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Gröna nyckeltal

l följ den ekologiska omställningen-

statsrådetTill chefenoch för Miljödepartementet

Miljövårdsberedningen överlämnar härmed sitt betänkande förslagmed till samt-
liga Gröna nyckeltal för följa hållbartutvecklingen ekologisktatt mot ett sam-
hälle. De Gröna någranyckeltalen valda för lyfta fram faktorerär äratt som
särskilt viktiga för vårtsamhällsutvecklingen i land, ekologiskt perspektiv.ettur
Tanken de Gröna nyckeltalen ska överskådligenkel och informationär att ge

utvecklingen miljöområdet till föreslårallmänhet och beslutsfattare. Viom
årligende Gröna nyckeltalen redovisas för riksdagen i budgetpropositionen.att

Miljövårdsberedningen lämnade i januari 1998 första SOUrapporten
1998:15 Gröna nyckeltal. Hösten 1998 presenterades utvecklat ochettom
reviderat förslag i Gröna nyckeltal .för ekologiskt hållbarrapporten; ut-en
veckling SOU 1998: 170. I föreslog sjutton Gröna nyckeltalrapporten sam-
tidigt där aviserades vidare analys krävdes för utvecklaatt attsom en sex av

mångfald,dessa nyckeltal biologisk kemikalieanvändning, materialflöden, kon--
produktval, miljö i undervisningen/miljöskolor och miljöanpassadsumenternas

offentlig upphandling. områdennyckeltalDet nämnda iär presenterassom
denna De tidigare presenterade nyckeltalen redovisas kortfattat irapport. sam-
manfattningen för visa helheten. I denna har den totala uppsätt-att rapport
ningen nyckeltal strukturerats fåttoch delvis för tydligtattav om nya namn,
visa vad följer. Vårade förslag omfattar områdendärmed tolv tolv Gröna-
nyckeltal olika följer samhällsutvecklingen.sättsom

Miljövårdsberedningens ordförande har varit riksdagsledamot Jan
ÖvrigaBergqvist. ledamöter har varit generaldirektör Rolf Annerberg -sep-

Åsatember 1999 statskonsulent Domeij, biolog Stefan museichefEdman,
Désirée Edmar -augusti 1999, verkställande direktör Karin Jonsson, forsknings-
samordnare Kerstin Lövgren, generaldirektör Maria Norrfalk, universitetsrektor
Thomas Rosswall miljörevisoroch Marja Widell.

Från Miljövårdsberedningens kansli har Maria Delvin, Nilsexperterna
Höglund och Caroline Dickson kanslichef Siv Näslund deltagit i arbetetsamt
med detta betänkande.

Stockholm november 1999
Jan Bergqvist

/Siv Näslund
Maria Delvin
Nils Höglund
Caroline Dickson
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Sammanfattning ekologiskafölja denmedArbetet att-
mängdbyggerutvecklingen storen

svårt för icke-vilket detstatistik, gör
nyckeltalenGröna infor-tillägna sigsnabbtattexperter

fåtalmedmationen. Ett ettsystem
nyckeltal detföreslår Miljövårdsberedningen strategiska Gröna görTotalt

beslutsfat-områden allmänhet ochpå för möjligt förtolvnyckeltalGröna
överskådligt fåska enkelt ochbeslutsfattareochallmänhet atttare enatt

utvecklingenhuruvidaomställ-ekologiska uppfattningfölja denkunna om
håll önskvärd takt. Av-fö- går och ivårt dennai land. Iningen rättrapport

nyckeltalenGrönanyckel- med de ärreslås Gröna siktenoch presenteras
Övriga informationalltså denområden. nyckeltal kompletterafemtal att

håll.framtidigarepresenterades i annatrapport, tassomen
nyckel-Grönadenyckeltal Vi hoppasSOU 1998:170. Begreppet att

fåskabe- efterhandvåra i talenianvänds rapporter upp-sammasamma
mått in-dagensindikatorer. märksamhetbegreppettydelse somsom

därmed fung-ochflation, tillväxt m.m.
beslutför politiskaunderlagområden nvckel-där GrönaDe fem era som

ochbredarelivlii denna bidra tillföreslåstal och samtpresenteras gare,en
håll-ekologisktdetsakligare debattär:rapport om

mångfald samhället.baraBiologisk
föreslårvinyckeltalDeLivsmiljöer som-

nationellt,utvecklingenKemikalieanvändning ska spegla men
på-detockså bidra tillkunnaprodukter börfarliga kemiska deMängd-

inter-framgående medMaterialanvändning arbetet att ta
nyckeltal. IvedertagnanationelltmaterialomsättningTotal rap--

hurkortfattatredovisasMiljöanpassade inköp ävenporten
förhåller sig tillnyckeltalenprodukter Grönamiljömärkta de-Inköp av

miljökvalitetsmål beslutatsoffentligMiljöanpassad de avsomupp-
handling riksdagen.

arbetssättMiljöanpassade
nyckel-Grönavisar deVadMiljöutmärkelsenmedSkolor-

talenskola
tillförslagMiljövårdsberedningens

strategisktmed Gröna följ tolvär syftet nyckeltalVad Gröna er
områden.nyckeltal viktiga

illustrerarnyckeltalensamhällsutvecklingen TrefortsattaDen av
problemen.tillhållbar. bakomliggande orsakerMycketmåste ekologisktvara

beror imiljöproblemenför ochkrävs Utsläppenocharbete attengagemang
på samhälletshållbartekologiskt utsträckningomställningen till storaett stor

ochkemikaliermaterial,omsättningska lyckas. Församhälle mätaatt av
angelägetdärförpågåendeframgångarna arbete energi. Deti detta är att
energiomsätt-material- ocholika minskauppföljningssystembehövs av

ochhälso-till mindrebytaningenslag. samt



miljöpåverkande kemikalier, material Vi bedömer med de här valdaatt
och energislag. nyckeltalen fångathar strategiska ak-

Fem andra nyckeltal illustrerar och följer viktiga faktorertörer iatt
mått utsläppsnivåer tillståndeteller deras ekologiska omställning.
i miljön med koppling till fem viktiga Vi har valt ändra strukturenatt
miljöproblem: växthuseffekt, försur- för nyckeltalen jämfört vårmed tidi-
ning, övergödning, luftkvaliteten i förtät- förtydliga vad derapport attgare

och utarmning den biologiska följer. Därförorter har tidigareav namnen
mångfalden. presenterade tal ändrats i denna rap-

För komma till medrättaatt port.
miljöproblem krävs antal I remissomgången SOUatt ett stort av
aktörer i samhället börjar 1998:170 framkom vissa alternativaagera mer
milj Minskad miljöpåverkan förslag till utformning de därav pre-

förär alla. De måtten,senteradeett återför-förreste-ansvar oss t.ex.
rande fyra nyckeltalen speglar takten ingen näringsämnen till odlings-av
på denna ekologiska omställning hos mark.Vi har dock inte reviderat de ti-
viktiga såsomaktörer, allmänhet och digare presenterade nyckeltalen i an-
konsumenter, företagen, i den offent- avseende struktur ochännat namn
liga sektorn och i skolan. Mängden eftersom dessa redan presenterats av
möjliga mått inom detta område regeringenär i budgetproposition ochstor, nu
och nyckeltal skulle lätt kunna utvecklas inom Regeringskansliet.gruppen
utökas, vad gällert.ex. transport-
sektorn.



föreslår påMiljövårdsberedningens Gröna nyckeltal
områden:följande tolv

Energianvändning
energianvändningTotal

Energieffektivitet
för uppvärmningEl

påMått bakomliggande Materialanvändning
orsaker Total rialomsättnimate ng

Avfall till soptipp

Kemikalieanvändning
volymen hälso- ellerTotala

miljöfarliga kemikalier

Växthuseffekt
Utsläpp koldioxidav

Försurning
svaveldioxid till luftUtsläpp av

till luftUtsläpp kväveoxidav

Övergödning
Mått på utsläppsnivåer och Tillförsel fosfor till havavtillståndet i miljön till havI|lIförseI kväveav

Luftkvalitet i tätort
tätortsluftBensenhalt i

mångfaldBiologisk
mångfaldbiologiskLivsmiljöer för

skyddad skogAndel

färdsättmiljöanpassade
Andelen kollektiva transporter m.m.
Persontransporter med bil

inköpMiljöanpassade
miljömärkta produkterInköp av

offentligMiljöanpassadMått på omställningen hos upphandlingviktiga aktörer

näringsämnenKretslopp av
Återföring fosfor till odlingsmarkav

Miljöanpassade arbetssätt
Företag med miljöledningssystem
Skolor utmärkelsen Miljöskolamed



De Gröna nyckeltal tidigare delmålenDe skydd miljö, ef-tresom av
och föreslagits i fekrivapresenterats vändning ochre resursan

SOU 1998:170 är: hållbar vilka samman-
-Användning energi fattar hållbarbegreppet ekologisktsamt ut-av
energieffektivitet miljömålveckling Svenskaprop. 1997/
-El för uppvärmning utgångspunkten98: 145, för valetär
Utsläpp koldioxid Gröna nyckeltal. Vi har valt fo-attav av
-Bensenhält i luft såvälkusera miljöproblemen som
Utsläpp försurande strategiska faktorer bakomämnen problemenav

svaveldioxid och kväveoxider vilka kräver förändring i ekolo-en en
-Miljöanpassade färdsätt giskt hållbar riktning.
Företag med miljöledningssystem

EMAS och ISO 14001 fåNyckeltalen ska till antaletvara-
Avfall till soptippar
-Tillförsel kväve Miljövårdsberedningensoch fosfor till ambition ärav
haven hålla såantalet nyckeltalatt attnere
-Återföring fosfor i slam till överskådlig.uppsättningen blir Vi läm-av
odlingsmark förslag till på områ-nyckeltal tolvnar
-Andelen skyddad skog Viden. inte det inom över-tror att en

skådlig framtid möjligt väsentli-är att
Som troligen första fådet landet i värl- antalet Gröna nyckeltal utangen ner
den har regeringen Gröna områdenmycket viktiga förpresenterat att tappa
nyckeltal, vilket vårenskedde 1999 i pågåendesamhällets omställning.
anslutning till finansplanen och budget-
propositionen. Nyckeltalen ska enkla och lättavara-

Miljövårdsberedningen föreslår förståatt
regeringen år-fortsättningsvisävenatt

ligen redovisar utvecklingen de Olika användare har olika behovav av
Gröna vår-nyckeltalen till riksdagen i information. Beslutsfattare och all-
propositionen eller i budgetproposi- mänhet har behov kortfattad in-av en
tionen. formation för förståsnabbtatt sam-

Naturvårdsverket bör manhangen. GrönaDe nyckeltalenettges
övergripande årligaför den målgrupp.vänder sig till dennaansvar re-
dovisningen Påde Gröna nyckeltalen expertnivå finns djupare informa-av
till regeringen. tillgåtion via Naturvårds-att t.ex.

verkets med indikatorer försystem att
följa riksdagens miljökvalitetsmål.

Kriterier för val nyckeltalav
Nyckeltalen ska mätbara ochvar-

Nyckeltalen ska relevant möjliga följa i tidsseriersättett att-
förhållandenspegla strategiskaärsom

för omställningen till håll-ekologiskt viktigt gårDet talen följa iärett att att
bart samhälle. tidsserier och de inom rimlig tid kanatt

uppvisa förändringar. Talen ska kunna



utvecklasIndikatorernaför analyser den ekolo- ävenanvändas attmotav
för biolo-indexkaraktärsamhällsutvecklingen övertid.giska t.ex.vara av

mångfald.gisk
så långt valt nyckeltalmöj- Vi har,ijxvlsvlyckeltalenska som speg-som

utveckling i brett eko-bygga tillgänglig data samhälletslar ett:
vår föl-och metodlogiskt perspektiv,

modeller utveck-föreslå i huvudsak denyckel- jerUppdraget varithar att som
angelä-internationellt. Detutifrån vissa latsbefintlig statistik. För ärtal nu

följer dennyckeltalGrönanyckeltal dockföreslagna saknas attsta- get som
hållbarhetomställningen tillsådan ekologiskautveck-tistik idag, underärmen

väl-etablerasochframtid.ling inom Den mät-nära presenteras somen
ekonomiska ochFörsamla in kända begrepp.metod används för attsom

förhållanden finns det etable-måste socialavetenskaplig.data vara
mått, brutto-ochrade begrepp t.ex.

mått arbetslös-jämförelseinternationell nationalprodukt och
fåtal nyckeltal,het. EttSverige tidigt framme medär ettatt ut- sam-som

dimensionernaomfattar defåtal nyckeltal latstrategiskaveckla sätt treett
måste fås församverkaområdet.ekologiska inter-det Det att ensom

hållbar utveckling, finns inte idag.hittills varit in-nationella arbetet har
Miljövårdsberedningenpå heltäckanderiktat hitta systematt anser

kommande kanhållbar- det iför följa utvecklingen stegatt ettmotatt vara
mått förbefintligalämpligthet. tid har bl.a. EUUnder överatt sesenare

uppsättningbegränsadfå finnapåbörjat framarbete för attattett en
täcker in allaså nyckeltal samlatockså mindre antal nyckeltal, treett som

hållbarhetsbeg-dimensionernakallade Headline Indicators av-
liknarrubrikindikatorer. arbeteDetta reppet.

våra nyckeltal.
iurvalsmetoder användsOlika

de internationella och nationellaolika
pågår utvecklaarbeten för attsom

ekologiska dimen-indikatorer för den
hållbarhetsbegreppet. Detsionen av

heltäckandeingen enkel ochfinns
sigmetod för välja störreutatt envare
fåtal Grönamängd indikatorer eller ett

denUnderlag förnyckeltal. mätaatt
Valetindikatorn saknas i regel.ideala

kompromiss befintligt data-blir dären
får indikatornunderlag huravgöra ut-

internationella utveck-formas. Den
indi-kan siktlingen sägas mot

följerövergripandekatorer sam-som
miljöpåverkan och mänsk-band mellan

resursutnyttjande.liga aktiviteter, t.ex.



De Grönatolv nvckeltalen återanvändas,istället ska material-ras
återvinnas eller energiutvinnas. Reger-

Mått på bakomliggande ingen har beslutat förbudorsa- de-motom
ker ponering brännbartutsorteratav av-

från årfall 2002 och organisktav av-
-Energianvändning från årfall 2005.

påNyckeltalet mäts sätt:tre
den totala energianvändningen -Kemikalieanvändning-

TWh/år Nyckeltalet mäts som:
energieffektiviteten, mängden klassificerat hälso- ellerattgenom re-- -

latera energianvändningen till brutto- miljöfarliga kemiska produkter som
nationalprodukten Sverige tillverkar och importerar ton/

mängden för uppvärmning bo- år.och Petroleumbaseradeav person-
städer TWh/åroch lokaler bränslen exkluderas i nyckeltalet.

Samhällets användning energi be- årUnder 1998 tillfördes det svenskaav
lastar miljön, och den därförbör ef- samhället 32 miljoner hälso- el-tonca

såfektiviseras långt möjligt. ler miljöfarliga kemiska produkter, för-som
Utvecklingen visar energi- den mängden bränslen.att utom stora

användningen blivit effektivare, Det 2.8motsvarar tonmen ca per person.
den totala energianvändningen årFör 1996 mängden 2,7att trots tonvar per

detta inte minskat tiden. Det be- Utvecklingenöver under periodenperson.
påbl.a. har 1996 till 1998 visar uppgång,större vil-attror reser mer, en

bostäder och använder fler elektriska ken kan förklaras periodens hög-av
konjunktur.apparater.

Elanvändningen har ökat under Enligt regeringens kemikalie-
de decennierna. riktlinjer bör användningensenaste ämnenav

har allvarliga eller negativa kro-som
°Materialanvändning niska effekter upphöra, och ämnen

tvåNyckeltalet långlivademäts sätt: och lagrasär i le-som upp
mängden årligenmaterial till- vande organismer bör inte förekommasom-

förs samhället årton/person och i förs marknaden.utvaror som
mängden avfall ton/år.till soptipp-

Mått på utsläppsnivåer och till-
ståndetMaterial såbör användas effektivt i miljön

möjligt. För materialomsättningensom
beräknas statistik finnas vå-framme -Växthuseffekt

2000 för serie år. Nyckeltalet mätsren en av som:
Utvecklingen för mängden mängden koldioxid Sverige släp-av- som-

fall visar den mängd ton/årdepone-att utsom per
på tipp frånminskat 6,0 miljo-ras ca

år 1994 till 4,8 miljoner Koldioxid den volymsmässi vikti-ton ärtonner ca
år 1997. Riksdagen har beslutat frånväxthusgasen mänskligatt gaste

delar det avfall depone-stora av som

10



vårt resande.ökandefrämstvisarUtvecklingenverksamhet. att p.g.a.
från arbetsfordonutsläppenVidare harhalv-koldioxidutsläppen nästanav

betydelsesjöfart haftoch änberoende störreår 1970, främstsedanerats
målEttförst uppskattat. ärpå energieffektivisering, strukturom- att ut-nytt

minskaskväveoxider skasläppenindustrisektornvandling samt ut- avav
år jämfört2005tillår 40På medkärnkraften.byggnad procentsenareav

år 1995.medtrend utsläp-ökandedock avensyns
pen.

Övergödningåtagit sigharEU att gemen-
tvåpånyckeltal sätt:Detta mätsmed 8minska utsläppen procentsamt

omgivande havfosfor till-tillförselfrån års1990år 2012 räknattill avsenast
ton/årnivå.

omgivande havtill-tillförsel kväveav
ton/år-Försurning

tvånyckeltalDetta sätt:mäts
tillfosfor lederochmycket kväveluftsvaveldioxid till Förutsläpp av-

vilketsjöar och havövergödnington/år av
mångfalden.biologiskapåverkar dentill luftkväveoxiderutsläpp av-

frånutsläppberorBelastningenton/år tra-
jordbruk och avloppsvatten.fik,

vi-nyckeltaletUtvecklingenomfat-idagutsläppFörsurande avger
fosfor till haventillförselnalltframföreffektertande negativa att avsar

1980-taletminskade i slutetvattendragensjöarna,skogsmarken, menav
någotårpå har ökatdenhargrundvattnet. Dessutomoch ut- att senare

ökadekväveTillförselnigen.kul-medfört skadorsläppen un-stora av
Hel-1990-talet.första halvanderturföremål byggnader.och av

målsingforskommissionens ärnyckeltalet vi- ut-Utvecklingen attav
iminska med 50skasläppensvaveldioxid mins- procentutsläppenattsar av

Östersjön. uppnåtts,målet har inteDetoch utsläp-kat med drygt 80 procent
målregeringensinte helleroch15-25kväveoxider med attompro-pen av

till havetutsläppen kväveminskaRiks-åren och 1995.1985mellan avcent
Ålands med 40havsödermål svavelutsläp-för procenttidigaredagens om

års nivå.från 1995räknatminskning80med procents un-pen
till 2000 harperioden 1980der upp-

i-Luftkvalitet tätortreningsteknik,nåtts bättrebl.a. genom
Nyckeltaletsvavelinnehåll i olja och mätsminskat över- som:

mikro-tätortsluftimål halten bensengång från olja till el. Ett är attnytt -
vinter-luftkubikmetersvaveldioxidsvenska utsläppende somgram perav

halvårsmedelvärdeytterligare 25medtill luft ska minska
med 1995år 20l0jämförttillprocent

påverkarvåraiLuftkvaliteten tätorterårs nivå.
skadar djur,hälsa ochmänniskors väx-mål kväveoxiderförTidigare
Generellt harkulturvärden.ochundermed 30 settminskningmed terprocent

väsentligt förbättratsnåddes luftkvaliteteninte,19951980 tillperioden un-
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der de decennierna, det skyddad mark. Dessutomsenaste skyd-men avses
finns fortfarande rad problem dad skog i s.k. domänreservat.atten
lösa. Halten bensen mått årenMellan 1990 ochett 1996ger
luftkvaliteten i Bensentätorter. ökade andelenär skyddad skog med 1,2ett
cancerframkallande bildas frånämne procentenheter 2,5 till 3,6som procent.
vid förbränning främst bensin. Riks- Regeringen målhar 250 000av attsom
dagen har beslutat utsläppen hektar skogsmark bör skyddadeatt av vara
cancerframkallande ska halv-ämnen och 25 000naturreservatsom m.m. ca

årtill 2005 jämfört med utsläp- hektar biotopskyddsobjekt. Omeras som
år 1995. detta uppnås ökar andelen skyddadpen

Utvecklingen talet visar skog till 5 årsI 1999näraattav procent.
bensenhalten har minskat under vårproposition1990- beviljades ytterligare
talet, främst beroende på minskad till markinköp. Cirka 80resurser pro-
bensenhalt i bensin och katalytisk den idag skyddade skogencentav- av
gasrening bensindrivna personbilar. finns i det fjällnära området.

nivånMen bensen i tätortsluft fort-är
farande lågrisknivådenöver In-som

Mått påstitutet för omställningenmiljömedicin angivit hossom
långtidsmedelvärde. viktiga aktörer

mångfaldBiologisk -Miljöanpassade färdsätt
Nyckeltalet på tvåmäts Nyckeltalet på tvåsätt: mäts sätt:

index beräknat på vissa förut- andelett färdsträckan till frånochav- -
sättningar i fyra viktiga livsmiljöer arbete och skola årligen tillgörssom
skog, sjöar, odlingslandskap, hav fots, cykel eller kollektivasom per genom
följs varje år transportmedel årprocent per

andelen skyddad årligskog antalet fordonskilometer med bilsom an-- -
del den produktiva skogsmarken kilometer årochav per person
även andelen skyddad skog intesom

fjällnära skogutgör i nyckel- Vägtrafiken den källanär tillstörstaanges
talet. luftföroreningar och buller, särskilt i

tätorterna.
Behovet bevarande och skydd Utvecklingen nyckeltalet vi-av av av
den biologiska mångfalden i andelen miljöanpassadenämns färd-attsar
flera de miljökvalitetsmål be- till arbetet ligger relativtsätt oföränd-av som
slutats riksdagen. Statistik för de 20 under periodenratav procentca
olika förutsättningar i livsmiljön Skog 1978 till 1996 vårtoch bilåkandeatt

ioch viss utsträckning Odlingslandskap har ökat de decennierna.senaste
beräknas finnas framme i början av

