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Abstract  
 
The environment is a big part of every ones life whether we think about it or not. The 

environment and the nature is the most important “industry” in the world supporting humans 

with oxygen, light, food resources and water. During the last decades the human impact on 

the nature has been huge and it is time to act to change the negative impact one the 

environment. If we do not change our future generations will not have the same opportunity to 

live on the same conditions as we do today. But how interesting does the Swedish citizens 

find the environmental problem? And how is it possible to engage the people to act 

environmental friendly? Usually it’s said that knowledge is the key to understanding the 

environmental problems and changing attitudes and behaviour in the direction of a sustainable 

future. This report will also point at other elements to engage citizens in the battle towards a 

sustainable future. 

 

This report also contains a part that is going to be used as an education for the employees of 

landstinget Halland. This environmental driving license is based on the 16 Swedish national 

environmental goals and divided into three parts. First an introduction that presents what is to 

come, second, 16 informative texts  is presented on all of the goals one by one and the third 

part is questions to be answered based on the information of the texts.  

 

Key words: Environmental driving license, Swedish national environmental goals, 

environmental communication,  



 

 

Sammanfattning 
 
Miljö är något som påverkar alla och något vi inte klarar oss utan. De senaste decennierna har 

påfrestningarna på vår miljö och våra ekosystem ökat något enormt och nu är det tid att 

bromsa denna negativa utveckling. Det behövs mer än ny teknik för att minska den negativa 

miljöpåverkan, det krävs ett förändrat beteende hos individen. Att förändra ett inarbetat 

beteende och engagera människor i miljöfrågor är en stor utmaning.  

Människor kan delas in i fyra kategorier utifrån dess attityder till miljö. En person kan vara 

engagerad vilket innebär att styrmedel och åtgärder för att hantera miljöhot accepteras 

eftersom deras åsikter är likvärdiga med de samhällspolitiska. Den andra kategorin är 

protestant och det som kännetecknar denna är att personens egna värderingar och de 

samhällspolitiska värderingarna går isär och de har olika åsikter om vad som bör lyftas fram 

som problem och inte lyftas fram som problem. Den tredje kategorin tillhör de individer som 

är oengagerade. Dessa individer anser att miljöproblem är något sekundärt och inte speciellt 

viktigt. Den fjärde och sista kategorin är ignorant och dessa individer tar avstånd från 

styrmedel och andra åtgärder ifall dessa tränger in för mycket i individens personliga sfär.  

Är det då möjligt att engagera alla människor i miljöfrågor? Det finns fem olika byggstenar 

som ligger till grunden för att engagera människor. Dessa fem är ansvar, insikt, 

självförtroende, handlingsutrymme och kunskap. 

Syftet med detta examensarbete är att ta fram ett miljökörkort och målet är att det ska 

användas av miljöombuden på landstinget i Halland. Miljökörkortet är baserat på de 16 

nationella miljömålet och är utformat i tre delar. Första delen består av en introduktion som 

förklarar vad körkortet går ut på och hur det är utformat. Andra delen består av 16 informativa 

texter över de 16 miljömålen och tredje delen består av frågor baserade på texterna i del två.  

Tanken med miljökörkortet är att lägga grunden till ett miljöengagemang hos de anställda på 

landstinget Halland genom att bidra med några av grundstenarna för ett miljöengagemang. 

Miljökörkortet bidrar förhoppningsvis till mer kunskap och insikt såväl som det kan väcka 

känslor av ansvar och självförtroende angående miljöproblem och dess åtgärder.  
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1 Inledning 
Ord som växthuseffekten, växthusgaser, klimatpåverkan och naturkatastrofer är några ord 

som hörs allt oftare i media. Genom TV, i radio, i dagstidningarna och på löpsedlarna ger 

media oss information dagligen om vår miljö och vår planet vilket medför att vår 

miljömedvetenhet ökar. Allt fler väljer att handla ekologiska produkter eller välja 

miljövänliga alternativ i vardagliga handlingar när det gäller t.ex. transportsätt och 

energikonsumtion. Detta leder till att vi sätter press på både företag och offentlig verksamhet 

att miljöanpassa sina organisationer för att motsvara dagens efterfrågan.  

1.2 Bakgrund 

Landstinget Halland är ett landsting där miljön är en prioriterad del av verksamheten. 

Länssjukhuset i Halmstad blev miljöcertifierade enligt ISO 14001 1998 och var då det första 

länssjukhuset i Sverige att nå en certifiering för sitt miljöarbete. Därefter har både 

landstingsservice och landstingskontoret nått en certifiering och fler avdelningar är på gång.  

I landstinget Hallands miljöpolicy finns ett uppsatt mål om att öka medvetenheten kring 

miljöfrågorna för all personal gällande både landstingets miljöaspekter samt en allmän 

miljökunskap och en uppfattning av statusen av vår miljö idag. Den här utbildningen är ett 

sätt att bidra till att förstå att dagliga agerande och dagliga beslut kan komma att få en 

betydande påverkan på miljön. 

Runt om på landstingets olika instanser finns det utnämnda miljöombud. De personer som är 

utnämnda till miljöombud är de som ansvarar för arbetsplatsens miljöarbete på uppdrag av 

enhetschef eller avdelningschef. Miljöombudens uppgift är att vara rådgivande, de ska stötta 

och driva miljöarbetet på arbetsplatsen och initiera ett gott förhållningssätt till miljöarbetet. 

Miljöombuden ska också samverka med avdelningschefer för att följa upp rutiner, medverka i 

olika insatser för att ge information, introduktion och utbildning. Miljöombuden är också 

arbetsledningens förlängda arm och de ska meddela om det förekommer fel och brister i 

miljöarbetet. De kompetenskrav som ställs på miljöombuden är att de ska ha kunskap om 

ledningssystemets innehåll, då främst med inriktning miljöfrågor.1 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med examensarbetet är att ta fram ett miljökörkort och med det lägga en grundnivå för 

miljökunskapen bland miljöombuden på landstinget Halland eftersom miljökunskapen bland 

både ombud och annan personal är mycket varierande. Många kan mycket och har miljö som 

ett personligt intresse medan andra inte finner ämnet lika intressant och viktigt. Den här 

utbildningen ska också ge grundläggande kunskaper i sambandet mellan miljö och den 

antropogena påverkan och dess långsiktiga effekter. För att få ett övergripande perspektiv 

baseras utbildningen på de 16 nationellt antagna miljömålen eftersom de sammanfattar den 

antropogena miljöpåverkan utifrån ett antal miljöhot. För att bli mer uppmärksamma på 

                                                 
1 Bengtsson, Ann Christin, landstinget Halland, 2008-05-13 
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svenskars miljömedvetenhet och vad som engagerar individer till att bli miljömedvetna 

gjordes litteraturstudien på det svenska folkets miljömedvetenhet och vad som krävs för att 

engagera och förändra den ohållbara livsstil som levs idag. Ofta talas det om att bara 

människan har kunskap kan de också förändra beteende i rätt riktning. Mina frågeställningar 

för litteraturstudien blev således: 

Hur miljömedvetna är det svenska folket? 

Kan man genom att sprida kunskap om vad som händer med miljön idag bidra till att förändra 

människors beteende mot en mer miljövänlig livsstil? 

Vilka är förutsättningarna för miljöengagemang hos individen? 

När texterna till miljökörkortet läses är det bra att veta att alla mål är indelade i lika rubriker. 

För varje mål presenteras syftet med miljömålet, vilken miljöpåverkan som finns, ifall målet 

kommer att nås i tid samt vad landstinget gör och kan göra för att arbeta med miljömålen. 

Efter texterna om de 16 miljömålen följer en ordlista där svåra ord är förklarat. Därefter 

kommer 17 frågor knutna till informationstexterna om de 16 miljömålen.  

1.3 Mål 
Målet är att ta fram material som landstinget ska kunna använda för interna utbildningar för 

miljöombuden på landstinget i Halland och ge dem en grundläggande kunskap om de 16 

nationella miljömålen, vad de syftar till, vilken miljöpåverkan som finns, hur det ser ut idag 

och hur landstinget arbetar för att hjälpa Halland och Sverige att uppnå sina miljömål och 

minska sin egen miljöpåverkan. Utbildningen ska ge alla en kunskap som ska ge mening för 

deras miljöarbete, att de ska se att deras handlingar faktiskt leder till något bra.  

1.4 Avgränsning 
Avgränsning har gjorts till att hålla utbildningen på en mycket grundläggande nivå. Därför har 

detaljer och följdeffekter i t.ex. näringskedjan inte beskrivits ingående, inte heller beskrivs 

kemiska processer ingående utan förklaras endast ytligt. De här avgränsningarna är gjorda 

med tanke på att miljökompetensen hos miljöombuden är varierande och syftet med 

utbildningen är att ge en grundläggande kunskap.  

