura
medi kombinationbelastning humussyrorenkraftigsigrör enavom

sig ocksåneutralisera dessaförmår Detberggrund inte rörsyror.som
Enligtsulfat svartmockajordar.med s.k.geologiska källornaturligaom -

destabilt i intervallet under5-7har legatdessa forskare pH senaste
undersöktai de1000 åren vattnen.

för kalkningKriterier3.7.4

kalka, dvs. deoch hur skallfråganforskare berörFlera när, manvarom
handlar fleraför kalkning.tillämpats Dethittills harkriterier omsom

olika aspekter.

frånnaturligt varierad surhetsgradskiljaförmetoderaspektEn rör att en
försuradeenbartförsurning, dåbetingat antropogent vattenantropogent

bestämmelser.gällandeenligtskall kalkas

kalkningsinsatsemaeffektiviseramöjligheternaaspektEn rör attannan
marktyperolikahela avrinningsområden,tillbl.a hänsynatt tagenom

det finnsomsättningstid. finns forskareHäroch sjöamas attmenarsom
ekonomiskocheffektiviseringspotential både ekologiskbetydande uren

synvinkel.

tillställningförunderlagetforskareAndra att taattmenar
länsvisaformbör ske både iförbättras.kalkningsinsatser bör Detta av

tillform hänsynkritisk belastning och iförberäkningar gränserna avav
belastningdär såvälåterhämtningnaturlig vattensystem somav

nedfall lågt.försurande är
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kalkningavbryta3.7.5 Att

ihop med kalkningens långsiktiga effekter,fråga, hängerviktigEn som
konsekvenserna avbryta inleddakänner tillvad viär attom av

vattendrag.i sjö ellerkalkningsinsatser etten

effekt försumingen metaller löses iSom ärnämnts att uten avovan
fälls metallema och blandas medVid kalkning utvattnet.

den återförsuming följer på avbrutenbottensedimentet. Vid ensom
enligt rådande teorier de metaller frånlöseskalkningsinsats - -

förening med istår i åter Detbottensedimentet vatten ut vattnet.som
försurathar varit starkt och kalkningenfinns exempel på att vattnetom

metallhaltema vid återförsuming blilängre tid kanpågått under en
okalkade korti försurade, Harbetydligt högre än vatten. vattnet en

snabbt. blir mycketdenna återförsumingomsättningstid går Vattnet surt
det djurliv etablerats efter kalkningen slåsvegetation ochoch den som

ut.

fortsatt forskningBehov3.7.6 av

forskare deltog i vår hearinguppfattning bland desamstämdEn ärsom
effekter.långsiktig uppföljning kalkningensdet behövsatt aven mer

därvid.naturliga variationer framhöllsbelysningBehovet bättre avav en
Även kemiska ochkopplingar mellanbättre kunskapbehovet omav en

högflöden ochkalkning framhölls. Effektereffekterbiologiska avav
betydelsenbättre. framhöllsbehöver också belysas Dessutomsurstötar

teoretiska erfarenheter.mellan praktiska ochbättre utbyteettav

Sammanfattning3.8

utnyttjamångfald för uthålligt kunnabiologiskBetydelsen attav en
dokumenterad och har manifesteratsförefaller välnaturresurserna vara

bekräftatbeslut. Sverige har dettanationella och internationellai både
biologiskkonventionundertecknandeti anslutning till bl.a. FN:s omav

strategibeslut nationelljuni och vid riksdagensmångfald i 1992 om en
Samtidigt betonasi decemberför biologisk mångfald 1993.

utveckling arbetetutökad kunskap ochgenomgående vikten aven enav
allvarligtmångfalden. Försumingen harden biologiskamed bevaraatt

mångfalden i främst näringsfattigabiologiskainverkat på den
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insjövatten. Många dessa har neutraliserats kalkningvattenav genom
under de gångna tjugo åren.

Vår kunskap den biologiska mångfalden bäst på artnivå och gällerärom
då främst Fiskeorganisationerna betonar ocksåstörre arter. samstämt
vikten väl fungerande kalkning för bevarat ñskbestånd. Vårettav en
kunskap dock allmänt bristfällig de enskildaär betydelse förartemasom
fungerande biologiska Ofta saknas också kunskapsystem. om
artsammansättning i enskilda före kalkning.vatten

uppföljning kalkningsinsatserDen hittills har genomförts visarav som
att kort siktpå erhålls flera de önskvärda och avsedda effekternaav
både vattenkemiskt biologiskt.och kontaktI vår med forskare inom

dessaområdet pekar dock flera oklarheter det gäller beslutnär om
kalkning och kalkningens effekter. förefaller ocksåDet vara en
samstämd uppfattning bland de forskare vi har kontaktat det behövsatt

bättre uppföljning kalkningens effekter på sikt.en av

Möjligheten teoretiskt fastställa lämplig nivå för kalkningatt en
försvåras bl.a. oklarheter kring frågor naturlig surhet kontraav om

försumig. Särskilt uttalade problemen kring dessa frågorärantropogen
i delar Norrland. Vi har funnitockså det finns oklarheterstora attav
kring kalkningens inverkan på kvicksilverhalten i fisk.

fråga särskild betydelse vilkenEn kunskap finnsärav som om
konsekvenserna avbryta inledda kalkningsinsatser. rådandeDenattav
teorin de metaller vid kalkning har fällts och bundits iär att utsom
bottensedimentet riskerar åter lösas i sjövattnet vid återförsuming.att en
Om har varit starkt försurat och kalkningen har pågått undervattnet en
längre tid kan med återförsuming leda till mycket höga halterprocessen

metaller. Vattenkvalitén kan då bli vadavsevärt sämre änav som var
fallet i försuradedet där kalkning inleddes.gång Vattnetsvatten en
omsättningstid hur snabbt det går med dennaavgör process av
återförsuming.
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Källor:
F Sverige Vad egentligenörsurningen i SNVvi 1995:4421vet-
Miljön långsiktig restriktion. Bilaga till2 LU 95som

små vattendragFörsurning Norrland. SNVi 1995:4343av
Försurning fjällen Fiskeriverket. Sötvattenlaboratoriet.i PM 2:1991nr
Naturligt eller antropogentförsurat iNorrland SNV 1995surt ytvatten
Aktionsplan för biologisk mångfald SNV 1995:4463
Aktionsplan för biologisk mångfald Fiskeriverket 1995

of Acidified SurfaceLiming Henrikson/BrodinWaters 1995
Efekter kalkning. årsrapportIKEU:s 1993. SNV 1994:4344av
Kalkning Våtmarker. Policydokument. SNV 1994av
Kalkning våtmarker. Metoder och effekter. SNV 1995:4484av
Kalkning och biologisk mångfald. AppelbergM. 1996
Uppgifter yrvattenkalkning. Naturvårdsverkets skrivelse 1996-02-06om

uppgifter ytvattenkalkning.Mer Naturvårdsverkets skrivelseom
1996-03-08
Skriftligt lämnade underlag för hearing med forskare 1996-02-12
Synpunkter på kalkningsverksamheten Sverige. IVLi 1996rapport
Kalking bringer liv tilbake forsurede och vassdrag.i DN 1995vann-
Reliming and reacidification Efects Lake Water.on
Dickson al. 1996.et

and reacidificationLiming of lakereactions ecosystem.
Lake Sweden. AlenäsLysevatten al. 1990.in et

of SwedenImage Styrelsen for SverigebildenEurope.in 1992.
Utländsk Sverigei 1994.turism sommaren
Styrelsen för Sverigebilden 1994.
Fritidsfiske Fiskeristyrelsen/Statistiska90. centralbyrån 1990.

örsurningsläget svenskaF och kalkningsbehovet.i vatten
W. Dickson 1988
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insatserPrioritering4 av

vuxitharkalkningsverksamhetenbeskrivit hurvi kortharavsnitt 2.3I
prioriteringenhurbelysaskall vi någotkapitel närmarefram. dettaI av

sjöarkalkningför1982:840förordningenmed stödskerinsatser avav
Olikakalkningsförordningen.benämndfortsättningenivattendrag,och

belysning.sådantillgå forfinnskällor att en

utfallstatsbudgetensredovisningRRVRiksrevisionsverketsAv av
Andraanslagsnivå.endast påutfallekonomiskakalkningensframgår

sökas.därföranalysen måsteförkällor

kalkningsinsatserfördelningen ärbelysakälla försådanEn att av
Recipientkontroll ochKalkningsverksamhet,KRUTmiljödatasystemet

förcentraltharNaturvårdsverket systemetsUtsläppskontroll. ansvar
undertill KRUTdatabörjadeLänsstyrelsernautformning. rapportera

omfattar KRUTkalkningsdelengällerdet1980-talet. Närmitten av
uppgifter om:

ekonomiochhuvudmankalkningsobjekt,bl.a.administration-
genomförandekalkningensochkalkningsobjekten-

effektuppföljning.kemisk-

förNaturvårdsverket inomnyckeltalkälla deEn är ramensomannan -
utveckla ibörjadevattendragochsjöarkalkningförsitt avprogram -

förföreliggernyckeltaldessaRedovisning1990-talet.början avav
påNyckeltalen bygger1991/92-1993/94.treårsperiodennärvarande för

uppgifterochlänsstyrelsernafrånredovisning om:avserseparaten
effektuppföljningbiologiskochkemisk-

måluppfyllelsebiologiskkemisk ochförkostnader-
återställningbiologiskförkostnader-

spridningskontroll ochupphandling,planering,förkostnader annan-
administration

kalkspridningförkostnader samt-
spridits under året.kalkmängdden som-

intekalk.såld mängd Dettaårligen ärredovisarcentralbyrånStatistiska
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alltid detsamma under året spridd mängd kalk, vilket redovisas isom
såväl KRUT nyckeltalen.som

Utöver dessa källor måste redovisning medelsfördelningen inomen av
kalkningsverksamheten bygga på Naturvårdsverkets årliga förslag till
fördelning tillgängliga medel. Tillgängliga medel omfattar anslagnaav
medel plus reserverade, tidigare odisponerade medel, inte ärsom
uppbundna fattade bidragsbeslut.genom

Verksamhetens4.1 omfattning och
fördelning

För närvarande sprids 200 000 kalk år i landets sjöarton ochca per
vattendrag. Den successiva utbyggnaden verksamheten under denav
gångna tjugoårsperioden framgår tig. 4.1.av

-Wzooooocon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - . . - - - . - - - - - - -- - - - - - - -
iaoooocon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - . - - - - - - - - V
isooooion. . . . . . . . . . . .

1400001011. . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . - . - - - -- - . - - - - - - - - . - - - - - - --
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sooooion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
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Fig. 4.1
Årlig mängd kalk har spridits under perioden 1976/77-1993/94som
Källa
Fiskeristyrelsen 1981/82, Naturvårdsverketst.o.m. kalkningsregister
KRUT fr.o.m. 1982/83.



49Prioritering insatser1996:53SOU av

län. Ilandets 24bedrivs ivattendrag 21ochsjöarKalkning avav
kalkning.bedrivs ingenMalmöhus länochGotlands länUppsala län,

periodenunderomkalkningmedel förbudgeteradeframgårñg. 4.2Av
medelinga1995/96 harverksamhetsåretInför1992/93-1994/95.

harlänmedelsbrist. 6grund Ipånykalkningarbeviljats for av
omfattning.begränsad Demycketellerbegränsadkalkningen en

län.således i 15finnskalkningsinsatsemahuvudsakliga

kronor
SüäåZOUXJOWZSOOOOM1000000015üXJ000O SMOGD

Jämtland

Västerbotten

Västernorrland

Älvsborg

Värmland

Kopparberg

Jönköping

Kronoberg

Halland

Goteborg/Bohus

Gävleborg

Kalmar

Blekinge

Örebro

Kristianstad

Östergötland

Västmanland

Skaraborg

Sörmland

Stockholm

Norrbotten

Fig. 4.2
Årsmedeltal 1992/93-för periodenomkalkning.medel förBudgeterade

1994/95.
Källa

statsbidragetfördelningförslag tillNaturvårdsverkets av
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Utvecklingen planerade respektive omkalkningar sedanav ny-
verksamhetsåret 1988/89 framgår ñg. 4.3. Kostnaderna i 1995av anges
års priser. Kalkningsverksamheten utökades kraftigt under början av
1990-talet. Detta främst följdär de nykalkningar inleddesen av som
under perioden. Dessa nykalkningar i huvudsak koncentreradeär till de
län i dag har de omfattande insatserna.mestsom

- - - - - - - - V- - - V- - - - - VV- - V- V- 200000 kr- - - - - - 000V- - - - - . - - - - - V- - - - - V- - - - - VV- - - - V- - - - - -
- - - - - - - - - - A- - - AV- - - - r V- - - - - - - - - 130000- - - - - 000krV- - - - A - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - V- - - - V- - - - - - - - - 160000000kr

- - - - v- - - - - - V- - - V- - - - - - - - - 140000000kr

- - - - - - - - - - - - - - - V- - - -- 120000000kr

100000000kr

80000000kr.
i 60000000kr

40000000kr

20000000kr

Okr

1 1 1 1 1 1 1umma budgeteradeomkalkningar1995arsprisnivå IElSummabudgeteradenykalkningar1995ársprisnivå

Fig. 4. 3
Medel för och omkalkning i 1995 års prisnivå under periodenny-
1988/89-1994/95
Källa
Naturvårdsverkets förslag till fördelning statsbidraget.av

Av fig. 4.4 framgår hur kalkningen har vuxit fram i olika län sedan
verksamhetsåret 1984/85. bildenAv framgår under denatt senaste
tioårsperioden har kalkningen varit koncentrerad till län.14 7 de 9av
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periodenunderomfattningbetydandeverksamhethaftlän meravsom
underredankalkninginletthadekalk ellerspridd000100 ton mer -- ochlänJämtlandsländessaövrigade två1980-talet. Imitten avav -
1990-börjanundermarkantkalkningenutökadeslänVästerbottens av-

vatten.Länsbeteckningamarinnandekalkning igrundpåfrämsttalet, av
bil.2.framgår av

250tusenon

200tusenton

150tusenon

100tusenlon

50tusenton

0tusenton

I 19904994
g 1985-1989

1984E

4.4Fig.
1984.Årlig sedan årkalksåldmängd

Källa
SCB

85%högstmedkalkningsförordningenenligt avlämnasBidrag
Enligtföranlederskälsärskilda annat.intekostnadergodkända om

tillstatsbidraglämnasverksamhetenforriktlinjerNaturvårdsverkets
Utanföreligger. attriksintressekostnadergodkända100% omav

godkända95%tillutgåbidragkanföreligger ävenriksintresse av
ochangelägenmycketinsatsen ärbedömerverket attkostnader om
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finansieringen svårlöst.är Av ñg. 4.5 framgår andelen planeradeatt
insatser med bidrag 85% haröver ökat under 1990-talet. Främst har
dock bidrag med 100% riksintresserör ökat.som- -

200000 kr000

180000000kr

160000000kr

140000 kr000

120000000kr

100000000kr

80000000kr

50000000kr

40000000kr

20000000kr

-lkr1991/92 1992/93 1993/94 1994/95
I Budgeteradkostnadmed85 bidrag% 1995årsprisnivå" generadI kostnadmed95 bidrag% 1995arsprisnivåBudgeteradD kostnadmed100%bidrag1995arsprisnivå

F 4.5
Budgeterad fördelning bidragsprocent i 1995 års prisnivå underav
perioden 1991/92-1994/95
Källa
Naturvårdsverkets förslag till fördelning statsbidraget.av

4.2 Naturvårdsverkets prioritering

Genomförda analyser kalkningens konsekvenser enligtav utgör,
Naturvårdsverket, själva grunden för kalkningsverksamheten.
Verksamheten följs kontinuerligt på både central nivå det s.k.upp -IKEU-projektet och regional nivå länsstyrelsemas effektuppföljning.- -
Uppföljningama har legat till grund för såväl verkets fortsatta agerande

verksamhetens utveckling.som
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kalkningsverksamheten. Därråd förÅr Allmännaverket1988 utgav
ochkemisktbåde ettavsnitt 2.3 etttidigare nämntssomanges,

omkalkningvidmålet är attkemiskakalkningen. Detförmålbiologiskt
Naturligtliter.mekv.0,1alkalinitetenoch över6 surahöja pH över per

böraktiviteter,människansgrundpåförsuratsytterligare avvatten, som
biologiskanivå. Detnaturligatill sinkalkasverketenligtvidare upp-- densåneutraliserakalkning atthjälp vattnenmedmålet är att av

kalkadedetåterkoloniseraellerbeståkanfaunanochnaturliga floran
vattnet.

framvarje årlänsstyrelsenbedrivskalkning endär tarde länI
ivägledningytterligareverketlämnararbetedettaInförkalkningsplan.

gällandeEnligtkalkningsplanerlänsstyrelsernasförRiktlinjer m.m.
verketEnligtnykalkning.framförprioriterasomkalkningskallriktlinjer

ochvattenkemiskafalli debidraglänsstyrelsen omprövakan även
insatser.utökadebetydligtnåskanintemålbiologiska utan

olika länmellan växerkalkningsinsatserprioriteringenkonkretaDen av
ochlänsstyrelsernaNaturvårdsverket,mellanväxelspelfram ettsom

nämndatidigaredendokumentcentralt ärregeringen. Ett
detförmedelbehovetlänsstyrelsenplanenkalkningsplanen. I avanger
denundermedelsbehovförverksamhetsåret samtnärmaste prognosen

tidigaremåni vilkenvisaskallPlanenfemårsperioden. ävenföljande
effekterna.beskrivakortfattatgenomförtsharkalkning samtplanerad

Naturvårdsverket.tilllämnasPlanen

denbeskedfåttbudgetpropositionenviaNaturvårdsverketSedan om
föreslårkalkningsverksamhetkommande åretsdetförekonomiska ramen

fördelninglänsvisFiskeriverketmedsamrådefter avverket en-- förslaglänsstyrelsernasfördelningdenna ärutgångspunkt förmedlen. En
dockjusterasförslagLänsstyrelsernaskalkningsplaner.lämnadeenligt

undersökningar.särskildaochnykalkningfrågasärskilt iofta omner,
ochprishöjningarförsäkerhetsmarginalerharlänsstyrelsernaEftersom
haromkalkningarmedel tillansökani sinvädersituationer omextrema

detta.nedjusteratår ävenpåNaturvårdsverket senare

länsstyrelsernainomPrioritering4.3

lände 13inomkalkhandläggare 7tillviInitialt har somvänt avoss
besvaratskriftligtharkalkningsverksamhet ettomfattandebedriver mer

ärenden.dessahandläggninglänsstyrelsernasgällerfrågorflertal avsom
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I samband med vi erhöll våra tilläggsdirektivatt har vi tillvänt oss
samtliga länsstyrelser med frågor neddragning till mkr.80om en

frågaI kriterier för kalkning hänvisar handläggarna i flera län tillom
Naturvårdsverkets Allmänna råd och riktlinjer. Samtidigt påpekar flera
handläggare råden både föråldradeär och alltföratt schablonmässiga. I
något fall använder sig inte alls verkets råd. Regionaltman sattaav
biologiska mål förekommer också för skydda hotade Fisket haratt arter.

Ävenbetydelse i del län.stor andra värda skydda,arteren attanges som
flodkräña och flodpärlmussla.t.ex.som

I fall beslutett kalka vattendragatt attpar ärmenar man om av en
karaktär beslut kalkaän sjöar. Som skälatt detannan ärom attanges

svårare både bedöma försumingssituationenatt och ställning tillatt ta
kalkningsstrategi i vattendrag jämfört med sjöar. En allmän skepsis mot

kalka med hjälp doserareatt också i två län. samtligayttras Iav
tillfrågade län avstår princip från kalka skyddsvärdaattman av
våtmarker i den högsta eller de två högsta skyddsklassema.

Konflikter mellan olika län avrinningsområdenom gemensamma
förekommer bara undantagsvis. Vanligen har i tidigt stadiumettman av
kalkningsverksamheten löst dessa frågor på praktisktett sätt.

En fråga hanteringen s.k. naturligt sjöar kommenteras främstom av sura
från fyra län. fårHär självfallet beakta frågan inte haratt samma
relevans i alla län. länI kalkar inte vattendragett där oxideradman
svartmocka bedöms det huvudsakliga skälet till låga pH-värden. Ivara

län också mycket restriktivär med kalka s.k. brunasamma attman.
där påverkan organiskavatten, sannolik.är I länett annatav syror

undantas naturligt sjöar vid nykalkning de inte bedöms påverkasura om
nedströms liggande sjöar med höga naturvärden. Samtidigt påpekas att

befarar naturligt sjöar har kalkats,att då inte hänsynman togsura man
till denna fråga under början l980-talet. I län påpekasett annatav att

naturligtäven sjöar för försurning.utsätts ytterligareIantropogensura
län ansökningarett kalkningsbidragatt enbart bedömsanger man om

utifrån kriterier för kalkning. Frågan huruvida sjö varit naturligtom en
eller inte har där aldrig beaktats.sur

Prioriteringen olika kalkningsinsatser inom länen tycks liksom påav -
den centrala nivån framväxa växelspel. Från samtliga länettsom-

har regelbunden kontaktatt med de kommunalaanges man
huvudmännen. Det vanliga också huvudmannensattuppges vara
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och huvudmännenlänsstyrelsernaföljer planerbidragsansökningar som
iföljer det intedettaförhand. Avpå änäven annatattär överens om

mellanlänsstyrelsen prioriteraaktuellt förvaritundantagsfall att
i alltbidrag grundasLänsstyrelsens beslutansökningar.inkomna om

inriktning,finns konsensuskalkningsplaner där detväsentligt omen
del län harkalkningsinsatser. lfinansiering länetsomfattning och enav

omkalkning. Seför ansökningarförenklade formerinförtäven omman
avsnitt 5.1.2.

respektiveutökadekalkhandläggarna vadtillfrågorställde ocksåVi om
prioriteringen inomförskulle innebäratill kalkningmedelminskade

kalkningsmedel. Iönskvärt meddet inteläntvålänet. I meranser man
utökadeönskvärt medställetdet ifalletdet vara mermananserena

andra falletförsurningssituationen. detIundersökningar anser manom
iområden kvarintefinns det sågäller i dagmålmed de storaatt som

kalkabörjalän skullekalka.lämpliga Ilänet ettär att nyamanparsom
och dyraretill bättreskulle gåockså deFlera län överobjekt. attanger -

kalk.vid spridnings.k. avdriftenminska denförkalkprodukter att av-
effektuppföljning ochanvändas till bättreskulleUtökade medel även

återställning.biologiskmedarbetemer

delbortinnebäraflertalet fallskulle imedelMinskade taratt man en
nedprioriteringarlänkalkningsobjekt. I attett avanger man

ochförsumingsgradbedömningbaseras påkalkningsobjekt bör av
täkterbiologiska värden ochförsurandebelastning ämnen, avav
kalkningavbryterriskbedömningarViktendricksvatten. om manav
medflerårigt arbetepågårlän attpåpekas I ettäven. annatett

flera län påpekasFrånkalkningsverksamheten med 20 %.effektivisera
kalkningsprojekt. Frånmed läggariskernade ekologiska ettatt parner

bådemedföraminskade medel kan sämrepåpekaslän att
återställning ochmed biologiskarbetemindreeffektuppföljning, att

kompetens.länsstyrelsen tappar

någraprioriteringarHuvudmännens4.4 -

exempel

frånsynpunkterskriftliga och muntligabådeerhållitVi har
självfalletkankommunala huvudmän.fyra Dessakalkhandläggare hos

kommunala huvudmän.samtliga 200cainte vidare representerautan
tillexempel bidrarnågrakontakterdessaSnarare ensomsomser

kommunalakalkningsverksamheten sedd deförökad förståelse ur
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huvudmännens perspektiv.