Övrigår 2000. statistik bedöms fin-
framme till århösten 2000.nas

Det med skyddadsom avses
skog enligt Miljöbalkenär skog i na-
tionalparker, och biotop-naturreservat

12



1985 och 1991,mellanminskadeinköp-Miljöanpassade men
År 1995ökat.sedan dess harpå två denNyckeltalet sätt:mäts att
allttredjedelåterfördesmiljö-konsumtionenvärdet pro-avca enavav-

påhamnadeducerat slam. Resteni samhälletoch tjänstermärkta varor
slammycketvisar hurdeponi. Taletårochkr personper

ochgränsvärdenklararupphandlingaroffentligavärdet de uppsattasomav-
fram-odlingsmark.återförs till Imiljöhänsyn kronori detvilka tas somper

medfinnas möjlighetdettiden kanår att
återföra andrafosforteknikernya

ocksådå kanbety- mätas.harMiljöanpassade inköp sättstor som
miljöanpassadedelse för att merge

arbetssätt-Miljöanpassadepånaturresurseffektivaoch varor
tvåNyckeltalet sätt:mätsmarknaden.

miljöledningssystemföretag mednyckeltalet vi-Utvecklingen av -
årföretagantalmiljö-utbudetinköpen ochatt peravsar

Miljöskolautmärkelsenskolor medSveri-kraftigt.har ökatmärkta varor -
årantal skolormiljö-1998köptekonsumenter perges

kronorför 2 400märkta perCavaror
påverkar miljönproduktertiodubb- Företagensvilket innebär nära enperson,

årli-Genomsin livstid.under heladåling 1995 beloppetjämfört med attvar
företagantalfölja det ärNyckeltalet250 kronor somgenperson.ca per
miljölednings-enligtcertifieradefrån miljömärkning-bygger statistik

ISO 14001 kanEMAS ellerSIS-miljömärkningsorganisationerna systemen
miljö-integreringnäringslivetsSvenskaSvanen EU-blomman,och av

frågorna verksamheteni mätas.Miljövalnaturskyddsföreningen Bra
det skerUtvecklingen visarårår 1995 ochoch MellanKRAV. att

antalet fö-ökningkontinuerligmiljömärkta1998 antaletökade avenpro-
miljöledningssystem.harfråndukter l 850marknaden retag somca

liten delbaradocktill Det ännuär4 050. avenca
har in-företagtotala antaletoffentliga detandelenUppgifter somom

sådana.förtmiljöhän-vilka detupphandlingari tas
ekologiskaår Kunskapfrån och medfinnasberäknas sam-omsyn

måste tidigt i skolornasinmanhang2000.
antaletföljaundervisning. Genom att

Miljöskolafått utmärkelsenskolornäringsämnen-Kretslopp somav
kriterier, kan sko-SkolverketsenligtNyckeltalet mäts som:

miljöfrågorna iintegreringårli-från lornasfosfor slammängden avsom-
utmärkel-verksamheten Förstagöd-återförs odlingsmark mätas.till somgen
år 2000.underberäknas kommaton/årsel sen

börnäringsämnenkretsloppSlutna av
och land.mellan stadskapas

vi-nyckeltaletUtvecklingen av
frånåterföringen fosfor slamatt avsar
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bak-1 Uppdraget och
grund

Genom tilläggsdirektiv den 26 januari ingen förslag sjutton Gröna nyckel-
1995 regeringen Miljövårdsbered- ital Gröna nyckeltal förgav rapporten
ningen 1968:AJ löpande ekologiskt hållbar utveckling,o som upp- en
drag utreda, formulera föreslåochatt SOU 1998: 170. Förslagen i dessa rap-

åtgärderkonkreta hållbarför utgår från regeringens defini-en sam- porter
hällsutveckling. tion hållbarhet.ekologisk Talen ärav

I regeringens skrivelse till riks- valda främst för regeringen till riks-att
dagen 1997/98: 13 Ekologisk hållbar- dagen ska kunna redovisa samhälls-
het, indikatorer för ekologisktatt utvecklingen ekologisktanges perspek-ettur
hållbar utveckling ska utarbetas och tiv.
redovisas till riksdagen indika- På områdensamt att elva fanns Gröna

inte bör fler pådeäntorerna att nyckeltal framtagna och kundevara presen-
enkelt informativtoch visarsättett iut- SOU 1998:170. Somteras rapporten

vecklingen hållbarhet.ekologisk förstamot EU-land och troligen för-som
Vidare indikatorerna böratt land itas världen, har regeringenanges sta pre-
fram utifrån befintlig såstatistik och Gröna nyckeltal i den ekono-senterat
långt möjligt samordnas med indika- vårpropositionenmiska prop. 1998/

används i andra länder.torer 99: 100. Regeringen har där tagitsom upp
I regeringens skrivelse Håll- Miljövårdsberedningens förslag

bara Sverige 1998/99:5, elvaatt nyckeltal och redovisat regering-anges
uppföljningssystem för arbetet med bedömning framtidaatt utveck-ens av
ställa Sverige till håll-ekologisktett lingsmöjligheter. Regeringenom attangav
bart samhälle bör utvecklas. Dessutom det angeläget Grönaär nyckeltalatt

det i skrivelsen att utarbetas indikatoreranges förgenom mätaen attsom
årli uppföljning med antal nyckel-ett utvecklingen ekologiskt håll-g mot ett
tal kan omställningsprocessen eko- bartmot samhälle. Regeringen valde iatt

hållbarhetlogisk följ över- finansplanen redovisa fem Miljö-as upp en av
gripande nivå. vårdsberedningens utvecklade förslag

I början 1998 presenterade till nyckeltal; Användning energi,av av
Miljövårdsberedningen första för-ett Utsläpp försurande Utsläppämnen,av
slag till Gröna nyckeltal Gröna koldioxid, Bensenhalt i luft, samtav
nyckeltal indikatorer för eko- Tillförsel kväveett och fosfor till ha-av-
logiskt hållbart samhälle, SOU Regeringen redovis-attven. angav
1998:15. Rapporten remitterades till ningen kan förstaett steg motses som

50-tal instanser. Förslagen vidare-ett spegla andra samhälleliga dimen-att
utvecklades och reviderades bak- sionermot den ekonomiska. bilagaän I fem
grund remissynpunktema och i slu- till finansplanen redogörs kortfattat förav

1998 överlämnades tilltet övårdsberedningensMiljav samtliga elvareger-
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tidigare föreslagna fånyckeltal. Vidare framFör Gröna nyckeltalatt
de Gröna nyckeltalen ska bästa speglar utvecklingensättattangavs som

områdenkomplement till efterfrågadedet dessaettses som sys- sex
indikatorer Naturvårds-med beredningen påförslag lämpligatem som

verket frånutvecklar för följa miljö- nyckeltal berördanärmastatt upp myn-
kvalitetsmålen. Naturvårdsverket,digheter. Dessa är

budgetpropositionenI 1999/ Kemikalieinspektionen, Statistiska
2000:1, bilaga centralbyrån,20, har regeringen Konsumentverket, Skol-pre-

nyckeltal verket och Delegationen för ekologisktsenterat ettsom av reger-
ingens instrument för följa hållbardet upphandling, Myndighe-EKU.över-att
gripande målet för det miljöpolitiska och delegationens förslag remit-ternas
arbetet. övergripande målDetta beredningenterades till 57 instan-är att av
till generation kunna lämna Den 23 augusti 1999 diskutera-nästa över ser.

samhälle där de miljö- des förslagen vid remissmöte medett stora ett
problemen frånlösta. Regeringen forskare ochär representanteranger myn-

alla nyckeltalen beskriver digheter, näringslivet, intresseorgani-att ut-en
veckling i samhället inom sationer Någraangelägna och kommuner. instan-
områden för miljön. Utvecklingen har inkommit med skriftligaav ser syn-
nyckeltal och regeringen punkter. Framkomna synpunkter redo-är en process
kommer därför fortsätta arbetet visas kortfattat under varje nyckeltal.att
med vidareutveckla nyckeltalen dennaI har samtligaatt rapport

regelbundet för riksda- nyckeltal strukturerats och isamt att stort gettsavser
Gröna nyckeltal. för tydligt visa vad depresentera attgen nya namn

finansplanen påtalar VårtI följer. förslag omfattar därmedreger-
ingen områdennyckeltalen kan användas för tolv tolv nyckeltal däratt -
vägledning politiska beslut följeroch olika utvecklingensätt mot ettav som
underlag för samhällsdebatt hållbartekologiskt samhälle.samma
sätt de ekonomiska nyckeltalen. internationella medDet arbetetsom
Nyckeltalet total energianvändning utveckla indikatorer inne iärtas att en

exempel nyckeltalens aktiv fas där förslagöverenskomnaettupp som om
koppling till ekonomisk utveckling. s.k. Headline Indicators eller rubrik-
Enligt budgetpropositionen på EU-nivåstuderar indikatorer kan tänkas
regeringen årmöjligheten i fram- i slutetkomma 2000. Arbetetäven att av
tiden för vissa rubrikindikatorer vårtmed liknarpresentera prognoser ar-

talen. bete med de Gröna nyckeltalen. Olikaav
Miljövårdsberedningen föreslog inriktningar har studerats och beskrivs

i SOU 1998:170 sjutton i dennarapporten rapport.
nyckeltal, fortsatt analysattmen en
krävdes för utveckla nyckeltalatt sex

dessa. Detta gällde för biologiskav
mångfald, kemikalieanvändning, mate-
rialflöden, konsumenternas produktval,

imiljö undervisningen/miljöskolor och
miljöanpassad offentlig upphandling.
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hållbartEkologiskt2
Grönasamhälle och

nyckeltal

regerings-flera propositioner ochI regeringens skrivelseperspektiv. I
årenförklaringar de betonas Hållbara1998/99:5 Sverige,senaste anges

förklaras Sveriges inriktningoch målenövergripande för eko-demot ettatt
hållbar utveckling.ekologiskt En- lång-hållbart samhällelogiskt är atten

bedömning i proposi-ligt regeringens miljön och människorssiktigt skydda
miljömål 1997/tionen Svenska prop. jordenshälsa, användaatt resurser

målet miljö-98: 145 lösa de nå hållbar försörj-är effektivt ochstoraatt att en
frågorna inom generation, dvs. till målnå dessa krävsning. För attatten

föreslåsår propositionen2020-2025. I mångfaldoch be-kretsloppnaturens
miljömål.15 nationella människans behovoch att avvaras

framhåller iRegeringen och i fram-kan tillgodosespropo- nuresurser
hållbarsitionen ekologiskt tiden.ut-att en

veckling utmaning för hela det framgångarna i detär För mätaatten
samhället och detsvenska pågående arbetet ekologisktytterstatt ettmot

fråga omfattande omställ- hållbartär samhälle behövs uppföljnings-ettom
samhällets olikaningsarbete där olika slag.systemsys- av

distribution ochför produktion, beskrivning innebördenEntem av
måste förändras.konsumtion Avse- hållbarekologisktbegreppet ut-av

resursförbrukningenende såväl skri-gör veckling finns i regeringensreger-
nåbedömningen föringen den håll-till riksdagen Ekologiskvelseatt att

hållbar utveckling globalt krävs 1997/98: 3 ibarhet regskr. lenen som pro-
effektivisering.avsevärd Begreppet miljömål.positionen Svenska Det är

faktor i sammanhanget10 kan det definition vi har haftdenna ut-ge som
påsignal vilken storlek effekti- gångspunkt vid valet nyckeltal.omen av

visering i längre tids-krävs ettsom
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huvud-isammanfattashållbar utveckling treekologisktBegreppet
följande:mål enligtformulerassom

skadaskaföroreningar inteutsläppenmiljön innebärSkyddet att avav
eller brytaförmågaöverskridaellerhälsa emotmänniskans taattnaturens

sådantpåanvändas sättskaförekommandeNaturligtdem. ämnen ettner
miljö-ochNaturfrämmande hälso-kretsloppennaturligade värnas.att

biologiskamiljön. Denförekomma ipå sikt intebörskadliga ämnen
skyddas.kulturmiljöervärdefullaochmångfalden ska bevaras

produktions-långsiktigaekosystemenshållbar innebärförsörjningEn att
påbaserasförsörjningenmöjligt skaSå långtmåste säkras.förmåga som

betyderDetförnybaranyttjandehållbart attlångsiktigt resurser.ett av
med vilkentaktöverskrida denlångsiktigt kan natu-användningen inte

skakretslopp. Viåtervinnas imaterial börochskapar attresursernyaren
kontinuerligtoch strävaförnyelsebaramed ickehushållavidare resurser

förnybara ersättningar.efter

andraochanvändning energianvändning innebäreffektiv natur-En att av
energiFlödenadag.den imycket effektivarebli ärkan än avresurser

utveck-hållbarmedförenligaså dematerial kan begränsasoch äratt en
därförskaoch investeringarteknikutvecklingSamhällsplanering,ling.

ochresurssnåla produkterpåockså inriktas processer:

17



3 Val Gröna nyckeltalav

Våra utgångspunkter3.1Vårt ochuppdrag finna fåtalär att ett
kriteriernyckeltal följer samhällets utveck-som

ling ekologisk hållbarhet. Detmot är Nedan redovisas Miljövårds-
angeläget Gröna nyckeltalattnu beredningenssom viktigaste utgångspunk-

följer den ekologiska omställningen till vid valet Gröna nyckeltalter av
hållbarhet och etableraspresenteras

välkända begrepp.som N yckeltalen påska relevant sättett-Några remissinstanser på-har förhållandenspegla strategiskaärsom
talat behovet nyckeltal för helaav for omställningen till ekologisktett
hållbarhetsbreppet. För ekonomiska bart samhälle
och förhållandensociala finns det eta-
blerade begrepp mått,och brut-t.ex. De regeringen definierade, del-tre, av
tonationalprodukt måttoch på arbets- målen skydd miljö, effektivareav re-
löshet. fåtalEtt nyckeltal, på ettsom hållbarsursanvändning och försörjning
samlat omfattar desätt dimensionertre utgångspunkt förär valet Grönaav

måste fås samverka förattsom en nyckeltal. Vi har valt fokusera påatt
hållbar utveckling, finns inte idag. I såväl miljöproblemen strategiskasom
Storbritannien har de sammanställt faktorer bakom problemen vilka krä-
mått för de ekonomiska, sociala och förändring i håll-ekologisktver en en
ekologiska dimensionerna i förslagett bar riktning.
på sammanlagt 150 indikatorer. Ur
dessa har 14 lyfts fram så kal-som Nyckeltalen fåska till antaletvara-lade rubrikindikatorer. Det finns även

internationellt forskningssamarbeteett Miljövårdsberedningens ambition är
med revidera nuvarande ekono-att hålla antalet sånyckeltalatt attnere
miska måttoch sociala i syfte finnaatt uppsättningen blir överskådlig. Vi läm-

fåtal indikatorer rättvi-ett som mer förslag till pånyckeltal områ-tolvnar
sande följer utvecklingen hållbar-mot den.
het.

Miljövårdsberedningen anser Nyckeltalen ska enkla och lättavara-det i kommande kanatt ett steg förståvara att
lämpligt befintliga måttöver föratt se ga

finna begränsad uppsättningatt en Olika användare har olika behov av
nyckeltal samlat täcker in alla tresom information. Beslutsfattare och all-
dimensionerna hållbarhetsbe-av mänhet har behov kortfattad in-av en
greppet. formation för snabbt förståatt sam-

manhangen. De Gröna nyckeltalen
vänder sig till denna målgrupp.
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de modellerföljer i huvudsakmätbara ochskaNyckeltalen tur somvar-
internationellt. OECDutvecklatsfölja i tidsseriermöjliga ut-att

l990-taleti börjanvecklade enav
miljörapporterin med hjälpförgår i modellföljaviktigt talenDet är attatt g

PSR-modellenkallad,indikatorerrimlig tid kanoch de inomtidsserier att av
baserad orsakssam-Modellenförändringar. Talen ska kunnauppvisa är

orsakarsamhällets behovekolo- band, därför analyser denanvändas av
tillstånd ipåverkan skaparövertid.samhällsutvecklingengiska ettsom

åtgärder.krävermiljön, vilket
miljöbyrån,Europeiska EEA,så långt möj-Nyckeltalen ska som-

ividareutvecklat modellenpå tillgänglig harligt bygga data en
DPSlR-modelleng Medkedjalängre -

på-forcesdrivkrafter Drivingföreslå nyckel-Uppdraget har varit att som
tillståndet iStateutifrån verkar Pressurestatistik. vissatal befintlig För

konsekvenser Imp-vilketstatistik miljön,föreslagna nyckeltal saknas ger
hälsa ellerför människorsidag utveckling inom actsunderär t.ex.men en

mångfal-biologiskadenutarmningframtid. mätmetodDennära avsom an-
åtgärder Responsemåste Samhälletvänds för den.samla in dataatt vara

såväl drivkrafterriktaskanvetenskaplig. mot som
påverkansfaktorerna eller konse-mot

olika kvenserna.I de internationella och nationella
vår illustrerarstrukturpågår Iarbeten för utveckla treatt avsom

tillbakomliggande orsakerindikatorer nyckeltalenolika urvalsmeto-används
och miljö-Utsläppenproblemen D.der. Det finns och heltäck-ingen enkel

utsträckningfåtal iande problemen berormetod för välja storatt ut ett
omsättningGröna samhälletsideala indikatomnyckeltal. Den mate-stora av

energi. där-kemikalier och Detsaknas rial,i kompro- ärregel. Valet blir en
material- ochminskamiss där för angelägetoftabefintligt dataunderlag att

till min-fäller energiomsättningen bytaUtvecklingen inter-avgörandet. samt
miljöpåverkande kemi-hälso ellerdresiktkannationellt sägas emot

energislag. Femmaterial ochföljer kalier,övergripandeindikatorer som
utsläppsnivåernyckeltalmiljöpåverkan och andra mätersamband mellan

medtillståndet miljön PSI,ielleraktiviteter,mänskliga resursut-t.ex.
miljöproblemtill fem viktigagår kopplingUtvecklingennyttjande. även mot

försurning, övergöd-växthuseffekt,förindexkaraktärindikatorer t.ex.av -
ochluftkvaliteten ining,mångfald. tätorterbiologisk ut-

mångfal-biologiskaarmning denav
den.

medtillkommaFör rättaatt
Gröna krävsde miljöproblemenVad visar3.2 ett stortatt an-

börjarsamhällettal aktörer inyckeltalen agera mer
miljöpåverkanMinskadmiljMiljövårdsberedningens förslag till

resterandeför alla. Deär ett ansvarstrategisktnyckeltal följer tolvGröna
taktennyckeltalen speglarfyraområden vårt struk-valviktiga och av
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denna ekologiska omställning R hos strategiska val. överskåd-Inomver en
allmänhet och konsumenter, hos före- lig framtid går det inte väsentligenatt

i den offentliga fåsektorn och i antalet Gröna nyckeltal,tagen, utanner
skolan R. Mängden möjliga tal här mycket viktiga områdenär iatt tappa

och denna nyckeltal pågåendesamhällets omställning. Jstor äm-grupp av
skulle lätt kunna utökas vad gäl- förelser kan med de ekonomiskagörast.ex.
ler transportsektorn. Vi bedömer nyckeltalen. årDet 50 hittaatt tog attca

med de fångathär valda nyckeltalen uppgiftersätt att aggregera om pro-
in de strategiska aktörer och föl- duktionen till enda tal, bruttonatio-att ett
jer viktiga faktorer i deras ekologiska nalprodukten, BNP. Fortfarande redo-
omställning. åretsvisas i finansplan jämte BNP

utgångspunktviktigEn tiotal måttandra förär den eko-ävenatt ett
talen ska till antalet, vilket krä- nomiska dimensionen.vara

Miljövårdsberedningen föreslår påGröna nyckeltal följande tolv
områden

Energianvändning
Total energianvändning Energieffektivitet
EI för uppvärmning

Mått på bakomliggande Materialanvändning
orsaker Total materialomsättni ng

Avfall till soptipp

Kemikalieanvändning
Totala volymen hälso- eller miljöfarliga kemikalier

Växthuseffekt
Utsläpp koldioxidav

Försurning
Utsläpp svaveldioxid till luftav
Utsläpp kväveoxid till luftav

ÖvergödningMått på utsläppsrivåer och tillförsel fosfor till havavtillståndet i miljön ñllförsel kväve till havav

Luftkvalitet i tätort
Bensenhalt i tätortsluft

mångfaldBiologisk
Livsmiljöer för mångfaldbiologisk
Andel skyddad skog

Miljöanpassade färdsätt
Andelen kollektiva transporter m.m.
Persontransporter imed bil

Mlliöanpassade inköp
Inköp miljömärkta produkterav

Mått på omställningen hos Miljöanpassad offentlig upphandling
viktiga aktörer

Kretslopp näringsämnenavÅterföring fosfor till odlingsmarkav

Miljöanpassade arbetssätt
Företag med miljöledningssystem
Skolor med utmärkelsen Miljöskola
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uppföljningsmått hartill medkoppling arbetetNyckeltalens I3.3
intematio-följt denindikatorarbete Naturvårdsverketcentraltannat

DPSIR-modellen.sk.vedertagnanellt
3.2.avsnittiförklarandeSe textSvenskapropositionregeringensI orsaks-fokuserarmodellDennahåll-Miljöpolitik förmiljömål ett- föreslåsIndikatoremasambanden. re-1451997/98:prop.bart Sverige pre-

årlig indikatorrapport samtidovisas enmiljökvalitets-nationella15senteras
internet.önsk-vilkenmål klargörmålf Dessa

förslagMiljövårdsberedningensuppnåvi börmiljönikvalitetvärd som välkompletterarnyckeltaltill GrönamedsambandIgeneration.inom en uppföljningssys-Naturvårdsverketspresenterademiljömålspropositionen
natio-fåtalmedVårt förslag etttem.preli-1998majNaturvårdsverket i ett

allmän-tillsyftarnyckeltal attnella gedessauppföljningförminärt system av beslutsfattareoch utanriksdaghet,uppföljningssystemmål5. medArbetet
uppfattningförstaexpertkunskap, enbeslu-riksdagen1999aprilför de i av utveck-ekologiskahuruvida denomfortsatt.miljökvalitetsmålen, hartade tillräckligihåll ochgår rättlingenpresenterade Na-1999septemberI uppföljnings-Naturvårdsverketstakt.vida-medturvårdsverket rapporten infonna-omfattandesystem mergermedSystemförslag;reutvecklade
tillfrämstsigriktarochtion personeruppfölj-nationellförindikatorer

området. Isakkunskapharsomdennamiljökvalitetsmålen. Ining av samlad kun-alldessutomfinnsbasenmålvarjeföreslås för ett ur-rapport uppgifterhundratusentalsmedskapbildskaindikatorerval ge ensomav miljö-miljötillståndet ochmåttellerkonsekven-vilkamiljön,tillståndet iav forskning,frånfaktorerpåverkandepå-får, hurmiljöförändringarnaser statistikofficiellmiljöövervakning,bakomliggandeochverkansfaktorer
vi hurbeskrivernedanfigurenIm.m.åtgär-hurochutvecklasdrivkrafter
miljö-övrigtillförhåller signyckeltalennivå.nationellpåder vidtas

övervakning.NaturvårdsverketsmedSyftet
ochregeringenriksdag,arbete är att ge

infor-myndigheternamålansvaride ga
riktningirniljöutvecklingenmation om

inkluderarmålen. Sammantagetmot
uppföljningssystemNaturvårdsverkets

Flertaletindikatorer.olika200 avca Grönadenyckel-GrönaövårdsberedningensMilj nyckeltalen
ellerindikatorerdessaingår blandtal

övervägda,listorblandmedfinns indikatorarbeteövrigt Leindikatorer.inte ochi nuläget Naturvårdsverketupptagna hosmen sektorsmyndigbetermiljövårdsar-viktigtfångaFör att upp
specifikatillknutetinte ärbete som

forskningfrånunderlagettotaladetNatur-redovisarmiljökvalitetsmål, statistikoch m.m.nyckeltal.Grönasamtligavårdsverket



De Gröna nyckeltalen framtagnaär för talen och de femton mil jökvalitetsmå-
följa de övergripande målenatt för len. De Gröna nyckeltal ingår isom

ekologiskt hållbar utveckling. De hari Mått på omställningen hosgruppen
många fall direkta kopplingar till miljö- viktiga aktörer, speglar åtgärder som
kvalitetsmålen. Det finns också många behöver genomföras i det pågående
indirekta kopplingar. För arbetetatt ekologisk hållbarhet.ge en upp- mot
fattning helheten redovisar vi i åtgärderDessaom nödvändigaär fören att
tablå nedan översiktligt de direkta miljökvalitetsmålen ska kunnamer uppfyl-
kopplingama mellan de Gröna nyckel- las.