Ytterligare en avgränsning är att enbart utforma miljökörkortet och granska rapporter i 

miljökommunikation. I det här examensarbetet kommer det inte att ske någon uppföljning av 

resultatet eller mottagandet av utbildningen p.g.a. tidsbrist och att det ännu inte är bestämt 

vilket datum miljöutbildningen ska starta. 

1.5 Metod 
Metoden för miljökörkortet har främst varit att skaffa information via naturvårdsverkets 

hemsida och miljömålsportalen. För en mer fördjupad kunskap av vissa miljöhot har även 

annan litteratur använts som faktakälla. För den här delen har även mina handledare på 

Landstinget Halland svarat på frågor och bidragit med kunskap om organisationen. Vår 
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kontakt har skett via mejl och personliga möten. För att undersöka det svenska folkets 

miljöengagemang och miljömedvetenhet har främst tryckt litteratur används som faktakälla. 
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2 Hur miljömedvetna är det svenska folket och hur ser vi på 

miljöproblem? 
Intresset för miljöfrågor bland svenskar är hög och upp emot 80 % av Sveriges befolkning 

anser sig vara intresserade av miljöfrågan. I den Svenska politiken är det miljöfrågan, 

ekonomin och arbetsmarknadsfrågan som turas om att vara den enskilt viktigaste politiska 

frågan. Svenskar har också ett stort intresse för globala miljöproblem. Det problem som 

svenska befolkningen tycker är störst är klimatrelaterade miljöhot som skövling av regnskog, 

den förhöjda växthuseffekten och uttunning av ozonlagret.2  

Kunskapsnivån om miljöproblem i ett land kan förknippas med klyftan mellan befolkning och 

beslutsfattare när det gäller attityder och värderingar. I t.ex. västvärlden där kunskapsnivån 

om miljöproblem är relativt hög och dialogen mellan befolkning och beslutsfattare är öppen 

skiljer det sig mindre i värderingar och attityder. Undersökningar har visat att mellan 80-90 % 

av EU-s medborgare har ett miljöintresse. I ett land som har en mycket låg kunskapsnivå om 

miljöproblem och dialogen mellan befolkning och beslutsfattare är låg, där rankas 

miljöproblemen också lågt bland befolkningen.3 

Människor kan delas in i fyra olika grupper av miljöengagemang eftersom individer styrs av 

kortsiktiga och egoistiska värden i vår privata sfär4. Sammanhanget mellan en individs 

värderade och upplevda miljöhot gentemot det konstaterade miljöhotet kan beskrivas genom 

följande figur: 

 Faktiskt konstaterat miljöhot 

   HÖG LÅG 
Upplevt miljöhot HÖG  Engagerad Protestant 

 LÅG Oengagerad Ignorant 
Figur 1. Modell över de 4 olika kategorierna av attityder till miljö5 

Genom att använda variablerna högt och lågt när upplevt miljöhot och ett faktiskt konstaterat 

miljöhot ställs emot varandra kan individer delas in i grupperingarna Engagerad, Protestant, 
Oengagerad och Ignorant.6 

För en person som är engagerad är den personliga värderingen av ett miljöhot samma eller 

snarlik den samhällspolitiska värderingen. För den här gruppen ökar acceptansen för de 

åtgärder och styrmedel som sätts in för att bekämpa ett miljöhot.7 En person som är protestant 

tycker inte att samhällspolitiken uppmärksammar viktiga miljöhot och de påtalar 

miljöproblem där deras egna värderingar och samhällspolitiska värderingar går isär. En 

oengagerad individ anser däremot att miljöhot inte är särskilt viktiga. De anser att miljöhoten 

är mycket långsiktiga och därmed mycket osäkra. Därför finns det stora skillnader mellan 
                                                 
2 Lindén, 2004  
3 Lindén, 2004 
4 Lindén 2004 
5 Lindén 2004 
6 Lindén, 2004  
7 Lindén 2004,  
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individens värderingar och de samhällspolitiska åtgärderna. Insatta åtgärder och styrmedel har 

därför mycket svårt att accepteras inom denna grupp.8 Ignorant är de individer som ger vika 

på de samhällspolitiska åtgärderna ifall de gör för stort intrång på bekvämlighet eller ifall den 

påverkar komforten negativt. Dessa individer kan vara engagerade i miljöfrågor men så fort 

de tränger sig på för mycket i den privata sfären blir de ignoranta för miljöhoten.9  

2.1 Hur kan vi förändra attityder mot en mer miljövänlig livsstil? 

När miljöproblem idag kommuniceras ut till allmänheten ligger fokus på stora och globala 

miljöhot. De stora miljöhoten har därför också lett till ett större intresse än de små och lokala 

problemen.10 Nackdelen här ligger i att åtgärder som sätts in för att motarbeta globala 

miljöproblem upplevs som små och utan resultat. För individen ger det en känsla av 

hopplöshet.11 

Trots allmänhetens uppfattning så leder många små åtgärder till stora resultat. För att arbeta 

mot att lösa miljöproblemen måste problemen arbetas ner till åtgärder som i sin tur kan 

övergår i ett förändrat mer miljövänligt beteendemönster. Åtgärderna måste kunna ingå i 

individens vardagliga sammanhang. Det är viktigt att individen förstår varför han eller hon 

utför en åtgärd. De flesta anser att miljöanpassade handlingar är viktiga så länge de förstår 

sammanhanget mellan åtgärder och miljö. Ifall en åtgärd känns viktig är det också större 

chans att åtgärden blir utförd istället för något som anses vara oviktigt. Ett exempel är en 

undersökning som går ut på att se vad Sveriges befolkning tycker är viktiga åtgärder för 

miljön. De som ansågs vara de tre viktigaste var energibesparing, återvinning av 

hushållsavfall och att minska bilåkandet. När det kom till åtgärden att äta mindre kött var det 

väldigt få som ansåg att detta var en miljöförbättrande åtgärd eftersom många inte ser 

kopplingen mellan åtgärden och miljön.12  

Att få människor till att börja använda de åtgärder som finns bygger inte bara på förståelse för 

problemet utan det bygger också på hur väl det sammanfaller med individuella rutiner och hur 

väl samhället stödjer åtgärderna. Källsortera är en miljöåtgärd som de flesta utför. Det finns i 

mångas rutiner att sortera och det innebär inte någon förändring som känns allt för krävande. 

Däremot minskad bilkörning är något som många har svårare att ta till sig. Det innebär att 

man måste förändra sina rutiner och levnadssätt i en större utsträckning.  

Handlingar kan delas in i sex kategorier. Passiva handlingar är något som vi gör utan att vi 

tänker på det, eller rättare sagt handlingar som vi avstår från att utföra. Ofta är dessa 

handlingar kopplade till det vi lärt oss under uppväxten och är inte handlingar som utvecklas 

med tiden. Det man lär sig från barnsben kommer att vara det ordinarie handlingsmönstret. 

Dessa passiva handlingar kan t.ex. vara att inte kasta skräp i naturen eller på gatan. Frekventa 

                                                 
8 Lindén, 2004 
9 Lindén, 2004 
10 Lindén, 2004 
11 Lindén, 2004 
12 Lindén, 2004  
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handlingar är däremot handlingar som vi utför lite då och då utan att behöva överväga varför 

vi utför handlingen. Till denna kategori hör till exempel att handla miljömärkta varor och att 

källsortera. Dessa handlingar kräver normalt att redan befintliga handlingsmönster 

kompletteras eller justeras något. För att få denna handlig att bli effektiv och att göra det till 

en vana krävs det att det finns ett samhällsstöd som underlättar handlingen. Planerade 

handlingar är nästa kategori och tar miljötänkandet till en annan nivå. När planerade 

handlingar utförs har det blivit till en vana att handla miljömärkta varor och 

handlingsmönstret har ändrat inriktning till att bli mycket mer uppmärksam. Kunskapen 

angående miljön har ökat vilket ofta leder till eftertanke och en ny attityd till miljöfrågor och 

miljöhandlingar. Ofta kan uppmärksamheten av t.ex. ekologisk märkning på matvaror leda till 

en rad effekter i form av märkningar på andra produkter och samhällsåtgärder i stort. 