Tre de fyra kommunerna hänvisar till Naturvårdsverkets Allmännaav
råd det gäller prioritering kalkningsobjekt.när Samtidigt påpekas attav
det dags ändra på kalkningens målsättningär och dettaattnu anger som

grundläggande fråga för kunna utvärdera insatserna för kalkning.atten

Begränsade konflikter ha förekommit med enskilda markägare.uppges
Vi har dock inte fått någon information tyder på konflikter sigsom vare
inom kommunerna eller med länsstyrelserna prioritering insatser.om av
De kommunala kalkhandläggama också minskad nivå påattmenar en
de statliga bidragen skulle tvinga fram nedprioriteringar inleddaav
kalkningsprojekt skulle få förklarasvårt försvaraoch förattsom man
kommuninnevånama. Samtidigt svårigheter med försvaraattanar man
insatser för kalkning kommunernas käminsatser i alltgentemot en
kärvare kommunal ekonomi. hänvisar tillMan kommuner redan isom
dagens läge har problem med finansiera sin andel 15%. Medatt om en
ökad fmansieringsandel för huvudmännen skulle detta problem bli ännu
tydligare. sådan förändring skulleEn också olika effekt i olikage
kommuner, fördelningen riksintressendå och därmed bidrag medav -

fördelade100 % ojämnt mellan de olika huvudmännen.är-

4.5 Sammanfattning

Kalkningsverksamheten utökades kraftigt under första hälften 1990-av
talet. inleddesområden där kalkning under dennaDe period i dagsvarar
för hälften landets kalkningsinsatser. första hand det sigän I rörmer av

objekt bidrag,med 100% dvs. objekt bedömtsom som som
riksintressanta.

Naturvårdsverkets Allmänna råd från grund1988 den främstär man
hänvisar till vid urval kalkningsobjekt. Samtidigt påpekarav
handläggare både på länsstyrelser och bland huvudmännen dessaatt- -
mål alltför schablonmässiga och börjar bli föråldrade.är Manäven
efterlyser förbättre grund ställning till kalkning.att taen

Den konkreta prioriteringen enskilda kalkningsobjekt framväxermer av
växelspel mellan först länsstyrelserna och huvudmännen ochettsom

därefter mellan länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Fiskeriverket och
regeringen.
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Hanteringen s.k. naturligt sjöar skiljer sig något åt mellan deav sura
olika länen. frågan prioriteraI mellan olika kalkningsobjektattom
framträder i övrigt inga direkt kontroversiella frågor eller konflikter på

sig lokal, regional eller central nivå.vare

Källor:
Kalkning och vattendrag. AllmännaSNV rådsjöar 88:3av

ytvattenkalkning.Uppgifter Naturvårdsverkets skrivelse 1996-02-06om
uppgifter yrvattenkalkning. NaturvårdsverketsMer skrivelse 1996-om

03-08
of Acidifiea Surface Waters.Henriksson/Brodin.Liming 1995
riktlinjer for länsstyrelsernasSNV:s kalkningsplaner och ansökningar

statsbidrag for budgetåret 1994/95.om
riktlinjer for länsstyrelsemas kalkningsplanerSNV:s for budgetåretmm

1995/96.
förslag till fördelning statsbidrag tillSNV kalkning sjöar ochav av

vattendrag budgetåret 1995/96.
Skriftligt lämnade synpunkter från kalkhandläggare på länsstyrelserna

Älvsborgs-,i Jönköpings-, Hallands-,Kronoberg-, Gävleborgs-,
Jämtlands- och Västerbottens län.
Skriftligt lämnade från kalkhandläggaresynpunkter i Gislaved, Gnosjö,
Vetlanda och Falkenbergs kommun.
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Organisation och marknad5

Enligt direktiven skall vi analysera organisationen och marknaden för
kalkningstjänster möjligt föreslå lämpliga åtgärder. Ettsamt om- -
underlag för sådana bedömningar den korta belysningenär ovan av
verksamhetens utveckling avsnitt och2.3 nuvarande prioritering av
insatser kap. 4. detta skall vi i detta kapitelUtöver belysa de statliga
myndigheternas och huvudmännens roll marknadsbildningen församt
kalkning. berörs ytterligare frågor,två har visat sigDessutom som vara

intresse. gäller fråganDet kontroll och uppföljning frågansamtav om
kompetens inom verksamheten.om

5.1 statliga myndigheternaDe

Under femåriga försöksverksamhetenden 1976-1981 med statsbidrag
till kalkning sjöar och hadevattendrag dåvarande Fiskeristyrelsenav

för verksamheten. Vid prövning bidrag skulle styrelsen, enligtansvar av
då inhämta Naturvårdsverket,den gällande förordningen, yttranden från

länsstyrelsen och hälsovårdsnämnden.

Naturvårdsverkets och Fiskeriverkets roll5.1.1

Sedan kalkningsverksamheten permanentades, år ligger det1982,
samordnande hos Naturvårdsverket. framgårSom kap. 4ansvaret av
samverkar verket med Fiskeriverket vid fördelningen anslagsmedel.av
Länsstyrelserna statsbidrag till 85 kostnaderna. Bidrag%prövar upp av
med 85 % Naturvårdsverket. Enligt gällandedenän prövasmer av nu
kalkningsförordningen skall den bidragsprövande myndigheten inhämta
kommunens yttrande, inte särskilda skäl föranleder något annat.om

Naturvårdsverkets centrala förI verksamheten ingår att ettansvar ur
nationellt perspektiv omfattning och inriktning insatser. Enligtange av
kalkningsförordningen har verket också bemyndigandeett att utge
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Verket har emellertid tolkat förordningenverkställighet.föreskrifter om
möjligheter till föreskrifter medbegränsadeinteså den änatt merger

bestämmelser.preciserade

kalkningAllmänna råd förverket år 1988kap. 4framgårSom utgavav
länsstyrelser ochRåden riktar sig till bådevattendrag.ochsjöarav

syfte. Uppgifterkalkningens mål ochhuvudmän och omanger
kontroll och uppföljning behandlasgenomförande,planering, även.

utformamed omarbeta rådensedan tid påVerket håller samtatt nyaen
biologisk återställning.råd för

förNaturvårdsverket år 1982samband med övertogI ansvaretatt
fram kalkningsplan.varje årlänsstyrelsernaåladeskalkningen att ta en

planer.inför upprättandet dessariktlinjervarje årVerket ut avger
vidplaneringsinstrumentcentrala betydelseKalkningsplanernas som

ikommenterats kap.harprioritering insatserav

för kalkningsplanerriktlinjerNaturvårdsverketsI uppmanas
vattenkemi ikalkning ochuppgifterlägga inlänsstyrelserna att om

länsstyrelsernariktlinjerna skallEnligtmiljödatasystemet KRUT. även
verksamhetsåretbörjade tillämpaverketnyckeltalredovisa de som
från provfiskenGrunddatakap. 4.inledningen1991/92. Se av

effekterbiologiskaUppföljning övrigaFiskeriverket.tillrapporteras av
Naturvårdsverket.tillrapporteras

Naturvårdsverketoch riktlinjernaråden ävende allmänna utUtöver ger
såvälförmedlasförsurning. dessaoch Ikalkning rapporterrapporter om
inomaktivatill demerfarenheterpraktiskateoretiska ärsomsom

kalknings-samlade kunskapexempel denverksamheten. Ett är om
Acidified Surfaceofdokumenterad ifinns Limingverksamheten som

kalkningsbibeln. Verkets.k. ävenden ut ettWaters, ger
INKA-bladet, medförsurning,kalkning ochinformationsblad treom

aktörer inomsig till allaINKA-bladet riktarår.nummer per
verksamheten.

rollLänsstyrelsens1.2

ochmedelsberäkning kalkningochför planeringLänsstyrelsen avsvarar
effektuppföljningoch biologiskför kemiskåterställningbiologisk samt

kalkningsverksamhet.länetsav
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Vid upprättandet ovannämnda kalkningsplaner handläggarnaav uppger
det vanligt med kontakteräratt med andra län, liksom med

huvudmännen och andra myndigheter, bl.a. Skogsvårdsstyrelsen. Det
förekommer formaliseratäven samråd eller samarbete i formmer av
rådgivande med för både intresseorganisationerrepresentantergrupper
och andra myndigheter.

Av kap. framgår4 kalkningsplanerna fram iatt samspelväxer mellan
länsstyrelserna och huvudmännen. Förutsättningarna för detta samspel
kan variera något beroende på det sig kalkningsobjektrör medom om
bidrag 85%, 95% eller 100% den totala kostnaden. de fallIav
aktuella kalkningsobjekt förutsätter medfinansiering huvudmannenav
krävs insatsen mellan länsstyrelsen och huvudmannen.en samsyn om
Vid bidrag med 100% kostnaderna objekt riksintresse ärav av- -
länsstyrelsen i sin planering kalkningsinsatser.suveränmer av

framgåttSom kap. 4 det ovanligt huvudmännenattav uppges vara
ansöker bidrag för objekt inte tidigare diskuterats medom som
länsstyrelsen och inte ingår i kalkningsplanen. Numera utgörssom
kalkningsinsatserna i huvudsak omkalkningar. Detta har bidragit tillav

förenklat ansökansförfarande.ett Det vanligt attuppges vara
huvudmännens medelsansökan år.treavser

Länsstyrelsemas kalkningshandläggare tycks betrakta kalkningsplanerna
centrala dokument för handläggningen kalkningsanslaget. Vi harsom av

emellertid också fått kritiska synpunkter kring dagens förfarande med
kalkningsplaner och bidragshantering. länI ifrågasätter detett man
årliga, omfattande arbete länsstyrelsen förutsätts läggasom ner
kalkningsplanen, det sig långsiktigttrots röratt fastlagdom en
verksamhet. länI hela förfarandet med bidragsansökningarett annat ses

skenkonstruktion då länsstyrelsen ändå måste övergripandesom en ta ett
för planeringen insatser utifrån bl.a. försurningssituationen ochansvar av

avrinningsområden. Detta beskrivs så länsstyrelsen planatt upprättar en
för hela länet och "ser till" kommuner och andra huvudmänatt söker
enligt dessa planer. Bidragsansökningar inte omfattas planen blirsom av
då inte aktuella. förfarandeDetta dock inte oproblematisktär i de fall
det krävs medfinansiering huvudmännen.en av

Kalkningsplanerna bygger regional planering. finnsDet också stora
skillnader i planernas utförande mellan de olika länen. Naturvårdsverkets
riktlinjer för denna variation. Kalkningsplanernautrymmeger är som
regel mycket detaljerade med redovisning planerade insatseren av
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kalkningens organisationutvärderingobjekt.objekt för I somaven
arbetetmenade verket1992redovisadeNaturvårdsverket attsommaren

och biologiskakemiskainriktat på nåhuvudsakimed planerna attvar
hand.däremot i andraekonomiska frågor komochAdministrativamål.

nyckeltalsredovisning.medsitt arbeteverket inletttid hadeVid denna
spörsmålen.med detillrättakommaför att senare

Huvudmännen5.2

verksamhetfattade beslutvåren 1982riksdagen permanentNär om
fiskeorganisationer.inflytandet från kommuner,lokaladetbetonades

ingaKalkningsförordnin innehållerföreningar ochandra vattenägare. gen
förordningen 9§huvudmannaskap. Avfrågaibegränsningar om

viss tidför inombeviljats bidragdendock attframgår att ansvararsom
kontroll.sig föreskrivenunderkastaochkalkningengenomföra

Naturvårdsverketkalkningsverksamheten,uppföljningI somaven
andelberäknades primärkommunemas1990,avrapporterade sommaren

vi haruppgifterellertill De90 %huvudmannaskapet sommer.av
pålänsstyrelser tydersjuinomkalkhandläggare närmasterhållit från en

Andra1990-talet.huvudmän underkommunalautökad andelytterligare
fiskevårdsområdesföreningar,sportñskeklubbar,huvudmän kan vara

fallnågotiförekommerföretag.eller Det även attföreningarandra
skyddadekalkar ihuvudmansjälv står närlänsstyrelsen mansom

fjällområden.

rörande deslutsatserlångtgåendeförsiktiga medfår viSjälvfallet vara
begränsade.mycketerfarenheterdå vårahuvudmännen, ärkommunala

förmedlas.dockintryck kanNågra

uppfattningnivå.på lokal DensåledesliggerHuvudmannaskapet
framinsatserprioriteringenhurerhållit växer etttidigare somavom
vid kontaktenallt väsentligtbekräftades inivåerolikaväxelspel mellan

kalkhandläggarna.kommunalamed de

kalkningbekymmer. Dennaskapamed doserareKalkning typ avuppges
utvecklas.behöverför kalkningMetodernahelt.undvarasdock intekan
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möjligheter huvudmännen tidigare haft medpekar på deMan attsom
ränteintäkter från kalkningsbidraget kunna utvecklahjälp attsatsaav

metoder. möjlighet till finansieringbåde och harkompetens Denna
nuvarande regler för betala bidraget.dragits med att ut

kalkhandläggama denkommunalaDe samstämt att storamenar
för effektivisera verksamheten i vilken månpotentialen röratt man

med mängd kalk och på detkalkar ställe, lpå rätt rätt sätt.rätt
kalkningens målsättning behöver förtydligassammanhanget betonas att

kemisk effektuppföljning otillräcklig. underoch enbart Dettaäratt
få för intetill vi i dag börjar belägg det alltidhänvisning att att

samband mellan vattenkemi och biologiskaföreligger något direkt
effekterna avgörande för kalkningen.effekter. biologiska bör EnDe vara

kalkningsverksamheten efterlyses.långsiktig uppföljning avmer

Marknadsbildning5.3

kalk till sjöar och vattendrag dominerasMarknaden för leveranser av av
vardera har omkring hälften de totalatvå entreprenörer, som av

huvudmännen, dvs. i huvudsak de tvåleveranserna. Deras ärmotparter
landets kommuner, bedrivertredjedelar 200ca av som

flera län börjar administrativt samordnadkalkningsverksamhet. I en
allt vanligare. Samordnare kan någonupphandling bli vara av

länsstyrelsen. emellertidhuvudmännen eller Entreprenören upprättar
leveransavtal med varje huvudman.alltid särskiltett

formalltid i totalentreprenad.Upphandling sker så Degott som av
vi har varit i kontakt med lokalahuvudmän entreprenörerattsom menar
för och spridning då de saknar nödvändiginte kan anlitas transporter

huvudman, hade delad entreprenad,utrustning för detta. En prövatsom
ökade kostnaderna för administrationmenade detta ocht.o.m. att

huvudmännen kalkprisetEnligt har länge legat påtransporter. samma
uppgifter vi har erhållit.nivå. bekräftas Se kap. 6.3Detta av som

emellertid faktorerpekar på bidrar till allmäntEntreprenörema som en
kalkpriset. sådan faktor de ellerhögre nivå på En mindreär mer

brister förekommer i anbudsunderlaget.allvarliga tekniska Exempelsom
upphandlingar där de önskade leveransmängdemaaktuella ärges

dåligt angivna eller saknas helt. inte ovanligtDet är entreprenörernaatt
för översiktskartor och spridningskartor i original erhålleri stället

16-07223
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fotostatkopior kartor. På dessa kopior kan höjdskillnader ochav
skillnader mellan sjö och land svårligen utläsas och uppgift skalaom
saknas ofta. leder tillDetta spridningen kalk försvåras ochatt av
dessutom längre tid. Därmed höjs priset. Vid helikopterspridningtar
kostar timme 10 000 kronor. därförDet viktär största atten ca av
underlaget för planering god kvalitet, för fåentreprenörens nedär attav
kostnaderna.

pekarEntreprenörema på den korta spridningssäsongen. haräven Man
inte tillåtelse sprida kalk under häckningstiden på våren och inteatt
heller under jaktsäsongema på hösten, främst för älgjakt. Eftersäsongen
älgjakten det risk för frost. Den korta spridningssäsongen bidrarär snart
till tvingas hålla sig med årskapacitet förentreprenörernaatt en
utrustningen den dubbla årsvolymen dagensänmotsvararsom mer av
kalkleveranser. beräknasDetta höja nivån kalkpriset med 20%.ca

Alla huvudmän får bära den allmänt höjda prisnivån, hur deoavsett
sköter sina upphandlingar. Entreprenörema efterlyser bättreen
kompetens det gäller upphandling hos berörda länsstyrelser ochnär
huvudmän. Entreprenörema statliga myndigheter bör ökaattmenar
ambitionen följa användningen statsbidraget.att upp av

Från entreprenörssidan framförs de vetenskapliga beläggen ochäven att
det teoretiska underlaget för kalka sjöar och vattendrag bordeatt
förbättras. har varit beredd träffaMan avtal med huvudmännenatt om

leverera kvalitet i form pH-värde i stället föratt t.ex. garanteratav- -
tonmängd kalk. Huvudmännen har dock hittills föredragit ett system
med framförgaranterade tonmängder med garanterad kvalitet.ett system

Kontroll och effektuppföljning5.4

Naturvårdsverkets AllmännaAv Råd framgår både formella
ansvarsförhållanden och syfte med kontroll och effektuppföljning. Via
kontrollen skall huvudmannen försäkra sig leverans och spridningattom

kalk detaljplansker enligt och avtal. Effektuppföljningen syftar tillav
undersöka kalkningens resultat. Både kontroll effektuppföljningochatt
viktigt för skall nå avsedda resultat med kalkningen.är att man
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Spridningskontroll5.4. l

Huvudmannen för mängd- och spridningskontroll. finns olikaHärsvarar
lösningar. del fall sköts kontrollenI kommunens tjänstemän.en av egna

andra fall läggs uppgiftenI på någon utomstående. Används doserare
skall huvudmannen for drift och doseringutse en person som ansvarar

driftsjoumal förs.samt att en

Brister i det anbudsunderlag ligger till grund for leveransavtaletsom -
påtalats det självfallet svårare kontrolleragör attsom ovan -

kalkleveransema. Enligt förekommerentreprenörerna även att
kontrollanten har skrivit huvudmannensär samma person som
anbudsunderlag och i del fall också varit med och förhandlat meden- -
kalkentreprenören för huvudmannens räkning.

kalkningFör vattendrag finns i landet kalkdoserare.300 Dessa harav ca
finansierats med kalkbidrag. självfalletDet central betydelseär attav
doserama driftsäkra och fungerar på vis under högflöden förär avsett

motverka problem med Doserama betingar ocksåsurstötar.att stora
investeringar driftkostnaderoch finansieras via statligaäven som
kalkbidrag. Som redan påpekar emellertid kalkhandläggare bådenämnts
på länsstyrelser och hos huvudmännen driftsproblem alltföräratt
vanliga vid användning doserare. Detta måste tolkas så attav
huvudmännens kontroll doserama inte fungerar tillfredsställande. Omav
frekventa och allvarliga driftstörningar inträffar finns risk atten
kontrollansvaret tillövergår renodlat driftansvar. Samtidigt harett mer
fabrikanten för tekniskt underhåll och service. Vi saknarett ansvar

underlag för ibåde vilken mån ansvarsförhållandenanärmare avgöraatt
för kontroll och drift doserama tillräckligt klara och i vilken månärav
de olika aktörerna fullgör sin del ansvaret.av

Problemet med doserare bekräftas emellertid i utvärderingen av
doserarkalkning, genomförs initiativ Naturvårdsverket.som av
Utvärderingens resultat inom kort kommer publiceras iattsom en-

visar bl.a. på problem med bristande tillsyn och underhåll.rapport -
Driftstopp har därmed inte uppmärksammats under tider med surstötar
i vattendragen. Utvärderingen visar del landetsatt storen av
kalkdoserare inte kostnadseffektiva och har teknisk prestandaär en som

kalkningens vattenkemiska målsättning inte varaktigtgör uppnås.att
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Effektuppföljning5.4.2

Naturvårdsverket tillsammans med Fiskeriverket tidigareansvarar -
Fiskeristyrelsen för den centrala, långsiktiga effektuppföljningen.mer-

sker detta främst inom förSom IKEU-projektet. Senämntsovan ramen
avsnitt Naturvårdsverket lägger3.5. l. också enskilda uppdrag förut att
följa verksamheten. Två uppdrag aktuellaär rörupp som nu
våtmarkskalkning kalkning med doserare. uppdragDessasamt
finansieras med verkets ramanslag.

Länsstyrelsen for den regionala effektuppföljningenansvarar av
genomförd kalkning. ochFrån med innevarande budgetår skall
effektuppföljningens strategi och genomförande beskrivas i femårigtett

Effektuppföljning omfattar kontroll och alkalinitetpH samtprogram. av
del andra vattenkemiska analyser under stabil och deperiod isurasteen

kalkade for kunna in lämpliga insatser vid tidpunkt.sätta rättattvattnen
Provtagning skall ske med högre frekvens doserare Oftaanvänds.om

för provtagningenhuvudmännen medan länsstyrelsen eller någonsvarar
för analys resultaten.utomstående Sex våra sju tillfrågandesvarar av av

länsstyrelser de har god vattenkemisk måluppfyllelse.attanger

biologiska effektuppföljningenOmfattningen den har iomnämntsav
avsnitt 3.5.2.