Gröna nyckeltal Miljökvalitetsmålen

Mått på bakomliggande
faktorer
Energianvändning Begränsad klimatpåverkan

Bara naturlig försurning
Säker strålmiljö

Materialanvändning Begränsad klimatpåverkan
Grundvatten god kvalitetav
God bebyggd miljö
Giftfri miljö

Kemikalieanvändning Giftfri miljö
Grundvatten god kvalitetav

Mått på utsläppsnivåer och
miljötillstånd
växthuseffekt Begränsad klimatpåverkan

Försurning Bara naturlig försurning
Levande skogar
Levande sjöar och vattendragÖvergödning Ingen övergödni ng
Havi balans levandesamt kust och skärgård

Luftkvalitet i tätort Frisk luft
Giftfri miljö

Biologisk mångfald Levande skogar
Levande sjöar och vattendrag
Havi balans levandesamt kust och skärgård
Myllrande våtmarker
Ett rikt odlingslandskap

Mått på omställningen hos
viktiga aktörer
Miljöanpassade färdsätt Begränsad klimatpåverkan

Frisk luft
God bebyggd miljö
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö

Kretslopp näringsämnen Riktav odlingslandskap

Miljöanpassade inköp Indirekt koppling till flertalet miljömål
Miljöanpassade arbetssätt Indirekt koppling till flertalet miljömål
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4 Internationellt

Miljövårdsberedningens4.1 flera länder formulerahar börjatom
överväganden förslag. Vi kan konstatera Sverigeatt

långtligger framme i arbetet med attsåDär möjligt det angelägetär är att
utveckla indikatorer. Andra länder somha internationellt överenskomna
har förslagmedpresenterat rapporternyckeltal för möjliggöra internatio-att

fåtaltill nyckeltal blandärett annatnella jämförelser. Det har dock visat
Storbritannien och Tyskland. Vi trorsig förmetoderna urvaletatt av

det viktigt förslag kommeräratt attnyckeltalen olika i interna-deutser
På såfram, används och sprids. sätttionella och nationella på-arbeten som

kan problemen fokuseras och de-engår. Det finns inget enkelt och heltäck-
gång.batt ikommaande för fåtalväljasätt att ut ett

nyckeltal något såska speglasom Metoder för strukturera4.1.1 attomfattande och komplext ekolo-som indikatorergiskt hållbar utveckling.
Även förekommerDet flera olika metodermiljöproblemen oftaom

för strukturera nyckeltal. Inget sättattgränsöverskridandeär kan de vara
nödvändigtvis bättre det andra,är änolika aktuella och eller mindremer

de har alla sina för- och nackdelar. Detakuta i skilda länder. Försurningen är
dessutom möjligt kombinera fleraärexempelvis attproblem i Sverigeett stort

metoderna med varandra. Valvåra markförhållanden,grund av avav
metod ofta beroende vilket syfteärmedan Sverige inte har avsamma pro-

måloch nyckeltalen har. Detblem vattentillgång tremed och van-vatten-
ligaste metoderna sammanfattaskankvalitet många andra länder.som
enligt följande:Även många de indikatorerom av som

utvecklas internationellt kommer haatt
indelningEn i kategorier och intres-i de flesta sårelevans länder behöver

seområden bedöms intressantaenskiltvarje land komplettera prio-och som
områ-följa. Efter viktigaurvalutifrån attritera sina eller mindre avmer

den, väljs indikatorer följerförhållanden. framhålls ut-unika Detta som
på såvecklingen rättvisande sättockså i ettFN:s arbete med indikatorer

mång-möjligt. Exempel: biologiskhållbarför utveckling. Vi har den sommot
fald, klimatförändring, resursanvänd-bakgrunden studerat internationella
ning, med eller flera indikatorer förorganisationer och enskilda länders en

områ-varje vanligtDet ärförslag till attnyckeltal. grupp.
beståendedena sammanfattas indexiInget enskilt land har be-ännu

underliggandede nyckeltalen i varjeslutat sig för uppsättning nyckeltal aven
för hållbarekologiskt utveckling, även grupp
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finnas för varje problemflera indikatorer kopp- helstellerEn tre mansom
anspråkmål. vill Modellenolika belysa.las direkt till Ex- görtyper av

beskriva linjärt orsakssamband,koldioxidutsläpp relaterasempel: att ettsom
problemen komplexautsläppsbegränsandetill bestämt änärett mermen

några fåbeskrivas imål, användningen vad kaneller av en resurs som
nyckeltal.kopplat till faktor 10 begreppet.

Olika syften med4.1.2indelning i tänkt orsak-ver-En en
indikatorermänsklig aktivitet dri-kan kedja, där

problem.och skapar Dettaett miljönyckel-kunna ställa olikaFörver att
tillstånd i elleri sin naturentur ett viktigttal i relation till varandra detärger
tillståndet behöveri samhället. Det syfte medkänna till grundläggandese- att

Åtgär-åtgärder.förändrasdan pågårolika projekttalen. Degenom runtsom
mänsklig aktivitet vilketder är övriga världen hari Europa ochsom en om

påverkar modell harkedjan. Denna syfte, bör där-olika karaktär och och
kommission förflera varianter. FN:s åtanke.iför klassificeras med det För

hållbar OECDutveckling CSD och olikaförenkla jämförelser kan deatt
modellen DSR respek-har benämnt tvånyckeltalsprojekten delas i grup-

stårFörkortningarna förtive PSR. per:
Driving Force, State och Re-

respektive Eressure, Statespons syftar tillIndikatorerA att varasom
snarlikaoch Respons och är mått utvecklingendetaljeradevaran- mer

bytt Pressuredra. FN/CSD har mot falli miljön och i vissa dessutomsom
för bättre kunnaDriving Force att hållbarhets-täcka in helaattavser

ekonomiskabeskriva de sociala och inter-har det arbetats medbegreppet,
hållbarhetsbegreppet.idimensionerna nationellt sedan Rio. I denna grupp

Force bättreDrivingTermen återfinns Naturvårdsverkets arbeteger
förståelse drivkraft inteför att deför uppföljningenmeden en- system av

håll-negativt förbart behöver miljökvalitetsmålen i Sve-nationellavara en
Miljöbyrån,Europeiskabar utveckling. också FN/CSD:s för-rige. finnsHär

medvidareutvecklat tankenEEA, har vilket för tillfället omfattar 134slag
DPSIRfnågot längre kedja, kallad innehållerindikatorer. förslagDettaen

exempel enligt SR-modellenEtt är: hållbar-indikatorer täcker helasom
farligt avfall P,genererande hetsbereppet.av an-

påverkat farligtdel mark ärsom av
påavfall slutligen satsningS och indikatorerDen andraB gruppen av

avfallshanteringbättre R. få-lyfter framde förenklatär ettsom
mått övergripandeför spegla dental att

metoderna redovisade härDe ärtre utvecklingen. Med förenklat attmenas
inte Orsak och verkanproblem.utan varjeför visa detaljeristället att om

svåra påapplicera allakedjorna är att miljöområde, så väljs möjligt in-om en
hållbarhetsbegreppeüdimensionerna i på strategisktdikator sättettsom

också defini-Metoden mång-biologiskspeglar till exempelpergenererar
tion antal nyckeltal. Det skaett stort indikatorerfald. andraDenna grupp av
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förFörslaget närva-indikatorer. ärfått "Head-internationellthar namnet
utvärderings-test-ochiinnerandebenämndaIndicators härline ensom

Blanddeltar.flera länderi vilkenfasnyckel-Grönarubrikindikatorer. De
för-tagit framFinlandhar etti dennahör hemmatalen annatgrupp.

uppföljningsindika-nationellaslag till
överblickInternationell4.2 vil-FN/CSD,medsamarbeteitorer

FN/1999.höstenskaket presenterasinten-närvarandeförbedrivsDet ett
uppsättningberäknarCSD att enmed indikatorerutvecklingsarbetesivt

årfinnasskafärdigbehandlade talhållbarhet enbart,både ekologiskför
2001.hållbarhetsbegreppetoch för hela

viktigtDet poängtera attär attnivå.nationelleuropeisk ochglobal,
nyckeltal skaurvalFN/CSD:s sesavuppdateringsarbetepågårDessutom

förmalloch ingenidéunderlagettFlera somförslag.redan framtagna rap-av
Skillnader ianvända.alla naturtyperattkom-till indikatorerförslagmedporter

förhållan-nationellaskildaandraochde-underpresenterasatt senaremer
mångaanpassningden kräver avavårlen 1999.av

talen.föreslagnadebeskrivningföljerHär aven
ekolo-FN/CSD:sExempelnyckeltals-några internationelladeav

grundvattenreser-nyckeltalgiska ärunderförslag presenterats senaresom
land-capita,vattenkonsumtion perefter ver,år. kategoriserasprojektVarje

ökenspridning,påverkadeområden avochmetodvilken använts omsom
bekämpningsmedelanvändning avrubrik-klassasnyckeltalen kan som
hållbar användningjordbruket,inom avavslu-Kapitletindikatorer inte.eller

bergsområden, föränd-inaturresurserjämfö-sammanfattandemedtas en
skogsområden, andel hotaderinglik-med avnyckeltalenrelse Grönadeav

områden. utgif-skyddadeandelarter.fram inter-tagitsnyckeltalnande som
utveck-forskning ochgår tillter somnationellt.

utsläppbioteknik, växt-ling inom av
utsläppkväve,håll- utsläppför husgaser,kommission4.2.1 FN:s avav

ozonnedbryt-konsumtionsvavel,utvecklingbar av
återan-ochåtervinningande ämnen,hållbar utveck-kommission förFN:s

koncentrationeravfall,vändning avavSustainableling Commission on hushållsavfalliföroreningar tätorter,föreslagitharDevelopment, CSD en far-ochimportcapita, export avperi fyra katego-indikatoreruppsättning
för-kemikalierantal äravfall,ligt sominstitutio-ekonomiska,sociala,rier - fosforochkvävetillförselbjudna, avnyckeltal. Nyck-ekologiskanella och

avfalls-utgifter förtill kustvatten samtenligt FN:sstruktureradeeltalen är
hantering understruknaDen textenförslagetDSR-kedja och att meravser deliknarnyckeltaltillförslagär somhållbarhets-heladetaljerat täcka

uppmärk-FN/CSDnyckeltalen.GrönaFN/CSDharTotaltbegreppet. utar-
miljö-utvärderingi ävensammar enhållbarförindikatorerbetat 134 ut-
fram-intressantmärkta som envarorindika-54sin helhet,veckling i varav

tida indikator.ekologiskakategorinfaller inomtorer
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Några de länder och finns drygt 70 indikatorertestar inomav som
utvärderar FN/CSD:s förslag påpekar OECD:s kallat OECD Coresystem

det saknas vissa områden böratt Set of Environmental Indicazors.som
följas med nyckeltal. Exempel på Indikatorerna struktureradeär enligtupp
sådana områden be-är PSR-modellen och indeladetransporter, iär
folkningens medvetenhet hållbaroch miljöproblemområden finns inomsom
användning begränsade de kategorierna näringssektorer,natur- treav

Vidare har flera miljöproblem ochresurser. test- Dess-naturresurser.av
länderna haft problem fåmed fram någrafinns generella indikatoreratt utom
tillförlitliga dataunderlag vilket resul- inte hänförs till specifika problem-som

i de inte hittat bra indikatorer områden.terat OECD:satt uppsättning av
på områden specificeradeär i indikatorer fortfarandeär undersom ut-
FN/CSD:s Någralista. problem- veckling, och har för avsiktav attman
områdena har varit hantering gif- successivt påfylla med indi-av nya
tiga kemikalier och hantering far- katorer.av
ligt avfall. De näringssektorer ingårsom

energi, trafik, skogär och jordbruk. De
4.2.2 Världsbanken miljöproblem ingår klimatför-ärsom

ändring, föitunning ozonskiktet, för-Världsbanken årpresenterade 1997 av
surning, övergödning, toxiskasamlat arbete ämnen,med globala indi-ett
tätortskvalitet, biologisk mångfald/katorer syftar till visa hurattsom ut-
landskap och avfall. Devecklingen går de internationella naturresursermot

ingårmålen. skog, fiskär ochvatten,som
mark/land.Världsbankens arbete inklude-

identifieradeDe indikatorernaindikatorer för social, ekonomiskrar
ocksådelas in i kort- lång-respektiveoch ekologisk utveckling. årsI 1998

siktiga. Med kortsiktiga indikatorerupplaga indikatorarbetet har deav
sådana kan börjaekologiska användaindikatorerna 9blivit fler. avses man

direkt, där data med acceptabel kvali-Världsbanken har delat indi-upp
finns tillgängligt. Långsiktigakatorerna på miljöområdet teti 13 områ-

indikatorer sådanaden. är bättreFör och dessa områ-vart ut-ett somav
trycker det vill ha på,den finns mellan två och indika- man svar mensex
för vilka det i dag inte finnstorer.° tillräckligt
dataunderlag."

OECD4.2.3
EU-kommissionens4.2.4Miljöindikatorer publicerades av expertgruppOECD första gången år 1994, med

På EU-nivå har arbetet intensifieratssyftet indikatorerna ska verk-att vara
under 1999 och förslagför till indika-följa miljöarbete etttyg ochatt upp

skamiljöåtgärder till Ministerrå-i OECD:s torermedlems- presenteras
dets i Helsingfors,länder. decembermöte
1999. Det europeiska arbetet,Indikatorerna ledsavseddaär att som

EU-kommissionen, har delvis sindetaljerad bildpresentera avänen mer
utgångspunkt i det faktumvad de Gröna enskildanyckeltalen Totalt attgör.
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miljöbyrån4.2.5 Europeiskaländer, bl.a. Sverige, börjat utveckla
Påfåtal rubrikindikatorer. EU-kom-ett miljöbyrånEuropeiska EEA presen-

initiativ skapadesmissionen expert-en miljötillstånds-terade i juni 1999 sin
bestående representantergrupp av Miljön vid sekel-i Europarapport

från DGXI, Eurostat och Europeiska skiftet. I beskriver EEArapporten en
Miljöbyrån, frånEEA, deltagaresamt gårkommande underrapport som
Sverige och de övriga medlemsländ- arbetsnamnet EU-miljösignaler.

Expertgruppen har lagt fram etterna. kommer använda indika-Rapporten att
första fåtal såförslag till kalladeett årligenredskap för visatorer attsom
rubrikindikatorer. Indikatorema syftar miljöområdetutvecklingen i Europa.
till kommunikationsredskapatt ettvara Dessa indikatorer avser ge en mer
och uppmärksamma de viktigasteatt frekvent övervakning framsteg ochav
miljöproblemen och riktar sig till EU:s hållbartrender utveckling imot en
beslutsfattare så väl allmänhet.som miljö-Europa och komplettera de
De innehållernuvarande förslaget tio tillståndsrapporter ska levereraEEA
områden vik-ärsom gruppen anser år.fjärde EU-miljösignaler be-vart
tiga följa. tioDessa är:att står i 60 indikatorernuläget av som

påsig ekologiskakoncentrerar den
°Klimatförändring utvecklingen och syftar till att vara
Luftkvalitet heltäckande. DPSIR-modellEEA:s
-Tätortsområden används arbetsmetod. U-miljö-Esom
Vattenkvalitet hav sjöoch signaler beräknas färdiga sentvara
-Vattentillgång år 1999.
-Ömtåli våtmarkerekosystem kust,ga
och bergsområden ministerrådetNordiska4.2.6

Natur mångfaldoch biologisk ministerrå-Inom för Nordiskaramen-Markanvändning det arbetar de nordiska länderna med
Kemikalier indikatorer till del baserasstorsom-Resursanvändning avfalloch ocksåOECD:s det finnsMensystem.

skillnader beror harattsom manområdevarje vill haFör gruppen en indikatorerna för speglaanpassat att
tvåindikator. I nuläget formulerar man förhållanden speciella i Nor-ärsomindikatorer. En idealindikator för vil- den. milj öindikatorer NordiskaDe somken saknas idag, och indika-data en ministerrådet redovisar i rapporten,

kan redovisas med befintligtor som of theIndicators of the State Env-
statistik och kan användassom som the Nordic Countries,ironment in
mått påpekartillsvidare. Gruppen att håller uppdateras och skaatt pre-områdendeval vill följa inteav man år Syftetunder 1999.senteras senarestatistiktillgångbör i nuläget,styras av med beskriv-ärrapporten att ge enoch statistik kan behöva framatt tasny tillståndetning i miljön i de nord-avför kunna redovisa den idealaatt iska länderna behovoch pekaatt
indikatom. Förslaget finns redovisat i förändring i samhället.avsin helhet i bilaga Miljöindikatorema indeladeär

enligt s.k. PSR-kedjan. varjeden För
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indikator bedömning huru- effektivt skydda miljön. Igörs är atten av rap-
vida utvecklingen positiv, litenloför- tidigarehar indi-presenteradeär porten
ändrad, negativ. flesta reviderats. Strategineller För de katorer omfattar

påindikatorer redovisas bedöm- förslag indikatorerdenna 150 14ca varav
ning för varje land. Förutom rubrikindikatorer. Storbritannienärseparat
indelningen i PSR-kedjan, delas strukturerar sina indikatorer enligt mo-

områdenindikatorerna för-in i dellen innebär nyckeltal kopp-attsom som
mål.surning och klimatförändring, vilket las till Indikatorema är äm-ett

OECD:s modell. Totalt nade alla dimensionernatäckamotsvarar att tre
områden hållbarhetsbegreppet,finns det 13 indika- i medoch 45 dels

många någraheltäckande indikatorer delsoch medtorer attsom avser vara
2alltså fåoch inte rubrikindikatorer. rubrikindikatorer.utplockade

Tanken indikatorerna skaär att pre-
4.2-.7 Tyskland tvåårligen dem tredjevartsenteras av

år år,femte syftetoch ärvartTyskland förslaghar resp.presenterat ett
de ska öka medvetenhetenattniomed nationella rubrikindikatorer. genom
förmedla huruvidainformationattIndikatorema följutvalda inom andeär om

går hållbartutvecklingen mot ettmiljöornråden: klimat, luft, mark, sam-sex
hälle. Indikatorema ska använd-resurser. varanatur, vatten,
bara och informativa för näringslivet,
i kommuner och för allmänheten. In-Klimat- utsläpp koldioxidav

Storbritan-ärtressant att notera att-Luft- svaveldioxid, kväve-utsläpp av
inien ekologisk anpassning dentaroxider, ammoniak och flyktiga uppor-

offentliga medvetenhetverksamheten,ganiska VOCämnen
hållbar utveckling i skolor och nä--Mark- daglig ökning markyta omav som

miljöfrågorringslivet itäcks bostäder, infrastruktur engagemangav
indikatorer i den större uppsätt-somm.m.

nyckeltal.ningenareal ekologiskt prioriterade-Natur-
områden

föreslår följandeStorbritannien 14kvävebelastning i vattendrag,-Vatten-
rubrikindikatorer:andel vattendrag uppfyllersom
-B NPvissa kemiska krav
-Investeringar i offentliga sektorn, i-Resurser- energiproduktivitet, dvs.
näringslivet den privataoch sfä-BNP relaterat till energikonsumtio-

råmaterialproduktivitet, ren.nen,samt
befolkningen i ål-Andel arbetsfördvs.BNP relaterat till användningen av
harder arbete.råmaterialicke-fömyelsebara somav

Befolkningens utbildning kvali-och
Storbritannien års ålder4.2.8 fikationer vid 19

Befolkningens förväntad livslängdmajI 1999 presenterade miljödeparte-
olämpliga-Hem bedöms bo-som somi Storbritannien Amentet rapporten

städerQuality Of LifeBetter strategya- °Nivå brottslighetfor Sustainable Development thein
Utsläpp växthusgaseravhuvudmålenUK. Ett med strateginav