Ytterligare ett steg är omvärldsberoende handlingar. Detta kan vara att sänka temperaturen i 

bostaden med ändamålet att spara el eller att duscha svalare för att spara varmvatten o.s.v. Att 

övergå till dessa åtgärder kräver mycket information och många argument som stödjer 

handlingsmönstret. Dessa handlingar innebär att livsstilen måste förändras och att 

handlingarna kan upplevas som obekväma och innebära en försämrad levnadsstandard. Den 

sista kategorin av handlingar är omställningar som helt enkelt innebär att individen mer eller 

mindre byter livsstil. Denna kategori är i allra högsta grad omvärldsberoende. Åtgärder som 

ändras är t.ex. att cykel eller kollektiva färdmedel prioriteras framför bil, ärenden och inköp 

måste planeras bättre. Denna livsstil innebär att tiden måste planeras på ett helt nytt sätt vilket 

påverkar rutiner, livsstil, livsstandard m.m. Handlingar som är omvärldsberoende är ofta 

handlingar som är mycket svåra att lägga till och anpassa sig till eftersom det kräver större en 

livsstilsförändring.13 

Ibland annat USA har det satts in åtgärder för att förstärka medborgarnas vilja att källsortera 

och agera miljövänligt. Åtgärderna handlar främst om ekonomisk utdelning för att locka 

medborgarna till källsortering. Denna strategi har fungerat bra, men dock endast ur ett kort- 

siktigt perspektiv. Runt om i Europa och USA har det även införts straffåtgärder som t.ex. 

böter och allmänt deltagande för att minska mängden avfall. Denna strategi har visat sig vara 

mycket effektiv för många olika program och åtgärder. Nackdelen har dock varit att 

straffåtgärder inte förändrar attityder eller beteende till ett mer miljövänligt synsätt.14 Många 

studier har visat att det är kunskap och information som kan få individen att ändra attityder 

och synsätt att agera mer miljövänligt och resurssnålt. Undersökningar visar på att de 

individer som är uppriktigt miljöintresserade inte utför miljöåtgärder för en ekonomisk 

vinning utan de utför åtgärder som källsortering, pantning mm för att de upplever 

tillfredställelse över att bidra till något gott. 15 

                                                 
13 Lindén 2004 
14 Andersson, L, 1994 
15 Andersson, L. 1994 
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2.2 Vad är det som skapar miljöengagemang hos individen? 

Det finns fem saker som bidrar till ett miljöengagemang hos individen. Det är insikt, 
kunskap, ansvar, självförtroende och handlingsutrymme. Dessa fem utgör en slags 

plattform som är grunden för ett miljöengagemang.16  

Insikt om miljöproblem är något som är svårt för många idag. Miljöproblematiken är något 

som de flesta gärna tar avstånd till eftersom det hela tiden kommer information om hur dålig 

miljön är och hur mycket som är förstört. Istället för att komma till insikt om allvaret i 

miljöproblematiken försöker många att inte tänka på det eftersom dagens miljöproblem verkar 

vara så allvarliga att det inte finns något att göra åt. En individs förnekande av miljöproblem 

kan också bero på att man själv inte vet hur man ska agera för att förbättra situationen. Många 

forskningsrapporter pekar idag på att skrämseltaktik om miljöproblem inte är en effektiv 

strategi då den framhäver försvarsmekanismer hos individen vars effekt ofta blir att stänga ute 

informationen. Att komma till insikt om de omgivande miljöproblemen ger följdeffekten att 

också komma till insikt de om miljöförbättringar som behövs utföras. 17    

Handlingsutrymme handlar om att individen ska känna att de har möjlighet att påverka och 

genomföra insatser för en förbättrad miljö. Hinder för att inte kunna agera miljöanpassat kan 

vara ekonomiska hinder, erfarenheter av små handlingsmöjligheter och en avsaknad av 

miljövänliga alternativ. I ett samhälle påverkar ekonomiska, kulturella, sociala och politiska 

förutsättningar individens handlingsutrymme. Från en strukturell nivå finns det hinder som 

svårigheter att påverka regering och begränsat utrymme av miljövänliga produkter och 

miljöanpassade alternativ. Dock kan individen kringgå dessa svårigheter genom att på eget 

initiativ ansluta sig till miljöorganisationer där möjligheten finns att påverka en större grupp 

människor. Ekonomiska hinder för en individs handlingsutrymme innebär att det är dyrt att 

konsumera miljövänligt. Många avstår från att handla miljövänliga produkter då de är dyrare 

än vanliga produkter. Här finns dock en skillnad mellan aktivt miljömedvetna och passivt 

miljömedvetna individer. De aktiva kan spendera mer på ekologiska alternativ och utefter det 

dra in på överflödig konsumtion och leva mer resurssnålt medan detta inte är något alternativ 

för de passivt miljömedvetna personerna.18   

Ytterligare en förutsättning för miljöengagemang är att individen känner ett ansvar för att ta 
hänsyn till miljön. Avsaknad av ansvarskänsla och insikt om miljöproblem är ett hinder för att 

ta ett personligt ansvar för omgivningen. En försvagad ansvarskänsla kommer ofta till följd av 

att andra inte tar samma ansvar som en själv. Det kan kännas meningslöst att stå hemma och 

sopsortera när vetskapen finns om att industrier världen över släpper ut tusentals ton av 

koldioxid. Många upplever att varför ska jag ta ansvar när ingen annan gör det? Det är dock 

viktigt att komma ihåg att även individen utgör en del av en helhet och att även individens 

åtgärder utgör en viktig del av det sammanlagda miljöarbetet. Det är mycket viktigt att höja 

                                                 
16 Angelöw, B. Jonsson, T. 1994 
17 Angelöw, B. Jonsson, T. 1994 
18 Angelöw, B. Jonsson, T. 1994 
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den enskilde individens ansvarstagande samtidigt som det också är mycket viktigt att industri 

och organisationer också lever upp till sin del av ansvaret19. 

Självförtroende är en stor del i att skapa miljöengagemang. Media förmedlar ofta 

miljökatastrofer och skräckscenarios vilket ger individen en uppgivenhet. Detta kan kallas för 

den ”mentala försurningen” vilket syftar till uppgivenheten och passiviteten som denna 

nattsvarta bild målar upp. ”Denna `mentala försurning´ är farligare än det svavel och kväve 

som regnar ner över skog och sjö. Den riskerar att beröva oss livslusten och fantasin att 

personligen göra något i t.ex. kampen för miljön. Den, vars hjärta är surt och förgiftat av 

pessimism och passivitet, kan självklart inte orka uträtta något utanför sin egen privata sfär. 

Detta kan bli ett hot mot demokratin, ty ju fler människor som `hoppar av´ i misstro mot 

gemensamma lösningar, desto sjukare blir skogar och sjöar. Eller omvänt: ju fler som 

`tillfrisknar´ från sin uppgivenhet, desto friskare blir också naturen. Inre och yttre försurning 

hör samman” 
20
 

Detta citat visar på att den pessimism som finns hos individer idag måste bytas ut mot både 

handlingskraft och optimism. När det talas om miljöproblem och miljöförstöring måste det 

också samtidigt talas om åtgärder för att avhjälpa problemet. Att tala om ett problem utan att 

prata om åtgärder inger en känsla av hopplöshet och maktlöshet efter ett tag. Att tala om 

åtgärder ger individen hopp och självförtroende att påverka miljön.21  

Den sista förutsättningen för miljöengagemang är kunskap. Bristande kunskap och 
motsägelsefull information om miljöproblem kan utgöra ett hinder mot ett miljöengagemang. 

Spridningen av information kan ske på många olika sätt och enligt en utförd studie om hur det 

svenska folket vill bli kommunicerade i energisparfrågan hamnade TV som nummer ett av 

alla kommunikationskanalerna. Därefter kom dagstidningar och det lokala energibolaget, 

medan radio, energirådgivare och vänner kom längre ner på listan. 22 

För att öka kunskapen om både miljöproblem och åtgärder att vidta krävs det insatser från alla 

håll i samhället. I skolorna ska barn få undervisning om miljö för att öka intresset redan i unga 

år. På arbetsplatser finns det redan idag på många håll temakvällar rörande miljö för att 

utbilda arbetstagare och medborgare om miljöpåverkan och åtgärder för att förebygga 

miljöförstörning. Kommuner informerar sina medborgare genom tidskrifter och 

utbildningsinsatser i ekologiskt tänkande.23 Det som är viktigt när miljöproblem förmedlas är 

att inte bara fokusera på problemet utan också på lösningarna. 

                                                 
19 Angelöw, B. Jonsson, T. 1994 
20 Edman, S. 1988 
21 Angelöw, B. Jonsson, T. 1994 
22 Angelöw, B. Jonsson, T. 1994 
23 Angelöw, B. Jonsson, T. 1994 



10 

 

3 Miljökörkort 
Miljökörkortet är indelat i tre delar. Den första delen är en introduktion som berättar kortfattat 

om miljömålen och varför de finns samt vad miljökörkortet syftar till. Den andra delen består 

av texter som beskriver de 16 miljömålen under likartade rubriker. Varje miljömål står 

beskrivet under rubriker som beskriver miljömålets syfte, vilken miljöpåverkan som finns, 

ifall miljömålet kommer att nås och vad landstinget gör eller kan göra för att arbeta med 

målen. Till denna del hör också en ordlista för eventuellt svåra ord. Den tredje och sista delen 

består av frågor som är knutna till texterna om miljömålen.   

3.1 Introduktion 

”Hållbar utveckling tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillgodose sina behov”24 

Det här är definitionen av hållbar utveckling och den skrevs 1987 i Brundtlandrapporten, Vår 

gemensamma framtid. Det handlar om tillgodose dagens generationers behov och att utnyttja 

de resurser vi har på ett sådant sätt att vi kan överlämna jorden i ett gott skick utan att 

äventyra kommande generationers livskvalitet. 