Är problemkompetensen5.5 ett

Kalkning våra sjöar och vattendrag har pågått i tjugo år. Trotsav nu
detta diskussioner kompetens och kompetensutveckling frågaär om en

både i utvärderingaråterkommer verksamheten och isom av
diskussioner dem verksammamed med kalkning. frågaEnär rörsom
förutsättningarna för bygga och utveckla kompetensatt upp

huvudmännen.länsstyrelser och hos fråga upphandlingEn rörannan av
Självfalletutomstående kompetens. hänger frågorna ihop.

utvärdering kalkningsverksamhetenAv 1990,en av sommaren
framgåruppdrag Naturvårdsverket, kompetensutvecklingen börattav

ökad tyngd. då både biologiska, metodologiska ochManges en avser
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spridningstekniska frågor.

uppdrag till regeringen rationalisering ochavrapporteringI ettav omen
kalkorganisationen, två år betonar verket återeffektivisering senare,av

bör sitt och huvudmännens behovlänsstyrelserna överatt se av
Länsstyrelserna bör till huvudmännenkvalificerad planering. attse

med dokumenterad arbetsteknik.anlitar planerarekompetenta
delar kvalificerad planerartjänsttvå eller flera län påMöjligheten att en

framförs i rapporten.

kalkning ytterligareför våtmarker, två årverkets policydokumentI av
våtmarksplanering utförsockså viktenframhålls att av personavsenare,

området.dokumenterad kompetens påmed

utveckla kompetens deför bygga ochgrundEn äratt personer somupp
Vi har riktat förfrågan tillkalkningsverksamheten.aktiva inomär en

uttryckt. ihur många personårlänsstyrelserna personer somom
dessakalkningsanslaget hur mångafinansieras via utöversamt -

kalkningsverksamhet.aktiva inom länsstyrelsensärpersoner som-
förfrågan visar totalt heltidstjänsterdenna 43Resultatet att caav

bedriverkalkningsanslaget på de länsstyrelserfinansieras via 21 som
antalkalkning. Länsstyrelserna dessutomverksamhet med ettuppger

myndighetsanslag,finansieras via länsstyrelsernas varspersoner, som
utsträckning har anknytning tilli varierandetjänstgöring

uppgiften för osäker förkalkningsverksamheten. Den är attsenare
kvantifieras.närmare

hjälpt med besvarafrån de sju länsstyrelserEnligt uppgifter attsom oss
vanligt dessutomkalkningsverksamheten detfrågor är att manom

planeringde sju länen har anlitat konsult föranlitar konsulter. Fyra av
uppgifter där konsult anlitasvåtmarker. Andraoch projektering rörav

upphandling ochför anbudsunderlag vidhuvudmännens ansvar
uttryckligen intespridningskontroll. Två län att numerauppger man
dessa län har börjat påanlitar konsult för planering. I ett satsaav man

delar samtidigtkompetens i alla verksamhetenbyggaatt aven egenupp
förutsättning för dettadrar konsultinsatserna.på En ärsom man ner

volym på verksamheten.självfallet viss

föruppfattning huvudmännensVi kan inte ha någon resurserom
Naturligtvis variationema bl.a.kalkningsverksamheten. är stora,
omfattning. bild handläggarna påberoende på insatsemas Den som
i fråga anlitande konsulter bekräftadeslänsstyrelserna har lämnat om av
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dock i huvudsak vid kontaktvår med huvudmännen.

framgårSom avsnitt har5.3 även kommenteratentreprenörernaovan
kompetensfrågoma. Man efterlyser bättre upphandlingskompetens hosen
huvudmännen med förbättrat anbudsunderlag.ett Entreprenörema
efterlyser tydligare avtal. förekommeräven Nu det kommunernaatt
enbart skickar kopia nämndprotokoll. Entreprenöremaetten av menar

framgått det behövs kompetensuppbyggnadenatt inomsom ovan- -
länsstyrelserna för dessa bättre skall kunna följaatt användningenupp

statsbidraget. Som framgår kritiskaär tillentreprenörerna ävenav ovan
huvudmannens behov upphandla kompetensatt kan leda tillattav att

utförar- och kontrollfunktionen blandas ihop.

5.6 Sammanfattning

Ca 20 år har gått sedan verksamheten med kalkning sjöar ochav
vattendrag inleddes. harInsatserna successivt utökats och motsvarade år
1994/95 årlig spridning 200 000 kalk. Verksamheten gårtonen av ca

in i skede. Innevarande verksamhetsår, 1995/96,ett nytt beviljadesnu
inga medel för nykalkningar. Kalkningen inriktas förvalta deatt
objekt där insatser tidigare har inletts. Från flera håll påpekas samtidigt
behovet utveckla mål och metoder liksom behovetattav attav
långsiktigt följa verksamhetens resultat.upp

Sedan år har1982 Naturvårdsverket centralt samordnande roll.en
Verket har inte utnyttjat sin föreskriftsrätt, 1988 Allmännautmen gav
Råd där bl.a. verksamhetens mål och syfte Verket ocksåanges. ger
årligen riktlinjer för planering och uppföljning verksamheten.ut av

Länsstyrelserna för bidragsprövning. Planeringsförutsättningamasvarar
inom länen kan variera kraftigt, bl.a. beroende försumingssituationenpå
och förekomsten riksobjekt. Naturvårdsverkets Allmänna Råd ochav
riktlinjer emellertid genomgående ha förbättrat verksamhetenssynes
utveckling. Kalkhandläggarna hänvisar till verkets vattenkemiska mål

för urval objekt.rättesnöre Samtidigtett pekar behovetsom av man
och utveckla målen.överattav nu se
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Betydelsen lokalt inflytande betonades starkt verksamhetennärav
började fram. Huvudmannaskapet lokaltväxa och skilda, lokalaår
intressen har också möjlighet till inflytande via bl.a. olika
samrådsgrupper. prioriteringarDagens dock resultatetsynes snarare vara

växelspel mellan olika verksamhetsnivåer kravett elleränav av
önskemål från lokala intressen.

Huvudmännen pekar på behovet lokal utveckling kompetens ochav av
metoder. har också varitDetta möjligt med hjälp ränteintäkter frånav
det statliga kalkningsbidraget, tidigare har kunnat erhållas långtsom
innan huvudmännens utgifter for spridning Denna möjlighet harm.m.
dock i försvunnit med bidragsregler, ställer kravstort sett pånya som
kortare tidsperioder mellan bidragets utbetalning och kalkspridning.

finns teckenDet kontrollen kalkspridning inte alltid fylleratt av
avsedd funktion. Driftstörningar vanligt bland kalkdoserare.uppges vara
Bristfälliga anbudsunderlag försvårar efterföljande kontroll leveransav
och spridning kalk. Entreprenörerna också huvudmännensattav menar
behov upphandla kompetens leder till utförar- ochatt attav
kontrollfunktionerna blandas ihop.

Verksamhetsåret 1994/95 motsvarade kalkningsverksamheten 190ca
mkr. Dessa medel hanteras totalt drygt 40-tal tjänstemän på 21ettav
länsstyrelser. variationerDet i verksamhetens omfattningär mellanstora
olika länsstyrelser. kan dock konstaterasDet handläggarna på fleraatt
länsstyrelser hanterar förhållandevis penningsummor för kalkning.stora
Kompetensfrågor inom länsstyrelser och hos huvudmännen har varit ett
återkommande i genomförda utvärderingar verksamheten.tema av
Frågan betonas fortfarande starkt i diskussioner med verksamhetens
företrädare.

Från entreprenörssidan efterlyser bättre upphandlingskompetensman en
hos sina Marknadsbildningen med två ochmotparter. entreprenörer ca-

huvudmän200 ha tvingat fram administrativ samordningsynes en av-
upphandlingen. Här tycks båda ha fördelar vissparter sett av en
centralisering upphandlingen. Entreprenörerna efterlyser bättreav en
uppföljning statsbidragets användning från ansvariga myndigheter.av
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Källor:
Kalkning och vattendrag. SNV:s allmänna rådsjöar 88:3av
Kalkningsverksamheten. genomgångEn länsstyrelsemas arbetssättav
och resursbehov förslag till förändringar. SNV 3809.samt rapport

O Rationalisering och effektivisering kalkningsorganisationen.REK av-
utredning på uppdrag regeringenSNV:s 1992.av
riktlinjer för länsstyrelsernasSNV:s kalkningsplaner och ansökningar

statsbidrag 1994/95.om
riktlinjer för länsstyrelsernasSNV:s kalkningsplaner för budgetåretm.m.

1995/96.
Skriftligt lämnade synpunkter från kalkhandläggare i P-, F-, N-, G-, Y-,

och AC-län.Z-
Skriftligt lämnade synpunkter från kalkhandläggare i fyra kommuner
Anbudsunderlag från Svenska Mineral AB
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Kostnadsutveckling6 och finansiering

Enligtutredningsdirektiven ska vi undersöka finansieringsmöjligheter i
anslutning till Sveriges medlemskap i EU.

för bedömningarSom underlag dessa beskriver vi i detta kapitel denett
hittillsvarande utvecklingen kalkningens kostnader, inklusiveav
kostnademas utveckling och Fördelning verksamhetenspå olika delar,

finansiering. Vihittillsvarande redogör för de olikaävensamt
möjligheter till alternativa finansieringsformer vi har undersökt.som

Kalkningens totala kostnader6.1

statliga bidraget till kalkning har sedan finansieratsDet år 1976 via
reservationsanslag. del anslaget inte harDen utnyttjats vidav som
budgetårets slut reservation till följande budgetår. Summan detutgör av
årligen tilldelade anslaget och reservationen från föregående budgetår får
inte överskridas.

Sedan kalkningsverksamheten inleddes år fram1976 och t.o.m.
budgetåret 1994/95 totalt mkrhar 1480 anslagits till kalkning,ca
inklusive bidrag till biologisk återställning. På anslagsniv-å kan den
årliga förbrukningen statligt anslagna medel kvarstående medelsamtav

utgående reservation avläsas i Riksrevisionsverkets RRV- -
redovisning statsbudgetens utfall. budgetåren 1982/83 ochFörav
1983/84 1992/93 och 1993/94 saknas emellertid uppgiftersamt om
kalkningens medelsförbrukning i redovisning. Under dessaRRV:s år

anslagsmedlen till kalkning del anslag. saknasDetstörreettvar en av
också ekonomisk utfallsredovisning visar kalkningenspå totalaen som
kostnader inkl. huvudmännens del finansieringen.av

Det statliga bidraget till biologisk återställning måste beaktas detnär
gäller kalkningensredovisning kostnader. Under 1986/87-årenav
199l/92 fördelade Fiskeriverket särskilt statsbidrag för biologiskett
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återställning. verksamhetsåretFr.o.m. 1992/93 fördelas detta bidrag av
Naturvårdsverket med stöd kalkningsförordningen. Sedan dess kanav
bidraget inte särskiljas i RRV:s redovisning statsbudgetens utfall. Härav
har därför statsbidraget till biologisk återställning räknats in i
kalkningens totala kostnader fr.o.m. verksamhetsåret 1986/87.

Det årliga ekonomiska för kalkning således åretsutrymmet utgörs av
anslagna medel reservationen från föregående verksamhetsår.samt
Naturvårdsverket lämnar varje år förslag till fördelningett av
statsbidraget till kalkning. denUr ingående reservationen särskiljer
Naturvårdsverket därvid odisponerade medel. Med odisponerade medel

verket den del den ingående reservationen inte äravser av som
uppbunden redan fattade bidragsbeslut.genom

Nivån verketspå redovisning odisponerade faktiskt tillgängligaav - -
medel och nivån på den ingående reservationen för år enligtsamma -
RRV:s redovisning statsbudgetens utfall skiljer sig vanligen åtav -
väsentligt. beror på skildaDetta redovisningsprinciper. RRV:s
redovisning utgår enbart från anslagsbelastning medan Naturvårdsverket

hänsyn till viss andel deäven reserverade medlen redantar att en av
uppbundna fattade beslut. Enligt Naturvårdsverkets förslaganses vara av

till fördelning statsbidrag inför verksamhetsåret 1994/95 beräknadesav
sålunda drygt mkr från föregående10 verksamhetsår odisponeradevara
medel. Enligt redovisningRRV:s den ingående reservationen införvar

verksamhetsår drygt 92 mkr. fig.I 6.1 nedan visas hursamma
medelsförbrukningen har förhållit sig till medelsöverskottet i form av
både ingående reservation och odisponerade medel under 1990-talet.

Sedan 1993/94 har regeringen beslutat regler för utbetalningom nya av
bidrag. De reglerna innebär länsstyrelsemas möjligheter bindaatt attnya
medlen till fleråriga projekt begränsas.

juli flyttadesDen 1 1995 också dispositionsrätten för kalkningsanslaget
från länsstyrelserna till Naturvårdsverket. utbetalningssystemetDet nya
började tillämpas den januari1 1996. Länsstyrelserna rekvirerar numera
medel från verket i den takt behov uppstår. Detta verket möjlighetger

under pågående verksamhetsår justera den länsvisa fördelningenatt av
statliga medel.
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Fig. 6.1
Medelsförbrukning, ingående reservation och odisponerade medel under
1990-talet.
Källor
RRV: Statsbudgetens utfall, Naturvårdsverkets redovisning av
statsbidraget.

I och med statsbidraget till kalkning under hela denatt gångna
tjugoårsperioden har utgått i form reservationsanslag detett ärav
möjligt härleda hela anslagsbelastningen via totalt anslagna,att statliga
medel till kalkning och biologisk återställning 1994/95t.o.m. samt
utgående reservation 1994/95. De totala, statliga kostnaderna för
kalkning verksamhetsåret 1994/95 kan på detta uppskattast.o.m. tillsätt

1380 mkr.ca

6.2 Kostnadernas utveckling

ñg. visasI 6.2 det ekonomiska för kalkning under periodenutrymmet
1976/77-1994/95, dvs. årliga anslagsmedel ingående reservationer.samt
Diagrammet visar medelsförbrukningenäven under perioden enligt
RRV:s redovisning statsbudgetens utfall. Staplarna i diagrammetav
visar spridd kalk under tidsperiod.ton samma
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Fig. 6.2
utfallekonomisktkalkningsverksamheten,förEkonomiskt utrymme

1976/77-1994/95.under periodenspridd kalksamt ton
Källor

Naturvårdsverket:utfall,StatsbudgetensRegleringsbreven, RRV:
KRUT.kalkningsregisterochstatsbidragetRedovisning av

försöksverksamheten.Fiskeriverket

redan underekonomiskadetframgårdiagrammet utrymmetAv att
faktiskahögt denrelativtforsöksperiod lågkalkningens över

perioden.successivt vuxit underharmedelsförbrukningen. Detta gap

gällandeenligtkalkningsverksamhetenhelavisas vadñg. 6.3I
perioden 1984/85-kalk underspriddkostatförordning har tonper

prisi fasttotala kostnadenhar denEnligt detta mått1993/94. tonper
under perioden.stabiltlegat relativt
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Fig. 6.3
kalk underspriddKalkningsverksamhetens totala kostnader tonper

1984/85-1993/94.perioden
Källor

nyckeltal för periodenkalkningsregister ochKRUTNaturvårdsverkets
1984/85-utfall för periodenStatsbudgetens1991/92-1993/94. RRV:

1990/91

kostnaderFördelning6.3 av

redovisa nyckeltalbörjade Naturvårdsverket1991/92Verksamhetsåret
återställningeffektuppföljning, biologiskför kalkspridning,för kostnader

spridningskontroll ochupphandling,för planering,samt annan
treårsperioden 1991/92-nyckeltal föreligger föradministration. Dessa nu

1993/94.

ekonomiskaingen redovisning detnyckeltal finnsdessaUtöver av
verksamhetenskalkningsanslaget har fördelats påutfallet visar hursom

tillgänglig Naturvårdsverketsinformation finnsolika delar. Den ärsom



76 Kostnadsutveckling och finansiering SOU 1996:53

förslag till fördelning statsbidraget inför regleringsbrevet. Vi harav
emellertid redan konstaterat den planerade kalkningen inte alltidatt
genomförs fullt harOvan visat det ekonomiska utfallet iut.
relation till det ekonomiska ñg. 6.2 och i relation till detutrymmet
ekonomiska överskottet fig. 6.1.

hurstorfig. framgårAv 6.4 andel kalkningsmedlen underav som
perioden 1982/83-1994/95 till kalkning respektive planering,avses
effektuppföljning, utvärdering och andra omkostnader till biologisksamt
återställning. Kostnaderna i 1995 års priser. Diagrammet visar attanges
den övervägande delen medlen kalkning och relativt litenav avser en
andel kostnader kalkningsåtgärder. kostnaderDessautöveravser rena

relativtligger också konstant nivå under perioden.en
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Fig. 6.4
Fördelning tillgängliga kalkningsmedel anslag odisponeradesamtav
medel under perioden 1982/83-1994/95.
Källa

förslagNaturvårdsverkets till fördelning statsbidragetav
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ñg. och framgår utvecklingenAv 6.5 6.6 det genomsnittliga prisav per
spridd kalk landets två kalkningsentreprenörer harstörstaton som

fakturerat huvudmännen sedan 1986 1988. Uppgifterna tyder på ettresp.
stigande genomsnittspris i löpande priser under perioden.

denI mån upphandlingen har skett i form totalentreprenad ingårav
kostnaderna för och spridning i det angivna genomsnittsprisettransport
för kalk. Båda dock de under vissa år såltentreprenörerna ävenattanger
kalk till andra företag i sin för och spridningtur svarat transportsom av
kalken.
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Fig. 6.5
Genomsnittlig kostnad spridd kalk under perioden 1986-1995.tonper
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Fig. 6.6
kalk, i genomsnitt och för olikaspriddKostnad tonper

kostnad för enbart kalkprodukten underspridningsmetoder, samt
perioden 1988-1995.
Källa

MineralSvenska AB

skattning i löpande priserfig. framgår denAv 6.6 entreprenörens avena
forkostnadsutvecklingen för enbart kalkprodukten hur kostnadensamt

spridningsmetoder utvecklats.olika

lämnade uppgifter på själva kalkprisetTotalt tyder entreprenörernas att
legat konstant medan kostnaden för spridning med främst båthar relativt

har ökat under perioden.och helikopter

har ökat underBåda helikopterkalkningenentreprenörerna attuppger
tiden, vilket medfört högre genomsnittspris på kalken.den angivna ett
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ökadehar medförtunder åri Norrlandökad kalkning ävenEn senare
också andelentransportkostnader. Den entreprenören att merangerena

undervid doserarleveranserkalk har ökatdärmed dyrarefinmald och --
samtidigt de årensharEnligtår. entreprenör senastesammesenare

inneburit skalfördelar.kalkningsvolymerökade

kalkningsverksamhetenFinansiering6.4 av

kalkningen viafinansieradesförsöksperiodenfemårigaUnder den ett
tillBidragFiskeristyrelsen benämntdåvarandetillsärskilt anslag

Efter verksamhetenvattendrag.ochkalkning pemianentatssjöar attav
tilli anslagkalkningsbidraget1986/87 ingickoch fram1982 ettt.0.m.

Åtgärder Under periodenförsurningen.Naturvårdsverket benämnt mot
Åtgärderanslagetkalkningsbidraget iingick1987/88-1989/90 mot

1993/94fram1990/91 ochFrånoch försurning.luftföroreningar t.0.m.
Sedantill miljöarbete.Bidragvia anslagetkalkningenfinansierades

reservationsanslagviakalkningen återfinansieras1994/95 ett separat
vattendrag.ochkalkningsverksamhet förBidrag till sjöarbenämnt

eller 100%95%med högst 85%,kan utgåStatliga bidrag av
andelResterandekostnader.godkändakalkningsprojektets av

huvudman.projektetsfinansieraskostnaderna av

ekonomisksaknasavsnitt 6.1inledningsvisSom nämnts
Därmedkostnader.totalakalkningensvisar påutfallsredovisning som

finansieringenandelhuvudmännensheller närmarekan inte anges.av
framgår dockstatsbidragfördelningförslag tillNaturvårdsverketsAv av

huvudmännenkalkningsverksamhetenandelhur stor avsessomav
till 9,4%.denna andelberäknades1991/92Verksamhetsåretfinansiera.

sjunkit till iandelen haberäknades1995/96verksamhetsårettillFram
genomsnitt 7,5%

.

finansieringsfonnerAlternativa6.5

EU-medelmedFinansiering6.5.1

möjlighet sökalandet EU-medlemskap i harEUmed Sverigesoch attI
medlemsländerna harfemårigaolikatillmedel knutna program som
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kommit Vi har undersöktöverens möjligheterna få EU-stöd tillom. att
kalkning via dels de s.k. strukturfondema, dels EU:s miljöprogram
LIFE.

fåFör reda på möjligheter erhållaatt EU-stöd till kalkningatt har vi
haft kontakt med och ställt skriftligaäven frågor till miljöattachén i- -
Bryssel, Närings- och teknikutvecklingsverket NUTEK och

ÄvenNaturvårdsverket. Glesbygdsverket har kontaktats för närmare
upplysningar den EU-stöd dettyp s.k. b-stödet.5rörom av som

Stöd från EU:s strukturfonder syftar till stimulera ekonomisk tillväxtatt
prioriteradeoch sysselsättning i vissa regioner eller rikta specifikaatt

åtgärder vissa på arbetsmarknaden.mot Ett väsentligt syfte igrupper
Sverige utvecklaär små och medelstoraatt företag.

Medel från EU:s strukturfonder skall i huvudsak komplementses som
till nationella satsningar inom regionalpolitiken. syftetI uppnåatt en
reell ekonomisk effekt krävs dessutom EU-medlen, enligt denatt s.k.
additionalitetsprincipen, inte nationella, offentligaersätter medel. Denna
princip gäller dock for helt målområde. Olika insatsdelarett inom
målområdet kan således kvittas varandra. EU-medlen skallmot
kompletteras med minst lika andelar nationella, offentligastora medel.
I del fall krävs svensk, privat delfinansiering.ävenen

Stöd kan utgå från EU:s strukturfonder enligt olika geografiskt-
avgränsade på fem år. Innevarande femårsperiod löper årprogram ut-
1999. För varje programområde finns övervakningskommittéer och

Övervakningskommittéemaregionala beslutsgrupper. består av
kommissionen,för regeringen,representanter länsstyrelser, landsting,

kommuner och på arbetsmarknaden. Kommittéemaparter skall dra upp
riktlinjer och för genomförande i medlems-ansvara programmens
länderna. Beslutsgruppema består för länsstyrelser,representanterav
landsting, länsarbetsnämnder och kommuner. Grupperna fattar beslut om
stöd till enskilda projekt. Det sig såledesrör regionaltettom
beslutsfattande.

Möjlighet erhålla stöd till kalkning viaatt EU:s strukturfonder främströr
målområdena 5b och Dessa utvecklingrör ochprogram
strukturanpassning landsbygden målområde 5b och glesbygdenav
målområde 6.