28



indikatorerrubrikindikatorer. DessaluftföroreningarmeddagarAntal
påsyfte och byggerdelvishargränsvärdenaöver samma

nyckeltalen.de GrönaidéTrafik väg somsamma
utgångs-Exempelgodkändmed bra eller-Floder vatten- gemensamma

enklaskalltalenpunkter ärkvalitet att vara
baseradeochförstå, till antaletfåglarvildaPopulation attav

rubrikindika-statistik.beñntli Atttidigare be-byggdabostäderNya g
få antalettillskall gör attbyggd mark torerna vara

jämförelsein.täckas Enallt inte kanavfallshanteringAvfallsmängd och
omfat-ochmed flermed system mer

Sammanfattande4.3 denna begräns-därtande indikatorer
jämförelse missvisande.såledesblirinte finnsning

iindikatorernaredovisadeDePå översiktlig jäm-finnssidanästa en
EU-kom-kolumnandratabellens ärMiljövårdsberedning-förelse mellan

förslagmissionens expertgrupps somtill Grönatolv förslagsamtligaens
idag.frammöjligaär att tanågra nyckeltal ansernyckeltal de manoch av

ii sin helhetredovisatfinnsFörslagetjäm-internationellt. Detagits framsom
bilagaförelser här ärgörs gentemotsom

sådana definierasnyckeltal somsom
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Nyckeltal hos EU-kommissionens Tyskland,expertgrupp,
Storbritannien Sverigeoch

tabellen baseras på förslag under utveckling

Miljövårdsberedningens EU-kommisionens Miljöbarometer Headline
Gröna nyckeltal förslag till Headline Tyskland lndicators

Indicators Storbritannien
Energianvändning Energitillgångprimary Energianvändning
totalt och relaterat till BNP supply relaterat till BNPenergy
samtel lör uppvärmning

Materialanvändning Volym avfall till deponi Hesursproduktivitet Totalav
total materialomsättning idealindikator Total råvarumaterial avfallsmängd
TMR avfall tillsamt soptipp Material RequiremenIMFt relaterat till BNP och tillmängd

deponi
Kemikalieanvändning Ett med avseende giftighet
totala volymen hälso-eller påviktat index användning
miljöfarliga kemikalier kemikalierav
Växthuseffekt Utsläpp växthusgaser, Utsläpp Utsläppav av av
utsläpp koldioxid index de koldioxidtreav koldioxidav gaserna

C02, CH4,N20
Försurning Utsläpp luftföroreningar- Utsläpp Antal dagar medav av
utsläpp till luft S02 VOCs, so,samt NOX,NHa luftföroreningar-SO-av luftföroreningar
utsläpp till luft NOX NOx,NH3,VOCsav övergränsvärdena2,
Luftkvalitet i tätort eller antal dagar med
bensenhalt i tätortsluft luftföroreningaröver

gränsvärden vid vissa
mätplatser

Övergödning Sjö: andel vattendrag Kvävebelastni isom ng
tillförsel fosfor och kväve klarar EU och nationellakrav vattendragav
till hav eller N och P koncentrationer

i större floder
Hav: Eutrofieringsindex av
kväve och fosfor till
kustomráden och haven

Biologisk mångfald Andel skyddat område Areal ekologiskt Population avlivsmiljöer för biologisk enligt NATURA 2000 prioriterade vilda fåglar
mångfald andelensamt områden index pá
skyddad skog artmángfald
Miljöanpassaie färdsätt Passagerar km med bil Vägtrafik i
andel kollektiva transporter engelska mil

tillarbete/skola, antalsamtm.m
km med bil innevånareper

åroch

Miljöanpassade inköp
inköp miljömärktaprodukter,av

miljöanpassad offentligsamt
upphandling

Kretslopp av
näringsämnen áterföring av
fosfor till odlingsmark

Miljöanpassade arbetsätt
skolor med utmärkelsen
Miljöskola, företagsamt med
miljöledningssystem30



övårdsberedning-
örslag GrönatillWg

pplpeltali

föreslåskapitelI detta och presente- Livsmiljöindex-Skog,parat som
nyckeltal följandeGröna Livsmiljöindex-Hav ochras om- etc. samman-

råden: övergripande Livsmiljö-slagna till ett
mångfald.biologiskindex för

mångfaldBiologisk
Utvecklingen5.1.2Livsmiljöer för biologisk-

mångfald Naturvårdsverket vidhar närmare
Materialanvändning tillgängligt data-undersökning av

Total materialomsättning återstårunderlag, arbete för- sett att
Kemikalieanvändning få fram behövs förde data attatt som

Mängd farliga kemiska produkter på utveckling nyckeltalet.visa- aven
Miljöanpassade inköp framUtveckling nyckeltalet kan tasav

Inköp miljömärkta produkterav för livsmiljön Skog och sannorlikt-
Miljöanpassad offentlig också eller delvis för livsmiljönhelt- --upphandling Odlingslandskap till den februari1

Miljöanpassade arbetssätt år Statistik för livsmiljöerna2000.
Skolor med utmärkelsen kunna fin-Sjöar och beräknas- Hav

Miljöskola år 2000.framme till höstennas

Miljövårdsberedningens5.1.3
Nyckeltal5.1 för biologisk överväganden.

mångfald
Sverige finns omkring 50 000I arter

och djur. det gäller vissaNärväxterav5.1.1 Miljövårdsberedningens främst och lavar,artgrupper, mossorförslag så artrikt denSverige välär tro-som
ÅtskilligaMiljövårdsberedningen föreslår föl- inompiska regnskogen. arter

mått nyckeltal för biologiskjande delardessa har betydandesom avgrupper
mångfald bestånd di-sitt europeiska här. Den

rekta orsaken till trängsatt arter un-
mångfaldjöer för biologisk flesta falldan och försvinner i deäri

kyddad redo-skog tidigare deras livsmiljöer förändras elleratt-
Ö SOU 1998:170 förstörs.

Naturvårdsverket har presente-
livsmiljöer framTalet tas förslag för i nyckeltalom genom rat tre att ett

i index och ihop valdamäta vägaatt mångfalden.ett Vi harfölja den biologiska
förutsättningar för överlev-arternas dessa förslag och kon-övervägtnoga

fyra olika livsmiljöerna Skog,nad i de svårtdet väljaär ettstaterat att att
Odlingslandskap, Sjöar och Hav. mått rättvist speglarsättettsom

bådeDessa redovisasnaturtyper mång-biologiskautvecklingen dense- av
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falden i landet. Det finns ingen bild det blivit bättre eller sämrenatur- av om
återgereller den behöva in i all under-trängatyp art utan attsom ensam

måttkomplexa verkligheten. liggande information.Det
mång- föreslårvalt Livsmiljöer för biologisk Vi nyckeltalet redo-att-

fald bådebedömer vi den bästa visas indexett sammansattger som-
täckningen för följa bevarandet för livsmiljöuppdelade måtten,de olikaatt av

mångfald. VåraSveriges biologiska index föroch ochsom som anges var
överväganden förslagenavseende miljötyperna skogslandskap,re- en av
dovisas i följande. våtmarkerdet odlingslandskap, sjöar och

respektive havsmiljö. Redovisningen
Livsmiljäe/Qför biologisk mångfald kan i diagram.ochgöras ett samma

mått utgår frånVi har efter överväganden valt nyckel- Varje referens-ett
mångfaldtalet livsmiljöer för biologisk fåvärde, troligen 100, för att samma

redovisat i form index. måttDetta vikt. referensvärdet inverterasIav
sånyckeltal speglar viktiga förutsätt- med negativ inverkan mins-att t.ex.

ningar för bevarande den biologiska syrefriakad areal bottnar ökar värdetav
mångfalden Påverkasi Sverige. för- indexet Livsmiljö hav. Genom att

så mångfal-utsättningarna förändras redovisa de olika livsmiljöernaäven
i positiv negativ riktning. förståden eller för sig bör det bli lättare attvar

Nyckeltalet fokus viktigahar kom- nyckeltalet analysera föränd-och att
mång-miljön föri biologisk ringar. olika mil jötypernaDe bör ävenponenter

fald i fyra strategiskt valda livsmiljöer. särredovisas, därför i detatt samman-
Vi föreslagit förhållandethar tidigare nyckeltalet lagda nyckeltalet kan det-

uppståAndel skyddad skog. Talet positiv utvecklingmäts att ettsom aven
måttandel skyddad skog produktiv negativi miljötyp döljsav en av en

måttskogsmark, fjällnära och icke fjällnära iutveckling ett annat en an-av
skog.. nyckeltalet behöver, förDet miljö.att nan

bredd i begreppet biologisk föreslagna nyckeltaletsMed detstörrege
mångfald, kompletteras med konstruktion möjligtdetär ärett att att
nyckeltal flera vikti vid förändra uppsättningenbehovmäter natur-som ga av

mått. framtidaEventuella tillägg för-typer. av
Riktningen för-nyckeltalets utsättningar angelägna attsom anses

ändring informationen följa miljötyptill- under bör möjligtutgör om en om
ståndet mång- åtföljasför landets biologiska tillägg under de förandraav
fald. Vid för- livsmiljöerbehov analys vad alla vikt vidattav av ge samma

påändringen beror finns sammanvägningen.storen
tillgåmängd information i underla- och miljötypernaFöratt var en av

förhållandetill nyckeltalen. Skog, Odlingslandskap, Sjöar/våt-Dettaget
informationsmängder förlo- marker väljs mått.Hav,att stora samt tre

mått utifråni det sammanlagda indexet, inte Dessa dagens kunskapär ärras
unikt för Livsmiljö förnyckeltalet bio- och tillgängliga data, vikti förutsätt-ga

mångfald.logisk Bruttonationalpro- ningar för bevarande den biologiskaav
Ävenmångfaldendukten, och konsumentprisindex i den miljön. radär en

fårandra exempel där andra liggeröverväganden bakommottagaren en
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Naturvårdsverket,ingåendeNaturvårdsverkets utelämnatsval trotsavav
biologiskamått betydelse för dendessbl.a. olika samhällssektorer storaatt

våtmarker be-ingå- mångfalden. Avseendehar tydlig relation till valdaen
Naturvårdsverket eftermått. mått för dömerVarje valt över-ende är att

datatillgången underlagetpåverkbart, dvs. det ärär attsyn avvara genom
våtmarkerså tills-åtgärder bristfälligtmöjligt förändrabeslut och ävenattatt

i nyckeltalet.vidare bör utelämnasutveckling nyckel-en avogynnsam
Naturvårdsverketföreslårsådana åtgärder Därförtalet. Exempel är att

ingår blandåtgär- våtmarker tillsvidare intekrav vid skogsskötsel och olika
Naturvårdsverketsmåtten.Vi delarder försurningen och övergöd-mot

förutsättningar för bio-bedömningningen i sjöar och hav. att
våt-mångfald fjällmiljön ochlogisk iälvar harAndelen reglerade

sånyckeltaletmått. Måt- införas imarker börtänkbartövervägts ettsom
möjligt.riks- detdock med nuvarande ärtet snartanses

för hurNedan redogörs Natur-dagsbeslut kvarvarandede storaom
vårdsverket avseende möj-sådan litenoreglerade älvarna visa resonerat

fåsvårigheter frammåttförändring ligheter ochtiden andraöver attatt
viktiga för-för följarelevanta datahar valts för livsmiljön Sjöar. att

mång-biologiskautsättningar för den
mått föreslåsFöljande för de fyra börjantillgängliga ifalden. kan finnas

livsmiljöernaTecknet + anger år bearbetning2000 av ma-genomavpositiv negativ inver-och - anger från beslutadebefintliga ellerterial
mångfalden.kan den biologiska Underlagetmiljöövervakningssystem.

Naturvårdsverketframhar tagits avSKOG: förekomst död ved +,av remissomgång gjordesefter den somförekomst skoggammal +,av Miljövårdsbered-förslag.samtligaavlövinslag +. meddärför delat underlagetningen har
fåförinstanserberördanärmast att

ODLINGSLANDSKAP: ogödslade synpunkterderas synpunkter. Deras
förekomstoch hagmarkerängs- +, ihar arbetats in texten.

tvåsmåvatten hektarmindre änav
iförekomst gamla lövträd+, av bedömning data-Bakgrund och av

odlingsmarker +. underlag
måtten för miljötypenUnderlag för alla

SJÖAR: försurningsläget -, bearbetningar hämtasskog kan efter
övergödningsläget -. från riksskogstaxeringen. Denna tax-

många de-bedrivits underering har
syrefriaHAV: bottnar -, cennier.

övergödningssituationen ostörda-, i olikadöd vedFörekomst av
grunda bottnar +. nedbrytningsstadier bety-är storav

mångfald,biologiskaför skogensdelse
förutsättningarna förKunskapen insekter,om framförallt vedlevande svam-

mångfald idagbiologisk i fjällmiljön är dödMängdenlavar och mossor.par,
såbitvis den harosäker att naturtypen uppvisar betydandehektarved enper

33



variation landet. Möjligheterna i LIM-projektet kommeröver utgöraatt att un-
fåden bakgrunden rättvisande derlaget för den samordnade miljö-mot ett

mått mång-perspektivet biologisk övervakningen i odlingslandskapet.ur
fald undersöks för Naturvårdsverketnärvarande. har lagt uppdragut

Förekomst gammal skog till Miljödatacenter i Kiruna förär attav
mycket betydelsefullt för den biolo- kvalitetsgranska befintliga databaser.

mångfalden.giska Möjligheterna ArtDatabanken det olyckligtatt attanser
definiera andel gammal skog använda LIM-projektet underlagsom som

årskog äldre 150 i de nordligare eftersom detta inte alls kanän sägas re-
årregionerna och äldre 130 i de Sverige.hela kanän Datapresentera

södra regionerna undersöks därför bli missvisandeNa- varför jord-av
turvårdsverket. Skogsstyrelsen har i bmksstatistiken bör utvecklas istället.

miljökvalitetsmåletarbetet med småvattenLe- Arealen bör föl-deanser
vande skogar föreslagit definitio- jas via fjärranalys. Jordbruksverket äratt

gammal skog skog äldre tveksamma till referensområdenavadär ännen
år Sverige,120 i årsödra 140 i i LIM-projektet den biolo-sägersamt om

Sverige. mångfaldengiska i hela landet. Denorra
såvälLövdominerad skog framför LIM-projektet kanske haratt

inslag lövträd i barrskog den bästa statistik finns för till-ärsom av av som
mångfaldenvärde för den biologiska fället. planeras inDenna kort ersättas

gåroch olika miljöövervakningensMestsätt.att ange av program-
relevant för mångfal- områdeden biologiska Landskap. En väl genomtänkt
den andelen skog med given löv- uppföljning hagmarksin-ochär ängs-en av

Naturvårdsverketandel. föreslår venteringen bör god uppfattningatt ge en
måttet ska andelen förändring.skoganges som om
med lövandel 40 ogödslade och hag-Deöver ängs-procent.en

måttDetta har dock visat sig markerna kanske derepresenterarvara
mycket stabilt under de 15 viktigaste miljöerna i odlingslandskapetsenaste
åren, varför fortsatt utvecklingsarbete det biologiskgäller bevarandenär av

måttetsbehövs för mångfald.öka rörlighet. Statistik finns deöveratt area-
Skogsstyrelsen hari arbetet med miljö- ler ogödslade och hagmarkerängs-
kvalitetsmålet fått MångaLevande skogar före- miljöstöd. mindre bru-som
slagit andel lövrik skog följs. kare söker intedock stöd varföratt un-

Enligt Naturvårdsverket någotderlaget blir missvisande. Upp-ger
jordbruksstatistiknuvarande inget till- gifter andel och eventuella föränd-om

fredsställande måttenunderlag till för ringar tiden kan hämtasöver även ur
miljötypen odlingslandskap. I stället det nämnda LIM-projektet.ovan

frånbedömer de data kan hämtas Jordbruksverket miljöstödenatt attanser
områdende etablerades i för den hävdade, ogödslade ochängs-som sam-

band med uppdraget följa effek- hagmarken kan komplettera uppgif-att
det livsmedelspolitiska beslu- LIM-projektet.terna ternaav ur

år så1992, det kallade LIM-pro- Inslaget småvatten 0a-itet av
såväljektet. Effekterna omfattar lingslandskapet det mycketär ävenna-
områdenkultunniljön. Dessa viktigt för bevarandet hela dennatur- som av
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då detantal sjöarviktmångfald, för mäts, ärbiologiskalandskapstyps stor
Naturvårdsverket, relevantenligtfåglar kräldjur. Ratio-framförallt och mer

sådantsjöyta.försurad Ettfölja1900-talet harnaliseringar under hela att
kombi-mått framinneburit kansmåvattnen kraftigt redu- tasatt genom en

modellering ochochNaturvårs- nation fältdatamåste, enligtDetcerats. av
sjöyta idagförsuradvisar andelenverket, undersökas närmare atttyp-om

sjöytan.den totala10områdena LIM-projektet tillräck-i är procent avger
arealeniFiskeriverket instämmerförändringar.lig information dessa attom

sjöar. Deantalsjöyta bättresmåvatten framkan är änArealen även tas ser
mått kalkadedenLantmäteriverkets databaser. även gärna ettgenom

följa ökadkunnaförmiljö- arealenframförJordbruksverket attatt om
mins-direktsjöyta berorförsuradgod upplysningstödsstatistiken avenger

kalkning.kadvissnyanläggning vilket kan geom
Övergödningen sjöar ochsmåvatten.information inslaget avom av

vattenmiljöntillvattendrag lederlövträden, oftagamlaDe atten-
måtto blirså sjötypeniförändrasstående, odlingslandskapet ska-i attsamt

ekosystemetnäringsrik ochmångaförviktiga livsmiljöer växt- attmerpar
ändras. Artsamman-dettaforskning hartidsoch djurarter. Senare genom

delsjö beror tillsättningen iSverigei södravisat dessa träd stor avatt en
Övergödningennäringshalt.också sjönsviktig funktion förhar varmeren

dåidagproblemfått tidigare änhär al-skogsbundna störreettarter som en
vattenreningsverkutbyggnadengamla löv-ternativ miljö i avsaknad avav

fosfor.bl.a.utsläppenminskatLIM-träd i skogslandskapet. Förutom av
frånpåverkan jordbruket,Dock hartypområdena enligtdet, Natur-kan

näringsläckage, ökatvårdsverket, finnas möjligheter att senaregenom
underlagdetaljeradetid. Sammafrån Riksskogstaxeringenshämta data som
inte försjöar finnsför försurade över-databaser. Jordbruksverket saknar en

föreslåsMåttet Na-gödda sjöar.gammaltprecisering vad är ett avsomav
fosforhaltenturvårdsverket byggaträdenträd kriterier föroch andra att
arealviktasflodmynningarnabio- imått odlingslandskapetsett somger

avrinningsområdesaktuelltmedmångfald.logiska yta.
flodmynningarnaFosforhalten i mätsför-livsmiljön sjöAvseende är

till omgi-tillförselnkontinuerligtdet hotetsumingen största ytvatt-mot som
måttet kaninnebärvilketvande havmångfald. Genom be-biologiska attnens

årligen. ArtDatabankenframidagkalkningsinsatsertydande ett tas an-ges
mått dis-sådant mycketuppehållande vid- ärförsvar för kunna att ettatt ser

mångadå kraftigtmångfalden. kutabelt bl.a. över-makthålla viktigasteden
ifrån sig mycketgödda sjöar släpperpåverkar naturligtvisKalkningen sta-

fosfor.liteförsumingsläget. Trotstistiken rörande
våtmarkerFörekomst är000 sjöaridag cirka 17 ettkalkning är av

landska-svenskainslag i dentypisktmänskliga aktivite-försurade genom
denbevarandetviktigt förochsjöar inne-cirka 90 000totaltAv pet avter.

mångfald präglarbiologiskarikaEftersombär cirka 20det procent. som
torvtäkterDikningar,miljötyper.får dessasmå allt-försurade sjöarantalet en
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påverkathar denna förekomst med siktdjupsmätningaretc. sättas vilka ut-
negativt. Genom år på-den sedan 20 förs återkommande. återstårDetmer
gående våtmarksinventeringen har dock del utvecklingsarbete för atten en
databas byggts för kunna vikta mätningarnaattupp ge samman
planeringsunderlag för skydd och be- bra Naturhistoriska riksmuseetsätt.ett
varande våtmarke-de värdefullaste har framfört siktdj upsmätnin ärav att gar

Denna databas har dock för tänkbara mått på övergöd-rna. ettore- som
gelbunden uppdatering för kunna ningen, det kräver studieatt attmen en

underlag för måttet. fram-utgöra I för lösa måttetoch hur börett näratt
tiden bör den utvidgade miljööver- påtalaravläsas. De siktdjatt upets nor-
vakningen kunna lämna bättre data- årsvariationermala påmed tanke
underlag. ArtDatabanken framför måsteochatt vattentemperaturer stormar

de viktigaste negativa faktorerna beaktas.en av
för biologisk mångfald våtmarkeri Olika ingrepp,är muddringar,
igenväxning till följd minskat bete, byggnation hotutgöretc.av ett mot
kvävenedfall och markavvattning. grundområden.De För finnsnärvarande
påtalar denna bör kunna det ingen heltäckandeatt systematiskprocess
följas med fjärranalys. informationsinsamling ingrepprörande

För livsmiljön hav och störningarär över- i dessa miljöer. Det är,
gödningen, tillsammans med miljö- Naturvårdsverket,enligt möjligt att
gifter, det dominerande miljöpro- samla denna information fjär-genom

Ökadblemet. övergödning har di- ranalys det krävs utvecklingsar-en men
påverkanrekt havets biologiska bete för detta effektivtgöraatt ett

mångfald långsamt förändras till och jämförbart ArtDatabankensätt.som
karaktär och sammansättning. Utbred- det viktigare få medäratt attanser
ningen syrefria bottnar i haven areal berörs bottentrålning änav ger som av

viss information framförallt följa övergående ingrepp.atten om mer
Övergödningen måtthavet. Detta Fiskeriverket framför ostördaav att
kan SMHI, uppdrag från Natur- grunda bottnar mått.viktigtär Deett
vårdsverket, årligen.fram har planer tillsammans medta att, ev.