Att bruka jordens resurser idag utan att äventyra framtidens resurser har visat sig vara ett stort 

problem. Idag görs stora resursuttag ur jordskorpan för att framställa drivmedel, energi, varor 

och produkter mm. Det här är resurser som inte återvänder till jordskorpan i samma form utan 

omvandlas genom olika processer till föroreningar, övergödande eller försurande ämnen och 

kan rent av bryta ner och förändra jordens naturliga försvarsmekanismer såsom ozonskikt och 

naturlig växthuseffekt. 

Den svenska riksdagen antog år 1999 femton nationella miljökvalitetsmål och år 2005 antogs 

det sextonde. (Fortsättningsvis kommer miljökvalitetsmål att skrivas ut som miljömål). De här 

miljömålen beskriver statusen i vår miljö och vad som ska göras för att nå en hållbar 

utveckling. De sexton miljömål25 syftar först och främst till att: 

• Främja människors hälsa 

• Värna om den biologiska mångfalden och kulturmiljön 

• Ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena 

• Bevara ekosystemens långvariga produktionsförmåga 

• Trygga en god hushållning med naturresurserna 

Den här utbildningen syftar till möjligheten att erhålla mer kunskap om hur dagens livsstil och 

dagens resursanvändning resulterar i förändringar i miljön. Utbildningen är till för att påminna 

                                                 
24 Brundtland rapporten, 1987, Vår gemensamma framtid, s 54 
25 Naturvårdsverket 
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om att de val som görs i vardagen påverkar vår miljö. Det kan vara allt från att cykla eller 

promenera till jobbet istället för att ta bilen, eller att på lunchen välja att kasta 

matförpackningen i återvinningen istället för i brännbart. Det är små beslut som formar vår 

framtid och med lite kunskap om miljöpåverkan kan alla göra ett aktivt val om hur vi formar 

vår framtid. 

I texterna nedan presenteras alla de sexton miljömålen med enhetliga rubriker som beskriver 

syftet med miljömålet, vilken miljöpåverkan som finns idag, ifall målet kommer att nås fram 

till målåret 2020 och slutligen hur landstinget Halland kan vara med att påverka vår framtid i 

riktning mot en hållbar utveckling. En ordlista finns efter texterna för eventuellt svåra ord. 
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3.2 Övning 

3.2.1 Målet om begränsad klimatpåverkan 

Miljömålets syfte 
Miljömålet syftar till att halten av växthusgaser i atmosfären stabiliseras så att den mänskliga 

påverkan på klimatet inte blir skadlig. För att uppnå detta ska arbetet ske parallellt med de mål 

som är uppsatta för den hållbara utvecklingen som till exempel att den biologiska mångfalden 

inte äventyras och att livsmedelsförsörjningen är säkrad.26 

Miljöpåverkan 
 

Koldioxid och vattenånga är två växthusgaser som förekommer naturligt i atmosfären. De 

släpper igenom solens UV-strålar till jorden och fångar effektivt upp den utgående värmen 

och reflekterar tillbaka den på jorden innan den hinner försvinner tillbaka ut i atmosfären. 

Växthusgaser fungerar på det viset som ett växthus, de fångar upp värmen och håller den kvar 

på jorden för att hålla ett klimat som är en förutsättning för liv. Utan atmosfärens naturliga 

växthuseffekt skulle vår jord hålla en temperatur på ca 35 grader kallare än dagens 

temperatur.27 

 

Effekterna av den förhöjda växthuseffekten är med största sannolikhet att temperaturen på 

jorden kommer att öka. Enligt FN-s klimatpanel förväntas medeltemperaturen ha stigit mellan 

1,1 och 6,4°C inom 100 år. 28 

 

Den förhöjda växthuseffekten uppkommer då våra utsläpp av växthusgaser förändrar 

atmosfärens kemi. Ju mer växthusgaser, ju mer värme fångas upp och reflekteras tillbaka till 

jorden vilket innebär att temperaturen ökar i takt med halten växthusgaser i atmosfären.29 De  

mest bidragande gaserna till den ökande uppvärmningen är koldioxid CO2, metangas CH4, 

lustgas N2O och fluorerade gaser. Sedan industrialismens början på 1800-talet har halten 

koldioxid i atmosfären ökat med ca 30 % 30. I Sverige står koldioxiden för 80 % av utsläppen 

av växthusgaser och varje svensk beräknas släppa ut i genomsnitt 5,7 ton koldioxid/år.31  

 

Koldioxid, metan, fluorerade gaser m.fl. bildas främst genom förbränning av fossila bränslen 

(kol, olja och naturgas mm) i industrier, förbränningsprocesser t.ex. energiproduktion och 

transporter, men också jordbruk och avfallsupplag läcker växthusgaser genom att de 

producerar metangas.32 Även dagens skogsbruk har en negativ inverkan på den förhöjda 

                                                 
26 Miljömålsportalen, begränsad klimatpåverkan 
27 Naturvårdsverket, därför blir det varmare 
28 Naturvårdsverket, så förändras klimatet 
29 Naturvårdsverket, därför blir det varmare 
30 Naturvårdsverket, därför blir det varmare 
31 Naturvårdsverket, Utsläpp av växthusgaser 
32 Naturvårdsverket, Utsläpp av växthusgaser 
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växthuseffekten. Träd fungerar som ”koldioxidfällor” då de binder koldioxid. När träd och 

annan biomassa avverkas frigörs koldioxiden, och utan nyplantering som kan binda kolet, 

bidrar detta till ökade halter av koldioxid i atmosfären.33 

 

Sveriges strategi för att minska klimatpåverkan har hittills varit att fokusera på att minska 

utsläpp av växthusgaser. Nu är det dags att utöka planen genom att förbereda oss för de 

klimatförändringar som vi vet kommer. Det kan handla om att planera bebyggelse för att 

förebygga översvämningar vid högre vattenstånd, och säkra behovet av dricksvatten då våra 

grundvattentäkter kan bli kontaminerade av översvämningar som förväntas bli allt intensivare. 

En viktig förberedelse är också att anpassa sjukvården till de negativa hälsoeffekter som ett 

varmare klimat för med sig med långa och kraftiga värmeböljor med t.ex. ökad risk för 

smittspridning. Nya bakterier och smittor kommer med stor sannolikhet att öka i takt med ett 

varmare klimat och förändring av årstider och växtzoner. Redan nu kan exempel ges genom 

fästingar som har ökat sin framfart i vårt mildare klimat och hittar nya vägar att sprida 

sjukdomar som borrelia och TBE.34 Samhällets sårbarhet för klimatförändringen beror till stor 

del på hur vi möter den och hur beredda vi är för de förändringar som förväntas komma35. 

Kommer målet att nås? 
Växthuseffekten är ett globalt problem som bygger på att alla länder tar sitt ansvar. Det 

internationella avtalet som reglerar utsläppen av växthusgaser är Kyotoprotokollet. Målet 

begränsad klimatpåverkan är just nu svårt eller inte möjligt att nå. Halten växthusgaser i 

atmosfären fortsätter att öka och med ökade halter växthusgaser följer en högre temperatur. 

Sverige beräknas nå delmålet om att minska sina utsläpp av växthusgaser med 4 % till år 2010 

jämfört med år 1990 utsläppsnivå utan ytterligare åtgärder.36 

 

Vad gör och vad kan landstinget göra? 
För att minska utsläpp av växthusgaser har landstinget identifierat miljöaspekter som ska tas 

hänsyn till i alla landstingets aktiviteter. För att bidra till minskade utsläpp av växthusgaser 

har landstinget som målsättning att minska energianvändningen och arbeta mot att använda 

sig av grön-el.37 

Landstinget har även satt upp riktlinjer för bilar, vilket innebär att när bilar eller andra fordon 

ska bytas ut eller leasas ska alltid miljöklassade fordon främjas där det finns en möjlighet.38 

För personaltransporter finns det ett samåkningsforum på LINA som innebär minskade 

utsläpp genom minskad trafik.39 

                                                 
33 Naturvårdsverket, därför blir det varmare 
34 Naturvårdsverket, Hälsa 
35 Naturvårdsverket, Behov av anpassning 
36 Miljömålsportalen, når vi miljökvalitetsmålet? 
37 Miljöstrategi för landstinget Halland 2008-2010 
38 Bilaga till tjänsteresor, landstinget Halland 
39 Bilaga till tjänsteresor, landstinget Halland 
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Ytterligare åtgärder är att landstinget strävar mot ekologiska livsmedel vid upphandling. 

Ekologiska varor kan dock innebära långa transportsträckor vilket ger en negativ 

miljöpåverkan. Därför ska det när det finns möjlighet handla närproducerat då man minskar 

transportsträckorna.40  

Lustgas är en växthusgas och används på sjukhus som smärtlindring bl.a. vid förlossning. 