Insatser inom målområde 5b 8,5% Sverigesrör befolkning inom femav
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områdendessaochområden. Föravgränsadegeografiskt ettvart av
hela målområdet 1 300ekonomiska för ärfinns Denett ramenprogram.

ochmed EU-medelfinansiering30%mkr på fem år, caavservarav ca
fall omfattarmedel. delnationella, offentliga Imedfinansiering70% en

medel.offentliga och privatabådefinansieringennationelladen
ekonomiskade fem Deni fyraingårMiljöinsatser programmen.av

programområdena harochimiljöinsatsemaför ettvart avramen
innevarande femårsperioden.denför helamkrangivits till högst 5-6

Kiruna. OmrådetTorsby tillSverige frånsig isträckerMålområde 6
befolkning.landetsoch berör 5%Sverigesomfattar halva yta av

Åtgärderna dessadelområden.i fem Inomdelats inhar ett av
landskapsvård,för miljö- ochinsatsområdefinnsdelområden ett

dettastöd frånEU-förordning kangällandeEnligtinsatsområde 3.8.
och förminska försurningenförtill insatserinsatsområde utgå attatt

av insatserförsumingen.påverkats Dessaharområdenåterställa som
programperiod beräknasInnevarandekalkning.omfattakan även

mkr,motsvarande 70miljoner ECUomfattainsatsområdet 8 varavca
Resterande delmiljoner ECU.till 4beräknatsEU-stödet har av

i Sverige.offentliga sektornfrån denskjutas tillskallfinansieringen

målområde 5bfråntill kalkningEU-stödförekonomiskaDe ramarna
femårsperiod kan,begränsade. Undersåledesoch 6 är som ovanen

varjeinomtill 5-6 mkruppgåmaximalt5b-stödnämnts, program-
ekonomiska 35totalamålområde den6stöd frånområde. ärFör ramen

miljöåtgärderinga andraförutsättningunderfem år. Dettamkr på att
ekonomiskakalkningen.med Dekonkurrerarprogramperiodenunder

förhållande tillisåledes blygsammakalkningEU-stöd tillför ärramarna
försannoliktgälleromfattning. Dettaekonomiska ävenkalkningens

skogskalkning.

miljödirektorat.administreras EU:smiljöfond,LIFE är avsomen
dvs. lmiljoner ECUdrygt 100budget påårligFonden har caen -

genomföraoch EU:still utvecklaskall bidraochkronormiljard att-
innovationshöjd pås.k.frånför stöd LIFEvillkormiljöpolitik. ärEtt

LIFE-ansökningarNaturvårdsverketSverigeåtgärderna. I emottar om
kommissionen, därtillansökningarvidarebefordrarochmedel vårenpå

därefterKommissionen fattarbedömsansökningarna expertgrupper.av
gradsåledes i högdet sigmånad.december Här ettbeslut i rör om

beslutsfattande.centraliserat

miljöskydd.naturvård och Inomhuvudområden,omfattar tvåLIFE
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området miljöskydd finns delområden. Ett dessa förberedandetre rörav
åtgärder för främja genomförandet gemenskapens miljöpolitik.att av
Delområdet omfattar 5% LIFE-budgeten, dvs. 50 mkr år,ca av ca per
vilket ska fördelas på medlemsländer.15 Medlen skall dessutom
fördelas fyrapå insatsområden. Ett insatsområde luftföroreningar,rör
försurning och troposfarisk ekonomiskaDen för LIFE-ozon. ramen
åtgärder försumingen därmed maximaltrör 800 000 krärsom ca per
medlemsland och år. under förutsättningDetta åtgärderatt rörsom
försurning inte behöver konkurrera med andra åtgärder inom
insatsområdet.

Naturvårdsverket bedömer inte reguljära kalkningsinsatser kanatt
finansieras via UtvecklingsinsatserLIFE. kan däremot, enligt verket,
möjligen komma i fråga.

Övriga6.5.2 fmansieringsformer

Enligt våra direktiv skall vi i vilken mån det finns betalningsviljapröva
för värden kopplade till återskapade möjligheter till sportfiske, bevarad
biologisk mångfald och andra positiva effekter kalkningen. Vid denav
hearing vi höll med berörda intresseorganisationer ställde sig dessasom
emellertid avvisande till möjligheten via intäkter från fiskekortatt t.ex.
bidra till kalkningens finansiering. under hänvisningDetta till principen

förorenaren skall betala sådan organisationatt samt attom en av
kalkningen inte önskvärd samordning insatserna.ger av

När det gäller specialdestinerade skatter har statsmakterna vid flera
tillfällen avvisat denna beskattning, då den bl.a. försvåratyp ansettsav
rationella avvägningar mellan olika handlingsalternativ. Möjligheten att
finansiera kalkning via specialdestinerade skatter framfördes i
betänkandet och piskaMorot för bättre miljö SOU vilket1993:1 18,en
dock inte har statsmakterna. Vi har inte heller funnitanammats attav
det kommit fram grunder för ställningstagande frånett nyttnu
statsmaktemas sida i denna fråga.

6.6 Sammanfattning

Ekonomisk utfallsredovisning för kalkningens totala kostnader saknas.
Den totala förbrukningen statliga anslagsmedel kan dock uppskattasav
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1976.kalkningsverksamheten inleddes årsedanmkr1380till ca
finansieringenandelhuvudmännensuppskattarNaturvårdsverket att av

till drygt 7%från drygt 9%sjunkithar1990-taletunder av
kostnader.kalkningsprojektens

kostnader försvåraskalkningensfölja även attMöjligheterna att av
redovisningenligtreservationer RRV:sanslagsmedel dvs.oförbrukade -

detsammabudgetårsskiftetvidutfall ärstatsbudgetens somav -
redovisning. RRV:sNaturvårdsverketsenligtmedelodisponerade

utbetaldabeslutade,medelomfattar ärreservation även mensom
odisponerade medelredovisningNaturvårdsverketsmedan svararmerav

medel.tillgängligafaktisktmot

för olikanyckeltalmed framarbeteinlettNaturvårdsverket har att taett
föreliggerNyckeltalkostnader.och desskalkningsverksamhetendelar av

nyckeltal kandessa1991/92-1993/94. Utövertreårsperiodenförnu
följasdelarolikaverksamhetensspridningkalkningskostnadernas

fördelningtillårliga förslagNaturvårdsverketstiden viaöver av
Även betydandevi tidvisfall konstaterari dettamedel.tillgängliga

defrågaekonomiskt utfall iochmedeltillgängligaskillnader mellan om
ekonomiskadetför bedömaunderlagsaknarVikostnaderna.totala att

gångnaunder denolika delarverksamhetensutfallet i fråga om
tyder dock påtillgängligfinnsinformationtjugoårsperioden. Den som

spridningochinköp,kostnadernaväsentligade rör transporter avatt
kalk.

kostnadernauppgifter hurerhållitviharkalkentreprenörernaFrån om
tioårsperioden.denvarierat underharkalkspridningför kalk och senaste

har legatkalkproduktensjälvapriset påuppgifter tyderDessa att
hargenomsnittliga pris entreprenörernarelativt konstant. Det som

perioden.underdock ökat någotharhuvudmännenfakturerat
transportkostnader,ökademed bl.a.förklarar dettaEntreprenörerna

andelökadNorrland,kalkning iutökadmedsambandfrämst i samt en
med helikopter.spridningdyrareav

alternativahittaförgjortvi harundersökningar attDe
möjlighetersådanatyder påkalkning ärtillfmansieringsformer att

begränsade.mycket

offentliganationella,får intestrukturfonderfrån ersättaMedel EUzs
geografiskmedinsatsererhållas tillendastkanmedel och smärre

vattendragochkalkning sjöarför såvälgälleranknytning. Detta somav
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för skogskalkning.

hellerInte finansiering via avgifter eller specialdestinerade skatter har
visat sig möjliga alternativ. Det återstår såledesvara som synes vara en
fortsatt finansiering via statsbudgeten.

Källor:
Morot och piska för bättre miljö SOU 1993:118.en
Angående förfrågan ekonomiskt stöd från EU, NUTEK 1996-01-29.om
Angående strukturfonder,E U:s Sveriges ständiga representation vid EU,
1996-01-04.

.Miljofonden LIFE, EU-ñnansiering naturvårds- ochav
miljöskyddsprojekt, SNV.

kanNu Sverige dra E strukturfonder/Uss Broschyr NUTEK.nytta av
Additionalitet för mål Finansdepartementet 1996-02-15.
Statsbudgetens utfall, Riksrevisionsverket.
Statsbidrag till kalkning ochsjöar vattendrag, SNV:s förslag tillav
fördelning.

frånData Naturvårdsverkets kalkningsregister.
Diagram framställda Naturvårdsverkets kalkningsgrupp.av
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samhälleligavärdera dendirektiv skallEnligt våra nyttan av
frågorvattendrag. Flera berörsi sjöar ochkalkningsinsatser när man

olika perspektiv.miljöns värde Enfrågaskall belysa detta. En rör sett ur
olika nyttoaspekterhur värderarerfarenheterfråga rör manavannan

ifråga erfarenheterYtterligaremed kalkning. rör monetäraattaven
försurningsskadade sjöar.slag värderaolikatermer av

bieffektkalkning kanSysselsättningseffekter vid även ses som en av
dessa frågor.kapitel belyser vi kortkalka. dettamed Inyttan att

värdeMiljöns7.1

olikatalar iblandolika värden. ManMiljön kan åsättas treom
miljön. handlarvärdesätta Detförperspektiv ettatt om

instrumentellt värde. Med dettaexploateringsvärde eller attett menas
med föda.medel för förse människan Ettmiljön kan t.ex.attettses som

skönhetsupplevelser.i formegenvärdevärde miljönsär t.ex.annat av
människansde beroendebåda värdenför dessaGemensamt är äratt av

värden. tredje värde kanantropocentriska Etts.k.värderingar. De är vara
människansberoendeinteinneboende värde,miljöns är avsom

demiljövärde till skillnad frånontologiskts.k.värderingar. Det är ett
miljövärdena.antropocentriska

Ekonomiskaindividualistisktteori utgår ifrånEkonomisk synsätt.ett
värderingar hos enskilda individer. Ettbygger således påvärderingar

individersdärmed enskildavärde på miljön byggerekonomiskt
värderingmiljön. Varje individ i sinsamlade värderingar är suveränav

ekonomisktför just honom eller henne.dvs. miljön betyder Ettvad
de individuella värderingarsåledes beroendevärde på miljön är manav

lederför den ekonomiska värderingen.lägga till grund Dettaväljer att
miljönsmiljövärden endast täcker delarekonomiskatill slutsatsen att av

inte miljöns totala värde.värde,
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Ett marknadspris uttryck för den allmännaär betalningsviljan förett en
på marknad. Kollektivaöppen i likhet med miljönvara en varor som -

tillgängliga för alla kan emellertidär inte bjudas på marknad ochut en-
saknar därmed i regel marknadspris. Olika metoder har därförett
utvecklats för med hjälp olika s.k. värderingsstudieratt värdera olikaav
slag miljövaror.av

En metod betalningsviljestudier, därär människors betalningsvilja för
miljön eller olika miljöinsatser skattast.ex. med hjälp t.ex.av

enkätformulär. Betalningsviljestudier kan utgå från människorsäven
faktiska marknadsbeteende. metodEn också används heltär attsom
enkelt utgå från politiska beslut miljön. kanDet handlaom om
kostnader för återställa skador miljön, kalkning, eller åtgärderatt t.ex.
för minska eller undvika skador, minskadeatt utsläppt.ex. av
föroreningar.

Kostnads-intäktskalkyler metod föranvänds kunna jämföraär atten som
konsekvenserna olika handlingsalternativ. För kunna sådanagöraattav
jämförelser måste konsekvenserna först uttryckas i ekonomiska termer.
Detta kan ske med hjälp olika värderingsstudier. betydelseAv förav
kostnads-intäktskalkylens resultat vilka konsekvenser ligger tillär som
grund för de olika beräkningarna och hur konsekvenserna iaggregeras
ekonomiska termer.

7.2 Nyttan kalkaattav

Kalkningens huvudsyfte redan neutraliseraär nämnts attsom- -
försurade denså naturliga floran och faunan kan ellerbeståvatten att
återkomma i de kalkade Kopplat till detta syfte finns denvattnen.
vattenkemiska målsättningen vid omkalkning höja pH 6, ochöveratt
alkaliniteten 0,1 mekv. liter.över per

Vi känner till kalkningens så tillvida den vattenkentiskanytta att
målsättningen nås i 80-90% fallen. Vi också detta innebärvet att attav
många försurningskänsliga kan överleva tack kalkningenarter vare av
dessa Betydelsen biologisk mångfald förvatten. hållbarav en en
utveckling väl dokumenterad. avsnittAv framgårär 3.7 samtidigt våratt
kunskap kalkningens långsiktiga effekter på de biologiskaom
samhällena brister i flera avseenden. finns inteDet heller rågra
utvecklade metoder för samhällsekonomiskt bedöma den biologiskaatt

med kalkning. konstaterandeDettanyttan självfallet inte dengör



Samhällsnytta med kalkning 87SOU 1996:53

blandvärdefull. hör hemmamindre Denbiologiska närmastnyttan
utgångspunkt iinte kan beskrivas medmiljövärdenontologiska som

värderingar.människans

och då meddärför bara delvis uppskattaskalkning kanmedNyttan
sådan nyttoaspekt fisket.olika aspekter Enavseende på rörnyttan.

tecknen påfiskodlingar hör till de tidigasteinverkanFörsurningens
fiskbeståndet också detSkador påskador iförsumingens vatten. var

vattendrag förSverige började kalka sjöar ochskälet tillursprungliga att
därefter förskjutits till intemålsättning harKalkningenssedan.20 år att

förbiologiska samhällena. Företrädarehela defiskenbart utanavse
fungerandevikten välsamtidigtñskeorganisationema betonar av en

utvecklas.fortleva och Sefiskbeståndet skall kunnaförkalkning att
avsnitt 3.4.1.

undersökningEnligtbetydande omfattning.harFritidsñsket avenen
miljonerfinnasberäknades det år 1990 2,8FiskeristyrelsenochSCB ca

fiskehadessa 840 000i landet.fiskeintresserade Av somuppgavs ca
Exklusivesysselsättningar.sina viktigasteellersin viktigaste en av

beräknadesliknandeochbåt, fritidshus, husvagninvesteringar i
miljarder kronor år,tidpunkt 2dennafritidsfisket vid omsätta perca

fångstvärde.yrkesfisketsmotsvarade gångervilket 4

År Sverigeturister komma tillutländskaberäknades 130 0001995 ca
utländska ñsketurismenskäl och denvägandemed fiske tungtettsom

mkr.500näraomsatte

har studerats. Ensjälva fiskbeståndetinverkan påkalkningensVärdet av
svenskalaxsmolt i deproduktioninverkan påkalkningensstudie avav

kanlaxfångstavrapporterades år 1989. Denvästkustälvarna som
Vad dettaår.uppskattades till 42,6kalkning 13,5hänföras till ton per-

betydelse förkilopris.beror på laxens Avekonomiskt utbyteinnebär i
utifrånvärderingenskall skattasvärdehur sådant görsärett om

perspektiv.fritidsfiskarensyrkesfiskarens eller

värdet. Så intefångstvärde det väsentligafiskensyrkesfiskaren ärFör är
förstudier visarResultatet flerafritidsfiskaren.medalltid fallet attav

och dessfiskeaktivitetensjälvafritidsfiskaren harellersport-
fångsten.den direktaeller värdelikarekreationsvärde större änstortett

sportfiskamaavrapporterades 1984studieEnligt varsomen
Med dennafångsvärdet.genomsnitt gånger högre15betalningsvilja i än
i årskr kilo 1983värde till 850beräknades laxensutgångspunkt per
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priser. Med liknande utgångspunkter beräknade länsstyrelsen i Halland
värdet lax vid sportfiske år 1993 till 1680 kr kilo.av per

Uppgifterna tyder på sportfiskets samhällsnyttaatt bör beräknassnarast
utifrån värdet den ekonomiska omsättning, följerav som av
sportfiskamas konsumtion i det område där fisket bedrivs. Länsstyrelsen
i Jämtland avrapporterade i november 1993 studie länetsen om
fisketurism.

I redovisar länsstyrelsen två metoderrapporten för beräknaatt
sportfiskets ekonomiska omsättning. detI fallet utgår från antalena man
fiskedygn och utlägg och dygn. detI andra fallet utgårper person man
från antal sålda fiskekort. ekonomiskaDen omsättningen uppskattades
i det första fallet till 133 mkr vilket ansågs underskattningca vara en- -
och i det andra fallet till 266 mkr vilket ansågsca vara en-
överskattning. På grundval dessa uppgifter och genomsnittligaav
årslöner räknar därefter fram den sysselsättningseffekt fisketman som
beräknas Sysselsättningseffekten blev i det första fallet 278generera.
årsverken och i det andra fallet 554 årsverken. Av studien framgår inte

redovisningen sysselsättningseffekten brutto- ellerom av avser en
nettoredovisning, dvs. den innebär reell sysselsättningsökning iom en
regionen eller sysselsättningsökningen innebär andra jobbatt trängsom
undan. Vidare beräknades sportfisket skulle falla bort skulleatt om
35% butikerna i länets glesbygd tvingas slå igen ochytterligare 37%av

butikerna tvingas avskeda personal.av

År 1996 beräknade Sportfiskarna fritidsfiskets ekonomiska omsättning
i områden med kalkade till 670 mkr. saknasDet emellertidvatten ca
någon belysning eventuellanärmare samband mellan kalkning ochav
ekonomisk omsättning inklusive sysselsättningstillfällen till följd av- -
fritidsfiskarnas konsumtion.

I till Expertgruppen för studier i offentligrapport ekonomi ESO,en
1995, behandlas sportfiske exempel hushållningettsommaren som

med knappa anläggsDär delvis annorlundanaturresurser. ett Isynsätt.
hänvisar till den efterfråganrapporten finns på sportfiske.storaman som

Man detta ökar risken för både fiskatt ochöveruttagettmenar attav
fisken inte skattas till sitt värde. Författarnarätta att uttagetmenar av
fisk därför borde regleras med fiskekort och intäkterna dettaatt av
skulle kunna användas till finansiera bl.a. fiskevård.att

När det gäller sysselsättningseffekter själva kalkningen tyder deav
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uppgifter vi har erhållit från huvudmännen och påentreprenörerna att
denna nyttoaspekt på kalkning begränsad. Tvåär entreprenörer svarar
för hälften vardera landets kalkleveranser. denHosca av ena

tillleveranser kalkning sjöar och vattendragentreprenören utgör av ca
företagets omsättning. har totalt10% Företaget anställda.100av ca

företagetde anställda sysselsätter drygtUtöver 30-taläven ettegna
spridningunderentreprenörer för och kalk.transporter av

Upphandlingen kalk sker i regel i form totalentreprenad. Enligtav av
den information fick vid kontaktervåra med företrädare för
huvudmännen kan lokala inte nyttjas för ochentreprenörer transport
spridning kalk, då de saknar nödvändig utrustning för detta.av
Bevekelsegrundema för kalkning emellertid i hög grad miljöpolitiskarör
och inte regionalpolitiska ambitioner.

Kalkningens i7.3 monetäranytta termer

Vilka erfarenheter finns7.3.1

början 1980-talet samarbetade några forskare från olika institutionerI av
inom universitet kring frågan ekonomiskaLunds värderingarom av

och förändringar Vattenkvalitet.rekreationsvärden Våren 1984av
ansökte medel från Naturvårdsverket för bedömaattman om
samhällsekonomiska konsekvenser kalkning sjöar och vattendrag.av av

fram modell förMålsättningen kunna uppskattaatt ta att grovtenvar
det kalka försuradsamhällsekonomiska värdet sjö. ansökanIattav en

utvärderingsunderlagförfattarna det besluts- och användesattanger som
vid bedömning kalkningsinsatser både kunde och borde förbättras.av
Ansökan medel avslogs dock och projektet ladesom ner.

sammanställningI Naturvårdsverkets erfarenheter kringav
ytvattenkalkning konstateras bristen på samhällsekonomiska
bedömningar området. Samtidigtinom redovisas fallstudieen av
kostnads-intäktsanalyser genomförts på nio godtyckligt utvaldasom
sjöar. författarna kan resultaten inteEnligt vidare sägasutan vara
representativa för den svenska kalkningsverksamheten. Samhällets
kostnad för kalkning beräknas kostnad för kalkning ochmotsvara statens
ñskevård medan samhällets intäkt fritidsfiskets värde.antas motsvara
Värdet biologisk mångfald, fågelskådning formeroch andraav av

ingick inte i analysen. Utifrånnyttoaspekter detta bedömdes det som
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samhällsekonomiskt lönsamt kalka fem de nio sjöarna.att av

Vi har kontaktat landets nationalekonomiska institutioner förstörre att
få aktuell bild studier direkt eller indirekt belyseren av som
samhällsnyttan med kalkning sjöar och vattendrag. Vid dennaav
inventering bekräftas den bild tidigare hade erhållit situationen.av
Det enda konkreta försök tycks ha förekommit den modellärmer som

utarbetats vid Lunds universitet och låg till grund försom som en
medelsansökan Naturvårdsverket avslog våren 1984.som

Inom norsk nationalekonomisk forskning har däremot metoden
utarbetats för bedöma den samhällsekonomiska med kalkaatt nyttan att
sjöar och vattendrag. samhällsekonomiskaDen bedöms utifrån:nyttan

fritidsfiskets rekreationsvärde-
nettovärdet garnfiskeav-
icke-bruksvärde fiskbeståndav-
det samhällsekonomiska värdet lokala effekter fisketurism ochav av-
ñskenäringen samt
samhällsekonomiska effekter valutaintäkter från utländskaav-
fritidsñskare.

Enligt nyligen lämnad 1995 bör varje objekt bedömasrapporten
utifrån sina premisser. insattAv varje krona till kalkning varieraregna
den samhällsekonomiska mellan de objekt hade undersöktsnyttan, som
från norska1,19-4,37 kronor. Störst erhålls, med dessanytta
beräkningar, vid kalkning med lax och öring. norskaDevattenav
nationalekonomerna kalkningsinsatser bör där deatt sättas görmenar
den samhällsnyttan. Enligt tillgänglig dokumentation har de sjöarstörsta
och vattendrag i Sydnorge, hittills undersökts med denna modell,som
i varierande utsträckning alla bedömts samhällsekonomisktsom
lönsamma.