Grundområden, framförallt Naturvårdsverket, inventera för fisk-
ostörda bottnar i vikar reproduktion viktiga kustområden.utgöretc.
mycket värdefulla lokaler för Miljövårdsberedningenväxt- anser
och djurarter. områdenDessa också det viktigt måttär bästa möj-att som
viktiga för reproduktion fisk och liga följer förutsättningarna försätt denav
har därmed betydelse för hela biologiska mångfalden i de valdastor
havsmiljön. måttAvseende på ostörda livsmiljöerna fram. Vi kan konsta-tas

såbottnar har data förhållandet Naturvårdsverketöver och hördatera att
makroalger/trådalger på hårdbottnar instanser vidareutvecklingattanser

opåverkade mjukbottnar visat sig behövs för fastställasamt bra sättatt att
ha dåligalltför geografisk täckning förutsättningarna. Miljövårds-mäta
varför måtten utgått från Naturvårds- beredningen förutsätter dettaatt ar-
verkets tidigare förslag. måttenDe bete fortskrider. Vi konstaterar sam-
bör, Naturvårdsverket,enligt kunna tidigt pågåendedet i allt indikator-atter-
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Artmång-nyckeltaletskisseradeDetdetmellanavvägningskerarbete en
urvalbrettuppnå kräverfaldmöjligt att ettvad caochideala är attsom

nyckeltaletårligen. Skaföljs150från befintligutgångspunkt artermed sta-
imåste vissarättvisandebli arterbedömtNaturvårdsverket har somtistik. att

ingå underlagetiövervakasintedagutvecklingenvisastatistik för kunnaatt
djur ochryggradslösaexempelvislivs-förframnyckeltalet kan tasav

sådanttillUnderlagkryptogamer.också helt ettsannorliktochmiljön Skog -
få framidag. Förnyckeltal saknasOdlings- attlivsmiljöndelvis föreller -

därmednyckeltal krävssådantår yt-2000.februariden llandskap till ett
för deninommedelterligareochSjöarlivsmiljöernaStatistik för ramen

in-miljöövervakningen. Detnationellaframmefinnasberäknas kunnaHav
fram mätadex,statistiken bör attår 2000. Den tas ar-till hösten genomsom

så enheter,olikaisituationregeringentilldå överlämnas somkunna ternas
svårtillgäng-mycketärregeringens nämntsförunderlagoch utgöra ovan,

Påverk-insatta.för andraligt ännyckeltalen.presentation av
då för-därför mindreblir änbarheten

Livs-livsmiljöeri mäts.utsättningarArtmångfald
kanförutsättningar ävenmiljöernasMiljövårds-förNaturvårdsverket har ge
behovetinformationtidigareförslagockså avberedningen ompresenterat en
biologiskadenåtgärder för värnaattnyckeltal mäter arternasett som

bakgrunden hardenmångfalden. Motså-förUtgångspunktenmångfald. ett
artmångfalds-föreslåintevaltindexi mätanyckeltal attdant är ettatt

biologisknyckeltal förindexiutvecklingartmångfaldensden somstora
mångfald.indirektskullelandet. Detta göras ge-

indikator-så kalladeurvalett avnom
Rödlistadesådant in-skulleFörenklat arterettarter.

harMiljövårdsberedningen över-ävenurvalinnebäradex arterettatt un--
föl-nyckeltaltillförslagingå iförväljs vägtstycken150 ett somgefär att-
fö-Taletrödlistadelandetsjer arter.Urvalet skaindexet. representa-vara
såochindexformireslås konstruerasellersvenskaför flertalettivt arter

uppåtantalmiljöföränd- stegförkänsliga/indikativa att summerarman
rödliste-inedåt förpå ellerövervaka artmöjligaringar enenattsamt

består föl-hierarkihierarki. Denna20årlig basis. Högst avprocent aven
försvunnen,kategorier:jandeår. Detgivetfår datasakna ett sexarterna

sårbar,hotad,starkthotad,akutförnyckeltaletsammanlagda gröna
missgynnad/insarsberoende samtallaartmångfald blir art-summan av

registre-Förändringarnaingå- fara.med antaldeladdelnyckeltal utomers
för-hotsituationendärför desituation kan mä- arterArternasende rasarter.
frånflyttatsdvs.ändrats,indivi-antal artolika enheter,i om ent.ex.tas

fö-Indexetkategori tillavskjut-året,underantal annan.der, enenungar
följande:enligtreslås beräknasfrån invente-indexningsstatistik eller

100,hierarkin/niförändringsstegSituatio-provytor/standardrutter. xrade
rödlistadeantaldärin- arter.sammanfattas i ärför ett narternanen

dex.
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Ett nyckeltal rödlistade skulle Dessa förslag hararter beskrivits kortfat-om
enligt vår bedömning, svår-ett, våraundervara överväganden.tat

tillgängligt index förändringarna för Flertalet remissinstanser tyckerav att ta-
våra där koppling letmest utsatta Livsmiljö förarter, biologisk mångfald är
till åtgärder inte går påvisa. Dessa bra ochatt börävenatt naturtyperna re-

verkliga indikation på den bio-arters dovisas Några saknadeseparat. en
logiska mångfalden ifrågasättshar diskussion osäkerheten i siffror ochom
från experthåll och vissa data.Vissa förespråkar måttattmenar ett som
mängden fögasäger artmångfaldt.ex. utter mäter eller förekomstav om av
den biologiska mångfalden i den viss ArtDatabankennatur- önskarart.en att

den levertyp Miljövårdsberedningen uttalar vilje-en
riktning Artmångfaldsindex iattomDen övervakning rödlist-av
framtiden bör fram. AssiDomäntasorna i dag ungefärgörssom vart
påpekar det finns pedagogisktatt ettfemte år, värdefull information iger
problem med död faktisktved ärattden nationella miljöövervakningen.
bra för mångfalden eftersom där finnsDen artövervakning görssom ger
kopplingar till försumingsskadad skog.också viktig kompletterande infor-en

påpekadeDe andel löv börattmation varadet faktiska arttillståndet iom
absoluta tal andel. De framfördede olika livsmiljöerna. Viktiga inte
även gammal skog finns i normal-attlivsmiljöbetingade effekter den bio-
bruket skog då enskildaav menlogiska mångfalden somblyför-t.ex.som
träd, inte sammanhängande områden.giftning fåglar eller andra djur, kanav
Skogstyrelsen andel löv börattanserupptäckas artövervakningen.genom
definieras. Jordbruksverket attanser
hävdade och hagmarkerängs- skulleNaturvårdsverkets5.1.4 förslag bättre mått ogödsladeänettvara mar-och remissinstansernas syn- ker. Vidare saknar definitionman enpunkter

gamla träd och tillägger det sak-av att
Naturvårdsverket har presenterat måtttre för åkermark. Centrum förnas
olika förslag till nyckeltal för biologisk ekologisk hållbarhet saknar defini-en
mångfald. Förslagen har utvecklats i tion vad gamla träd Deär. poäng-av
samarbete med ArtDatabanken och angående andel löv i skogenterar att
Naturhistoriska riksmuseet. Miljö- lövträd viktigast för mångfaldenär om
vårdsberedningens förslag överens- de finns i sammanhängandestörre be-
stämmer med Naturvårdsverkets för- stånd. Instansen tycker vidare att nam-
slag Livsmiljö för biologisk mång- på sjöar våtmarkerochnet gruppen
fald. Naturvårdsverket att ett bör ändras tillanser vattendrag våt-och
nyckeltal konstruerat enligt denna marker och reglerade älvar böratt
modell täcker utvecklingen förut- i nyckeltalet. påtalarav De ävensynas
sättningarna för bevarande Sveri- det finns naturligtav sjöaratt sura som

biologiska mångfald i tvåDeges stort. inte ska räknas med i nyckeltalet.
övriga förslagen från Naturvårdsver- Östersunds kommun gärna attser reg-
ket index för artmångfaldär respek- lerade älvar med iär nyckeltalet.
tive index för s.k. rödlistade arter. Naturvetareförbundet fjäll-attanser
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Nyckeltal för kemikalie-5.2miljön möjligt.bör inkluderas snarast
användningenpåverkan jakt, fiske,Att somannan

miljögifter fragmen-och landskapets
ingår kom-tering inte i nyckeltalet bör Miljövårdsberedningens5.2.1

Svenska arbetsgivare- förslagmenteras.
riksför-föreningen och Lantbrukarnas Miljövårdsberedningen föreslår föl-

buárm saknar tal odlingsmarken.om mått samhäl-jande nyckeltal somUmeå Miliöhögskola och ochVäg- hantering kemikalier:lets avtransnortforskningsinstitutet. VTI po-
det i nyckeltalet saknasängterar att Mängden klassificerat hälso- eller

påverkanhänsyn till den biologiska imiljöfarliga kemiska produkter mätt
mångfalden fragmenteringensom av år.ochton personper

innebär. Dessutomnaturtyper anser
kulturhistoriskaVTI landskapetsatt Utvecklingen5.2.2

ocksåvärden bör saknarVTItas upp. klassificeratsamtligaVolymen avskärgårdsmilj och fjällen i talet.öer miljö- hälsofarliga kemiskaeller pro-
årmiljoner 1998.dukter, 61 tonvarmålBeslutade5.1.5

35 mil-den totala volymenAv cavar
Sverige har ansluta sig tillattgenom farligajoner klassificerat petro-ton

mångfaldkonventionen biologiskom diesel,leumbaserade bränslen, dvs.
åtagit sig aktivt den biolo-värnaatt oljor för förbränning. Avbensin och

mångfalden.Enligiska miljökvalitet- redovisas underolika skäl, över-som
smålen regeringens propositioni vi inte medväganden, har valt att ta

miljömålSvenska prop. 1997/98: 145 bränslen i redovis-petroleumbaserade
mångfaldenska den biologiska säker- ningen nyckeltalet.av
Livsmiljö för bio-ställas. Nyckeltalet mängd klassifice-Uttryckt som

mångfaldlogisk har direkt kopp-en miljöfarliga kemiskahälso- ellerrat
ling miljö-till flera de beslutadeav exklusive bräns-produkter per person,
kvalitetsmålen, Levande skogar, Le- årenför 1996 1998len, blir talet en--våtmarker,vande sjöar, Myllrande påbyggerligt nedan. Diagrammet

i balans levande kust ochHav samt importe-uppgifter tillverkade ochom
skärgård och Rikt odlingslandskap. inrapporterade tillmängderrade

produktreg-Kemikalieinspektionens
Internationellt arbete5.1.6 produktregistretister. Reglerna för

vanlig omdiskuterad indikatorEn årår från 1996 be-1992 ochändradesmen
mångfald internationellt,biologisk Kemikalieinspektionen dedömer att

förhållande tillantal hotade iär tillförlitliga.siffrornaarter inrapporterade är
det totala antalet i land. Inomarter ett

pågåendeEU-kommissionens arbete
rubrikindikatorer diskuterasmed ett

för biologiskinte definierat indexännu
mångfald följaönskat sätt attettsom
mångfalden. diskuterasDessutom an-

område.delen skyddat
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Miljövårdsberedningens5.2.3
öven/äganden.

moderna samhälletDet i hög gradärMängden farliga kemiska produkter
exkl. bränslen beroende kemiska produkter. De-av

finitionen kemisk produkt enligtärav
tonper miljöbalken kapitel 14, §2 kemisktett
person och beredningar kemiskaämne av5-

Samhället kommer iämnen. även
3 .%7,øO4Ã3. framtiden vilja utnyttja kemi-ag att

25 kaliernas positivaalla egenskaper.
finnsMen det oönskade sidoeffekter.2.

hållbarekologisktEn utveckling hotasL5
bl.a. den diffusa spridningenstoraav1

olika farliga kemiska i allaämnenav
Q5 uppnå lång-hanteringsled. För att ett

0 hållbart måstesikti samhälle styra
1996 1997 1998 frånbort användningen de mestav

farliga kemikalier.
källa: Kemikalieinspektionen finns 60 000 kemiskaDet ca

produkter i Sverige. iDessa omsattes
80 miljoner svenskadentonca

År marknaden 34 miljoner1998 tillförseln farliga ke- tonvarav ex-var av
fjärdedelar denporterades. Tremikalier 2,8 vilket ärton avper person,

miljoner har be-volymen 60jämförtökning med tillförseln toncaen svag - -
Ökningen miljöfarlig.år dömts hälso- eller1996. förklaraskan varaav

idag den ojäm-åt- Petroleumprodukterperiodens högkonj unktur. Talet ska är
förligt klassi-produktgruppenföljas information antal klassi- störstaav om
ficerat farliga kemikalier med 35ficerade vilka under periodenämnen, ca

kemikaliermiljoner Med farligafrån1996 1998 ökathar 2 375 till ton.-
Ökningen bedömtshär har3 213 mängden ämnenämnen. menas somav

utifrånoch sin farlighet klassificeratsklassificerade främstämnen avser
miljö- eller hälsofarligamiljöklassificering iredan hälso- enlighetsomav

med EU:s direktiv 67/548/EEG.klassificerade varför volymen Direk-ämnen
tivet genomfört i Sverigeinte påverkasbedöms i omfatt- ärstörre genom
Kemikalieinspektionensning. klassificer-I framtiden ska volymen beräk-

både ingslista, KIFS 1999:3.utifrån års Företag1999 antal klassi- somnas
tillverkar, importerar ellerårets för inficerade och enskilda ke-detämnen

måstemiska tillsådan Sverigeantal. Rutiner för lämnaberäkning be- ämnen
uppgifter produkterna till Kemi-dömer Kemikalieinspektionen finnas i om
kalieinspektionensår. produktregisterbörjan nästaav
KIFS 1998:8.

viktigt inslag iEtt hanteringen
riskerna med kemikalieanvänd-av

ningen klassificering och märkningär
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kemikalier. Vi haravseende ligakemiska produkter med övervägtnogaav
och konsta-nyckeltalegenskaper. dessa tänkbarapå inneboende farliga

svårt välja endadetegenskaperExempel ärutgör att ettattterarsom
mått rättvisandeheltgrund för klassificeringen sättär ettsomcancer-

vår i arbe-kemikalieanvändningföljergiftigt för människan el-framkallande,
hållbart samhälle.ekologisktlevande organism ochler tet mot ettannan

våra övervägandenFörslagen ochegenskaper. Enallergiframkallande av-
redovisas kort-seende dessa förslagblir farlighets-kemisk produkt som

efter remissom-Vi harmåste med fattat nedan.klassificerad förses pro-
Kemi-gång diskussioner medklassifice- ochflestaduktmärkning. De

nyckeltalkalieinspektionen valtbegränsning-medför sig ingaringar i ett
totala volymen tillver-följer denbegränsningskonsekvenser. En somsom

klassificeratoch importeradeblir klas- kadedock gäller är ämnenatt som
hälsofarliga produkter,och ellercancerframkallande, miljsificerade ö-som

i mängd Dettaredovisatframkallar förändringarmutagena person.perav
vi bäst speglarnyckeltal bedömerreproduktions-ellerarvsmassan

kemikaliebelastningen i samhället.får ingå istörande, i princip inte pro-
Då klassificeradeantaletkonsumentbruk.dukter sedda för Ett äm-av

nyckeltaleträknas med ifrån skabetydande denna be-undantag nen som
ökatroligen kommervarierar ochgränsning bensin och diesel,är attatt som
skaomfattande i framtiden,både relativtcancerframkallande ochbl.a.är

informa-mednyckeltalet kompletterasgiftigt, får till konsumen-säljas direkt
klassificeradetion antalet ämnenter. om

på. Vårt förslagfrån talet byggerkemika- ärRisken för skada som
farliga kemiskatotala volymenlier på egenska- dendels de farligaberor att

utifrånår bådeprodukter följs varjekemikalie har, dels män-per omen
klassificeringar aktuelladetniskor exponerade för antaletmiljö bliroch

beräkningsåret volym detuppstå. och densåkemikalien skadan kanatt som
låsesdå till 1999blir urvalsgrundenbe-Ett minska risken ärsätt attatt

fåsårs dettaklassificeringar. Genomfarligaförekomsten dengränsa av
volyms-hur delså mins- informationexponeringenkemikalien storatt om av
tillkom-berorsärskilt vik- förändringenupphör.eller Dettakar är avsom

delklassificeringar och hurmandeför allra farligastedetigt ämnena. stor
volymsförändring.faktisk Ettfallriksdag och i vissaRegering och ärsom

alternativ skulle kunnaKemikalieinspektionen har beslutat attannat vara
års klassificeringsantallåsa vid 1999begränsningar förförbud eller en-om

periodvis.sedan revideraochsärskilt farligaskilda ämnen t.ex.som
far-klassificeratvolymenlösningsmedel, HurPCB, kloreradeDDT,
ef-sigfördelarkvicksilver, ligaozonnedbrytande ämnenämnen, grupper

i diagram-farlighet kankadmium.bly och ter typ sesav
utgår frånBeräkningenför nedan.Kemikalieinspektionen har met

nivåerårs med total volym1998Miljövårdsberedningen presenterat en
klassificerat farligamiljonernyckeltal för 52alternativa förslag till tonsex

far- kemiskaanvändningfölja samhällets ämnen.att av
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bär omvandlas kemiskt ochämnetatt
blir Dessaämnen. hante-ämnennya

i slutna och oftastärsystemras om-
vandlade till klassificeradämnen utan
hälsopåverkan de länmar industrin.när
Siffrorna alltså inte vad arbe-säger

verkligen blir för eller hurtarna utsatta
mycket blir kvar iämnetav som va-

Avseende kemiska produkter be-ran.
räknas 75 volymenprocent ut-ca av

vad tillverkarnagöras av som av
inrapporteras syntesråvara. Dettasom

farligamängdär ämnenstoren som
människor för yrkesmässigt.utsätts
Vissa vilka inrapporterasämnen som
syntesråvara, inte avsedda förär att

råvaraomvandlas allmänärutan t.ex.
råolja, fyllmedel och lösningsmedel.

Den största utgörsgruppen av går vidareDessa i olika produkter iut
ämnen är mutagenasom cancerogena, samhället.
eller reproduktionsstörande, s.k. CMR- Genom hanteringen farligaav

I diagrammet dennaämnen. är grupp kemiska produkter för vid till-export
uppdelad petroleumbaserade bräns- verkning, lastning och transporter ut-
len och övriga CMR-ämnen. Det är samhället för kemikalierisker.sätts
viktigt dåobservera kemiskaatt att gårDet i viss utsträckning klaraatt
produkter klassificerade i flera far-är risker med användningen farligaav
lighetskategorier så blir det vissa kemiska produkter ställaattgenom
överlappningar mellan de olika grup- krav vid hanteringen. Det gällerupp

inte i diagrammet.perna som syns bådebränslen, giftiga,ärt.ex. som
Miljöklassiñceringar svåmedbryt-för brandfarliga och cancerframkallande,
bara, s.k. persistenta ämnen ävensom där samhället i dag accepterar stora
lagras i levande organismer bio-upp inneboende risker ställaattgenom upp
ackumuleras saknas idag, beräk-men hanteringskrav. Men felaktig hantering

komma inom framtid.näranas en kemiska produkter kan påtag-av ge
Det intresse kunna följaär attav liga miljö- eller hälsoeffekter.

hur de olika kategorierna årändras Kemikaliepolitiken har utveck-
från år. Det kräver dock uppbyggnad lats till och till ämnensatt mer mer se

vissa rutiner vid Kemikalie-av nya inneboende egenskaper grund försom
inspektionens produktregister. användningen bör begränsas. Dettaatt

Vid framtagandet dettaav generella innebärangreppssätt attmer
nyckeltal har vi övervägt mäng-om vissa inte bör förekomma iämnen va-

syntesråvaden eller mängden expor- eller och omfattar där-ror processer
terad produkt ska med eller exklud-tas syntesråvarormed och produkter för

nyckeltalet. Syntesråvara inne-eras ur dennaMot bakgrund be-görexport.
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ingåruppföljningsindikatorer mätabedömningenredningen den mäng- attatt
klassificeradenettotillförseln allasyntesråvaror liksom yrkes-den avannan

både uppdelattotalt ochanvändning och ska räk-mässig ämnen,export
farlighets-farligasärskiltnyckeltalet.med i ämnen, samtnas

klassificeradeallaindex förfemtedel, alla de ämnen.Cirka aven
finnas delvis.därUnderlaginrapporteraskemiska produkter uppgessom
Kemikaliein-inkluderarklassifice- Dessutomtill produktregistret inteär

uppföljningsmåtten bl.a.spektionen itotalafarliga. analysrade Ensom av
för bekämpningsme-riskindexföljainrapporterade kemiskamängden attpro-

kunskapsmått därdel ochvisa utveck-dukter skulle kunna ett manom
enligtdär detgår antalanvändning intelingen ökad ämnenmätermot enav

minimidata.databas finnsSådan internationellklassificerat farliga produkter.
Även långlivadevissahaltenKemi-statistik finns lättillgänglig hos orga-av

få-mjölk,i bl.a. humanin niskakalieinspektionen och kan hämtas ämnen
strömming före-och igeln sillgrisslasidoinfonnation underlag förochsom

slås följas.nyckeltaletsanalys och bedömning av
utveckling.