Landstinget har som målsättning att minska mängden lustgas utsläpp genom bl.a. effektivare 

användning och minskat läckage genom ventilation mm.41 

Genom att poängtera vikten av att källsortera inom verksamheten minskar mängden brännbart 

avfall, vilket i sin tur resulterar i minskade utsläpp av koldioxid och andra skadliga gaser från 

avfallsförbränning.42 Källsortering innebär återanvändning av produkter vilket i sin tur 

minskar resursuttagen ur jordskorpan. 

Landstinget skulle även kunna hålla i en utbildning om den globala uppvärmningen och 

åtgärder som kan tas för att minska utsläppen och den mänskliga påverkan. 

3.2.2. Målet om frisk luft 
Miljömålets syfte 
Miljömålet syftar till att främja människors hälsa samt att bevara och vårda naturresurser som 

tar skada av de ökande luftföroreningarna. Luftföroreningar bidrar till negativ hälsopåverkan 

hos människor och kostar stora summor pengar då dessa föroreningar även skadar jordbrukets 

grödor och påskyndar nedbrytning av material och byggnader.43 Det är viktigt att minska 

halten luftföroreningar eftersom de är en starkt bidragande orsak till både försurning och 

övergödning och dessutom bidrar till den förstärkta växthuseffekten.44  

Miljöpåverkan 
Det största hotet mot frisk luft idag är luftföroreningar som exempelvis olika partiklar, 

marknära ozon, kväveoxider, svaveldioxid, flyktiga organiska ämnen, bensen och 

benso[a]pyren.45 Aktiviteter som bidrar till luftföroreningar är förbränning av olika slag. 

Biltrafik och transporter står för en stor del av dagens försämrade luftkvalitet men även 

vedeldning i enskilda hushåll anses försämra den lokala luftkvaliteten avsevärt46. 

 

Den halt av luftföroreningar som finns idag är redan tillräcklig för att orsaka skador på skog o 

grödor. Det marknära ozonet bidrar till att växterna ”åldras” fortare och får därmed en kortare 

livslängd. I och med dess förkortade livslängd kan de inte tillgodogöra sig tillräckligt med 

ämnen som behövs för att växa, vilket resulterar i att växten blir mindre och skörden minskar. 

                                                 
40 Miljöstrategi för landstinget Halland 2008-2010 
41 Halmstads kommun, Minskat lustgasutsläpp genom effektiv användning 
42 Styrning av praktiskt miljöarbete landstinget Halland 
43 miljömålsportalen, frisk luft  
44 Naturvårdsverket, luftkvalitet 
45 Miljömålsportalen, frisk luft 
46 Miljömålsportalen, frisk luft 



15 

 

Även vilda växter påverkas på samma sätt. Det marknära ozonet bidrar även till att den 

biologiska mångfalden minskar genom att växter som har hög tolerans mot ozon breder ut sig 

på bekostnad av de växter som har en lägre ozontolerans.47 

 

Luftföroreningar är mycket skadliga för människors hälsa och kan bidra till hjärt- och 

kärlsjukdomar, cancer, allergier, astma och olika lungsjukdomar48. Bensen är ett exempel på 

ett ämne som tas upp i blodet och vid en långvarig exponering för ämnet kan detta vara en 

bidragande orsak till leukemi.49 Utöver detta visar statistiken att halterna föroreningar i luften 

idag minskar livslängden hos Sveriges befolkning med ca 2 månader och Europas befolkning 

med ca 5 månader.50 

Kommer målet att nås? 
Liksom många miljöproblem idag sprids även luftföroreningar med vindar vilket innebär att 

Sverige dels ger och dels får ta emot en del av de föroreningar som produceras ute i Europa51. 

EU håller nu på med ett omfattande arbete med att reducera långväga lufttransport av 

föroreningar och spridning av ämnen som bildar marknära ozon. Det finns utöver detta många 

olika internationella samarbeten för att minska den långväga lufttransporten av föroreningar.52 

I dagsläget bedöms detta miljömål som mycket svårt eller inte möjligt att uppnå till mål året 

2020, även om fler åtgärder skulle sättas in. För att nå detta mål krävs det ett effektivt 

internationellt samarbete. 

Vad gör och vad kan landstinget göra? 
För att bidra till en frisk luft har landstinget som mål att minska och effektivisera både 

godstransporter och persontransporter. Även inköp av grön-el minskar spridningen av 

luftföroreningar som är skadliga för människor och djur.53 54 

Det är i första hand avfallet, lustgas och tranporter, som ger upphov till de luftföroreningar 

som landstinget släpper ut. Avfall genererar transporter, förbränning som i sin tur leder till 

utsläpp av växthusgaser, stoft, partiklar m.m.55 

Här kan man också poängtera vikten av att källsortera, då det brännbara avfallet minskar. I 

fall det är möjligt ska material återanvändas, i andra hand ska material materialåtervinnas, och 

i sista hand energiåtervinnas.56 

                                                 
47 Naturvårdsverket, Ozon skadar gröda och skog 
48 Naturvårdsverket, luftkvalitet  
49 Naturvårdsverket, Hälsan påverkas 
50 Miljömålsportalen, frisk luft, når vi målet?  
51 Naturvårdsverket, luftkvalitet  
52 Miljömålsportalen, frisk luft  
53 Bilaga till tjänsteresor, landstinget Halland 
54 Miljöstrategi för landstinget Halland 2008-2010 
55 Styrning av praktiskt miljöarbete landstinget Halland 
56 Styrning av praktiskt miljöarbete, landstinget Halland 
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3.2.3 Målet om bara naturlig försurning 

Miljömålets syfte 
Miljömålet syftar till att halterna försurande ämnen ska ligga under gränsvärden för vad mark 

och vatten tål. Försurning ska heller inte öka korrosionshastigheten på kulturföremål, 

byggnader eller tekniska material. 

Miljöpåverkan 
Det som orsakar försurning i vår miljö är främst förbränning av fossila bränslen som kol och 

olja. Vid förbränning förenas det svavel som finns i bränslet med syre och tillsammans bildar 

de svaveldioxid. Svaveldioxiden kan uppehålla sig i luften mycket länge och med hjälp av 

vindar transporteras flera tusen kilometer. Därför är försurning inte bara ett nationellt problem 

utan sträcker sig långt över Sveriges gränser.57  

 

I Sverige är det främst den sydvästra delen av landet som är drabbat av försurning. Det beror  

på att surt nedfall kommer från andra länder med vindarna och faller ner över den del av 

Sverige som ligger närmast utsläppskällorna runt om i Europa. Föroreningarna kommer 

främst från Östeuropa som har minskat mycket lite på sina svavelutsläpp. En del av 

svaveldioxiden omvandlas under sin resa i atmosfären till svavelsyra och fångas upp av moln. 

Genom nederbörd når sedan dessa sura partiklar våra vattendrag, sjöar, skogsmarker mm.58 

 

Att södra delen av Sverige är hårt drabbat beror inte enbart på vår närhet till utsläppskällorna i 

övriga Europa utan även till stor del på att bergrunden i sydvästra delen av Sverige är mer 

svårvittrad vilket innebär att bergrunden har svårt att släppa ifrån sig de ämnen som 

neutraliserar syran i marken.59 Under 1970 talet då det sura nedfallet var som störst, var 80 % 

av sjöarna i Halland försurade. Övriga Europa är inte lika hårt drabbat av försurning trots att 

det sura nedfallet är större där. Detta beror på att berggrunden på många ställen i Europa är 

mer kalkrik och lättvittrad.60 

 

Det är inte bara svavelsyran som ger en försurande effekt på vår miljö. Även våra utsläpp av 

kväveoxider har en stark försurande verkan. Kväveoxider släpps precis som svaveldioxid ut 

främst genom förbränning och idag är det bilarnas bensin och dieselmotorer som är den 

största källan för utsläppen. Kväveoxiden bildas först när kvävet i drivmedlet reagerar med 

syret i luften under höga temperaturer. Det är först när kväveoxiderna stiger upp i atomsfären 

som de omvandlas till det försurande ämnet salpetersyra som sedan faller till marken med 

nederbörden.61 

 

                                                 
57 Naturvårdsverket, Biologisk mångfald i Sverige  
58 Naturvårdsverket,, Biologisk mångfald i Sverige 
59 Naturvårdsverket, markförsurningen minskar 
60 Naturvårdsverket, Biologisk mångfald i Sverige 
61 Naturvårdsverket, Biologisk mångfald i Sverige  
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Försurning kan också uppstå via vårt jordbruk och uttag av växtbiomassa. I samband med att 

växter upptar näring i form av baskatjoner (basiska joner), utsöndrar de vätejoner (sura joner). 