Konjunkturinstitutets7.3.2 "skogsmodell"

Inom för arbete med fram förett att ta ett systemramen
miljöräkenskaper inom Konjunkturinstitutet har modell fören
skogsförsurning utvecklats. Med hjälp modellen skall kunnaman
beräkna ekonomiska konsekvenser virkesförluster till följdav av
försurningen åtgärder för minska försurningen eller skadorsamt att av
försurningen. Modellen uppbyggd kring data försurande utsläppär om
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planerade reduktioner och försurandesamt nedfall, markens förmåga
buffra nedfall data skogstillväxt och hur försumingenatt surt samt om

inverkar denna. Beräkningarnapå har geografisk anknytning.

försurningen,Enligt denna modell beräknas enbart följdtill svavel,av
orsaka virkesbortfall motsvararande miljarder kronor100 1991 årsett
penningvärde under tidsperioden 1900-2200.

Modellen på enkelt kunna bidra till uppskattasättett attavses
ekonomiska konsekvenser reducerade utsläpp och nedfall ävensamtav
andra miljöpolitiska insatser, kalkning. Modellen skattar enbart det.ex.
ekonomiska konsekvenserna för skogsägaren, vilket bara delär en av
den totala skadan försumingen beräknas orsaka påsom
skogsekosystemet. Modellen bygger vidare studierpå av
Swerdrup/Warfvinge markkemiska faktorers inverkanav
skogsmarkens produktivitet. teorier fåttDessa har viss legitimitet genom

de används i flera länder. Teoriema emellertid inte oomstridda.äratt

väsentlig skillnad mellan skogsdata och dataEn sjöar och vattendragom
i det fallet finns inte såsom fallet med skogen dataär äratt senare - -

marknadspriser. begränsar möjligheten med utgångspunktDetta attom
i direktovannämnda skogsmodell utveckla modell för beräknaatten
forsurningseffekter och miljöinsatser for sjöar och vattendrag.på

Konjunkturinstitutet har nyligen arbete påbörjats medInom ävenett att
sötvattensmodell. Modellenutveckla s.k. bygger på hypotesen atten en

sjötomt vid försurat inte lika mycket värd sjötomtärett vatten som en
vid friskt har inletts med viaArbetet fastighetstaxeringenett vatten. att
urskilja fastigheter belägna vid försurade eller försumingshotade vatten.

enkät riktats tillEn har 2000 med frågor hur deäven personer om
värderar olika miljöhot. syfte med modellen få fram minstaEtt är att ett
värde ekonomiska värden kalkningenpå vilka räddar for kunna vägaatt
kalkningens kostnader dessa värden. dokumentationen i frågaAvmot
framgår samtidigt realiserbara naturvärden i sötvattenekosystemet äratt
mycket små jämfört med skogs- och jordbrukets ekosystem. bil.Se 9.
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Sammanfattning7.4

Miljön kan olika värden. del värdenåsättas En exploateringsvärdet och-
miljöns egenvärde kan via mänskliga värderingar åsättasäven ett-
ekonomiskt värde. regelSom uttrycker dessa ekonomiska
värdesättningar endast delar miljöns totala värde.av

många fall det svårt ekonomisktI värde på miljön. Miljönär sättaatt ett
har inneboende värde, inte något enkelt låter sig fångassättett som

mänskliga värderin eller med vedertagna ekonomiska metoder ochav gar
modeller.

När det gäller kalka sjöar och vattendrag kan flera aspekternyttan attav
väsentliga kopplad till kalkningensDen biologiskaärnyttananges.

målsättning. Vi saknar i dag utvecklade förmetoder överföra denatt
ekonomiskai andra nyttoaspekter finnsFör ellernyttan termer. mer

mindre förutvecklade metoder ekonomiska värderingar. De beskriver
dock enbart delar kalkningens värde och inte heller alltid koppladeärav
till statsmakternas målsättning med kalkningen.

Sverige saknas i erfarenheter från studierI direkt ellerstort sett som
indirekt belyser samhällsnyttan kalka sjöar och vattendrag.attav
Därmed torde kompetens och metoder inom områdetäven vara
outvecklade. Norska nationalekonomer har emellertid utvecklat metoden
för bedöma samhällsekonomiskadet värdet sjökalkning. Metodenatt av
utgår från fiskeintressen. Enligt de norska erfarenheterna föreligger stora
skillnader bedömningarnai olika kalkningsobjekt. Sammantagetav

detta till försiktighet med generalisera utifrån resultatetstor attmanar av
enstaka studier.

för Konjunkturinsitutets arbete med framInom att ta ett systemramen
för miljöräkenskaper funnithar s.k. skogsmodell. Modellen ären
avsedd hjälpmedel för ekonomiskt bedöma försurningensett attsom
inverkan på skogens produktivitet. förutsättning för nyttjaEn att
modellen emellertid det finns data marknadspriser, vilketär att ärom
fallet sjönmed skogen, inte med och delar det biologiskastoramen av
livet i sjön.
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Källor:
of AcidifiedLiming Surface Waters. Henrikss0n/Y.W.Br0din 1995.

Fritidsfiske Fiskeristyrelsen/SCB90. 1991.
Skrivelse från Sportfiskama 1995-11-08.
Liming Increases the Catches of Atlantic Salmon the West Coast ofon
Sweden. Appelberg/Degerman/Johlander/Karlsson. 1989.
Hushållning med knappa tillRapport ESO. Ds 1995:47resurser.
Förbättrat besluts- och utvärderingsunderlag avseende fördelning och
bedömning kalkningsinsatser. Hjalte/Lidgren/Thelander/Wells. 1984av

isketurismen Jämtlands län.F Länsstyrelsen i Jämtlandsi län 1993.
Ekonomisk värdering miljön: Metoder och svenska erfarenheter.av
Söderqvist 1995.

Ökonomi.Kalkingens Navrud. 1995.
Lax En utredning beträfande förutsättningarna för det svenska-
laxfisket. Ds Jo 1984:5.
Sportfisket Hallandsåarna 1993.i Länsstyrelsen i Hallands län.
Fritidsjiskets kalkade Sportfiskamaomsättning i 1996.vatten.
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Prioritering och omprövning8 av

kalkning

Enligt våra tilläggsdirektiv skall vi lägga fram förslag hurpåett
kalkning bedrivas på anslagsnivåbör 80 mkr. Utgångspunktenen om ca
for detta arbete skall det nationella intresset bevara denattvara av
biologiska mångfalden bibehållna förutsättningar för utnyttjasamt att

i sjöar och vattendrag. Vi skall särskilt belysa vilkanaturresurser
vattendrag skall kalkas och kalkningen skall avbrytas, riskersom var

kort och siktmed avbrytande på lång hur kalkningen skallett samt
framtiden. Vi skall belysaorganiseras i omställningstider liksomäven

administrativa/organisatoriska frågor i samband med anpassningen av
till nivå mkr.verksamheten 80en av ca

mkr för kalkningenEn anslagsram på 80 drygt 40 %motsvararca av
dagens verksamhet. Således måste 60 % pågående kalkningnärmare av

grund för sådan omprövningEn värdet i sjöar ochomprövas. ären
till det nationella intressetvattendrag med hänsyn bevara denattav

biologiska mångfalden. grund de riskerEn löper vidärannan man en
återförsuming.avbruten kalkning och utgångspunkter beskrivs iDessa

avsnitt 8.1.

verksamhet och de organisatoriskaPågående konsekvenserna av en
verksamheten till lägre anslagsnivåanpassning beskrivs i avsnittenav en

och Underlag för beskrivningen i detta kapitel8.2 8.3. dels enkätär en
utfördNaturvårdsverket, på vårt uppdrag, dels skriftliga frågorsom som

vi själva ställt till kalkningsansvariga inom länsstyrelserna i de län21
där kalkning bedrivs. frågor till länsstyrelsernaVåra redovisas i bil.7.
Samtliga län har besvarat både vår enkät21 och Naturvårdsverkets
enkät.

16-07224
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8.1 Grunder för kalkningomprövaatt

Biologisk mångfald8.1.1 i sjöar och vattendrag

Enligt såväl ursprungliga direktivvåra tilläggsdirektiven ärsom
bevarandet den biologiska mångfalden viktig utgångspunkt förav en
inriktningen kalkning sjöar och vattendrag. avsnitt framgårAv 3.1avav

biologisk mångfald har definierats variationen bland levandeatt som
organismer miljöeri alla de ekologiska relationer ochsamt processer

organismema ingår Mångfalden brukar relateras till nivåer.tresom
variationen mellan olikaDessa ekosystem, variationen mellan olikarör

och den genetiska variationen inom varje Biologisk mångfaldarter art.
förutsättning förgrundläggande olika existens. Därmed finnsär artersen

det avgörande skillnadinte någon mellan bevarandevärden och
nyttjandevärden i naturmiljön.

för den biologiska mångfalden handlarInsatser i allmänhet attom
förutsättningar för mångfalden. Genom kalkning sjöar ochupprätta av

vattendrag skapas de kemiska förutsättningarna för den
försurningskänslig biologi. Biologiska mål handlar ofta attom en
försumingskänslig nyckelart såsom eller öring ska kunnamört
reproducera sig. fungerande reproduktion dessaEn innebärarter attav

andra känsliga kan fortleva och reproducera sig.även arter

Studier den biologiska mångfalden utgår ofta från förekomstenav av
olika eller genetiska varianter i det undersökta området. delIarter en
fall studeras i stället geografiska fördelning eller olikaartemas
funktioner i naturmiljön.och alternativ till fullständigaEttprocesser
artinventeringar studera eller företeelser kanär att arter som ge
indikationer förutsättningarna för mångfald uppfyllda.ärattom

dag representerade få individerI många så derasär arter attav
livskraftiga bestånd inte kanöverlevnad i säkrade sikt.påanses vara

naturvårdsunionen harinternationella beskrivit hotbilden fcrDen
världens flora och fauna med hjälp förteckningar hotadeöver arter,av
ofta kallade rödlistor. Med vissa modifieringar används det

förinternationella klassificeringssystemet bedöma hotsituationenäven att
i enskilda länder.

Sverige fastställde Naturvårdsverket år den första officiellaI 1988
rödlistan för landets och djurarter. delas deDär rödlistadeväxt- arterna
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in i fyra hotkategorier.
Till kategori förs akut1 hotade vårlekande siklöja ocharter, t.ex.

mal, löper risk försvinna inom framtid hoten inteatt närasom en om
undanröjs.snarast

Till kategori räknas sårbara2 överlevnad i landet intearter, ärvars
säker sikt. Hit hör bl.a. flodpärlmusslan.

Till kategori förs sällsynta3 Hit hör bl.a. vissa snäckor ocharter.
dagsländor. För närvarande inte i denna kategori akutarternaanses vara
hotade eller sårbara. De dock i riskzon till följdär totaltett setten av
litet eller geografiskt starkt begränsat bestånd.

Till kategori slutligen hör hänsynskrävande4 Hit hör bl.a. lax,arter.
öring, havsöring, röding och flodkräfta. Dessa kräva artvisarter anses
utformad hänsyn.

framgårSom avsnitt kunskapen3.1 biologisk mångfald bästärav om
artnivå. Flertalet artinventeringar i Sverige har inriktats för

ryggradsdjur och kärlväxter. Flora och fauna längre i näringskedjanner
mycket ofullständigt kartlagda. gäller iär Det högre förgrad denän

genetiska nivån. När det gäller sjöar och vattendrag saknas ofta som-
uppgifter artsammansättning för varjenämnts enskilt vattenovan om-

före försurning och vid beslut kalkning.om

I aktuella studier belyses emellertid biologiska samhällen biotoper- -
med bevarandevärden. Ett exempel lyfts fram flerai studierstora som

fjällsjöama och deras flora och fauna,är förutsätts stora,som
kortsiktiga, klimatiska påfrestningar. och individerDe arter som
överlever utvecklar olika strategier för sin överlevnad. Många arktiska
fiskarter uppnår mycket hög ålder. Urvalet överlevandet.ex. en av
individer i grunden genetiskt betingat. bred genetisk variationär En är
därför avgörande betydelse för överlevnaden totalt i dessa samhällen.av
Organismema i fjällsjöamas flora och fauna s.k. randpopulationerär
vilket innebär de lever på till vad biologiskt möjligtgränsenatt ärsom
för högre liv iett sötvatten.

forskningsrapportI försurning, avrapporterades år 1992,en om som
konstaterades de försumingskänsliga bottendjur tjugo åratt av som
tidigare hade hade försvunnit.90 % Problemet hänförs tilluppmätts ca
surstötsproblem. Detta beror i sin på nedfall i formtur att surt som av-

ackumulerats under lång tidsnö snabbt smälter under våren. Detta kan-
förekomma i kan helt opåverkade försurning undervatten som vara av
alla delar året under snösmältningen. Under den perioden kanutomav
dock bli så allvarliga de resulterar i eller mindresurstötar att en mer
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total utslagning faunan i de berörda studie nyligenIvattnen.av en som
Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Sametingetavrapporterats av

försumingen i dag det hotet djurlivet i dessautgöra största motanses
vatten.

Risker vid återförsuming8.1.2

Till skillnad från många andra vattenlevande organismer den svenskaär
ñskfaunan till delar känd. Studier visar också fiskfaunan kanstora att

indikatorrelevant på den biologiska mångfalden sjöari ochses som en
vattendrag. nyligen avrapporterad studieI konstaterades iatten
försurade vattendrag med lägre detpH 5,5 genomsnittliga antaletän var
fiskarter medan det genomsnittliga1,4, antalet i kalkadearter vatten var

och i neutrala referensvatten3,9 4,7.

avbryts iOm kalkningen hälften de objekt i dagänmer av som
kalkas,regelbundet beräknas 3000 sjöar och km rinnande5 000änmer

återförsuming.hotas beräknas enligtDetta bedömningarvatten av -
inom Fiskeriverket i sin medföra fiskbestånd6 000äntur att mer-
hotas slås Studier bottenfaunan visar också kalkningensatt ut. av
betydelse för vattenlevande smådjur. Under den tioårsperiodennärmsta
bedöms miljoner populationer försvinna till följd återförsuming.2ca av

reducering kalkningen innebär framtida möjligheterEn tillattav
återkolonisation riskerar förloras.att

Följdema förlorad ñskfauna vid återförsuming kan varieraav en
för landets olika regioner. fjällnära, försuradeI kanavsevärt vatten

förlusten fiskfauna medföra de drabbade främst rödingatt arternaav -
och öring hotas slås sydligareI beräknas förlustenatt ut. vatten av-
fiskfauna leda till kraftig utarrnning den biologiska mångfalden.en av

riskerDe kända kring vid avbruten kalkning ochärsom processerna
återförsuming har berörts i avsnitt Riskerna har belysts3.7.5. i ettovan
fåtal studier och främst knutna till giftiga metaller.är

effektEn försumingen metaller löses i Vid kalkningär att ut vattnet.av
fälls dessa metaller och blandas med bottensedimentet. Avbrytsut
kalkningen riskerar de metaller i bottensedimentet föreningstår isom
med åter lösas i finnsDet exempel påvatten att ut vattnet. att
metallhaltema i sådana kan betydligtbli högre i försurade,änvatten

Återförsumingensokalkade förlopp och intensitet mängdenvatten. samt
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återlösning metaller förefaller bl.a. bero hurpå innanvattnetsurtav var
började kalka, mängden kalk har spritts i undervattnet samtman som

harhur lång tid kalkningen pågått. Förloppet med återförsuming
iförefaller också gå snabbare med kort omsättningstid.vatten

finnsteoretiska kunskap tillgänglig de riskerDen ärsom om som
återförsumingknutna till avbruten kalkning och emellertid begränsad.är

fåtaliga studierna också enbart sjöar och bottensediment i sjöar.De rör
återförsumingsförloppet i vattendrag harHur inte analyserats påutser

godtagbartvetenskapligt sätt.ett

Rådande teorier tyder ändå på den återförsuming följeratt som
Återförsumingenkalkning kan mycket allvarliga följder.avbruten ge

metallhalter följd kan orsaka skada i demed höga störret.o.m.som
inga åtgärder hade vidtagits försumingen.kalkats änvatten motsom om

Pågående kalkning8.2

pågående kalkning, Naturvårdsverket harinventeringDen somav
visar kalkning med statliga bidrag förgenomfört på vårt uppdrag, att

i drygt projekt fördeladenärvarande bedrivs 1 300 100ca
Kalkningen påverkar sammanlagd sjöytaflodområden. 333 000en av ca

varierarvattendragslängd på 000 km. Projektens storlekha och 12caen
till flera ha. inventeringenfrån mindre ha och Avän tusenett upp

biologiska motivet till kalkningen uppdelatframgår också det på
redovisningen hänvisarförsumingshotade uppdragetIarter. av

Naturvårdsverket till uppgifterna bildatt ger en av
omfattning och inriktning materialetkalkningsverksamhetens samt att

jämförelser och prioriteringar varje enskiltlämpar sig bäst för inom län.
försvåras skillnader både projektensJämförelser mellan länen iav

biologiskastorlek och i beskrivningen värden.av

redovisas kort sammanställning länsstyrelsemasdet följandeI en av svar
Naturvårdsverkets och våra frågor.på

måluppfyllelseMål och8.2.1

Enligt den enkät vi själva skickat finns fastställdapå utsvaren som
rutiner för vattenkemisk provtagning och analys i samtliga 21 län. Stora
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skillnader dock i uppläggningen provtagningen både vad detanges av
gäller frekvens och provtagningstidpunkt. Skillnaderna kan delvis
förklaras de olika förhållandena inom länen. Med den korta tidav som
utredningen arbetat har vi inte haft möjlighet bedömanärmareatt vare
sig detta eller i vilken mån det lämpligt jämföraär vattenkemiskatt

Ävenmåluppfyllelse mellan länen. jämförelser tiden inom ochöver ett
län bör med försiktighet. Flertalet längöras rutinernaattsamma anger

har förändrats vid eller flera tillfällen under år. Problematikenett senare
kring detta exemplifieras i län. När tidpunkten för provtagningett
ändrades från till högflödestiden under fångadevårensommaren man
bättre de lägsta värdena på pH och alkalinitet, rättvisandesom mer
visar på behovet kalkning. Samtidigt innebar förändringen attav
betydligt fler dåliga vattenkemiska värden redovisades.

Samtliga län biologiska mål har ställts förutom ett attanger upp
kalkningen. Målen dock mycket varierande karaktär.är I del fallav en

målen ambitioner skapa fungeranderör ekosystem. andra fallIatt
inriktas målen på konkreta förbättringar inom olika angivna Länenarter.

också motiven kalka kan skilja sig åt inomatt attanger samma
avrinningsområde. vanligaDet förefaller dock så inte fallet.att ärvara
Flertalet län de biologiska målen uppfylls. Tidsperspektivet förattanger
biologisk måluppföljning regel relativt kort. många fall följsär Isom
målen inom period fem år eller kortare.ärupp en som

Flera län successiv förskjutning i målsättningen med kalkning.anger en
verksamhetenNär fram lokala intressen och nyttjandeintressenväxte var
markerade, främst ifrån fiskeintressen. Då statsbidrag i dagprövasmer

biologiska värden eller mycket jämförtväger med andratungt tungt
bevekelsegrunder.

I på Naturvårdsverkets enkät redovisas projektvis förekomstsvaren av
vanligt förekommande motiv för kalkning.är Projekten kanarter som
angivits mycket varierande storlek. hellerIntesom ovan vara av- -

utbredning inom de angivna projekten kända. fig. visasartemas I 8.1är
exempel på biologiskt motiv för kalkning. Staplarnautgörarter som
visar antal projekt där eller tillsammans medarten artensam annan
angivits motiv. Hotkategori inom I "övriga"parentes. postensom anges
ingår flera rödlistade fiskgjuse4, 4, nattsländanarter t.ex. uttersom
Hydropsyche saxonica 4, skalbaggen Stenelmis caniculata 4, samt

krypfloka flytsäv3 ochväxterna 2.
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Fig. 8.1
Redovisade motiv för kalkning i Naturvårdsverketsutgörarter som
inventering

8.2.2 organiseras kalkningenHur

I vår enkätpå länsstyrelserna undantagnästan utan attsvaren anger
insatserna alltmer går i riktningen kalkningen organiseras iatt
avrinningsomrâden.

Med få undantag tycks organisation kalkningen ien av
avrinningsområden ha varit problemfri i de fall avrinningsystemenäven
går länsgränser. några fallI har dock diskussioneröver och även
konflikter förekommit. Mestadels sådana problem kanattanges
förekommas eller lösas tidiga diskussioner uppdelninggenom om av
ansvaret.
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Erfarenheter risker vid återförsurning8.2.3 av

Risker vid avbruten kalkning och återförsuming bl.a. knutna till gradär
försurning kalkningeninnan inleddes. frågaPå dettaav en om svarar

flertalet fannslänsstyrelser det kunskap vattenkemin i formatt om av
och alkalinitet fore kalkning. Med några få undantagpH framgår inte av

i vilken mån försökt urskilja i vilken utsträckning dettasvaren man
kunde förklaras naturlig surhet eller försurning inomantropogenav
avrinningsområdet. fall hänvisar dock tillI studierett man egna om
naturlig surhet skäl till frångick Naturvårdsverketsattsom man
beräkningar behovet kalkning.av av

de län där kalkning bedrivs har det förekommitInom 15 21 attav
kalkningsprojekt avbrutits. Effekterna har emellertid inte följts iupp

fall orsaken till dessa kalkningsprojektnågot och avbröts har inteatt
redovisats.

visarsaknas sammanställd kunskap på förekomst metallerDet som av
i landet på sådant detta kan kopplas till metallutfállning vidsättett att
försurning. Med undantag saknas också i dokumenteradnågot stort sett
kunskap metallutfällningar i bottensedimentet i kalkade sjöar. Detom
saknas praktiska erfarenheter de konsekvenserna vidsåledes närmareav

vid återförsuming.avbruten kalkning och processerna

prioriteras kalkningen inom länen8.2.4 Hur

fråga länsstyrelsemas möjlighetervår enkät ställdesI atten om
kalkningsinsatser med utgångspunkt i värdetrangordna länens av

nivå. skallbiologisk mångfald på nationell Frågan bakgrundavmotses
den nuvarande länsorganisationenfråga i vilken mån går atten om

kombinera allmänna inriktningen miljöarbetet bevara denmed den på att
mångfalden.biologiska

Alla ställer sig tveksamma eller heltlänsstyrelser negativa till denna
möjlighet. Vanligen sker detta under hänvisning till oklarheter i
mångfaldsbegreppet och hur det skall tillämpas. länsstyrelserEtt par

det kan möjligt det finns nationella riktlinjer för hurattmenar omvara
skulle tillämpassådan rangordning på rödlistade Frånarter.en en

länsstyrelse får vi bestämt nej under hänvisning till biologiskett att
mångfald inte något statiskt mått. naturligaDeär vattensystemen ser
olika i olika delar landet.ut av
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NaturvårdsverketsI enkät har länsstyrelserna ombetts göra en egen
prioritering kalkningsprojekt.länets Flertalet länsstyrelser har gjortav
detta. flera fall har det gjortsI i form kategoriindelning.av en
Länsstyrelserna har biologiska bevarandevärden huvudsakligangett som
grund för indelningen i kategorier. framgåttSom finns mångaovan -

rödlistade bland motiven för kalkning.även Resultatet på dennaarter-
fråga visar flera rödlistade sannolikt blir ytterligare hotade vidatt arter

nedskäming statsbidraget med 60 %.näraen av

I vår enkät till länsstyrelserna ställs frågan vid prioriteringom man av
länets kalkinsatser har i ekonomisk effektivitetresonerat termer t.ex.av

möjliga vattenkemiska/ekologiska för Imesta nyttasom pengarna.
från ungefär hälften länsstyrelserna sådanaattsvaren av anges

har förts. del fall ocksåI det så kalkningenärattresonemang en anges
läggs vanligaste exempletDet kalkar högt iär attupp. man upp
avrinningsområdena för få nedströms effekt. Mångaatt attanger en
sådan uppläggning kan annorlunda prioritering enbartänge en om man
utgår från biologin. Några länsstyrelser också svårigheter attanger
kombinera sådan prioriteringsgrund med biologiska prioriteringaren

tillskäl avstår sådant tänkande och enbart utgår frånatt ettsom man
biologin.