Översiktlig jämförelse med möjligautvecklingen nyckeltaletNär av
områdetockså inomså nyckeltalanalyseras detskulle vara

harförslagbra kunna det Ett övervägts ärkommentera är ettatt somom
samhällets kun-visarnågra ingående nyckeltalfar-de typerna somav av

kemikaliers farligaliga kemikalier förändrats skapän egen-mer omsom
visaNyckeltalet skulleandra. finns inte den skaper.För närvarande anta-

miljöfarlighetsklass-hälso- ellerinformationen eftersom letlättillgänglig,
al-i bestämmelsernaför ificeradeinte uppbyggt ämnenärsystemet att ur-

kun-för vilkaternativt antaletskilja volymer ellerefter hälso- ämnentyp av
klassificeringförunderlagmiljöskada grad skaperefter olikautan somav

amerikansk kartlägg-Enligtskada giftigt, frä- saknas.mycket giftigt,t.ex. en
högvolymkemikalier saknasmåttligttande och hälsoskadligt. Infor- ning av

riktlinjer, förenligt OECDsminimidata,mation kemikalie-utvecklingen avom
kemikalier.dessa93efter skada börindelatvolymer procenttyp avav

uppgif-finnsproduktregistrettillgänglig Ioch finnasdärför framtas
cancerframkal-allergi- ochdju-Kemikalieinspektionen förhos ter omen
reproduktions-ochlande,förändringar nyckel-analys mutagenapare av

på farligaandrastörandeinformationen kan behövas sätttalet. Den samt
ingår kemiska produk-iförockså i andra sammanhang, ämnent.ex. som

finns kriteriereffekterdessariktlinjer inom Föruppföljning ter.uppsattaav
relativttillgången till testdataoch ärkemikaliepolitiken.
bedöm-saknasgod.den Det ärKemikalieinspektionen har sett som

ellerför vissa hälso-delmål ningskriterier1999 redovisat29 september
miljöfarlig-bl.a.miljöfarliga effekter,miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Iför

för hormon-föreslå luft och i mark ochihetuppdraget ingick även att
för bedöm-effekter. Kriterierstörandehurför kunnaindikatorer mäta ut-att

inomutvecklas, ochförväntasmålet dessa ningfortlöper. Ivecklingen mot en
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framtid förväntas ytterligare förnära reproduktionsstörande.ca
600 ämnesklassificeringar sådeFör kallade PBT-ämnenavarav en

andel miljöfarlighetsklassificer- gäller det saknas utveckladestor ännuatt
ingar. kanDetta skenbart bilden kriterier för klassificering ämnenge av av

kemiska produkter blir allt fler och och kemiska produkter, främst föratt
farligare tiden. kunskapMen miljöfarlighet.över Antalet klassificeradeom
kemikaliers farliga egenskaper kan produkter därför litet idag för-är men
sikt leda till volymerna minskar. snabbt under deväntas växaatt närmaste

Beredningen åren.det Utvecklingen skulle därmedärattanser
mycket angeläget såkunskaper spegla kunskapsuppbyggnad ochatt
snabbt möjligt fram för de klassificeringsarbetet för-tas änsom snarare
kemikalier där kunskap egenska- ändringar i faktisk så-användningom av

och skadlighet i dag saknas. Det dana kemiska Vi bedömer där-ämnen.per
gäller särskilt för högvolymkemikalier för denna enskilda min-äratt grupp
med spridning i samhället. Kun- dre lämplig nyckeltal i dagsläget.stor som
skapsökningen dock främst in- Samtidigt villär betona detta denärett att
ternationellt arbete bara delvis kan sikt sannoliktämnen ärsom grupp som
påverkas åtgär-svenska beslut och den riskabla eftersom dessamestav
der. dettaAv skäl och eftersom det finns kvar länge i miljön ochämnen
nyckeltal vi väljer framför allt bör kan ackumuleras i näringskedjorna.
spegla användningen farliga kemi- finnsDet därför all anledning attav

avståttkalier, har från välja framöver följa utvecklingen dessaatt ett av
nyckeltal visar hur kunskaps- kemikalier.som
underlaget för klassificering utveck- så kalladeDe CMR-klassifice-
las. rade domineras heltämnena av

såledesVi har koncentrerat petroleumprodukterna. Om dessa tas
vårt arbete måtthitta bra bort blir derelativt smal. Omatt ett gruppen
hur användningen skadliga såmed kommer förändringarnaämnen ärav av
utvecklas i samhället. Vi har därvid petroleumprodukterna för-skymmaatt

Kemikalieinspektionens olikaövervägt ändringar alla kemikalier iandraav
förslag till nyckeltal voly-mätersom gruppen.

för specifika farliga Miljövårdsberedningen har sär-men grupper av
kemikalier eller kemikalier med viss skilt Kemikalieinspektionensövervägt
funktion. förslag följa den totala mängdenatt

Förslag måtttill för allergiklasszficerade kon-itre ämnengrupper
farliga harämnen sumenttillgängligaövervägts, produkterav per

nämnli PBT-ämnen, CMR-ämnen Förslaget attraktivt därförärgen person.
och allergiframkallande stårP det vanligt förekommandeämnen. att avser
för persistenta långlivade,eller står konsumentprodukterB och därför berör
för bioackumulerande dvs. lagras allmänheten. Dessutom allergierutgörupp
i levande organismer och för toxiskaT växande samhällsproblem.ett
dvs. giftiga stårC för När det gällerämnen. allergiframkallande ef-cancer-
framkallande, förM såeller fekt finns kriterier och klassifice-mutagena att

påverkarämnen och ringar år.R sedan flera mångaDet ärarvsmassan
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hälso-riskindexochmed 70konsumenttillgängligaolika procenttyper caav
till80 framinnehåller minskat medallergiframkall- procentcavaror som

år Därefter har mindre ök-Några 1995.exempel olikaande ärämnen. en
1998.perioden 1996ning skett underrengöringsmedel, bil-limmer, färger, -

bedömningenVi gjort denvårdsprodukter, träskyddsmedel och har
område ochviktigtdettagolvbeläggningsmaterial. är attettatt

fortsätt-utvecklingen bör följaskonsumenttillgängligaCa 500 ävenl
godkännandetsärskildainnehåll allergi- ningsvis. Detprodukter med av

kemi-användningen dessafinns markna-klassificerat görämne att av
kontrollförallergiframkallande kalierden. Mängden störreär utsatta en

produkter. Vi harkemiska000 andradock med l änämnena utgör tonca
strategiskt vik-därför detliten andel det totala ärmycket ansett attan-en av

tillförselnfölja totalatigare denmiljöfarligatalet hälso- eller ämnen. att av
produkter och detfarliga kemiskaskulle vidgaDetta gäller attäven om man

föreslår bredare bildockså yrkes- taltill omfattaatt engersomgruppen
kemikalieanvändning.samhälletsmässigt produkter.använda av

ingåri Kemikalieinspektion-Vår Riskindexsamlade bedömning är att
följatill indikatorer förförslagföreslagnaoch de atttre ensvar grup-en av

miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.fält denspeglar alltför smalaperna av
farliga kemika-totala hanteringen av

lagtKemikalieinspektionen harlier rättvisandedet blir ävenoch attatt mer
pålåta förslag nyckeltalframnyckeltalet visa hur den totala mä-ett somvo-

petrøleunz-volymenlymen bakomliggande enbartutvecklas. denI ter
och andradrivmedelinformationen baseradetill nyckeltalet denöver

jämförelsedenbränslen. Dettotala farliga produkter börvolymen är utan
kemiska produktgruppenfinnas för följa utveck-underlag störstaatt som

Hanteringensamhället idag.lingen olika hanteras ifarliga kemikalier medav
såvälmed risker,förknippadskaderisk.inneboende ärtyper genomav

människor ochdirektexponering av
bilar indi-tankningfrån Kemikalie- miljö vidEtt förslagannat somav

förbränningsgaser. An-rektinspektionen har övervägt är genomsom
påverka förmöjligvändningenväxr.skycldsmedel.ri.skincle.rf&#39;r är attett

politiskaochenskilda människordefinitionVäxtskyddsmedel är genomper
avsedda spri- beslut.miljöfarliga och är att

inkluderaVi harBekämpningsmedeli övervägtdas attnaturen.
petroleumbaserade bränslengodkännas volymenmåste granskas och av

särredovisningfårde i nyckeltaletKemikalieinspektionen innan genom en
fördelinte det. Enbra valtSverige har mycketanvändas. göraattmen

påtagligt för lä-det blirområdet skulleinternationelltdata attsett. vara
samhälletsmängdför hurriskminskningenillustreraFör storatt avsaren

farliga kemikalieranvändningriskindex beräk-växtskyddsmedel har somav
diesel. nack-försåld faktiskt bensin och Enbådedär farlighet och ärnats

låta omfattanyckeltaletbörjan del medin. Sedanvolym har vägts attav
sådennabränslenmiljö-riskindex minskat är1980-talet har är storatt grupp
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och dominerande viktiga föränd- olika nyckeltal föreslås enbartatt som
ringar i svåraandra blir speglar förekomst i kemiskaämnenattgrupper av
särskilja. En viktig anledning till produkter och inte i andraannan varor.
varför valt inte med petroleum- Kemikalieutredningen pekar detatt ta att
produkter i nyckeltalet för kemikalier, viktigt med nyckeltal kemikalie-är

användningen områdetpetroelum- föreslårär och minst två tal. Talatt av
återspeglasprodukter i nyckeltalen för följer kunskapsläget samtsom grup-

Energianvändning och Växthuseffekt farliga föredras. Somämnenper av
andel icke-förnyelsebara alternativ föreslåreller komplementsamt som

material i Total materialomsättning utredningen nyckeltal speglarett som
den totala volymen hälso- ochav

5.2.4 Kemikalieinspektionens miljöfarlighetsklassificerade ämnen
förslag och remissinstansernas tillförs år.samhället varje Kemi-som
synpunkter kontoret talet blir mycketattanser

missvisande vilket beredningenKemikalieinspektionen har oavsetttidi-som
väljer, bland grund ris-tagit fram annat attalterna-nämnts avgare sex

förkerna miljö och människor vittärtiva förslag till förnyckeltal samhäl-
skilda med olika kemikalier. Jordbruks-lets kemikalieanvändning vilka redo-
verket bekämpningsmedelvisats kortfattat attunder överväganden. anser
bör finnas imed nyckeltal. Lat;förslagen ettEtt talär mäterettav som
brukarnas riksförbund tveksammaärsamhällets kunskap kemikalierom ge-
till riskindex för bekämpningsme-klassificeradeantaletmäta omattnom
del intressant mått föräralternativ ett attEttämnen. är mäta somattannat
beskriva kemikalieanvändningen i helanågon tvåvolymen särskilt far-av av
Sverige. Nationella Agenda 21-kom-liga tillrelateratämnesgrupper, anta-
mittén det positivt medsådana ingår. attlet produkter där ämnet anser vore

någontal för kemikalie varjeettYtterligare förslag är mäta somett att
enskild konsument igen.kan kännamängden allergiklassificerade ämnen
Naturvetareförbundetfinns konsumenttillgängliga atti ettansersom pro-
nyckeltal speglar volymföränd-dukter, redovisat Ett somper person. an-
ringen farliga börämnenföreslaget samhäl-sätt mäta ennat av gruppatt
kunna spegla förändringar i kemikalie-lets kemikalieanvändning tittaär att
användningen. De detta talproduktgrupp med viss funktion. attanser

möjligt bör kompletteras medKemikalieinspektionen föreslår ettdet om
nyckeltal mångaspeglar hurområdet riskindex mäter somett pro-som an-

innehållerdukter hälso- ochvändningen växtskyddsmedel eller somav
miljöfarlighetsklassificerade ämnen.tal totalvolymenmäterett petro-som

leumbaserade bränslen.
Miljövårdsberedningens förslag

till nyckeltal för kemikalieanvänd-
ningen har utvecklats tillsammans med
Kemikalieinspektionen vid bered-
ningen de olika förslagen.av

påtalarEtt antal remissinstanser deatt
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målBeslutade för5.2.5 Nyckeltal material-5.3
användningmiljökvalitetsmålenEnligt i regering-

proposition Svenska miljömålens
Miljövårdsberedningens5.3.11997/98:prop. 145 ska miljön frivara

förslagfrån skapats i ellerämnen utvun-som
nits samhället och kan hota föreslår måttav Vi följande nyckeltalsom som
människors hälsa eller den biologiska på materialanvändningen i samhället:
mångfalden. uppnå målFör dettaatt
behöver användningen de måttárialomsätüiingmest Total imättav ton
skadliga avvecklas helt. Hitämnena samt.och fördelatper
hör långorganiska tidämnen icke-förnyelsebaratar förnyelse-ochsom

bryta ned i och lagrasatt naturen som
i kroppen hos människor e.och Till SWÅPPW/ükethaftillur.
de behöver avvecklasämnen el- 1998:170;redovisats tidigare i SBUsom
ler begränsas ocksåhör cancerfram-
kallande, arvsmassepåverkande och
reproduktionstörande Utvecklingen5.3.2ämnen.

totalmaterialomsättning finnsFör ännu
Regeringen har tillsatt kommittéen tillgå.inga färdiga uppgifter Underatt
Kemikalieutredningen, Ml998z09 våren sådana2000 ska uppgifter fö-

har till uppgift precisera vil-attsom några år.religga i tidsserie fören
ken grad bioackumulerbarhet för-av
måga lagras i levandeatt Miljövårdsberedningens5.3.3upp orga-
nismer svårnedbryt-och persistens överväganden
barhet åtgärder,förskälär samtsom viktig orsak bakom miljöproblemenEn

föreslå styrmedel. Kommittén skaatt de materialströmmama iär stora sam-redovisa sitt uppdrag den junilsenast bådehället. handlarDet den to-om2000.
tala användningen material ochav om
vilka material väljer. Vi behöver min-5.2.6 Internationellt arbete
ska inflödet till samhället, särskilt av

pågåendeInom EU:s arbete med material skadliga för hälsa ochärsom
rubrikindikatorer diskuteras avseende materialsnåla lång-miljö. Genom och

måttkemikalieanvändningen den återanvänd-livade ochvaror, genom
totala volymen klassificerat farliga återvinningning och materialen iav
kemikalier. Framtida viktning för att hushållakretslopp, kan vi och effekti-
få med risken för skada diskuteras. visera användningen.

Materialströmmama miljö-ger
problem i alla led vid utvinningen, vid-
förädling och produktion, under och
efter användningen och vid transpor-

gåri alla dessa led. de flesta fallIter
också energi för bearbetning och
hantering i alla led. Skälet minskaatt
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i livsmedelinflödet material till samhället skulle konsumeraärav samma
nivå medförsta hand de hälso- och miljörisker och sammansättningsamma

20 befolkningenförknippade med materialen i deär procent avsom som
Påmaterialen. i de rika ländernasig eller hanteringen bor i dag,görsomav

också så bådeleda till miljöpro-sikt, och i vissa fall skulle detlängre mer
hushållafinns anledning blem och knapphet.kortsiktigt att

olikamaterialen därför de dessa skäl har miljö-med Aväven äratt
arbetet börjat fokusera alltknappa. mer pro-

påverkar med den intensivaMaterialomsättningen blemet omsätt-
således förbrukningen materialmiljön flera olika En ningen ochsätt. av

Internationellt har be-material giftiga eller miljö- ochdel är t.ex.varor.
faktor utvecklats. fak-i sig, tungmetaller 10 Medstörande t.ex. greppetsom

resursanvändningenkadmium, och bör 10kvicksilver, bly och tor attmenas
genomsnitt tiominska i användning sikt behöver bli iavvecklas eller

gånger effektivare för utvecklingendet skälet. Vissa material attav som an-
hållbar. miljöpropositioneni mängder kan ba- ska Ivänds störastora vara
miljömål 1997/98: 145i miljön de inte i sig Svenskalansen prop.äräven om

begreppet kangäller fosfor och regeringenskadliga. Det säger attt.ex.
och stimu-växtnärings- fungera kompasskväve bl.a. som ensom genom

nytänkande.sjöar och till nödvändigtläckage övergödning leraavger
Miljövårdsberedningen valtharhav.

också måttet materialomsättningTotalFosfor knappär trotsre-en
finns framme.statistik inteexempel knappEtt ännuattannatsurs. en

förstå material-samhälletsbörjar slut För hurär ta attnaturgrusetresurs som
översiktpåverkar användning behövsi Sverige. i sinsödra Detta utser en

årli-tillförsvilkavattenkvaliteten eftersom övertur resurser somgrus-
både förnyelsebaraåsarna filtrer-fungerar naturliga Det gällersom gen.

livsmedel,många foder ochingsanläggningar. de skog,För resurser somav
fossilatillgångarna, fossila, liksom icke-förnyelsebaraändliga det.ex. som

kemika-ochmetaller,det omtvistat hur knappa de För bränslen,är.är grus
Mångadärför lier. dessafossila material det utsläp- harär ettav resurser

förorenande betydande ekonomiskt värde åter-koldioxid och ochäm-pen av
finns i varustatistiken, dock intei första hand i fy-sätter gränsernanen som
siskaför hur mycket kan användas Men de material-äventermer.avsom

befolkning flöden inte speglas alls iOm hela jordens somresursen. varu-
statistiken, gruvavfall,skulle använda olja i den utsträckning ärt.exsom av

förstå miljöpåverkan.föridag i den rika delen intressegör attsom av
så knappheten bli Nyckeltalet den totala viktenvärlden skulle mäteräven av

flyttasallt material ellerkännbar extra-som
också från upprätthållaheras förbara de ändligaInte attutan naturen

på såekonomin och skapar visde förnyelsebara kan bli enresurserna
Tillgången spegelbild i fysiska till deknappa. till mark och slagsvat- termer

för produktionen ekonomiska räkenskaperna.sätter gränserten av
jordens befolkningbiomassa. Om hela
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frånuppgifterfördel med det föreslagna nyckel- dovisas nedan del deEn en
så-Total materialomsättning, beräkningar gjorts material-talet är som av

ledes det heltäckande och visar användningen i Tyskland, Holland, Ja-äratt
årenpå råvaruanvändningen i in- och USA för 1975-1994Enstort. pan

vändning nyckeltalet har varit flows: The material ba-Resourcemot att
det faktiskt öka of industrial Worldkan önskvärt economies.sisattvara
användningen vissa 1997. harResources Institute, Manresurserav
andras bekostnad. Genom beräknat hur mycket naturresurseratt en upp-

årdelning förnyelsebara och icke i bruk och räknatgörs tassom per sam-
förnyelsebara material det möjligt dessa till materialflödes-är man en

följa den önskvärd indikator, kallad Total MaterialTMRatt typen av om-
ställning. Samtidigt fel Requirement.det heltattvore
utesluta biomassematerialt.ex. ur re-
dovisningen eftersom framtagandet av indirektaflödenTonlpersocksådessa miljökonsekvenserhar av

flödendirekta90Måttetolika redovisas i olikaslag. kan
80kategorier fossila bränslen,t.ex. me- 70
sotaller, byggmaterial, förnyelsebara
somaterial och material vid arbeten för 40

infrastruktur schaktmassor, 30t.ex. grus
20och sten. 10

Sammanfattningsvis vi be-gör 0
Tyskland NederländernaUSAJapandömningen nyckeltalet totalatt mater-

ialomsättning sikt kommer att ut-
vecklas till viktigt för Andelen direkta och indirekta flöden italatt ettvara

följa TMR, 1991ekologiskasamhällets omställ-att
ning. för in-Talet kan användas Källa: World Resource Instituteäven
ternationellajämförelser och visa hur

Beräkningar visar dessa länder harmycket vi svenskar belastar de glo- att
inaterialanvändning mellan 45bala enresurserna.

85ochvårenUnder 2000 ska, enligt ton naturresurser per person
år, direkta flö-och 17-38centralbyrån,Statistiska äruppgifter tonvaravom

indirekta flödenaden. De härstammarmaterialomsättningen i Sverige finnas
från gruvdrift, jordbruk eller sekundärår.någraframme i tidsserie fören

från såsomaktiviteterinverkan andraKostnadsberäkningar för framatt ta
jorderosion,underlag till total materialomsättning etc.

ingåkommer i Statistiska central-att
byråns åravrapportering i 2000mars

alltsåkan inte i nuläget.och bedömas
Uppgifter material-totalom

omsättning har tagits fram i interna-
tionella studier. kon-För att ge en mer
kret uppfattning vilken in-typom av
formation nyckeltalet kansom ge, re-
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återvunna ocksåmaterialt.ex. trans-
Transportsektoms effekterporteras.

ocksåspeglas i flera valdaandra deav
Gröna nyckeltalen, i nyckeltalenbl.a.
Luftkvalitet i Växthuseffektentätort,
och Miljöanpassade färdsätt.

Statistiska centralbyråns5.3.4
förslag och remissinstansernas
synpunkter v

centralbyrån,Statistiska SCB, har som
på tvåtagit fram förslagnämnts

våranyckeltal vilka underpresenteras
överväganden. TotalDessa är mate-
rialomsättning imättcentralbyrån för tonStatistiska har Miljö- per person

pårespektive Varutransporter vägvårdsberedningen även presenterat
redovisas kortfattati tonkm ochmättmåttVarutransporter väg ettsom

våraunder överväganden. För-på resursanvändningen i samhället. I ovan
materialomsättningslaget Totaldetförslaget transportarbete imäts om

Miljövårds-medöverensstämmerutförstonkm, svenska lastbi-avsom
beredningens förslag.maximilastviktlar med 3,5 tonen om

eller Varutransporter med lastbilmer.
påpekarFlera remissinstanseromfattning i attökar i Sverige och i EU.

materialflödenmiljöeffekterna medGodset schaktmassor, skogs-är t.ex.
för skabör lyftas fram taletattlivsmedelprodukter, och petroleum- vara

nyckeltal. Skogs-intressant ettAntalprodukter. last,transporter somutan
svår-tycker taletindustrierna ärattså tomkömingar,kallade utgjorde 39

Väg- ochkommunicerbart.det totala antalet transpon-procent transpor-av
påpekar åter-forskningsinstitutet, attNyckeltal för varutransporterter.

ivinning bör med taletintegrundas befintlig statistik. samtkanväg vara
förslaget till nyckeltal förattsådanDock saknas statistik för transpor-trans-

bristfälligt då ochär väx-ter stormed lastbilar under 3,5 enporter ton.
ande del sker medtransporternaMilj övårdsberedningen har gjort av
fordon i storleken under 3,5den bedömningen förslaget Varu- ton.att

på fångar delvägtransporter aven
målBeslutade5.3.5problematiken med samhällets stora

materialflöden främstdet miljömålpropositionenI Svenskaattmen
speglar transportsektoms utveckling. riktlinjer material ochattanges som
Även många material energi ska såanvändas effektivtutvunnaom som

så visar talet inte den möjligt med hänsyn till allatransporteras taget
.årliga nytillförseln material. Vissa rersurstillgångar, användningenattav av

fångasmaterialströmmar knappast in fossila hållas lågbränslen ska en
alls, gruvavfall, skulle nivåoch andra och det biomasse-samladet.ex. att
komma dubbelräknas eftersom fårinte den biologiskaatt uttaget utarma
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miljöanpass-förNyckeltal5.4
fler-mångfalden. Dessutom attanges inköp konsumenterade -materialsnåla ochskatalet varor vara

uppgraderingsbaraenergieffektiva,
Miljövårdsberedningens5.4.1åter-återanvändas ellerkunnasamt

förslagmaterial ochavseendevinnas med
föreslår föl-MiljövårdsberedningenvidareRegeringen bedömerenergi. att

påmått konsumenternasjandefungera kompassfaktor 10 kan somsom
ochmiljöanpassadeinköpnödvändigtstimulera tilloch nytän- varorav

tjänster:signalFaktor 10 bedömskande. ge en
resurseffektivi-storlekvilkenom

sering krävs, än attsnarare varasom
mål.exaktett

centralbyrån arbetarStatistiska
medregeringenuppdrag att taav

tjänsterochmiljömärktaMedmaterialflödesstatistik. Reger-fram varor
SISsådana certifieratsså-uppdraget,ingen enligt avsomatt avsesanser,
ochomfattar SvanenMiljömärkningsiktfördan statistik behövs att

Naturskyddsfören-EU-blomman,mål-gradkunna följa trender och av
och KRAV.MiljövalBraingen avserkretslopp-uppfyllelse i riktning mot ett

informationåtfölj medTalet skasamhälle och omett assanpassat som un-
produkter.miljömärktaantaletresurseffektiv-medderlag i arbetet

isering.
Utvecklingen5.4.2

Internationellt arbete5.3.6 nyckeltalet visarUtvecklingen attav
miljömärktautbudetochinköpenRequirementTotal MaterialTMR av

Sveriges kon-kraftigt.ökatharindikatornfinns med den ideala varorsom
miljömärkta1998köptei arbeteför resursanvändning EU:s sumenter va-

Även 400 kronorför 2Tysklandrubrikinidikatorer.med person,percaror
jämförttiodubblinginnebärvilketmaterialanvänd-mått påhar med en

250 kro-då beloppetmed 1995fåtal strategiskabland sinaningen var ca
såldes miljö-Totaltnyckeltal. person.nor per

mil-ungefär 19förproduktermärkta
perio-år 1998. Underjarder kronor
miljö-antalettill 1998 harden 1995

frånfördubblatsproduktermärkta
039.852 till 4l
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efterfråganmäter miljö-tet som av
iinköp miljömärkta produkter i kronorav märkta produkter, god uppfatt-ger en

per person ning konsumentens bidrag via sinaom
inköp hållbaratill det samhället.