Detta kallas naturlig försurning. När sedan växterna dör och förmultnar går denna process i 

motsatt riktning dvs. de basiska jonerna frigörs till marken och motverkar den naturliga 

försurningen. Avverkning och borttagning av biomassa påskyndar den naturliga försurningen 

genom att växterna inte hinner ge tillbaka de neutraliserade jonerna och lämnar marken med 

ett surt tillskott.62 

 

När vattnet blir försurat sjunker pH värdet i sjön och med minskat pH värde förändras 

vattenkemin och därav också sjöns artsammansättning. Många djur och växter har svårt att 

anpassa sig till de nya vattenförhållandena och försvinner i takt med det sjunkande pH 

värdet.63  

 

På botten av sjön, dvs. i sedimentet, lagras olika metaller. Metaller som ligger bundna i 

sedimentet är i regel inte skadliga för de vattenlevande organismerna, det som är skadligt är 

kombinationen med försurningen. När pH-värdet sjunker kraftigt i en sjö frigörs de metaller 

som tidigare låg bundna i sedimentet och blir då tillgängliga i vattnet vilket innebär att 

metallerna tas upp av fiskar och andra vattenlevande organismer och leder till negativa 

konsekvenser som t.ex. förgiftning. 

 

I de områden där försurningen är mycket kraftig kan även grundvattnet vara försurat. Detta 

medför att vatten som pumpas ur egen brunn kan innehålla höga halter av metaller som är 

skadliga för människan.64  

 

För att motverka försurningen kalkas sura sjöar och vattendrag. Sverige är det land som 

bedriver den mest omfattande kalkverksamheten och för något år sedan kalkades ca 7 000 

sjöar och 12 000 km vattendrag65. Målet med kalkning är att återskapa den flora och fauna 

som har gått förlorad till följd av försurning. Cirka hälften av de vattendrag som 1970 var 

starkt försurade, har återfått sitt pH-värde i närheten av dess ursprungsnivå. Detta visar att 

kalkning hjälper, dock är det viktigt att komma ihåg att kalkning endast hjälper för stunden. 

Eftersom den sura nederbörden inte har upphört krävs det att kalkning sker upprepade gånger 

med några års mellanrum för att en sjö eller vattendrag ska kunna återhämta sig. Den 

långsiktiga lösningen är internationella samarbeten och utsläppsbegränsningar för att minska 

den sura nederbörden.66 

Kommer målet att nås? 
Miljömålet om endast naturlig försurning är ett mål som anses vara mycket svårt eller inte 

möjligt att uppnå till år 2020 även om förstärkta åtgärder sätts in. Svavel- och kväveutsläppen 

                                                 
62 Kungliga tekniska högskolan, Luft, Vatten, Mark 
63 Naturvårdsverket, Biologisk mångfald i Sverige 
64 Naturvårdsverket, färre försurade sjöar 
65 Naturvårdsverket, Kalkning, försvar mot försurning 
66 Naturvårdsverket, Biologisk mångfald i Sverige 
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har minskat kraftigt runt om i Europa, men sjöfarten fortsätter att släppa ut försurande ämnen 

och även vårt uttag av biomassa påskyndar den naturliga försurningen. Försurningsläget 

väntas dock minska fram till år 2020, men inte tillräckligt för att nå målet.67  

Vad gör och vad kan landstinget göra? 
Det landstinget gör för att motverka försurningen är att dra ner på transporter och att prioritera 

resor med tåg och miljöfordon.68 

Landstinget strävar efter en reducerad energianvändning och inköp av grön-el vilket innebär 

en minskad miljöpåverkan när det gäller försurning. Det ligger till stor del på internationell 

nivå att minska spriding av det sura nedfallet från övriga Europa, men att inte bidra till den 

inhemska nederbörden är ett stort steg i rätt riktning.69 

3.2.4 Målet om en giftfri miljö 

Miljömålets syfte 
Miljömålet syftar till att miljön ska vara fri och ren från ämnen som kan ha en skadlig effekt 

på växter, djur och människors hälsa. Ämnen och metaller som skapats och brutits av 

människan och kan ha en skadlig verkan ska heller inte påverka vår biologiska mångfald.70 

Miljöpåverkan 
Miljögifter är ett samlingsnamn för ämnen som har en negativ miljöpåverkan när de sprids i 

naturen. Miljögifter kan vara både av organisk natur så som PCB och DDT och av oorganisk 

natur som metaller. Dessa är långlivade och tas lätt upp av levande organismer och lagras i 

levande vävnader.71  

 

Det var i slutet av 1950 talet som de första bevisen kom på organiska miljögifters negativa 

och skadlig effekt på växter och djur. Djur, framför allt småfåglar dog till följd av förgiftning 

av bland annat metylkvicksilver och DDT som användes som bekämpningsmedel inom 

jordbruket. Även fåglar och djur högre upp i näringskedjan drabbades hårt eftersom att många 

organiska miljögifter anrikas i stigande näringskedja.72 

 

DDT har under senare år blivit ett mycket uppmärksammat miljögift sedan det påträffats i 

höga halter och dess skadliga effekter har blivit kända73. Den mest kända effekten är 

äggskalsförtunning hos fåglar vilket innebär att ämnet hindrar kalciumtillförseln till skalen 

vilket gör att skalen blir sköra och tunna vilket resulterar i att många ägg krossas under 

                                                 
67 Miljömålsportalen, når vi miljökvalitetsmålet?  
68 Bilaga till tjänsteresor, landstinget Halland 
69 Miljöstrategi för landstinget Halland 2008-2010 
70 Miljömålsportalen, giftfri miljö 
71 Naturvårdsverket, miljögifter 
72 Naturvårdsverket, effekter på djur och människa 
73 Naturvårdsverket, effekter på djur och människa 
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ruvningstiden. På detta sätt minskar stammarna kraftigt eftersom få nya ungar kläcks.74 DDT 

används fortfarande i vissa länder för att bekämpa myggor som sprider malaria.75 Det har 

också upptäckts att vissa organiska miljögifter ger en hormonstörande påverkan vilket även i 

låga doser kan leda till cancer, fortplantningsstörningar och nervskador.76  

 

I Sverige är halterna av många metaller som kvicksilver, bly och kadmium höga i mark och 

vatten. Många metaller är grundämnen vilket innebär att de inte kan brytas ner vilket 

resulterar i att de hela tiden ackumuleras och halterna ökar. På senare tid har det blivit känt att 

viss insjöfisk innehåller så pass höga halter av kvicksilver att de inte bör ätas. Halter som är 

fem gånger högre än den naturligt förekommande halten av kvicksilver har uppmäts i 

insjöfisk. Sverige har nu börjat avveckla användningen av kvicksilver, bly och kadmium och 

nedfallet av dessa ämnen har minskat rejält över de sista åren.77  

 

Mycket kunskap saknas fortfarande om organiska miljögifter och dess påverkan på miljön och 

människans hälsa. Nya substanser dyker hela tiden upp i importerade varor såsom kläder, 

bilar m.m. Det är ännu okänt hur många nya ämnen som kommer in till Sverige via import. 

En giftfri miljö är ett mål som därför är mycket svårt att begränsa och nå eftersom det 

fortfarande saknas mycket fakta.78  

 

Halterna av organiska miljögifter har minskat på senare tid i vår miljö. Det beror till stor del 

på kännedomen av ämnena och att olika myndigheter har satt krav på en begränsad 

användning av de mest skadliga substanserna. Reningsteknikerna har också blivit mycket 

effektivare på senare år vilket har inneburit att utsläpp från industrier och reningsverk har 

minskat. Trots insatserna har inte halterna av dioxiner sjunkit i fisk i östersjön och halterna av 

bromerade flamskyddsmedel i bröstmjölk har till och med ökat de senaste åren. 