8.3 Organisatoriska konsekvenser

Vi har ställt frågor till länsstyrelserna anpassningen verksamhetenom av
till lägre anslagsnivå. Vi har dessutom frågat entreprenörernaen om
deras på konsekvenserna för branschen.syn

flestaDe län där kalkning bedrivs minskatatt ettuppger
kalkningsanslag medför eller flera tjänster kan kommaatt sägasatten

länsstyrelserna,innebär, enligtDetta kompetensen försvinnerattupp.
och bl.a. den biologiska effektuppföljningen kommer minskaatt att
drastiskt. de fall uppsägningar kommerI vidtas beräknas dessaatt ta
ungefär halvår genomföra. Några länen påpekar minskadett att attav en
kalkning drabbar verksamhet inom länsstyrelsen på grundäven annan

samordningsvinster förloras. Flera länsstyrelser ocksåatt attav uppger
minskningen fåkan konsekvenser för huvudmännen i de flesta fall
kommuner. saknar, enligt länsstyrelserna,Dessa redan i dag
ekonomiska för bedriva kalkning och minskade statligaattresurser
insatser det ökasvårare hos huvudmännen.gör än att engagemanget

16-07225
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handläggarelänsstyrelse framhålls deenstakanågonInom att som
i fortsättningen.behövasombesörjer kalkningen kommer ävenatt

tillbaka sinbedriver sedan årSamtliga länsstyrelser ett
finns fåettåriga budgetcykler. län någrakalkningsverksamhet i I ett par

Även enstaka har bunditbeslut. några kommunerprojekt med fleråriga
kalk. helhetgäller upphandling Somför flera detsig år när avupp

utbetalningsbeslut i någon nämnvärdtidigare fattadepåverkar dock inte
för verksamheten till lägreomställningstidenutsträckning att anpassa en

anslagsnivå.

kalkningenbefarar neddragninglänsstyrelsernaFlertalet att avenav
hårt.och konsulter i branschen Dettakommer drabba entreprenöreratt

konkurser och arbetslöshetleda tillbefaras i sin samt atttur
Ävenbegränsas.effektivisera kalkningentillmöjligheterna att

heltmetoder riskerar Merpartenutvecklandet att stanna upp. avnyaav
för minskad konkurrens påoroadelänsstyrelserna ocksåär att en

höjas dels kalken delspriserna kommer påleder tillmarknaden attatt
kalk.spridningenpå av

de synpunkterbekräftaryttrandenskriftligaI entreprenörerna som
omfattning kalkningen kommerminskad påfört fram.länsstyrelserna En

neddragning hosmotsvarandetillleda entreprenörerna.att en
kraftigaresultera ienligtkommerNeddragningen entreprenörerna att

bland underentreprenörer.förmodligen konkurserochuppsägningar
grundutvecklingen i branschen pådetta kommerUtöver att stagnera av

främstbranschen. gällerframtid inom Detoch osäkerlåga volymer
slurry,pellets, granulat ochkalkprodukter i formutvecklandet avav nya

spridningsmetoder. Entreprenöremautvecklandetäven av nyamen
stiga väsentligt till följdkalk kommerpriset pådessutom attattuppger

bådafinns i branschen.kostnader Dede fasta entreprenörernasomav
oseriösadet finns riskhävdar ocksålänsstyrelseroch några att atten

marknaden.söker sig in påaktörer åter

Sammanfattning8.4

enligtpågående kalkningutgångspunkter förviktigaTvå är,omprövaatt
vidolika och riskernabevarandevärdettilläggsdirektiv,våra vattenav

kalkning.avbrutenen
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När det gäller bevarandevärdet kunskapenär den biologiskaom
mångfalden bäst på artnivå, högt i näringskedjan. aktuellaI studierupp

samtidigt fjällsjöar särskilt viktiga uppmärksamma. Deanges att ärsom
sårbara samtidigt de unika och viktigaär biologiska samhällen medsom

bevarandevärden.stora

Risker i anknytning till återförsurning kan belysas via förlustenen av
försurningskänsliga fiskarter. Fiskfaunan kan, enligt flera studier, ses

indikator på biologisk mångfald. Om kalkningen avbryts isom en mer
hälften de pågåendeän objekten beräknas detta leda tillav

återförsurning i 3 000 sjöar och 5 000 km rinnande Dettaca vatten.
beräknas i sin leda till 6 000 fiskpopulationertur att hotas slåsattca ut,
med regionala variationer. ñällsjöarIstora medför detta sannolikt en
irreversibel förlust den drabbade fiskfaunan, medan det i södraav
Sverige innebär kraftig utarmning den biologiska mångfalden. Ien av
sina på Naturvårdsverkets enkät redovisar länsstyrelserna ocksåsvar
flera skyddsvärda och i många fall rödlistade i dagarter som gynnas- -

kalkning. Vid återförsurning till följd avbruten kalkning kan dessaav av
komma bli ytterligare hotade.att

I de län där kalkning i dag bedrivsmerparten har det förekommitav att
avbrutit inledd kalkning. Effekterna har emellertid inte följtsman upp

på vetenskapligt Vi känner inte hellerett sätt. till orsakerna till att man
avbröt den inledda kalkningen. Det saknas således i praktiskastort sett
erfarenheter avbruten kalkning. Rådande teorier, har belysts i tvåav som
studier, tyder dock på återförsurning med utlösningatt högaen av
metallhaltig kan orsaka skada i de drabbadestörre ingaänvattnen om
åtgärder alls hade vidtagits försumingen.mot

När det gäller prioritering kalkning länsstyrelserna deattav menar
saknar förutsättningar för nationella avvägningar utifrån biologisk
mångfald. sinaI på Naturvårdsverkets enkät har flertaletsvar
länsstyrelser dock inbördes rangordnat pågående kalkningsprojekt inom
länet. Denna rangordning bekräftar ytterligare skyddsvärda ochatt
rödlistade kan bli ytterligare hotadearter vid nedskämingen av
statsbidraget med 60 %.ca

frågaI övriga följder för branschen vid anpassning till lägreom en en
nivå såväl länsstyrelser konkurser ochentreprenöreranger attsom
uppsägningar kan flera negativa effekter. Det finnasge anges
överhängande risk för utvecklingenatt kompetensenstannar upp,

och kalkpriset stiger. Det finnsutarmas emellertid inga långsiktiga,
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omställningförTiden närmastbindningar.ekonomiska styrs av
uppsägningstid.personalens

Källor:
landstudie.mångfald EnSverige.Biologisk i14.Monitor

1994.Naturvårdsverket
Degerman/Engblom/Lingdell/Melin/Olofsson.fjällen.Försurning i

Drottningholm 1992.Sötvattenslaboratoriet,frånInformation
3349.RapportNaturvårdsverket 1987.

faunathe fishabundance of inand relativeSpecies composition
Appelberg 1989lakes.Swedishlimedacidified ana et

1978.small lake. Stenosenfromremouladaffisch etEffekt a
Appelbergneutralizedacid ana environments.AsfacuscrayfishThé in

1986.
1996.Naturvårdsverketkalkningsprojekt.pågåendeUppgifter om

enkätUtredningenspågående kalkning.och omprövningPrioritering av
1996.vårenlänsstyrelsernatill

vidvattendragochbottenfaunaoch sjöarfisk- iFörändring enav
översiktligkalkningsverksamhetensvenskadenreducering enav -

Appelberg/Lingdell. 1996.bedömning.
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överväganden, slutsatser9 och förslag

detta kapitel vår de frågorI ställts i både vårager syn som
ursprungliga direktiv och tilläggsdirektiven. Se kap.1. Förslagen
innebär, de vinner regeringens gällande förordningacceptans, attom

inom utredningensmåste arbetas Vi har inte haft möjlighet attom. ram
genomföra förändringarde juridiska erfordras, vill erinrasom men om

förutom kalkningsförordningen 1982:840 instruktionerna förävenatt
Naturvårdsverket och länsstyrelserna påverkas förslagen.av

Utgångspunkterl

Kalkning och vattendrag inleddes försjöar 20 år sedan bl.a. för attav
från försurandeskydda hotade Fiskbestånd skador nedfall. Lokalaav

intressen betonades för inriktning och utveckling insatserna.av

Erfarenheterna kalkningen visade på goda resultat. Efter fem årsav
försöksverksamhet permanentades verksamheten medår 1982
målsättningen till verksamhetsnivånå motsvarande mkr200att upp en
i dåvarande prisläge, vilket 400 mkr i dagensmotsvarar ca
penningvärde.

Kalkningens positiva effekter kort siktpå väl dokumenterade.är
försurning bromsas och försumingskänsligaVattnets djur och växterupp

ökar. Kunskapen i fråga fiskar och djur högt iär störst om upp
näringskedjan.

Trots mycket har gjorts behöver dock kunskaperna kalkningensatt om
långsiktiga effekter förbättras. Bl.a. gäller det sambandet mellan god
Vattenkvalitet formi och förbättrade biologiska förutsättningarpHav

Ettfarliga metaller löses vid försurning och återförsurning.samt utsom
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viktigt belysaområde också frågorna kring naturligtär ärattsom
försurning.varierad surhet och antropogen

försumingssituation präglas fortfarandeDagens förgränsernaattav
kritisk belastning såväl svavel kväve allvarligt överskrids iav som- -

delar landet. samlad bedömning lederEn också tillstora attav
ambitionsnivån dagens miljöarbete otillräcklig för kommaär att

försurningens risker och skadortillrätta med i områden underutsatta
kanskeåtminstone de åren, uppåt år eller25 50 Dettanärmaste mer.

reducerade svavel främstkraftigt utsläpp i Sverige, äventrots av men-
Åtaganden minska utsläpp kvävei andra länder. har inteattom av

framgångsrika i fråga utsläppheller varit lika svavel.som om av

miljöarbetet har alltmer förskjutitsmiljöfrågoma ochSynen på mot att
mångfald för hållbar ekologiskbevara biologisk och därmed ävenen -

sikt ekonomisk utveckling. Vid riksdagsbeslutet i decemberpå 1993-
ställde statsmakterna bakom strategi för den biologiskasig en

konferens miljö och utveckling i Riomångfalden. Vid deFN:s om
Janeiro, innan, undertecknades konvention biologiskåret en om

undertecknande konventionenmångfald. Med. 167 deärstater en av
vittomfattande internationella överenskommelsema tiderna.mest genom

riksdagsbeslut definierades biologisk mångfaldVid års1993 som
mellan och hos de ekologiska"variationsrikedom inom och arter

kunskapen biologisk mångfald isystemen". Som ärnämntsovan om
näringskedjan och klartförsurade bäst högt i detsämre närvatten upp

mikroorganismer och plankton. arbetegäller lägre stående Ettarter, som
utveckla kunskaperna i syfte bevara biologiskpågår dock med att att

tagit sig uttryck i Landstudie harmångfald. har bl.a.Detta en som
Naturvårdsverket aktionsplaner for biologiskutarbetats inom samt

inom Naturvårdsverket, Boverket, Jordbruksverket,mångfald utarbetade
Fiskeriverket och Skogsstyrelsen.

del samhällets allmänna miljöarbete iVi kalkningenser som en av
konvention biologisk mångfald Sverige harenlighet med FN:s om som-

undertecknat och riksdagens beslut biologisk mångfald. Viom menar-
den biologiska mångfalden i nationellt perspektiv bör denettatt vara

för fortsatt kalkning.centrala utgångspunkten Vi även attmenar
i mycket långtkalkningsinsatserna måste tidsperspektiv.ettses
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9.2 Organisation och marknad

Kalkningens9.2.1 organisation

Enligt såväl våra ursprungliga direktiv tilläggsdirektiven skall visom
lämna synpunkter på kalkningens organisation. Sedan kalkningen
permanentades år 1982 och Naturvårdsverket fick föröverta ansvaret
verksamheten har länsstyrelsen varit prövningsmyndighet för statsbidrag
och prioriteringarna har varit länsvisa. Vi flera skäl till dennaattser
organisation har spelat sin roll. Skälen i huvudsak fyra.ärutnu

Med biologisk mångfald i nationellt perspektiv centralett som en
fortsattutgångspunkt för kalkning behövs, för det första, en mer

länsövergripande organisation. Här vi hänsyn bör tillatt tasmenar
naturgeografiska regioner där områden med liknande ekologiska
förutsättningar i sammanhang.ettses

det andra deFör följer avrinningsområdengränserattmenar som av
skall vidutgångspunkten omorganisation kalkningen. Genomvara en av

hålla ihop områdende följer vattendragens och sjöarnasatt som av
naturliga avgränsningar skapas möjligheter öka den ekologiskastörre att

medlen för kalkning. fårDetta betydelsenyttan ännu störreav en om
kalkningen skall bedrivas på anslagsnivå begränsad till drygtären som
40 % dagens verksamhetsnivå.av

För det tredje måste självfallet fördelning kalkningsanslaget byggaen av
på hänsyn till försumingsproblemethur i landet. Definieras dettautser
problem produkten nedfall försuradoch mark ellersurtsom av
försurade avrinningsområden ligger de områdena, med kronisktyngsta
försurning, främst i Sydvästsverige och utefter Norrlandskusten. Med
detta fångar vi emellertid inte in den delensynsätt av
försumingsproblemet rinnande ochrör Dettavatten surstötar.som
problem finns i olika utsträckning i hela landet, markeratär mestmen
i Norrland med mängder nederbörd ackumuleras istora snösur som
under lång tid och sedan snabbt smälter.som

detFör fjärde vi kända risker kring återförsuming tyder påatt attmenar
skador vid avbruten kalkning kan bli mycket allvarliga.
Försiktighetsprincipen talar här för hänsyn måste till dessaatt tas var
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medteorier tyder riskerBefintliga påöverhängande.problem attär mest
haft allvarligaoch vattendragi sjöaråterförsurning störstär som

kalkats underkalkningen inleddes ochförsumingsproblem innan som
varierande utsträckningrisker finns igånger. Dessatid eller mångalång

Sverige.markerade i sydvästrai hela landet, är mestmen

kalkningsverksamhetindelningsgrunder har landetsfyraMed dessa
fig. Till dessaillustreras i 9.1geografiska regioner,i femdelats som

anslag mkr.fördelning 80vi beräknatregioner har ettaven
anvisade medel tillårsgenomsnittbaserade påBeräkningarna är ett av

bas1992/93-1994/95. fig. 4.2.Se Dennaperiodenunderomkalkning
och inte hellernykalkningarsåledes inte intäckermedelstilldelningför

administration,uppföljning,kalkningsverksamheten rörden del somav
dockMedelsbasenåterställning.biologiskoch äreffektuppföljning ett

period.under nämndakalkningenambition inomuttaladuttryck för en
medelskall dock dessaanslagsmedel mkr80Vid fördelningen omav

kalkningsverksamheten.alla delartäcka av

Fjällregionen

Norrlandskustregion

LánsbelackningarABSundholmC UppsalaD SörmlandosiargoilanaEF JönköpingG KronobergMKalmarGotlandSkoggionen K Blekingel L KristianstadMMalmöhusN HallandO Göteborg/BohusP Alvsborgn Skaraborg,S VärmlandÖrebro1v U VästmanlandSodra w Kopparbergre onen x GävleborgV VästernorrlandZ JämtlandACVäslerbonenBDNorrbotten

Fig. 9.1
kalkningsregionergeografiskaFörslag till
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Regionenoch län.omfattar G, N, O PH, K,Södra regionen
finns ocksåförsurning. denna regionkroniskmed Inompräglas länav

återförsumingRiskerna vidkalkningsinsatsema.tidigamånga de enav
medelsfördelningräknat påmarkerade. Vi harblir här motsvararsomen

för omkalkningsmedel.årsgenomsnittangivna%70 ovanavca
1994/95verksamhetsåretmkr. Under34tilldelas dåRegionen ca

mkr.58regionenförbrukades inom ca
län. Regionen harochomfattar AB, D, E RSydöstra regionen en

till följdförsumingsbelastning,relativt hög gynnsammamen av
inommycket begränsadekalkningsinsatsemamarkförhållanden är
50 %medelsfördelningräknat påregionen. Vi har motsvarar casomen

Regionenomkalkningsmedel.förårsgenomsnittangivnaav ovan
inom1994/95 förbrukadesverksamhetsåretmkr. Underdåtilldelas 1ca

mkr.regionen 2,5ca
länlän. Framför allt Sochomfattar U WSkogsregionen var

finns såledesobetydlig.inte Härkalkning,medtidigt igång varsom
län präglasSödra och Tåterförsuming. Srisker medmarkeradeockså

medelsfördelningräknat påförsurning. Vi harkroniskdeltill viss enav
förangivna årsgenomsnitt50 %motsvarar av ovancasom

Undermkr.tilldelas då 13omkalkningsmedel. Regionen ca
mkr.regionen 39förbrukades inom1994/95verksamhetsåret ca

halva län.halva och BDAComfattas X, Y,kustregionNorrlands av
ochNorrlandskustenförsurade delarnadefrämstintresseAv är av

finns där. Härflora och faunadenhållaambitionen att somsamman
huvudsakoch iinledd kalkningellerhandlar det sentsenareom

räknat påVi harsurstötsproblematik.medvattendrag en
angivna45 %medelsfördelning motsvarar ca ovanavsom

mkr.tilldelas då 19omkalkningsmedel. Regionenförårsgenomsnitt ca
mkr.inom regionen 55förbrukades1994/95verksamhetsåretUnder ca

län.och halva BDomfattar halva ACslutligen,Fjällregionen,
med i huvudsakNorrlands fjällvärldvattendrag iochsjöarRegionen rör

inom län.det i dag främst Zregionen kalkassurstötsproblematik. Inom
45 %medelsfördelningräknat påVi har motsvarar av ovancasomen
tilldelas dåomkalkningsmedel. Regionenårsgenomsnitt förangivna ca

inom regionenförbrukades1994/95verksamhetsåretmkr. Under13 ca
mkr.40

försökförstahär skisseratskalkningregioner för är attDe ett angesom
Regiongränsemaverksamheten.fortsatta ärpå den ettinriktningen

förenligaalltid heltolika intemellanavvägningarresultat av --



Överväganden,l12 slutsatser och förslag SOU 1996:53

bevekelsegrunder. En övergång från länsorienterad till regionorienterad
kalkning innebär förändringar med konsekvenserstora bl.a.av
konstitutionellt och organisatoriskt slag. Ett flertal praktiska frågor måste
lösas. Inom för utredningens arbete har vi inte haft möjlighetramen att

ställning till alla dessa frågor. föreslagnata De regiongränsema måste
därför betraktas preliminära. Vi föreslår den nödvändigaattsom
anpassningen skall ske i fortsattadet arbetet med kalkningens planering
och genomförande. förslagSe nationell plan i avsnitt 9.3.2.om

Övriga9.2.2 organisatoriska frågor

Med betoningen biologisk mångfald i nationellt perspektiv börett
Naturvårdsverket få tydligare roll med uttalat i dagett änen mer ansvar
för kalkningsverksamhetens planering, uppläggning och genomförande.
Verkets bör omfatta tydligareäven för följaettansvar attansvar upp
såväl statsbidragets användning kalkningens effekter.som

I Naturvårdsverkets bör ingå följaäven kvaliteten påattansvar upp
kalkningsverksamhetens regionala utförande. Under utredningsarbetet
har vi funnit tecken på brister i planering och genomförande.

Problemen gäller bl.a. huvudmännens upphandling. Enligt
bidrar brister i anbudsunderlagetentreprenörerna och kortäven en

spridningssäsong till allmänt högre nivå kalkpriset.på Etten annat
problem kontrollen de 300 kalkdoserarerör har installeratsav ca som
i landet. Här kalkhandläggare på både länsstyrelser och hosmenar
huvudmännen det inte ovanligt med driftstömingar.är Vi haratt även
konstaterat vissa problem och brister med den ekonomiska
redovisningen kalkningsverksamheten. Detta medför svårigheter medav

få ekonomisk överblick verksamheten.att Möjligheternaöveren att
bedöma rationaliseringspotential försvåras också.en

Vårt förslag till omorganisation kalkningen och tydligareettav ansvar
för Naturvårdsverket underlättaär avsett anpassningatt en av
kalkningens planering till målet biologisk mångfald på nationellom
nivå. Vi också förslaget led i arbetet medettser attsom mer
målmedvetet komma tillrätta med konstaterade brister i kalkningens
planering och genomförande.