Försäljningen miljömärktaav
produkter i kronor dvs. i absolutett
ekonomiskt värde, visar tydligt för pro-
ducenter vilken utvecklingspotential
dessa produkter har. En positiv utveck-
ling nyckeltalet signaler till fö-av ger

och branschorgan efter-retag attom
frågan ökar, vilket bl.a. kan leda till

1995 1996 snabbare1997 produktutveckling miljö-av
källa:Konsumentverket märkta produkter. Med ekonomisktett

värde underlättas internationellaäven
jämförelser. Genom utvecklingen av
nyckeltalet kan den enskilde konsu-

Miljövårdsberedningens5.4.3 följa sitt och andras miljö-menten
överväganden medvetna köpbeteende. framtidenI
Konsumenters företagsoch val av kan talet behöva justeras bl.a. bero-
miljömärkta och tjänster ärvaror av ende inflation, vilket med hjälpgörs

betydelse för omställningen tillstor konsumentprisindex.av
ekologisk hållbarhet. Miljömedvetna Vi har konstrueraövervägt att
inköp stark drivkraft förär att ut-en måttet försåldaandelen miljö-som
veckla miljöanpassade produkter.mer märkta produkter förhållandei till den
Välkända exempel efterfråganär totala försäljningsvolymen eller den
miljömärkt klorfritt och fosfat-papper totala privata konsumtionen. Eftersom
fria tvättmedel. det saknas miljömärkta alternativ för

Miljömärkta och tjänstervaror många produkter och tjänster skulle
innebär, i regelbunden uppdaterad jäm- sådant mått bli missvisande. Vidett
förelse med andra produkter mark- behov sådan analys finns den in-av
naden, lägre miljöbelastning. Atten formationen tillgå. åretsEnligt fi-att

enskild konsument eller företag,som nansplan uppgick den privata konsum-
så möjligt, väljanär är närodladt.ex. tionen till 900 miljarder kronor.ca

frukt och producerad be-mat, utan Vi har även väljaövervägt att
kämpningsmedel och konstgödsel, el- tal följer inköp produktett som av en
ler mindre miljöbelastande rengörings- eller produktgrupp detta har be-men
medel, betydelse förär vi skaattav dömts alltför smalt.vara
uppnå beslutade miljömål. Det vis-är Utbudet miljömärktaav pro-
serligen inte likhetstecken mellan miljö- dukter avgörande förär nyckeltalets
märkt och miljövänligt miljö-men utveckling. Skillnader årenmellan
märkningen är stän-ett system som kommer uppträda i nyckeltalet tillatt
digt utvecklas i minskasträvan att följd licenser utfärdas förattav nya
milj måt-Det föreslagna produktgrupper. Genom uppgif-stora
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nyckeltaletvarför1996,ochåren 1995dennakanprodukterantaletter :om
på ochKRAVår siggrundarför dessautvecklingenbeaktasfaktor när ana-

Från saknasKRAVMiljöval.Braidagkanlicenserantalet upp-llysetras. en
årenförtextiliermiljömärktagifterurskiljas.uppåtgående trend klart om

ingår intetjänster1998. I1996 och
Antal KRAV-auktoriserade restaurangerÅr licenser finnsintedeteftersomaffäreroch upp-18529951 försäljningbutikernasgifter en-avom
24279961 iprodukterVissaKRAV-varor.dast
33931997 medräknadeintefinnsMiljövalBra

uppgifterfinnsårfrån l995. T.ex.40399981 om
medräk-maskindiskmedelmiljömärktaKonsumentverketkälla:

från år 1996.nade
från MiljövalBra ärUnderlagetmedföraNågot skulle kunna ettsom

tillgångmedkonsultframtagetmiss-förmodadutbud ochojämnt enaven
Förförsäljningsvärden.handelnstill attförsäljningsmängd ärvisande att

pristill detuppgifter,övrigaomvandlaMiljö-och Braför Svanenkriterierna
harbetalar,år. Då konsumenten etttredjeungefär om-ändrasval somvar
Statistiskaframtageträkningstalför allasamtidiskerinteändringarna av
påslaget icentralbyrån Attanvänts.kriterie-enskildaharproduktgrupper

kun-därmed inteharvarierarhandelneffektförsumbarskärpningar en
be-inledningsskedeIbeaktas.miljömärkta ettutbudetdet totala natva-av

ochdatabearbetninghövs ut-skärpningarnaaviserasDessutom avenror.
lagringförstandardformningmånga fö-tid ochi godkriterierna av enav

Konsumentverket har,information.inteförsnabbtsig att avretag anpassar
sitt sektorsansvar,förinomDärmedproduktlicenser. av-förlora sina ramen

databearbetningför denmedelti-relativt intaktförblir utbudet över avsatt
förinledningsvisbehövs att taden. som

engångskostnadmåttet. Enframbör kunnakonkurrensökadEn
000 kr100uppskattningsvisdomi-Ekonomisktpriser. orga-pressade perge

för läggabehövsnisationkemtek- attproduktgrupper upp sys-nanta som
materia-bearbetningförochtrycksaker,produkter, tem avniska papper,

årlig lägrebehövsDärefterlet.och er-byggskivor, elleverans enperson-
beroendevarierarsättninginflytandehar or-stort somtransporter

ganisation.nyck-analysvidarenyckeltalet. För av
observeraDet attvärtinforma- är attutveckling kommereltalets

utformat mäternyckeltalet ärprisbildenochproduktgruppertion somom
ochbåde konsumentersnyckeltalettillgå hos Konsumentver-finnas attatt

miljömärktainköpföretags varorket. av
månmöjligasteitjänster. Förochföreslås baseras attNyckeltalet

har Konsument-nyckeltaletbe-miljömärkningsorganisationernas avgränsa
produktermedtagitinteverketidagUnderlagetuppgifter. är somfintliga

privat-tillsäljsinteuppenbarligenMiljömärk-Från SISinte helt komplett.
godstranspor-för konsumenterunderlag t.ex.ingetfinns i nulägetning som
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Ett alternativ Konsumentverkets5.4.4endast för-ter. mätaatt en-
skilda konsumenters slaginköp ochförutsätter remissinstansernas
bl.a. datakassor, fullständiga synpunkteroch upp-
daterade register miljömärktaöver Konsumentverkets förslag har tagits
produkter församt att ett system sam- fram i samråd med Naturvårdsverket
manställning försäljningsstatistikav och Statistiska centralbyrån. Det finns
utvecklas. Beredningen detta al-ser enligt Konsumentverkets bedömning
ternativ möjlig framtidasom ut-en inget alternativ ettsom ger mer an-veckling för direkt följa denatt mer vändbart nyckeltal eller har bättresomenskilda konsumenten. I nuläget finns tillgång till grunddata. Miljövårds-
inte det underlag behövs varförsom beredningens förslag överensstämmer
vi denna bakgrund inte har valtmot med Konsumentverkets förslag.
denna utformning nyckeltalet.av Flertalet remissinstanser tycker

nyckeltalet bra. SIS miljömärk-äratt
Beredningens utgångspunkt har varit ning antal etableradeattanser varu-hitta mått kanatt spegla kon-ett som med miljömärkning bör redo-grupper

miljömedvetenhetsumenternas och visas för komplett bild.att ge en merproduktval. Måttet miljömärkta pro- Länsstyrelsen Västra Götaland efter-
dukter har den begränsningen detatt lyser fler mått på förändring avkanske inte speglar hela marknads- viljeinrikting i samhället. Naturvetar-
potentialen för miljöval. Konsumenter förbundet efterlyser talet relaterasatt
kan eller viljagöra miljömedvetnagöra till den totala konsumtionen i samhäl-
val också för produkter och tjänster let. Svenska arbetsgivareföreningen

saknar miljömärkningskriterier.som påpekar talet inte speglar produk-att
Beredningen har därför övervägt an- förbättras miljösynpunkt,ter som urdra konsumenternassätt mäta be-att aldrig blir certifierade.men som
nägenhet köpa miljöanpassat,att t.ex. Energimyndigheten påpekar taletsatt

enkätundersökningar. Konsu-genom redovisning i ekonomiska värden kan
mentverket genomför regelbundet resultatet priset på miljö-attge omenkätundersökningar där konsumen- märkta produkter sjunker, vilket bra,är

attityder Enternas mäts. svaghet med så sjunker nyckeltalet,även vilket inte
sådana undersökningar denär att ut- bra. Väg-är och transportforsknings-
talade viljan inte alltid motsvaras av institutet poängterar detta lyftsatt omfaktiska miljöval i verkligheten. Där- fram nyckeltal måste detettsom varafåsmed inget mått på konsumenter- trovärdigt just köpa miljömärkt be-att

verkliga omställningsarbete.nas tyder bra för miljön. Vidare påpekar
närodling viktigtatt ärman som ur

miljösynpunkt inte i talet.syns

5.4.5 Beslutade mål
Det finns inga direkta mål från riks-
dagen och regeringen för detta nyckel-

måltal. Ett för konsumentpolitiken är
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landsting. EKU-delegationensådana produk- ochkonsumtions- ochatt av-
förslag till hur data-minskar framtionsmönster utvecklas ta ettattsom ser

ske under höstenpåfrestningarna bidrar insamlingen kanmiljön och
hållbar för de för-långsiktigt utveckling, 1999.till Data att presenteraen

för nyckeltalet beräknassiffrornaoch miljön, skr. 997/Konsumenterna sta
år 2000.finnas tillgängliga hösten98:67. Regeringen har i skrivelsen

hållbarhet 1997/98213Ekologisk
Miljövårdsberedningens5.5.3framhållit utvecklingen ändradeav

överväganden.beteendemönster hos konsumenter
påverka utbudet mark-Genomkunskapsnivå viktigaökad attoch som
beståndet produkternaden kandelar konsumentpolitik för ekolo- avav

till eko-snabbare kravenhållbarhet.gisk anpassas
hållbarhet. ochStat, kommunlogisk

internationella5.4.6 upphandlar för 500 mil-landsting ca
år. innebärindi- jarder kronor DettaframtidaFN överväger attpersom en

offentliga organisationer harhandeln med miljö-kator mäta storaatt
påverka leverantörernamöjlighetermärkta attvaror.

fram och tjänster äratt ta varor som
miljöanpassade och natur-mermer

för miljö-Nyckeltal5.5 resurseffektiva.
offentligaanpassade inköp nyckeltalet förföreslagnaDet-

sektorn hållbar upphandlingekologiskt ger
offentligamöjlighet följa hur denatt

Miljövårdsberedningens5.5.1 ekologisktupphandlingen inriktas mot
förslag hållbara Försälj-och tjänster.varor
Miljövårdsberedningen föreslår föl- offentliga upphand-ningsvärdet av

måttjande offentliga sek-den kommun och lands-lingar inomsom stat,
inköp miljöanpassadetorns idet miljöhänsynting, i vilka mätsvarorav tas

och tjänster: går såår.kronor Det Öns-om manper
ochredovisa kommunkar, att stat,

offentligaDet ekonomiska värdet går detlandsting för sig. Vidareav att
miljö-upphandlingar i vilka det tas på upphandlingaruppdelninggöra en
århänsyn, redovisat i kronor min-under tröskelvärdet, dvs.ochper över

börupphandlingar. Detdre och större
Utvecklingen5.5.2 några nivåermöjligt föra inattvara

finns inget underlag i dagslägetDet miljöhänsyn i nyckeltalet. Entagen
för utvecklingen ande-visaatt av EKU-dele-kartläggninginledande av

offentliga upphandlingari vilka detlen dengationen visar deatt varor som
har till-miljöhänsyn. Regeringentas främst ställeroffentliga sektorn idag

håll-ekologisktdelegation försatt en kontorsmaterial,miljökrav IT-ut-är
bar offentlig upphandling EKU-dele- livsmedel.rustning, städmaterial och

utgångengationen Ml998:Ol tillsom
år ekologiskt2000 ska driva enav förutsättning för nyck-avgörandeEn

hållbar upphandling inom kommunstat, EKU-delegationen i sitteltalet är att
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fortsatta arbete kan utveckla tyd- All offentlig upphandling tröskel-överen
lig definition miljöhänsyn och fast- värdena ska till den inter-rapporteras
ställa kriterier för miljöhänsyn ska nationella upphandlingsdatabasen,när kal-

ha tagits vid upphandlingen. lad TED-databasen Tenders Elect-anses
Miljöhänsynen ska tjäns- ronic Daily. såvälgällerDetavse varan, annon-

entreprenaden eller leverantören. sering pågående och avslutadten, som
EKU-delegationen har i sitt underlag upphandling. Nämnden för offentlig

Miljövårdsberedningentill upphandling, NOU, för denangett att ett ansvarar
mått gårtydligt få låta svenska delen StatistiskaTED.att attgenom av

miljöhänsyn i nyckeltalet lika centralbyrånmed några årsedan till-görvara
den offentlige aktören i upphand- baka utdrag och sammanställningarom

lingen specificerar vilken prioritets- de svenska upphandlingarnaom ur
ordning och vikt miljökraven jäm- denna databas uppdrag NOU.ges av
fört med andra krav. Detta Sammanställningarna för allagörstyper av av-
skulle kunna kombineras med uppgif- slutade upphandlingar tröskel-över

vilken miljöhänsyn värdena och alla enheter omfat-ter typom av som som
tagits innehållavseende miljö- offentligLagen upphand-t.ex. tasav av om
farliga kemikalier, energi- och bräns- ling. För täcka in upphand-ävenatt
leförbrukning eller leverantörens lingar under tröskelvärdena, 1,2ge-
nerella miljöarbete i form miljö- miljoner förkronor statliga myndighe-av
ledningssystem eller kompletterande enkätun-mätt görsannat ter, en

Ett skulle kunna dersökning.sätt. sättannat vara
bestämma miljöhänsyn det finnsDet däremot ingenäratt att sam-

använda sig det lad information miljöhänsynen vidattsamma som av om
verktyget eller fådessa upphandlingar. Ett sätt attgemensamma manua-

len för miljöhänsyn inom offent- fram statistik till nyckeltalet kom-äratt ta att
lig verksamhet EKU-delegationen plettera de blanketter används försom som

år.under till TED-databasen mednästaatt presentera rapportenavser
Miljövårdsberedningen några frågorhar vilka miljökrav somom

den tydliga svaghet detövervägt ställs vid upphandlingen enligt vilkaochnoga
innebär vad med mil- kriterier. Likaså behöver den komplet-att som menas
jöhänsyn i nuläget inte etablerat. terande enkätundersökningenär för upp-
Mot bakgrund det ekono- handlingar under tröskelvärdenaäratt ett utö-av
miskt och frågorstrategiskt viktigt kas med rörande miljökrav vidstort om-
råde pågåendefölja i det arbetet frågorupphandlingen. De böratt som

hållbartekologiskt ingåsamhälle och hållervid komplettering EKU-mot en
EKU-delegationen den bedöm- delegationen undersöka.gör Data-att att

ningen gårkriterier miljöhänsyn underlag för nyckeltalet beräknasatt att
få fram inom framtid, fö- frånfinnas hösten 2000.näraatt en

reslår vi nyckeltalet i utform-denna Kostnaderna borde, med denna
ning. utformning, inte bli särskilt omfattande

finnsDet etablerat eftersom det för varje gjord upphand-ett system
fåför fram informationsunderlag ling idag krävs inrapportering tillatt en

rörande den offentliga upphandlingen. upphandlingsdatabasen. Eventuella
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produk-miljömärktaattityd tillbe-i databasenbehov justeringar mentersav
miljön ochkunskapvisaomfatt-också mindredöms ter, ommervara av

faktisktfår till miljöhänsynfrågor viljan änning. heller bör deInte tagensom
miljöhänsyn.enkätundersök-till nuvarandeläggas

under tröskel-ning för upphandling
några merkost-tillvärdena leda större

från EKU-delega-Förslag5.5.4offentlig upphand-förnader. Nämnden
remissinstansernasochtionenTED-data-förling, har ansvaretsom

synpunkterStatistiskamedböri samarbetebasen,
Delegationen hållbarför ekologisktNaturvårdsverketcentralbyrån haoch

EKU-delegationenupphandlings,fram.för statistiken tasattansvaret
förtill nyckeltalförslagMl998zOl,nyckel-utformningEn avannan

hållbar upphandling,ekologiskt över-följatalet har övervägts är attsom
Miljövårdsbered-medensstämmerupphandlingaroffentligadeandelen av

förslag.ningensföljaGenomdär miljöhänsyn atttas.
få ef-upphandlingar kanandelen man

fåtal remissinstanser harEndastmånga små upphandlingar ettfekten att
Kommunförbundetsig talet.rengörings- yttrattryckpapper och omt.ex.av

miljöhänsyndefinitionentyckervärdemässigt attdöljermedel avstora upp-
stäl-Naturvetareförbundetotydlig.Måt- ärhandlingar brobygge.ettt.ex. av

Sund-förslaget.avvisande tilller sigfångar in deintetet om mananger
påpekar det behövssvalls kommun attupphandlinga-viktigastemiljömässigt

krite-formupphandlare istöd tillförsäljningsvär-iställetAtt avangerna.
Folkhälso-miljöhänsynrier för vad är.å mindresidandet innebär andra att

hälsoaspekten.institutet saknareko-döljas heltupphandlingar kan av
Enligtupphandlingar.nomiskt stora

målBeslutade5.5.5upphand-det förEKU-delegationen är
mål från riks-beslutadefinns ingaDetsvåraretröskelvärdetlingar under att

för dettaregeringendagen ellervärdet. Förfram andelen änta upp-
pågår förarbetenyckeltal, attmentröskelvärdet dethandlingar äröver

regeringentillfram förslagläggafram värdetkomplicerat änattmer
i skri-område. Regeringen hardettaandelen.
1998/Hållbara Sverige skr.velsenövervägandenVi efterhar av

landsting-tagit99:5 att statens,valt tal uppnyckeltals utformningdetta ett
upphandlingaroch kommunernasvärdetföljer ekonomiska ensdet avsom

långsiktigaochkvantitetermed storaupphandlingar där detoffentligagjorda
förutsättningarkan skapaleveranserarbetetagits miljöhänsyn. När mer
företagen. Denteknikutveckling iförområdet det finnasgjorts kan an-
således kunnaböroffentliga sektornutformningenledning omprövaatt av

pådrivande kraft i utveck-utgöra ennyckeltalet.
resurssnålamiljövänliga ochlingenupphand-Miljöutbildningen hos av

påtalas tillsät-skrivelsenprodukter. Imiljö-för vilkenlare betydelseär av
delegation,nämndatandetMått miljöutbild- ovanavhänsyn tas.som

miljöhänsyn ifrämjasyfte är attför konsu-dock liksom varsning riskerar att,
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offentlig upphandling. Delegationen 5.6 Nyckeltal för miljöanpass-ska bl.a. driva ekologiskt hållbaren ade arbetssätt
upphandling inom kommuner ochstat,
landsting, initiera och utveckla väg-

Miljövårdsberedningens5.6.1ledningar och metoder, sprida kunska-
förslagerfarenheter och goda exempel.per,

Även Miljövårdsberedningen föreslår föl-Miljöteknikdelegationen, som
jande mått på skolornas företa-ochinrättades januari 1997, har till uppgift

håll-omställning till ekologisktstimulera till utveckling ettoch under- gensatt
bart samhälle:lätta upphandling och introduktion av

miljöanpassade produkter, processer
och teknik syftar till ekologisktsom en
hållbar utveckling.

Internationellt5.5.6 arbete
Storbritannien har förslag i sittett mer

Det angelägetär utveckla verktygomfattande indikatorsystem lik-vilket att
för integrera miljöfrågor ivårt förslag offentlig verksam-avseende attnar
heten hos olika aktörer i samhället.upphandling. Indikatom Förbenämns som

utvecklingen ska bli ekologiskt håll-attGreen Housekeeping in Govemm-
bar det avgörandeär företagenent. att ut-
vecklar miljöanpassade produkteri ochI Danmark finns det inskrivet

skolorna kunskapmiljölagstiftningen att ekolo-offentliga geratt omorga-
giska sammanhang. Måttet föl-vidnisationer skata hänsyn till miljön som
jer antalet företag med miljölednings-inköp.sina särskild harEn arbetsgrupp

har tidigare redovisatssystem i SOUtillsatts den danska regeringen somav
1998: 170. Texten i detta avsnittår antalunder 1999 ska framta ett avser
måttet skolor med utmärkelsen miljö-indikatorer för det möjligtgöra attatt
skola.ochlikartat dokumenterasättett

föra statistik miljö- ochöver energi-
5.6.2 Utvecklingenmedvetna inköp.