Användningen av kemikalier fortsätter att öka i samhället och återfinns fortfarande i mycket 

stor utsträckning i de produkter som vi köper idag.79 

 

Ytterligare ett problem är halten av olika läkemedel i avloppsvatten som mynnar ut i sjöar och 

vattendrag. Förhöjda halter av lugnande och ångestdämpande läkemedel har funnits i 

utgående avloppsvatten, ytvatten och i sediment. Det har ännu inte upptäckts några negativa 

effekter av substanserna men det anses mycket oroväckande med spridningen av onaturliga 

substanser i miljön. De kan i framtiden komma att ge en negativ effekt på djur, människa, 

växter och ekosystem.80 

                                                 
74 Walker, C.H. Hopkin, S.P, Sibly, R.M. Peakall, D.B., 2006 
75 Naturvårdsverket, Källor till miljögifter 
76 Naturvårdsverket, effekter på djur och människa 
77 Naturvårdsverket, Metaller 
78 Miljömålsportalen, giftfri miljö 
79 Naturvårdsverket, organiska miljögifter 
80 Naturvårdsverket, Läkemedel i avloppsvatten 
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Kommer målet att nås? 
Detta miljömål anses vara mycket svårt eller inte möjligt att nå tills mål året 2020. Halter av 

kända miljögifter kommer att finnas kvar i miljön år 2020 och det identifieras fortfarande nya 

ämnen som ger upphov till miljöproblem. År 2006 fanns det enligt kemikalieinspektionen 

72 000 olika kemiska produkter innehållande 14 000 olika kemikalier. Det strömmar hela 

tiden in nya produkter i landet. Under 1990 talet beräknades det tillkomma 160 miljoner ton 

varor till Sverige årligen. Ingenting tyder på att det skulle vara mindre varor idag och 

problemet ligger i den bristande kunskapen om hur många och vilka ämnen som ingår i 

produkterna. Därför är detta miljömål både svårt att uppnå och svårt att beräkna när det är 

möjligt att uppnå.81 

Vad gör och vad kan landstinget göra? 
Landstinget understryker att kunskapen om påverkan på miljön till följd av läkemedel och 

kemikalier är ofullständig och att det därför är viktigt att tillämpa försiktighetsprincipen, 

Användningen och sortimentet av kemikalier och läkemedel ska begränsas och landstinget ska 

sträva efter att använda de läkemedel och kemikalier som har lägst miljöbelastning. Dessutom 

ska s.k. utfasningsämnen (ämnen som är så skadliga att de inte bör användas) inte användas 

om det inte är absolut nödvändigt.82 

 

Detta miljömål visar vikten av att källsortera så att alla produkter kan komma att tas om hand 

på rätt sätt för att minimera att kemikalier och miljögifter sprids i miljön. Många läkemedel 

som finns på marknaden idag har långvariga eller bestående toxiska effekter, de ackumuleras i 

näringskedjan och de är svårnedbrytbara i naturen. Landstinget strävar efter att där det finns 

ett alternativ, välja det läkemedel som har likvärdig effekt men har en mindre miljöbelastning. 

Den här informationen finns att hämta på www.fass.se. Det är även viktigt att läkemedel och 

restprodukter omhändertas på ett korrekt sätt samt att vara noggrann med dosering.83 

 

Här skulle också landstinget kunna vidareutveckla utbildningar angående kemikalier och 

läkemedelshantering, t.ex. genom miljöklassade ämnen och utfasningskemikalier. Det skulle 

bidra till en ökad kunskap om vikten av att hantera kemikalier och läkemedel på ett korrekt 

och säkert sätt. 

3.2.5 Målet om ett skyddande ozonskikt 

Miljömålets syfte 
Miljömålet syftar till att ozonskiktet utvecklas så att det ger ett långsiktigt skydd mot farliga 

UV strålar84. Ozonskiktet finns i stratosfären, ca 10-15 km upp i luften. Där bildas ozonet 

naturligt och är till för att absorbera skadliga UV-strålar som ultraviolett ljus och UV-B från 

                                                 
81 Miljömålsportalen, når vi miljökvalitetsmålet? 
82 Miljöstrategi för landstinget Halland 2008-2010 
83 Styrning av praktiskt miljöarbete landstinget Halland 
84 Miljömålsportalen, skyddande ozonskikt 
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att nå jorden.85 Solen är en nödvändighet för att vi ska kunna leva på jorden, men för att vi ska 

kunna leva med solen är vi starkt beroende av ett skyddande skikt som absorberar dess farliga 

strålning. Det är solen och ozonskiktet som tillsammans ger förutsättning för liv på vår planet. 

Miljöpåverkan 
Utan ozonskiktet skulle solens strålning göra en stor skada på vår jord och på våra ekosystem. 

Det är normalt att ozonskiket varierar i tjocklek på grund av solinstrålning och klimat, men 

det är utsläpp av bl.a. klorerade lösningsmedel, långlivade freoner som skapar uttunningen av 

ozonskiktet. Dessa ämnen används som kylmedier i bland annat kyl och frysanläggningar 

samt anläggningar för luftkonditionering, i skumplast, i vissa sprayburkar och användning vid 

avfettning och kemtvätt.86 Det är inte bara freonutsläpp som tunnar ut ozonskiktet. Det har 

även visat sig att flygplan som flyger på hög höjd och släpper ut vattenånga och partiklar har 

en påverkan på ozonets tjocklek liksom halten av växthusgaser som uppehåller sig i 

atmosfären.87 

 

De första varningarna om dessa ämnens påverkan på ozonskiktet kom redan på 1970-talet, 

men det var först på 80-talet som varningarna blev bekräftade och en märkbar förtunning av 

ozonskiktet upptäcktes.88 Ozonskiktet är som tunnast över polerna där det under senvintern 

och vårmånaderna tunnas ut med ca 50 % 89 men det har även uppmätts att ozonhalten 

periodvis är ca 70 % lägre än normalt i samma område. Så kallade ”minihål” har under senare 

år uppmätts på Sveriges breddgrader, då främst under våren. På 1990-talet uppmättes det att 

ozonskiktet över Sverige hade tunnats ut med ca 3 %. 

 

UV-B strålningen är den strålning som är mest skadlig eftersom den har förmågan att 

sönderdela molekyler vilket kan få stora konsekvenser för både växter, djur och människor. 

Den ultravioletta strålningen har visat sig ge effekten att vissa arter växer långsammare än 

normalt under de perioder då UV-B strålningen är som högst. I Antarktis har 

planktonproduktionen minskat med ca 10 % de senaste åren. Djur och människor påverkas 

genom en ökad risk att drabbas av ögonskador som grå starr och ett försämrat immunförsvar. 

Människan riskerar också att drabbas av olika typer av hudcancer med en ökad strålning. 

Ännu är många medicinska effekter okända då både grå starr och hudcancer tar lång tid att 

utveckla.90  

 

Idag finns det internationella överenskommelser om att sluta använda och tillverka ämnen 

med en ozonnedbrytande verkan, detta har gett upphov till att ozonskiktet har återhämtat sig 

något.91  

                                                 
85 Naturvårdsverket, ozonskiktet är nödvändigt för allt liv 
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Kommer målet att nås? 
Som det ser ut idag är det möjligt för Sverige att nå målet om skyddande av ozonskikt till 

målåret 2020. Delmålet att ozonnedbrytande ämnen ska ha upphört till största delen till 2010 

kommer troligen att uppfyllas. Ur ett globalt perspektiv kommer återhämtningen av 

ozonskiktet ta längre tid om inte de nationella avtalen följs. Detta problem är som de flesta 

andra miljöproblem globalt och bygger på andra länders ansvar och vilja att bekämpa 

nedbrytningen av ozonskiktet. Det kommer att dröja till efter år 2050 innan ozonhålet har 

återhämtat sig helt med förutsättning att de internationella överenskommelserna fortsätter att 

vara framgångsrika.92 Enligt mätningar mellan 2002 och 2005 har ozonuttunningen varit 

konstant vilket indikerar att ozonuttunningen avstannat.93  

Vad gör och vad kan landstinget göra? 
Här ser lanstinget till att produkter och tjänster som upphandlas påverkar ozonskiktet så lie 

som möjligt.94 

Det kan idag förekomma läckage från befintliga köldmedier och dylikt som skadar 

ozonskiktet. Landstinget arbetar för att minimera läckage och vid utbyte av dessa medier 

omhändertas de av godkänd entreprenör.95 

3.2.6 Målet om en säker strålmiljö 

Miljömålets syfte 
Miljömålet syftar till att skydda den biologiska mångfalden och människans hälsa mot skadlig 

strålning. I detta miljömål ingår till exempel att hitta en säker slutförvaring för uttjänt uran 

från kärnkraftverk och att minimera den strålning som inte anses vara naturlig, dvs. den 

strålning som inte kommer från solen, rymden, berggrunden eller kroppen.96  

Miljöpåverkan 
Strålningen i vårt samhälle idag är inte bara naturlig bakgrundsstrålning. Genom åren har 

tekniken utvecklats och visat att strålning kan vara av nytta och användas till något positivt. 

Idag används strålning till bl.a. att framställa energi i kärnkraftverk, inom vården för att 

diagnostisera och behandla genom röntgen, mammografi och strålbehandling, men även inom 

industri och forskning. Dock är strålningen inte bara positiv, den för med sig en del negativa 

effekter. Exempelvis kan radon i bostäder vara mycket skadligt för hälsan. 