Huvudrñännen kan behålla sin genomförarroll för statliga insatser, men
del i finansieringen. Statligautan kalkningsinsatser finansieras tillegen
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huvudmännen för %närvarande står 7medel.statliga Förmed100% ca
kostnader.kalkningsprojektensav

med lokalaintressen ombesörjsutifrån lokalamotiverasKalkning som
finansiering.eller statlig Detinblandningsig statliginsatser utan vare

sökahuvudmännen frittlokaladesjälvfalletdock attstår
via andrastrukturfonder ellervia EU:sfmansieringsstöd

medel.regionalpolitiska

Verksamhetsnivå på kalkning9.3

åtagandeStatens9.3.1

vattendragsjöar ochför kalkningåtagandeVi statensatt avmenar
preciseras.börklarare

kalkning böravseendestatliga insatserför fortsattaGrundläggande vara
prioritera insatsertillgängligamedperspektivnationelltiatt ett resurser

biologiskmångfalden. begreppetbiologiska Idenbevarai syfte att
förfiskdet värdeockså utgörinnefattasmångfald naturresursen

Med dennakonsumtion och rekreation.framtidaförmänniskan
självklartintekalkning till delforinsatserutgångspunkt kan en men-
pågåendeinsatser ochlokalamed inriktningenalltid överensstämma-

utgångspunkten förvaritharfiskeintresset,fokusering påarbete. En som
flesta falltorde dock i dekalkning,försektorns intresseoffentligaden

mångfald.biologiskinriktning påmedförenligt envara

bör dockutveckling kalkningenochprioriteringfor fortsattPrinciper av
förutveckla insatsernamedpågårdet arbetefrånprimärt utgå attsom

bör dessaredanmångfalden.biologiska Somden nämntsbevaraatt
innebär insatsernahelhetssyninbegripaprinciper attäven mersomen

utifrånoch inte enbartavrinningsområdenutifrån helagenerellt planeras
frånvi erhållitsynpunktervattendrag.eller Desjöarenskilda

redan i flertaletkalkningens planeringockså påtyderlänsstyrelserna att
tänkande.sådantpräglasfall ettav

otillräckliga foralltförmångfaldbiologisk attKunskaperna är ännuom
bestämmaunderlag föranvändasskall kunnadetta attensamt ensom
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Änlämplig insatsnivå för kalkning. så länge bör därför gradenäven av
försurning användas den kunskap finns biologiska skadorsamt som om
i försurade sjöar och vattendrag. detI sammanhanget det viktigtär att

arbete inleds med utarbeta modeller för bedöma gradenett att att av
försurning så denna bättre kan särskiljas från förekomstenantropogen att

naturliga variationer surhetsgraden.av av

Verksamhetsnivå9.3.2 och fortsatt planering

Naturvårdsverket har gjort uppskattning alla försurade medvattenen av
biologiska skador utifrån de för överskridande kritiskgränser av
belastning, för närvarande kan bedömas. Skulle alla dessa vattensom
kalkas innebär detta, enligt verket, årlig insatsnivå motsvarandeen ca
600 mkr. bakgrundMot dagens kunskap vi emellertid intevetav om en
sådan insats skulle motiverad utifrån biologisk mångfald i ettanses vara
nationellt perspektiv. Vi inte heller dagens ekonomiskaattanser
situation medger insats den omfattningen. ställetI fåren av en
prioritering kalkningsinsatsema, inkl. biologisk återställning, görasav
inom given ekonomisk medelsram.en

Vi har i kap. 6 konstaterat anslagsnivån för kalkning inteattovan
speglar verksamhetens ekonomiska och inte heller verksamhetensramar
faktiska ekonomiska omfattning. berorDetta på statliga medel tillatt
kalkning alltsedan försöksverksamheten inleddes, år 1976, har
finansierats med reservationsanslag. Nuvarande verksamhetsnivå ligger
på mkr. nuvarande anslagsnivån190 Den ligger emellertid på 140ca ca
mkr månader.på 12 Nivån fastställdes med hänsyn till ett
medelsöverskott i form reserverade och faktiskt tillgängligaävenav
medel. Vi det medelsöverskott allt kan föreligga, iatt trotsanser som
möjlig utsträckning används för underlätta övergången till lägreatt en
anslagsnivå: dvs. eventuella reservationer får föras vidare. gällandeNu
regler för den statliga budgetprocessen innebär också fastställdatt en
anslagsnivå inte får överskridas med mindre formerna förän att
finansiering anges.

Enligt våra ursprungliga direktiv våra uppgifter attvar en av ange
lämplig nivå för kalkning. Vi skall enligt erhållna tilläggsdirektiv ta
fram underlag för hur kalkningsverksamhet bör bedrivas påett en en
anslagsnivå 80 mkr. Vi bedömer det finns potential för vissattom ca en
rationalisering verksamheten med kalkning. Vi bedömer också attav en
rationalisering, tillsammans med precisering det statliga åtagandeten av
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debegränsningviss, successivmöjliggörkalkning,för aven
itillnärrnelsevisintekalkningen. Dockforekonomiska enramarna
mkr.tillskälet kan 80anslagsnivån det sättasutsträckningsådan att av

tidigarede bedömningarutifrånmkr innebär80medelsramEn om -
besparingavsevärdmycketochanslagethalveringgjorthar enaven -

tilläggsdirektivhänvisning till våraMedinsatserna.neddragningoch av
kalkning.lämplig nivå forbedömningvi frånavstår göraatt avegenen

till mkrverksamheten 80anpassningsåledesVi konstaterar att aven
mkr.mkr till 80frånoch inte 140mkrfrån 190övergånginnebär en

tillaktuella uppdragetdetavrapporteringNaturvårdsverketsVid nuav
prioriteringarforsigmaterialet lämparverketutredningen konstaterar att

såledessaknasnivå.nationell Detintedäremotlänsnivå, men
vidolika intressenmellanavvägningarerforderligaförunderlag en

därföromfattning. Viangiven attnedskärning enmenarovanav
skemkr måsteanslagsnivå på 80tillkalkningennedskärning caenav

verksamheten iomorganisationmedsamordnasstegvis och aven
fram.vi har lagtförslagenligt detkalkning,regioner för ovan

nationelltutifrånavvägningarmedinledas ettarbete börEtt snarast
urskiljaformångfaldenbiologiskadenbevara attintresse attav

prioriteras.bör Dettakalkningsinsatserstatligadäravrinningsområden
regionindelning ochtillverksamhetensamtidigtsker enanpassassom

analysangelägetocksåverksamhetsnivå. Det attärlägre aven
omedelbartkalkningenneddragningsådankonsekvenserna avenav

inleds.

ned fråndraskalkningsverksamhetenplaneringenbörUnder 1997år av
anslagsnivå,nuvarandebakgrundmkr.till Detta att140190 mot av

fårintestatliga budgetprocessen,för denreglergällandeenligt
finansiering.visa påkanmed mindreöverskridas än att enman
kalkningensvidtas föråtgärdernödvändigaSamtidigt bör att anpassa

anslutningregioner.indelningen i Iföreslagnatill denorganisation ovan
varjeinomlänsstyrelsernamedi samrådNaturvårdsverkettill detta bör
införregionen,inomansvarigregion representant somutse en

samordnaför,övergripandefår attNaturvårdsverket ett ansvar
femfår deregional plan. Sammantagettillkalkningplaneringen enav

överskrida 140intekalkningför nämntsregionplanema ovansom --
för år 1997.mkr
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En anpassning verksamheten till lägre anslagsnivå måste såledesav en
ske redan under verksamhetsåret 1997. För underlätta dennaatt
anpassning denoch omprövning pågående kalkningav som-
anpassningen innebär det väsentligtär Naturvårdsverket klaraatt anger-
riktlinjer för efter vilka principer omprövningen bör ske. Principema rör
i huvudsak precisering det statliga åtagandet för kalkning,en av en
fortsatt anpassning verksamheten till avrinningsområden hänsynsamtav
till försumingssituationen och riskerna vid återförsuming inomen
regionerna. Efter dessa principer också Naturvårdsverket för desvarar
avvägningar mellan regionerna kan bli nödvändiga.som

Under år bör1998 omprövningen kalkning fortsätta efterav samma
principer tidigare, med målet den totala verksamhetenattsom men nu

till anslagsnivå på mkr.80 Under detta verksamhetsåranpassas en ca
bör sådant underlag föreliggaäven från regionernaett at
Naturvårdsverket kan urskilja avrinningsområden där kalkningen skall
prioriteras för i nationellt perspektiv minimera skadoratt ett på den
biologiska mångfalden i Naturvårdsverketssötvatten. analys kalkningav
inom avrinningsområden bör under år 1998 i nationell planutmynna en
för åtagande kalkning. Denna nationella plan börstatens sedanom vara
utgångspunkten för de regionala insatserna. Våra förslag till regional
indelning därförmåste tillfälliga intill dess den nationellaattses som
planen föreligger.

härDen skisserade strategin på sikt den stabilitet och uthållighet iger
det nationella åtagandet kalkning, betonas i våra ursprungligaom som
direktiv och vi uppfattar nödvändig med hänsynäven tillsom som
verksamhetens karaktär. Vi därför det nödvändigt denäratt attmenar
nivå den nationella planen år 1998 skall i intesenast utmynnasom
underskrids under den kommande tioårsperioden. Detta för att en
effektiv verksamhet skall kunna upprätthållas. förutsättningEn för att
kunna genomföra våra förslag tillräckliga personellaär att resurser

för kalkningsverksamhetenavsätts Naturvårdsverket. Det särskiltär
viktigt prioriteras för fram den nationella planenatt till åratt taresurser
1998.

anslutningI till kalkningen organiseras i regioner och nationellatt en
plan arbetas fram bör möjligheternaäven samordna insatser föratt
kalkning sjöar och vattendrag med skogskalkning Vi harövervägas.av
erfarit, från både Skogsstyrelsen och Geologiska institutionen vid
Göteborgs universitet det kan finnas såväl ekologiskaatt som
ekonomiska vinster i sådan samordning. börDet därför ankomma påen
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Skogsstyrelsen finna sådana samarbetsformer.Naturvårdsverket och att

Organisatorisk anpassning till lägre9.3.3 en
verksamhetsnivå

finns långsiktiga, ekonomiska bindningarerfarit det inte någraVi har att
kalkning skall till lägremedverksamheten anpassas enom

framhåller flertalet länsstyrelserverksamhetsnivå. Däremot att en
kommer leda till varseltill mkr årneddragning kalkningen 80 attperav

inomsåväl den organisationenuppsägningar inomoch somegna
Tiden för omställning bestämsoch konsulter.marknadens entreprenörer

uppsägningstid. Enligt flera uttalanden ökar riskenfrämst personalensav
inom marknaden for kalkning.kompetensen Deför utarmning aven

bekräftaslänsstyrelserna i detta avseendevi erhållit frånuppfattningar
erhålliti skriftliga yttranden entreprenörerna.avsom

omfattningennaturligt marknadens aktörersjälvfalletDet är att anpassar
förkalkning till krympande marknad. Riskenmedsin verksamhet enav

utarmning kompetensen och ökatleda tilldetta kan ettatt aven
vi dockuttalas mångaoseriösa aktörerförutrymme menarsom av --

allvar.måste påtas

därförmed kalkning till mkr år blir det80verksamhetenBegränsas per
skärpta krav uppföljningmedväsentligtän avenmer

effektiv för ekologinden blir så ochmedelsanvändningen att
rollekonomiska medger. Med dendeändamålsenlig somramarnasom

aktivtviktig uppgift för verketfå blir detNaturvårdsverket bör attennu
verksamma med kalkninghos de aktörerfölja kompetensen ärsomupp

och vattendrag.sjöarav

Finansiering9.4

teorierna återhämtningforsurningssituationen ochMed hänsyn till om
återförsuming vid avbruten kalkning måstekalkningefter samt om

mycket långsiktigt åtagande.fortsatta Dagensinsatser ettsomses
sig minst år, kanske uppåt 50det 25bedömningar tyder på röratt om

nedfallet successivt.detår eller avtaratttrots suramer,
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direktivenlighet har viI med våra undersökt möjligheterna finansieraatt
kalkningsinsatsema med medel från EU.

Medel från strukturfonder fördelas enligt femåriga,EU:s geografiskt
anknutna Enligt den s.k. additionalitetsprincipen får dessaprogram.
medel inte nationella, offentliga medel. Strukturfondemas medelersätta
skall i huvudsak komplement till nationella satsningar inomettses som
regionalpolitiken. skallEU-stöd också kompletteras minstmed lika stora
andelar nationella offentliga medel. Vi har inte funnit dessa medelatt
kan påräknas för och udda insatser. Dessutom saknasän smärremer mer

finansiering.önskad stabilitet i sådan eventuellaDe EU-medelen som
innevarandetillgängliga för kalkning under femårsperiod får främstär

potentiellt stöd för lokala kalkningsinsatser. Iettses som
förhandlingarna inför femårsram för EU-medel 2000-2004 börnästa
dock efterSverige bättre möjligheter till finansiering viasträva
specialdestinerade medel for åtgärder forsuming/kalkning inomrörsom
de olika programområden aktuella för Sverige. Att "öronmärka"ärsom
EU-medel till kalkningsinsatser förklaras många länder inom EUattav

för andel det nedfallet i Sverige.står storen av sura

specialdestineradeFörslag skatter har vid flera tillfällen avfärdatsom av
möjlighet tämligen nyligen framfördesstatsmakterna. En attsom om

delfinansiera kalkning via allmän höjning koldioxidskattenen av
inteanammades inte heller. Vi har funnit det kommit fram grunderatt

för ställningstagande i denna fråga.ett nytt

saknas tillräckligVi har konstaterat det betalningsvilja hos deäven att
fiskeintressen främst berörda. heller avgifter därförInteär är ettsom

alternativ. strider också denlämpligt vedertagna principenDet mot att
förorenaren inte offret skall betala.- -

Vi har således inte funnit någon långsiktig finansieringoch stabilannan
via statsbudgeten Miljödepartementets huvudtitel.än över

Huvudmännen i dag för kalkningens7 % totala kostnader.svarar ca av
På anslag mkr detta80 drygt mkr. Våra förslag5ett motsvararom ca

Äveninnebär denna del finansieringen dettautgår. måsteatt av
finansieras via statsbudgeten. kommunalaDen avlastningen bör kunna
lösas inom för övervägningar mellan och kommunstatramen om
statsbidrag.
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med kalkning sjöar ochSamhällsnytta9.5 av

vattendrag

biologiska mångfalden den centralabör denSom nämnts varaovan
med kalkning. måste viför statliga insatser Härutgångspunkten

närvarande relevanta, ekonomiska mått förför saknaskonstatera detatt
sigbefinner sig långt i näringskedjan. Detdjur och rörväxter nersom

sikt samhällsnyttanmikroorganismer och plankton. På kort kant.ex. om
ekonomiskadärför inte vidare imed sjökalkning omsättasutan termer.

fel styrsignaleranalyser riskerarEkonomiska snarast att attge genom
ekonomiskti näringskedjan kan åsättasendast vissa högt ettarter upp

värde.

utvecklaKonjunkturinstitutets arbete medförInom grönaattramen
skogsmodell för samhällsekonomiskavi funniträkenskaper har en

Konjunkturinstitutet har också inlettförsurningsskador.analyser ettav
försötvattensmodell. förutsättningutveckla Enarbete med attatt en

emellertid finns datamodeller detkunna utnyttja dessa är att om
inte med sjön ochfallet med skogenmarknadspriser, vilket är storamen

livet i sjön.delar det biologiskaav

bl.a.det ekonomiska värdet räddagenomförts studierharDet attav av
Även beräkningar fritidsfiskets värdesocioekonomiskalaxstammar. av

inga erfarenheter i Sverigefinns detgenomförts.har Däremot av
kalkning. Norska nationalekonomer harsamhällsanalyserekonomiska av

biologiskmodell utgår dock inte frånmodell.utvecklat Dennaen
huvudsak fiskeintresset. Utifrån derasmångfald, baseras i påutan

kalkningsobjekt denvisar flera analyserutgångspunkter attav
flerakalka kostnaden isamhällsekonomiska är större ännyttan attav

vattendrag i Sydnorge.undersökta sjöar och

värdet biologisk mångfald för långsiktigråder enighetDet av en enom
ekonomiskt hållbar utveckling. Blirekologiskt och därmed även --

kalkningenprinciper bärande för den statliga finns långsiktigdessa en
fortsatta insatser. skäl angivitssamhällsnytta med Av ärsom ovan

med dagens kunskaper relevantaemellertid för närvarande om-
skeptiska till det meningsfulla iekonomiska värderingar översättaatt-

Naturvårdsverketi ekonomiska bör dock bevaka ochdenna nytta termer.
möjligheternainitiera aktiviteter och utvecklaäven överväga att

6 16-0722
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för samhällsekonomiskaskogsmodellen analyser kalkningen.göraatt av

Sysselsättningseffekter kan indirekt samhälleligt värdeettses som av
sysselsättningseffekter tillkalkningen. Direkta följd kalkningensav-

förefaller totaltgenomförande begränsad omfattning.sett vara av-
i andra ledet till följdSysselsättningseffekter konsumtion ochav-
vid friluftslivomsättning och fritidsfiske kan haekonomisk viss-

saknas emellertidregional betydelse. belysningDet närmare av
samband mellan kalkningen och sådana effektereventuella på

sysselsättningen.

vi höll med berörda intresseorganisationer inbjödVid den hearing som
Naturskyddsföreningen och Naturliga Steget Miljöinstitutvi bl.a. Det

företräda naturvårdens intressen SvenskaförAB samtatt
företrädaför turistintressen. dessaTuristföreningen Ingenatt av

dock i hearing. Vi saknar därför derasdeltog vårorganisationer
samhällsnyttan med kalkning.eventuella synpunkter på

kalkningvid avbrutenRisker9.6 en

återförsuming har belysts i fåtal studier.kringSjälva ettprocesserna
vid kalkning de metaller finns lösta istudier bindsEnligt dessa surtsom

bottensedimentet. Avbryts kalkningen metallernai gåroch lagrasvatten
enligt rådande teorier, åter iförbindelse medistår vattnet, utsom

återförsurade kan därvid bli mycketMetallhalterna i detlösning. vattnet
mycket begränsad.kunskapen dessahöga. Den ärnärmare om processer

omfattningen denna metallutlösningbådegällerDet urav
snabbt sker och vad det innebär för biologin.detbottensedimentet, hur

kringanledning befaradock finnastycksDet att att processerna
farligare för biologinleda till vattenkemiåterförsuming kan ärsomen
försuradefanns i det ursprungligenvattenkemiden vattnet.än som

kring återförsuming, begränsade kunskaper,riskernaVi trotsattmenar
anslagsnivån skall begränsas till mkrallvar. Om 80måste störstatas

de fyra viktigarisker,därför dessa nämnts,är som ovan en av
för kalkningen skall fortsätta ochbör gällabevekelsegrunder varsom

skall avbrytas.denvar

inom Fiskeriverket kommeröversiktliga bedömningarEnligt en
till nuvarande verksamhetsnivåkalkningen 40 %begränsning ca avav
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leda till återförsuming 3 000 sjöaratt och 5 000 kmen av ca ca
rinnande beräknasDetta i sin leda tillvatten. 6 000tur att änmer
fiskpopulationer hotas slås Varje population haratt genetiskut. en egen
uppsättning och har därmed betydelse för den biologiska mångfalden.
Den kunskapen längrenärmare i näringskedjanarter ärom ner
begränsad för vattenlevande organismer, liksom för övriga organismer.

iskfaunanF dock kunna indikator på den biologiskaanses ses som en
mångfalden i de drabbas.vatten som

Enligt det underlag vi har erhållit från Naturvårdsverket pågåendeom
kalkning kommer många rödlistadeäven berörasarter att av en- -
nedskäming verksamheten till mkr.80 Vi har inte möjlighet attav
utifrån befintligt underlag hur eller i vilken omfattningavgöra detta
kommer ske. emellertidDet angeläget dettaäratt följsnärmareatt upp
i anslutning till den fortsatta planeringen kalkning med regionalaav
planer för år och1997 nationell plan år 1998 eller år 1999.senasten

I på utredningens frågor neddragning verksamheten tillsvaren om en av
mkr80 ifrågasätter flera länsstyrelser sådan neddragning ärom en

förenlig med landets åtagande enligt Riokonventionen biologiskom
mångfald. För närvarande har vi inte heller möjlighet ställning iatt ta
den frågan. Någon konsekvensanalys risker och skador till följdav av
avbruten kalkning har inte genomförts. Som detnämntsovan ser
dock angeläget sådant arbete omedelbart inleds.att ett I anslutningsom
till det fortsatta planeringen verksamheten bör landets åtagandeävenav
enligt Riokonventionen biologisk mångfald beaktas.om
Naturvårdsverket bör få i uppdrag återrapportera detta till regeringen.att

9.7 Intensiñerad, långsiktig uppföljning av

kalkning, m.m.

Som redan måste utgå ifrån fortsattanämnts kalkningsinsatseratt rör
mycket långt tidsperspektiv. En samladett central uppföljning av

kalkningens effekter pågår inom det s.k. IKEU-projektet. Vi har
emellertid konstaterat det finns behov långsiktigatt av en mer
uppbyggnad kunskap och erfarenheter kalkning i ytterligareav om
avseenden.



Överväganden, förslagslutsatser och122 SOU 1996:53

intensifierad satsning långsiktig uppföljningAngelägenheten enav
bedrivasytterligare verksamheten skallmarkerasverksamheten omav

i sinamkr. Flera länsstyrelser påanslagsnivå 80 anger svarom caen
medförtill kalkning i första handminskade medelfrågorvåra attatt

varför den nationella uppföljningen fåreffektuppföljningen begränsas,
uppfattning. de medeldenna Utövertyngd. Vi delarökad som nu

från Naturvårdsverketsmkr årmedel 5anvisas bör avsättasperom ca
uppföljningintensifierad, långsiktigövriga anslag för avmeren

kalkningsinsatserna.

till nivå mkr innebär detpå 80kalkningsverksamhetenOm anpassas en
avbrytas.pågående kalkning kommer Dethälften eller attatt mer avca

och dekring återförsurningviktdärvid största attär processernaav
följsdessabiologiska följderna upp.processerav

samband mellan godbelysaangelägnaAndra frågor rörär attsom
kvicksilver ocheffekt halterbiologiskoch godVattenkvalitet samt av

vid försurning.metallerandra farliga

surhetiochkring naturligfå frågornaviktigtDet antropogenär även att
modeller ochsammanhanget bördetbelysta. Iförsurning ävennärmare

bedöma dessa frågor.kunnaför bättremetoder utvecklas att
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Bilaga l

Kommittédirektiv Dir.

1995:87

Översyn kalkningsverksamheten förav

sjöar och vattendrag

Beslut vid regeringssammanträde den junil 1995

Sammanfattning uppdragetav

En särskild utredare tillkallas med uppgift överatt se
kalkningsverksamheten för sjöar och vattendrag.