I Kanada har de federala utveck-Underlag till redovisningmyn- av
digheterna intern arbetsgrupp lingen miljöskoloren avseende antaletsom
bl.a. framprövar antalatt ta ett nå-kommer inte finnas förränatt om
indikatorer för grön upphandling De några årår. 2000 be-eller Undergot
indikatorer diskuteras är antal räknas tillsom de första utmärkelserna
upphandlingar där miljökrav stills, Milj kunna utdelas.
inköpsvolymen i dollarmätt detsorr

Miljövårdsberedningensställs miljökrav på, 5.6.3antal upphandlade
överväganden.produkter klassats gröaa",som som

antal och inköpirnasamt procent av Insikt den drivkraften förviktigasteär
utbildats i miljökrav vid upphind-som förändring. Utbildning kunskaperger

ling. håll-för främjaavgörandeär attsom
bar utveckling förbättraoch männis-
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år. måste deunder Sedankors förmåga logotyplösa miljö- och treatt
miljöarbete förredovisa resultat i sittutvecklingsfrågor. Kunskap miljö-om

behålla utmärkelsen. Utmär-frågor måste därför in tidigt i skolor- att
alla iför Miljöskolakande ärundervisning. attennas

iaktiva deltagareskaskolanMiljö idag inget i ut-är ämneeget vara
hållbart samhälle.vecklingenmångagrundskolan skolor mot ettäven om

utmärkelsen omvärderashar miljö- Genombra för integrera attattprogram
år inbyggd möjlig-tredje finnsfrågorna Miljö-i undervisningen. vart en

skolor hartill deutmärkelsen syftar främst till het översynatt somavge
fortsattafått utmärkelsen och derasskolorna handfast förverktygett att

arbete.ochbedriva detta arbete. status
Syftet med nyckeltalblivit alltmer klartDet har ettatt som

lång- med utmärkelsenfå hållbara antalet skolorför ekologiskt och mäteratt
så enligt beredningenMiljöskolasiktiga lösningar miljöproblemen är att

omställning-måste samhälls- försöka det viktigakopplas till övriga speglade
hållbarhetfrågor. gränsöverskridande ekologiskGenom sarbete förett som

öfrågoma pågårkomma in undervisning,kan milj inom skolornasarbetssätt
frånSkolverket och till och medskolans förskoleklasseri alla ämnen. gym-

Naturvårdsverket tagit fram kri- nasienivån Bered-har och KOMVUX.
miljömärkning skolor ningen idag inteför högskolanterier attnoterarsomav

Miljöfrågorna ingårkrav. Miljöskolor. Vi villuppfyller dessa i arbetet medväl
ingå i under-kriterier därför framhållaenligt dessa detska även äratt ange-

finnasmiljötänkandet läget ekologiskavisningen och undervisning deatt om
övriga arbete.hela iskolans grundvillkoren integrerasmed i snarast un-

skola ska högskolenivådervisningen framfö-utmär-För att en
miljöfråg-krävsMiljöskola rallt ingenjörsutbild-i ochkelsen ekonom-att

ochingår undervisningen ningari mediautbildningar.att samtorna
verksam-praktiskmedteori integreras

5.6.4 förslag ochSkolverketssti-utmärkelsenmedSyftet ärhet. att
synpunkterremissinstansernasbragenomförandemulera brettett av

milj öundervisning i skolan. förArbetet i föreskrifter fastlagtSkolverket har
få behållaoch utmärkelsen Miljö- miljökriterier skaatt de upp-som vara

skola dessutomär få utmärkelsenför kunnafylldaavsett att attvara en
kontinuerligt pågående där Kriterierna har utarbetatsMiljöskola.process
miljöarbetet ständigt förbättras. Naturvårdsverketsamråd ochmedi

Skolorna ska först kart-göra miljöproblemendenbaserasen syn
läggning sin verksamhet miljö- årti-utvecklats under deav senasteur som
synpunkt och sedan skriva hand- miljökriterierfinnsDetett ondena. upp-
lingsprogram med mål enligt och helaför undervisningenuppsatta ställda
utformade Dåkriterier för Milj öskolor. såsom arbets-skolansverksamheten
målen uppnådda kan de till Skol-är friskvård förhälso- ochmiljö, samt
verket ansöka utmärkelsen Miljö- fysiska milj Detta över-den ön.om system

fårskola. De vid utmärkelsen dip- övårdsberedning-ett med Miljensstämmer
lom och använda särskildrätten att förslag.en ens
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För närvarande genomför Skolverket hållbarekologiskt utveckling inom ut-
granskning inkomna handlings- bildningen. Som synliggöravägen av atten

och pilotverksamhet där och konkretisera miljöfrågorna fram-program en
100 pilotskolor har valts hållsDessa införandet miljömärkningut.ca av en

skolor för ålders-olika skolor.representerar av
och i skilda delar Sverige. I skollagen, läroplaner och igrupper av

Skolverket stödjer skolornas arbete studieplaner för grundskolan och gym-
med kontakter och seminarier. M nasieskolan står undervisningen skaatte r
information Miljöskolor inklusive kunskaper ekologiskaom ge om samman-
de fastställda kriterierna finns på Skol- hang. Enligt läroplanerna för det obli-
verkets påwebbsida adressen: gatoriska skolväsendet, under-sägs att
www.skolverket.se/c/miljo/. visningen bör belysa hur samhällets

funktioner vårtoch leva ochsätt att
fåtalEndast remissinstanser har arbeta kan förett skapaattanpassas en

uttalat sig följa antalet hållbarmiljö- utveckling.attom
märkta skolor de flesta tillstyrktvarav

Internationellt5.6.6 arbeteförslaget. Naturvetareförbundet ansåg
det inte någotfinns klart sambandatt StorbritanniensI uppsättningstörre

mellan miljöskolor förhållandenaoch i indikatorer finns medvetenhet håll-om
miljön varför de avvisade förslaget. bar utveckling i skolor upptaget.

I Europa det förär närvarande
Beslutade mål5.6.5 ÖsterrikeSverige, och den tyska del-

finns målDet inga från riksdag och Hessen arbetar medstaten attsom
regering för detta nyckeltal. utveckla Miljöskolor i form ettav na-

Regeringen har i skrivelsen tionellt initiativ.
hållbarhetEkologisk 1997/ l 998: 13

lagt fram åtgärdsprogram förett en
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fortsattaNyckeltalens6
användning

nyckeltalenGrönanyckeltalen. DenyckeltalenAvsikten med de Gröna är
vägledning föranvändaskunskap kanuppmärksamhet och po-att somge

förunderlagbeslut ochlitiskaoch behovetmiljöförändringar somavom
dehållbart samhällsdebattekologiskt sättomställning till somett samma

nyck-Grönanyckeltalen.ekonomiskasamhälle.
för riksdagdärför redovisasuppnå lik- böreltalFör acceptansatt

åri medsambandvarjeallmänhetbrutto- ochvi har förnande den t.ex.som
Detbudgetpropositionerna.konsumentpris- ärnationalprodukten och natur-
i budgetprop-ligt i debehöverindex vi talen att, texteratt soman-anser

nyckel-Grönabelyser deositionernaserieanalyseras undervändas och en
förklaringarsuccessivt utvecklavår förhoppning de talen,år. Det är attav

omfattaAnalysema kanföreslår analyser.ska ochviGröna nyckeltalen som
nyckel-Grönasamband mellan deoch intressantatillräckligt robustavara

ekonomiskamått- utveckling, dentalensstå översiktligaför sig ut-att som
politiska beslut. Ettochså lång vi vecklingenperiodstockar under atten

möjlighe-ytterligare förbättraefterfår tid.jämförbarhet Först sättöver att
nyckeltalenanvända de Grönanyckeltalenanvändning kanpraktisk ten att

politiska beslut,förunderlag äruppstickandebli deetableras till att som
möjligtindikatorer vi de Dess-är. presenteraatt prognoseratt omanser

framåtnågra år i tiden.någotför elleranvändningpraktiskbehövsutom
finns be-utvärdera detkunnaatt om

något revideraavseendehov iattav
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200 000 kr. Huvuddelen kost-7 Bedömnigå cakonse- avav
naderna tillskrivs arbetet med fåkvenser attanledningm
fram data för livsmiljöema Sjö ochnyckeltalenav
Hav. Kostnaden för därefter årli-att

fram underlaget bör låg.tagen varaEkonomiska7.1 konsekven-
För följa konsumtionenatt avser miljömärkta och tjänster harvaror

För detta uppdrag gäller regeringens Konsumentverket, inom för sittramen
direktiv till samtliga kommittéer attom sektorsansvar, medel för denavsatt

offentliga åtaganden.pröva Det som bearbetning data behövs.av som
skulle kunna orsaka kostnader för Kostnaden uppskattas till 300 000ca

vårtsamhället i förslag framtagan-är kr i inledningsskede och därefterett
det den statistik krävs för attav som 40 000 år.krca per
redovisa nyckeltalen. Enligt uppdraget Vad gäller nyckeltalet för den
ska nyckeltalen främst påbygga be- offentliga sektorns miljöanpassade in-
fintliga statistik- och dataunderlag. För såköp kommer EKU-delegationen att
vissa de framtagna nyckeltalenav nu fram de kompletteringar be-ta som
har det varit just bristen statistik hövs. Kompletteringarna behövs i den

gjort de inte färdig-attsom var rapportering till interna-dengörssom
utvecklade hösten 1998. En rad in- tionella databasen för upphandlingar
ternationella organisationer ställer krav tröskelvärdet, iöver de enkät-samt

Sverige lämna omfattandeatt en undersökningar Kostna-görs.som
rapportering miljöområdet. Fram- derna bedöms små och bör liggavara
förallt EU:s direktiv ställer kravstora inom sektorsansvaret för Nämnden

rapportering. Den internationella för offentlig upphandling.
rapporteringen idag mycketstyr av regeringensI uppdrag till Sta-
den svenska statistikproduktionen tistiska centralbyrån den totalaom
miljöområdet. materialomsättningen ingår tillatt mars

Vår bedömning de flestaär att år 2000 uppskattning kost-göra en av
nyckeltalen kan baseras befintliga naderna.
eller föreslagna miljöövervaknings- Redovisningen Gröna nyck-av

och statistik och därmedprogram ger eltal viktigt led i arbetet förär ett att
inte ökade kostnader. någraI fall har allmänhet, riksdag och regering fårska
det inte varit möjligt hållethelt ochatt bättre information och kunskaper om
utgå från befintlig statistik. Det gäller effekter genomförda åtgärder påav
för livsmiljöer, miljöanpassade inköp miljöområdet. bör efterhandDet kunna
och andelen total materialomsättning. leda till positiva samhällsekonomiska

Dataunderlag för påvisaatt en effekter effektivaret.ex.genom re-
utveckling för de olika livsmiljöema surshushållning. Nyckeltalen bör bidra

ingår i nyckeltalet för biologisksom till saklig debatt vilka åtgärderen om
mångfald ska fram Naturvårds-tas av angelägnaär ochmestsom mest
verket. harDe uppskattat kost-grovt kostnadseffektiva miljöområdet.
naderna för utformning valda mät-av
metoder bearbetning data tillsamt av
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tabellenSammanfattningsvis bedömer bered- digheternas sektorsansvar. I
statistikenstatistik fram inom nedan redovisasningen kan tasatt tas var

för befintliga fram för föreslagna nyckeltal.uppdrag och myn-ramen

Bedömning för samtliga tolv nyckeltalstatistiskt underlagav

nyckeltalGröna Statistiku nderlag

centralbyrånStatistiska SCB och NUTEKEnergianvändning Statistik finns hos

SCBsaknas i dag, harStatistik för total materialomsättning men
sådanfått fram statistik. StatistikMaterialanvändning uppdrag tilli 2000att tamars

Renhållningsverksföreningenför avfall till soptipp finns hos

Statistik finns Kemikalieinspektionens produktregisteriKemikalieanvändni ng

Naturvårdsverket NVStatistik finns hos SCB ochväxthuseffekt

Statistik finns SCB och NVhosFörsurning

övergödning SCBStatistik finns hos och NV

Statistik finns URBAN-nätetiLuftkvalitet i tätort

Olika finns, bland i Fiiksskogstaxeringen,former statistik annatav
förmiljöstödstatistik. Underlagmiljöövervakningsprogram ochmångfaldBiologisk tillgå den februari ochlivsmiljön skog beräknas finnas 1 2000att

årövrigt under delen 2000senare av

årligaSCB denUnderlag finns hos genomMiljöanpassade färdsätt Riks-RVUFiesvaneundersökningen,

framStatistik för offentliga upphandlingen kanden tas genom
enkäterbefintliga inrapporteringar ochkompletteringar somav

år.något Statistik förMiljöanpassade Data bör finnas tillgängliginköp görs. om
påmiljömärkta produktval finns grundat

miljömärkningsorganisationernas register

Statistik SCBKretslopp näringsämnen finns hos och NVav

finns hos SIS-Statistik för företag med miljöledningssystem
omfattarMiljöanpassade Skolverkets med Miljöskolorarbetssätt miljömärkning. system

centralt registerett

Andra konsekvenser7.2

följaGröna nyckeltal förkatorerdetta uppdrag gäller regeringensFör att--
håll-utvecklingen ekologisktdirektiv till samtliga kommittéer mot ettattom

Vår bedömningbart samhälle. ärredovisa regional- och jämställdhets- att
fårrimligen konse-nyckeltalen intepolitiska konsekvenser konse-samt

områden.kvenser inom nämndakvenser för brottslighet och det brotts- ovan
Vårtförebyggande betänkadearbetet.
nationella indi-förslag tillpresenterar
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Fotnotslista

Quality of LifeA Better Strategy for SustainableA Development for the-
United Kingdom, 1999.
3 Pressure/påverkan, SState/tillståndP: åtgärderoch R: Respons/vidtagna
3 DPSIR-modellen; Driving forces/rivkrafter, Pressure/miljöpåverkan,D P:

State/miljötillstånd,S åtgär-1 Impact/konsekvenser, Response/vidtagnaR:
der.
4 miljökvalitetsmålenfemtonDe följande: frisk luft, grundvatten god kva-är av
litet, levande sjöar våtmarker,och vattendrag, myllrande hav i balans le-samt

skärgård,vande kust och ingen övergödning, bara naturlig försurning, levande
skogar, rikt odlingslandskap, fjällmiljö,storslagen god bebyggd miljö, giftfriett
miljö, strålmiljö,säker skyddande klimatpåverkan.ozonskikt, begränsadsamt
5 deFact0;98 Uppföljning föreslagna nationella miljökvalitetsmål,av-
Naturvårdsverket 1998, ISBN 9 -620-1l 187-1.
1 miljöpåverkandeD aktiviteter t.ex. energianvändning, transporter, P
miljöpåverkan utsläpp, avfall,t.ex. S miljötillstånd luft- ocht.ex. vatten-
kvalitet, konsekvenserI hälsa, hotade djur- och åt-sämre växtarter R
gärder lagar,t.ex. skatter, teknik.ny
1 Problemet identifieratshar i flera utvärderingar FN/CSD:s arbete.av
1 Se utförligare i SOU 1998:170, och för informationuppdaterad http://
www.un.org/esa/sustdev/isdhtm
9 World Development Indicators 1998, Världsbanken, Washington 1998
111 utförligareSe i SOU 1998: 170.
1 Towards Sustainable Development-Environmental Indicators, OECD 1998
3 utförligare i SOU 1998:170se
13 återfinnsfor IndikatorernaEnvironment-Barometer Germany. bland annat
på följande internetadress: http://www.bmu.de/englisch/programme/
baromete.htm
14 indikatorernaLäs http://www.environment.detr.gov.uk/sustainable/mer om
quality/monitor/index.htm
15EU-kommissionens förslag finns i sin helhet i bilaga
15Environment-Barometer for Germany http://www.bmu.de/englisch/se
programme/barometehtm
17 Förslag i maj 1999. Sammanlagt indikatorer för hållbar14presenterat ut-
veckling, 3 ekonomiska, sociala4 och 7 ekologiska. Förslaget ska vidare-varav
utvecklas under 1999.
11Nemoral och boreonemoral zon.
9 Nordligt och sydligt boreal zon.
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Bilaga 1

påRemisssynpunkter förslagen till Gröna i SOU 1998:170nyckeltal

De flesta remissinstanser positiva till med nyckeltalgrönaär att ett system
såutvecklas. flesta nyckeltalen bör kunna förändrasDe näräven ärattanser

motiverat.

NågraAnvändning remissinstanser positiva till nyckeltalet.energi: Flertalet ärav
vill förnyelsebar energi. remissinstanserkomplettera med andelen icke Flera

energianvändning i relation till ganska lite hur energi-BNP sägerattanser om
effektiviteten utvecklas i olika sektorer eller för olika energitjänster. Som grovt

ocksånyckeltal utvecklingen kan det dock användas och används för in-över
ternationella jämförelser och trendanalyser.

El för uppvärmning: Majoriteten remissinstanserna stöder nyckeltalet, nio ärav
två påpekarkritiska Tekniska direktverkandeoch avstyrker. Lunds Högskola att

elanvändning. sänkaselvärme endast Elanvändningen kanutgör typ ge-en av
användningsområden.effektivisering eller substitution inom andra Där detnom

lönsamt effektivisera eller elanvändningen bör detär görasersättamest att
först.

Utsläpp koldioxid: majoritet remissinstanserna nyckeltaletEn ärattav av anser
vårtrelevant det för internationella deltagande i klimatarbetet.och behövsatt

Naturvårds-Bensenhalt i luft: remissinstanser nyckeltal.Flertalet stöder detta
övergång frånverket för missvisande.detta nyckeltal kan Enattvarnar vara

bensindrivna till dieseldrivna fordon inte nöd-skulle sänka bensenhalten men
vändigtvis förbättra hälsoläget.

Utsläpp försurande Flertalet remissinstanser stöder detta nyckeltal.ämnen:av
påpekar förslaget tillGöteborgs kommun den första delen det tidigareatt av

avsågnyckeltal SOU 1998: har tagits bort. andelen mark där ned-se 15 Den
fallet belastningsnivån. fråninte överskrider den kritiska denna delAvsteget av
förslaget ansågs beklaglig eftersom nyckeltalet i den tidigare utformningen ut-
gjorde indikator försurningsstrategi.EU:sen

Miljöanpassade färdsätt: majoritet remissinstanserna nyckel-En attanserav
påpekar någonnågra bild i vilkentalet relevant, det inte braär att avmen ger

hållbarhetenutsträckning i ökar. delen detDen störretransportsystemet av
privata trafikarbetet utelämnas, och nyttotrafiken berörs inte alls.

miliöcertifierade kritiseradeAntal företag: Detta nyckeltal tillhör deett mestav
och flera remissinstanser önskar kompletteringar.
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Avfall till soptippar: Flera remissinstanser nyckeltalet välgrundat.ärattanser
återanvändningSomliga återvinningdock det bör inkludera ochävenattanser

avfalluttrycka vilkensamt typ av som avses.

fosforTillförsel kväve och till haven: majoritet remissinstansernaEnav av an-
detta nyckeltal bra.ärattser

Ãterföring påpekarfosfor till odlingsmark: Flera remissinstanser det ävenattav
återvinnafinns fosforandra metoder slam. Risken äratt attur en gynnsam

återutnyttjasförutveckling dessa metoder skulle kunna innebära fosfor allt-att
samtidigt det föreslagna nyckeltalet pekar i riktning. dagImer som ogynnsam

grönområdenförs till exempel slam till till jordbruket, och detta redovi-änmer
inte i nyckeltalet.sas

Skyddad skog: majoritet de remissinstanser har synpunkter dettaEn av som
nyckeltal det bör kompletteras eller med bättre nyckeltal förersättasattanser

mångfald. mång-biologisk Mycket arbetet med säkerställa den biologiskaattav
falden i formellt skydd. förutsättningarna försker skogar För belysautan att

mångfalden således naturvårds-biologiskaden det angeläget beskriva detär att
ingår iarbete integrerad del skogsbruket. Utöver reservatavsättningarsomsom en

måste såväl fråndärför nyckeltalet spegla arealer frivilligt undantas bruk-som
naturvårdshänsynande den i den löpande verksamheten.tassom som
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Bilaga 2

förslagnuvarandeEU-kommissionens expertgrupps
två indikatorer,formulerarindikator. nulägetområde Ivill havarjeFör enmanengruppen

nedanTabellenstatistikbefintligredovisas medkanindikatoridealindikator och nu.somen
för EU:sskallförslagfärdigtjust Ettdeförslagen presenterasredovisar ut nu.som ser

år 1999.Helsingfors decemberistatsministrar

iaeaunialige..iindikatorområden i i
nu

på utsläpppå index baseratbaserat aggregeratindexaggregerat av
HFCs,N20,C02 ,CH4,C02, 6 vänhusgaserväxthusgaserKlimatförändring 3utsläpp av

SFSPFCs ochCH N204,
luftföroreningar övermedantal dagarluftföroreningarmedantal dagar

indexellergränsvärdena aggregeratpå olikagränsvärdenöver
,VOCsS02, NOX,NHSmed ämnenindex 4ellerLuftkvalitet mätställen aggregerat

S02, NOK,NH3med ämnen3-4
VOCs

eventuelltbil specificeras,medpassagerar-kilometer har ännu inte
4 ochpå /uflkvalitetTätortsområden indikatorer transport,

markanvändning

klarar EUsvattendragSjö: andelklararandel vattendragSjö: somsom
kvalitetellernationellaoch ettvad detnationella kravEUs och

ännuflodkvalitetsindexEuropeisktoch Peller Ngäller nitraterhavVattenkvalitet definieradfloderkoncentrationer i storasjöoch definieradidealindikator ärHav.eutrofieringsindexHav: en
utsläppsdatasammansatt avav

fosfor till havenochkväve

vattenanvändningeniintensitetenfärskvattenuttagtotaltVatten kvantitet

Ömtåliga NATURA definieradområden utpekade i idea/indikator ärekosystem
elleroch medvåtmarker antaloch 2000, ytakust,

bergsområden skötselplanutan

påmångfaldpå baseratbiologiskområde indexenligtskyddatandelbiologiskNatur och ochförärdrirtgargenetiskaNATURA 2000mångfald livsmiljöförärwdringar
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