Bakgrund

Den storskaliga kalkningen sjöar och vattendrag i Sverigeav
Århar pågått sedan mitten 1970-talet. utfärdades1982av

förordningen 1982:840 statsbidrag till kalkning sjöarom av
och vattendrag. Sedan dess har sammanlagt ungefär

miljarder1,5 kronor lämnats statligt stöd till verksamheten.som
Under budgetåret 1994/95 anslogs cirka 200 miljoner kronor till

Årligenkalkningsverksamheten. kalkas 6 000 sjöar ochänmer
6 000 km vattendragöver i hela Sverige med 200 000över ton

kalk.
Genom dessa insatser motverkas skador uppstårsom annars
de försurande faller nedämnen Sverige. Försur-överav som

ningen mark och de allvarligaär ochvattenav ett mestav
tydliga miljöproblemen i Sverige och i dag överskrids den



Bilaga 1124 SOU 1996:53

belastningen förkritiska hela territorium, ochSveriges särskilt
i Sverige. nedfalletmycket södra Den andelenstörsta av av

försurande sitthar i europeiska länder.andraämnen ursprung
Kalkningen har tidigare biologiskanalyserats såväl somur

ekonomisk synvinkel. Regeringen beslutade maj 1993den 13
uppdrag förslag finansieringutarbeta alternativa tillett attom

kalkningsverksamheten och länsstyrelser-översynav om en av
vid beslutrutiner kalkningsbidrag dir.1993:59.nas om

Uppdragen redovisades i delbetänkandet Finansiering av
kalkningsverksamhet Ds 1993:07 och i betänkandet Morot

piska föroch bättre miljö SOU 1993:118. lämnadesDär
förslag till kalkningsprogrammetshur kostnader kunde täckas
inom för olika och avgifter i dagde skatter redanramen som
betalas dem släpper försurande inom Sverigeämnenutav som

förslag till förändringar kalkningsverksamhetenssamt av
administration.

ochStatens naturvårdsverk vidare belyst målstyminghar hur
resultatuppföljning fungerat mellan verket och länsstyrelserna

vidare-M94/4218/4. Naturvårdsverket följer också ochupp
utvecklar åtgärder för effektivisering kalk-samordning och av
ningsverksamheten.

1994/951119Genom det svavelprotokollet senya prop.
siktkommer internationella minskningar svavelutsläppenav

försurademinska det nedfallet Sverige. Ettöver nytt proto-att
koll utsläpp förhandling.kväveoxider också underärom av

iMed hänsyn till kalkningsverksamheten befinner sigatt en
förändringsprocess, avtalfortsatt internationellaatt omnya

luftföroreningar harslutits och utgifter måste minskasatt statens
bil.regeringen i budgetproposition 1994/95: 1001995 års prop.
ochaviserat kalkningsverksamheten för sjöar15 översynen av

vattendrag. Ytterligare faktor föranleder översynen nyen som
i Europeiskakalkningen det svenska medlemskapetärav

unionen.
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Uppdraget

Utredaren skall kalkningsverksamhetenöversynengenom av
belysa följande frågor.

Utredaren skall med hänsyn till de hittills vunna
erfarenheterna bedöma och föreslå lämplig nivåen
kalkningen for långsiktigt bevara den biologiska mångfaldenatt
och bibehålla förutsättningarna för utnyttjandet natur-av

Bedömningen bör gälla perioden 1995 2005.resurserna. -
Med utgångspunkt från detta skall utredaren vidare beräkna

rimlig kostnadsnivå för de statliga bidragen tillen
kalkningsverksamheten och föreslå medelstilldelning årlig
basis. En sådan beräkning bör sträcka sig fram till år 2005.

De effektiviseringsåtgärder pågår inom densom
administrativa delen kalkningsverksamheten bör ävenav
kompletteras med analys för kalkningstjänstermarknadenen av
och kalkningsverksamhetens organisation. Det kan sigröra om
upphandling inköp miljöanalyser,kalk,transporter,av av
samordning mellan länsstyrelserna och indelning i större
regionala upphandlingsområden Utredaren skall analyseraetc.

vinster kan uppnås omorganisation ochom genom en genom
konkurrens dels inom landet,större dels från företag i andra

länder, och så fallet föreslå lämpliga föråtgärderär attom
effektivisera marknaden och organisationen kring kalknings-
verksamheten.

Utredaren skall utifrån miljömässiga kriterier göra en
geografisk prioriteringslista för kalkningsinsatser. En sådan
prioriteringslista skall förgrunden miljö-utgöra en
konsekvensbeskrivning olika nivåer på medelstilldelning ochav
kunna ligga till förgrund anslagstilldelningen statsbidrag.av

Finansieringsmöjligheter i anslutning till det svenska
medlemskapet i Europeiska unionen skall undersökas, särskilt
de regionala stödprogrammen. I det sammanhanget skall
utredaren beakta behovet finansieraäven storskaligattav
kalkning skogsmarker.av

Slutligen skall utredaren genomföra värdering denen av
samhälleliga kalkningsinsatsema. sådanEn värderingnyttan av
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skapade arbets-denzdirektaförutom i formskall nyttan av
värdetbedömningari glesbygd innehållatillfällen även avm.m.

biologiskbevaradsportfiskemöjligheter,återskapadeför t.ex.
Utredarenkalkningen.andra positiva effektermångfald och av

avgifter kopplademöjligai anslutning till detta föreslåbör även
betalningsviljan för värden.till sådana

med berördasamrådagångUtredaren skall under arbetets
myndigheter.

genomförande,Arbetets tidsplan m.m.

kommittéersamtligatillgäller regeringens direktivarbetetFör
regionalpolitiskaredovisaoch särskilda utredare attom

dir.åtagandenoffentligakonsekvenser dir. 1992:50, prövaatt
jämställdhetspolitiska konsekvenserredovisa1994:23 attsamt

dir. 1994:124.
den 31sitt uppdragskall redovisaUtredaren senast

november 1995.

Miljödepartementet
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Kommittédirektiv Dir.

1996:30

Tilläggsdirektiv till Kalkningsutredningen
M1995:05

Beslut vid regeringssammanträde den april 1996ll

Sammanfattning uppdragetav

Kalkningsutredningen Ml995z05 skall lägga fram förslagett
hur kalkning bör bedrivas anslagsnivåen om ca

80 miljoner kronor. Arbetet slutförtskall den maj 1996.15vara

Uppdraget

Med stöd regeringens bemyndigande den juni jfr dnrl 1995av
M95/2477/5 har chefen för Miljödepartementet tillkallat en
särskild utredare med uppdrag utreda frågorlatt om
kalkningsverksamheten för sjöar och vattendrag. Samtidigt
beslutade regeringen direktiv med tidsplan. Regeringenom
beslutade, med ändring tidigare beslut, den 30 novemberav
1995 jfr dnr M95/4686/5 skulleutredaren redovisa sittatt
uppdrag den l5 1996.senast mars

Utredaren skulle enligt ovannämnda direktiv antalöver ettse
frågor rörande kalkningsverksamheten. Pâ grund detav
statsñnansiella läget bedömer kalknings-regeringen att
verksamheten inte kommer kunna bedrivas hittillsvarandeatt
ekonomiska nivå. Utredaren skall därför fram förslag påta ett
hur kalkning bör bedrivas anslagsnivâ miljoner80en om ca
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kronor.
detskallarbetefor utredarensUtgångspunkten vara

mångfalden ochbiologiskadennationella intresset bevaraattav
utnyttjandetförutsättningarna förbibehålla naturresursemaav

belysa:skall särskiltUtredarensjöar och vattendrag.i
anslagsnivå ochlägrevidskall kalkasvilka vattendrag ensom-

kalkningen skall avbrytasvar
långrespektivekortavbrytande innebärvilka risker ett-

sikt
kalkningen skall organiseras.hur-

omställningstider ochbelysaUtredaren skall även
samband medfrågor iadministrativa/organisatoriska en

miljoner80nivåtillanpassning verksamheten av caenav
kronor.

denhelheti desssitt uppdragskall redovisaUtredaren senast
maj 1996.15

Miljödepartementet
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Bilaga 2

Länsöversikt och länsbeteckningar

Länsbetecknlngar
AB Stockholm

Uppsala
Sörmland
Östergötland
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Gotland
Blekinge
Kristianstad
Malmöhus
Halland
Göteborg/Bohus
Älvsborg
Skaraborg
Värmland
Örebro
Västmanland
Kopparberg
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten
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Bilaga 3

utredningsarbetetunderKontakter

myndigheterstatligaCentrala,

Naturvårdsverket
DicksonWilliam

HellbergJörgen
MuntheNina

Torbjörn Svenson
ThömelöfEva

NUTEK
Monica Björk

HalvarssonSune
UebelGöran

Glesbygdsverket
Ingrid Mars

Fiskeriverket
AppelbergMagnus

Bo Bengtsson
BogeliusAnders

Unionenvid EuropeiskarepresentationständigaSveriges

FriSuzanne gren
AldskogiusGöran

Länsstyrelser

Älvsborgsi länlänsstyrelsenRolandsson,Vincent
läni JönköpingslänstyrelsenWard,Anna

-"-Landholm,Bo
-"-Samuelsson,Helene

-"-Ola Broberg,
-"-Haldén,Anton

Västerbottens länlänsstyrelsen iAhlström,Johan



Bilaga 3132 1996:53SOU

Karin Simonsson, länsstyrelsen i Kronobergs län
Anders Ahlström, -"-

Elfving,Sven länsstyrelsen i Västernorrlands län
Åslund,ErikJan länsstyrelsen i Jämtlands län

Mats Deltin, -"-
Kristina Persson, - -
Britt Floderus, länsstyrelsen i Hallands län

Organisationer

Håkan Carlstrand, Sveriges sportfiske- och iskevårdsförbundF
Tomas Söderberg, -"-
Bertil Johansson, Sveriges Insjöñskares Centralforbund
Björn Beckman, Sveriges F iskares Riksförbund
Björn Tengelin, Sveriges iskevattenägareförbundF
Staffan Nilsson, -"-
Sven Erlandsson, Svenska Kalkföreningen
Sten Jacobsson, -"- Svenska Mineral AB
Kjell Hallin, -"- MOVAB AB

Forskare

Richard Wright, Norsk forinstitutt vannorskning NIVA, Oslo
Henriksen,Arne -"-

Mats Jansson, Naturgeograñska institutionen, Umeå universitet
Magnus Appelberg, Fiskeriverkets Sötvatten-
laboratorium, Drottningsholm
Marcus Meili, Geologiska institutionen, Uppsala universitet
Ingemar Abrahamsson, LimnoTerra Gruppen, Mölnlycke

Kommuner

Bengt-Göran Ericsson, Gislaveds kommun
Ingemar Alenäs, Falkenbergs kommun
Bo Troedsson, Vetlanda kommun
Mats Hellman, Gnosjö kommun
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Bilaga4
Hearing med Expertgruppen och
intresseorganisationer måndagen den 22

januari 1996

Tillfrågade organisationer Deltog Deltog

Det Naturliga Miljöinst. Xsteget
AB

Svenska Turistföreningen X

Svenska Naturskyddsföreningen X

Vatten- och X
Avloppsverksföreningen VAV

Sportfiskarna X

Sveriges Fiskares Riksförbund X

Insjöñskama X

Kalkföreningen X

Sveriges F iskevattenägareförening X

Svenska Kommunförbundet X

Föreningen Turism i Sverige FörTur bereddes tillfälle
delta.att
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Bilaga 5

forskareochmedHearing Expertgruppen
februari 1996måndagen den 12

forskareDeltagande

OSLOvannforskning NIVA,forNorsk instituttRichard Wright,
efter försurning,återhämtningnaturligKopplingen mark-vatten,

metalläckage

universitetUmeåMats Jansson,
Norrlandförsurningoch iNaturlig surhet antropogen

OSLOHenriksen, NIVA,Arne
kalkaskatill vilket pHbelastning, viKritisk

SötvattenlaboratoriumFiskeriverketsAppelberg,Magnus
siktoch långkortkalkningen pååterskaparVilka ekosystem

universitetMeili, UppsalaMarcus
kalkningKvicksilver och försurning -

Gruppen ABLimnoTerraAbrahamsson,Ingemar
ställemetod påKalkar medvi rätträtt
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Bilaga 6

Förkortningar har i betänkandetanväntssom

DirektoratetDN for naturforvaltning, Norge
EMEP Co-operative for MonitoringProgramme and Evaluation of the

Long Range transmission of Air Pollutants Europe
ESO Expertgruppen for studier i offentlig ekonomi
EU Europeiska Unionen
IKEU Integrerad uppföljning effekterkalkningens sjöar ochav

vattendrag
IVL Institutet för och LuftvårdsforskningVatten-
Kl Konjunkturinstitutet
KRUT Miljödatasystem för Kalkningsverksamhet, Recipientkontroll

och utsläppskontroll
LU Långtidsutredningen
mkr Miljoner kronor

NorskNIVA institutt for vannforskning
NOK Norska kronor

Närings-NUTEK och teknikutvecklingsverket
RiksrevisionsverketRRV

SNV Statens Naturvårdsverk Förkortning 199506-30.t.o.m.
Därefter benämns myndigheten enbart "Naturvårdsverket".
Inom verket används förkortningen NV.
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Bilaga 7

länsstyrelsernaFrågeformulär till

Kalkningsutredningen 1996-04-21

CarlsundElisabeth

omprövningochPrioritering av

ochsjöarkalkningpågående av

vattendrag

pågåendeuppgiftersamlamedhjälperNaturvårdsverket att omoss
vidtill stödavseddanedanstående frågorkalkning. Svaren är att vara

avseddauppgifter. Svarendessa är ävenbearbetningtolkning ochvår av
neddragningvidfor konsekvensernaförståelsetillbidra störreatt enen

välkomnaNidirektiv.med vårai enlighet är attkalkningsanslagetav
sekretariat;utredningsensfrågor tilleventuellamedhöra av er

eller08/ 405 36 83Carlsund tel.Elisabeth
08/ 36 70.Andersson 405Charlotta

tillsändsSvaren :
Kalkningsutredningen
Östra 10, 7Järnvägsgatan tr.

Stockholm103 33
10 38 07Fax. 08 -

faxtillhandaha demmåste vibeaktasäkert kunnaFör peratt era svar -
denföljdtidsgränsmaj.den 3 Denna äreller senast avpost enper -

utredningsuppdraget.förfogande för helautredningensstår tilltid som
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l Vattenkemisk provtagning inom länets kalkade sjöar och
vattendrag

a Finns inom länet regler/rutiner förantagna vattenkemisk
provtagning

b Har länets rutiner for vattenkemisk provtagning ändrats sedan
kalkningen inleddes

När

Hur

Innebörd for uppföljningen kalkningens effekterav

c Beskriv kort nuvarande rutiner för provtagning.

Biologisk2 provtagning inom länets kalkade sjöar och
vattendrag

Finnsa inom länet fastställda rutiner för biologisk provtagningodi
analys

Bottenfaunaundersökningar:
i rinnande vatten
i sjöar.

Elprovñske

Nätprovfiske

b Har rutiner för biologisk provtagning och analys ändrats sedan
kalkningen inleddes

-

När

Hur
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Innebörd för uppföljningen effekterkalkningensav

forMotiv kalkning inom3 länet

Är det vanligta motiv för kalkning skiljer sig inomatt samma
flodområde eller projekt

b Vid hittillsvarande prövning statsbidrag till kalkning skiljerav
"riksintressen" och "lokala intressen".man

vilken utsträckning har dessa begrepp relevans för biologiskI
mångfald olika nivåer

vilken andra bevekelsegrunderI utsträckning begreppenrör
Vilka

medGår det inbördesc rangordna länets kalkning utgångspunktatt
i värdet biologisk mångfald på nationell nivåav

Effekter4 länets kalkning ochsjöar vattendragav av

a Uppnås Naturvårdsverkets vattenkemiska mål

Kommentar

b biologiska mål ställts för länets kalkadeHar vattenupp

Går det kort vilkaatt ange

c Uppnås biologiska måluppsatta

Oftast/ofta
Kommentar

sällan/ sällanMer
Kommentar

Vet
Kommentar
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d I vilka tidsperspektiv bedöms biologisk måluppfyllelseev.
inom länet

Mindre 5 årän

En period till5 10 årav

periodEn 10-15 år eller merav

Kommentar

e Har i ekonomisk effektivitet vid prioriteringresonerat tennerman
länets kalkningsinsatser, möjliga vattenkemiska/t.ex. mestaav

ekologiska kalkningspengama Ger i fallsånyttan sådanav en
sorteringsgrund annorlunda prioritering kalkningsobjekt änen av en
sortering enbart frånutgår biologisk mångfaldsom

Risker vid avbruten5 kalkning återforsumingoch inom
länet

vilkena I utsträckning känner till graden försurning närman av
kalkningen inleddes

Oftast/ofta
Kommentar

sällan/sällanMer
Kommentar

b Präglas länets kalkningsobjekt av

surstötsproblematik

kronisk försurning ellermer

bådadera

Kommentar
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bottensedimentetVilken kunskap finnsc metallutfállningarochom
i bottensedimentet i länets kalkade Dokumentationvatten av
bottenfaunaundersökningar

detd Har någon gång hänt avbrutit påbörjad kalkningatt man av
något inom länet Vad i sådana fallvatten vet man om
konsekvenserna

På kort sikt Tidsperspektiv

På lång sikt Tidsperspektiv

Kalkningens organisation

vilken hara I mån vid beslut nykalkning under 1990-taletman om
tagit hänsyn till/vägt del i hela avrinningsområdenvattnens

Rör det sig i sådana fall flodområden eller mindre delarom
avrinningsområden Vilkaav

b vilken harI mån organiserat länets kalkning i övrigt iman
avrinningsområden

Oftast/ ofta
Kommentar

Sällan/mer sällan
Kommentar

Har organisering kalkningen i avrinningsområden vållatc en ev. av
särskilda diskussioner eller problem i de fall sådana
avrinningsområden går huvudmannens elleröver gränser över
länsgränser

d Hur har hanterat sådana problemman ev.
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Följder anpassning verksamheten till lägre7 av en av en
anslagsnivå

a I vilken mån har vid beslut nykalkning under 1990-taletomman
inom fattat flerårigalänet beslut kalkning Vilka tidsperspektivom

b Vad innebär fleråriga formkalkningsbeslut i ekonomiska ellerav
bindningarandra huvudmän och andraentreprenörer,gentemot ev.

aktörer

faktorerc Andra kan påverka tiden för ställaattsom om
kalkningen till lägre nivåen

d Konsekvenser inom länsstyrelsens handläggning av
kalkningsanslaget

Konsekvenser berör övriga aktörer konsulter,e som som
och huvudmän Kommentarentreprenörer

Övriga kommentarer8
Komplettera med det behövs.separat papper om

upplysningarkan vi kontakta för kompletterandeVem ev.

Namn
Tel. Fax

FÖR HJÄLPENTACK 1
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Statens offentliga utredningarl 1996

l

Kronologisk förteckning

. Den gymnasieskolan hur gár det U. 26.Ny kurs i trafikpolitiken Bilagor. K.+nya -. Samverkansmönsteri forsknings-svensk En för kunskapslyftstrategi och livslångtlärande.. .finansiering.U. U.
Fritid i förändring. 28. Det forskningspolitiskalandskapeti Norden. Om fördelningkönoch fritidsresurser.C. 1990-talet.U.av
Vem bestämmervad EU:s internaspelreglerinför 29. Forskningoch Pengar.U.. regeringskonferensen1996.UD. 30.Borgenârsbrotten kap.översyn llen av-Politikområdenunderlupp. Frågor EU:s första brottsbalken.Fi.om. införpelare regeringskonferensen1996.UD. 31.Attityder lagstiftningoch i samverkan
Ett år EU. Svenskamed statstjänstemäns bilagedel.C.+. erfarenheter arbeteti EU. UD. 32. Mössochmänniskor.Exempel braav

vitalt intresse.Av EU:sutrikes-och IT-användningblandbarn ochungdomar.SB.. säkerhetspolitikinför regeringskonferensen.UD. Banverketsmyndighetsroll K.m.m..Batterierna laddadfråga. M. .Aktiv arbetsmarknadspolitik expertbilaga.A.en +-. Omjärnvägenstrañkledning K. Kriminalunderrättelseregisterm.m.. .10.Forskningför vår vardag.C. DNA-register.Ju.
ll EUvmopeden.Alders-ochbehörighetskravför .Högskolai Malmö. U.. tvá-ochtrehjuligamotorfordon.K. Sverigesmedverkan familjeár.i FN:s.Kommuneroch landstingmedbetalnings- Nationalstadsparker.M.. .svárigheter.Fi. Rapportfrån klimatdelegationen1995..13.Offentlig djurskyddstillsyn.Jo. Klimatrelateradforskning. M.
14 Budgetlag regeringensbefogenheterpâ .Elektronisk dokumenthantering.Ju.-. ñnansmaktensomrâde.Fi. Statensmaritimaverksamhet.Fö..förUnion både och Politiska,öst väst. rättsliga .Demokrati och öppenhet.Om folkvaldaparlament. ochekonomiskaaspekter EU:s sjätte ochoffentligheti EU. UD.av

utvidgning.UD. 43.Jämställdheteni EU. Spelregleroch
Förankringoch rättigheter.Om folkomröstningar, verklighetsbilder.UD.. Översynutträdesrätt,medborgarskapochmänskliga 44. skatteflyktslagen.av
rättigheteri EU. UD. Reformeratförhandsbesked.Fi.

trafikl7. Bättre medväginforrnatik.K. 45. Presumtionsregelni expropriationslagen.Ju.
18.Totalförsvarspliktigam95. Förslag jobb/studier 46. Enskilda K.vägar.om

efter muck, bostadsbidrag,dagpenning, Cirkelsamhället.47. Studiecirklars förbetydelser
försäkringar.Fö. individ och lokalsamhälle.U.
Sverige,EU och framtiden.EU 96-kommitténs 48.ShapingSustainableHomesin Urbanizingan. bedömningarinför regeringskonferensen1996. World. SwedishNationalReportfor Habitatll. N.
UD. 49.Reglerför handelmedel. N.

20.Samordnadrollfördelning inom tekniskforskning. 50. Förbud allmänplats Ju.mot vapen m.m.
U. 51.Grundläggande idrag arbetslöshetsförsäk-en ny

2 .Reform förändring.och Organisationoch ring. A.
verksamhetvid universitetoch högskolorefter 52.Precisering handelsändamâleti detaljplan.M.av
1993årsuniversitets-ochhögskolereform.U. 53. Kalkning sjöarochvattendragM.av

22 Inflytande riktigt Omelevers tillrätt-. inflytande,delaktighetoch U.ansvar.
23. Kartläggningoch analys denoffentliga sektornsav

upphandling ochtjänstermedav varor
miljöpåverkan.N.

24 FrånMaastrichttill Turin. Bakgrundochövriga. EU-ländersförslagochdebattinför
regeringskonferensen1996.UD.

25.Frånmassmediatill multimedia-digitaliserasvensktelevision.Ku.att
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