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att radon i bostäder orsakar ca 450 lungcancerfall om 

året. Det är speciellt rökare som är utsatta då det finns ett starkt samband mellan rökning i 

kombination med radon och lungcancerfall.97 
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Hur mycket strålning en person utsätts för beror till stor del på vilken livsstil personen i fråga 

för och dess solvanor. Att utsättas för mycket UV-strålning från sol och solarier är en 

bidragande orsak till de ökande fallen av hudcancer.98 I och med det uttunnade ozonskiktet 

som hindrar UV-strålarna från att nå jorden, är solens strålning starkare idag än för några år 

sedan. Det är speciellt under sommaren när solen står högt som strålningen är som starkast 

och för med sig brännskador som på längre sikt kan få allvarliga effekter.99 

 

Sverige har idag tre kärnkraftverk och 10 reaktorer igång som producerar el. Kärnkraften står 

för ca 50 % av Sveriges elproduktion och det är statens strålskyddsinstitut (SSI) kontrollerar 

att anläggningarna lever upp till föreskrifter och krav som finns på strålskydd. Detta ansvar 

gäller t.ex. strålskydd av personal, begränsning av utsläpp till omgivningen och hantering av 

uttjänt bränsle dvs. det radioaktiva avfallet.100 Det är SSI som ställer krav utifrån lagar, 

föreskrifter och internationella principer och granskar förslag om framtida slutförvaring som 

skall skydda människor, djur och växter från den skadliga strålningen.101 Slutförvaringen är 

på livstid och skall vara så pass säker att den inte ska behöva tillsyn eller underhåll.102 De 

ansvarar också för patientstrålskydd och personalstrålskydd inom vården och kvalitetssäkrar 

och utreder eventuella tillbud.103 

 

SSI bevakar också forskning om elektromagnetisk strålning från exempelvis mobiltelefoner 

och högspänningsledningar. Kunskapen om effekterna av detta är bristfällig. Trots att några 

studier visat biologiska effekter finns det inget entydigt svar idag på att det har en negativ 

hälsopåverkan.104  

Kommer målet att nås? 
Målet om en säker strålmiljö anses vara möjligt att nå om det sätts in fler åtgärder. Utsläppen 

av radioaktiva ämnen minskar idag, det som är det stora problemet för en säker strålmiljö är 

slutförvaring av radioaktivt avfall där det återstår en del frågor innan problemet är löst. 

Kontrollen av elektromagnetiska fält går också i rätt riktning, trots att exponeringen kan 

komma att öka detta tros detta dock kunna avhjälpas med ny teknik. Det som går i negativ 

riktning är antalet hudcancerfall orsakade av strålning. Detta är svårare att påverka då det 

krävs både en beteendeförändring och en attitydförändring till hur man solar.105 

Vad gör och vad kan landstinget göra? 
Strålning från röntgen, mammografi, strålbehandlingar m.m. ska fortsätta att ske med 

försiktighet. Detta gäller också hanteringen av det radioaktiva material som landstinget 

hanterar. Det finns uppsatta rutiner för all hantering och avfallet klassas som farligt avfall. Det 
                                                 
98 Miljömålsportalen, säker strålmiljö 
99 Naturvårdsverket, Ozonskiktet skyddar mot solskador 
100 Statens strålskyddsinstitut, kärnkraft 
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103 Statens strålskyddsinstitut, Vård 
104 Miljömålsportalen, säker strålmiljö 
105 Miljömålsportalen, Når vi miljökvalitetsmålet?  
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är viktigt att tänka på att allt farligt avfall är noggrant uppmärkt och att det inte finns några 

tveksamheter runt hantering och omhändertagande. När det kommer till strålning ska inga 

risker tas. Ifall det finns osäkerhetsmoment angående hantering, uppmärkning eller dylikt 

skall information sökas.106 

 

Landstinget är en betydande och förtroendeingivande del av samhället som kan göra en insats 

för att förstärka kunskapen om det starka sambandet mellan hudcancer och exponering av UV 

strålning från både sol och solarier. De har idag upptryckta broschyrer som delas ut runt om 

på t.ex. stränder som informerar om konsekvenser av stor exponering av solen och dess 

strålar.107 

3.2.7 Ingen övergödning 

Miljömålets syfte 
Miljömålet syftar till att utsläpp av gödande ämnen som fosfor och kväve inte ska ha någon 

negativ påverkan på människors hälsa, den biologiska mångfalden och användning av 

naturresurser som mark och vatten. 108 De ämnen som ger störst upphov till övergödning i 

Sverige är fosfor och kväve, där fosfor i de flesta fall bidrar till övergödning i sjöar och kväve 

i de flesta fall bidrar till övergödning i hav. Jordbruket står för den största påverkan av 

övergödning i sjöar och hav, men andra betydande källor är kväveoxidutsläpp från biltrafik 

och industrier, reningsverk och dagvatten. Det kväve och fosfor som inte tas upp av marken 

förs via vattendrag till sjöar och hav som blir dess slutstation.109  

Miljöpåverkan 
Tillförsel av näringsämnen till våra vatten har en stor påverkan. Idag är övergödning i sjöar 

och hav ett stort problem och leder till algblomning, ändrad artsammansättning, syrebrist på 

botten och igenväxning av sjöar. Att sjöar växer igen är dock en naturlig process som sker 

under en mycket lång tid, men tillskott av näringsämnen påskyndar den processen avsevärt110. 

 

Mångfalden av arter och växter missgynnas av de eutrofa (näringsrika) förhållandena genom 

att vissa arter gynnas och breder ut sig på andra arters bekostnad som inte är lika tåliga mot de 

nya förhållandena. Eutrofa förhållanden behöver inte betyda att densiteten av djur och växter 

minskar, bara att artantalet minskar.111 Övergödning utgör på så vis ett stort hot mot den 

biologiska mångfalden.  

 

Övergödningen kan också vara skadlig för människans hälsa. Det kväve som läcker från 

åkermarken kan förorena grundvattnet i form av nitrat. Till följd av att södra och mellersta 
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delarna av Sverige har ett intensivt jordbruk, är det främst dessa delar av landet som är 

drabbat av förhöjda halter nitrat i dricksvattenbrunnar. Nitrat har en skadlig effekt på 

människan genom att ämnet minskar blodets syreupptagningsförmåga och kan omvandlas till 

cancerframkallande ämnen i kroppen.112  

 

Som många andra miljöproblem är övergödning inte något som beror endast på inhemska 

källor och verksamheter. År 2003 bidrog utländska källor till 91 % av kvävenedfallet över 

Sverige. Utsläpp av övergödande ämnen regleras internationellt genom bland annat 

Göteborgsprotokollet som upprättades 1999 för att bekämpa övergödning, försurning och 

marknära ozon samt EU:s ramdirektiv för vatten. 113 

Kommer målet att nås? 
Miljömålet ingen övergödning beräknas som svårt eller inte möjligt att nå inom tidsramen 

2020. Förhoppningen är dock att år 2020 ha förutsättningarna för att bekämpa övergödningen. 

Trots att utsläppen idag minskar till sjöar och hav förbättras inte miljön i motsvarande takt. 

Anledningen till att målet inte kan uppnås beror delvis på utsläpp, inte bara från Sverige utan 

även från andra länder. En bidragande effekt kan också vara att återhämtningstiden är lång.114 

Vad gör och vad kan landstinget göra? 
För att minska den negativa trenden för övergödning jobbar landstinget för att minska sina 

transporter som genererar utsläpp av övergödande ämnen och gaser.115 

3.2.8 Målet om levande sjöar och vattendrag 

Miljömålets syfte 
Miljömålet syftar till att värna om hållbara sjöar och vattendrag dels ur ett ekologiskt 

perspektiv men också i ett perspektiv som värdesätter friluftsliv, kulturmiljö, hållbar 

produktionskapacitet, vattenhushållning och biologisk mångfald. Sverige är ett land rikt på 

vatten och med våra 100 000 sjöar och 50 000 mil vattendrag utgör vi en betydande del av 

EU:s totala sötvattenresurser. Våra sötvattenkällor är mycket viktiga ur många perspektiv. 

Dels utvinns dricksvatten och livsmedel, dels används vattenkraften som en källa för energi. 

Våra sjöar och vattendrag fyller även ett mycket viktigt ändamål när det kommer till 

rekreation då sjöar och vattendrag används till bl.a. bad och fiske. Inte minst är sjöar och 

vattendrag mycket viktiga för både flora och fauna116 

Miljöpåverkan 
Idag är de flesta av Sveriges största vattendrag exploaterade för utbyggnad av vattenkraft. 

Många av de större sjöarna och vattendragen är också påverkade genom dammar mm för att 
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reglera vattnet. I dagsläget råder det en konflikt som rör användningen av sjöar och vattendrag 

där energibolagen med sina intressen står på ena sidan och dess motståndare som vill bevara 

vattendragen på andra.117 

 

Strandskyddet är till för att skydda de kustnära områdena från exploatering. Det ser till att 

inga nya byggnader får uppföras eller ändras inom strandskyddszonen, inga åtgärder får göras 

för att hindra syftet med strandskyddet som t.ex. försvåra levnadsmöjligheter för växter och 

djur och försvåra rätten att utnyttja allemansrätten. Inom den strandskyddade zonen får det 

heller inte utföras åtgärder som kan skada växter och djur. Strandskyddet gäller både land och 

vatten och i normala fall sträcker sig skyddszonen 100 meter i båda riktningar. Ifall det är 

nödvändigt för att bevara syftet med strandskyddet kan zonen utökas till 300 meter av 

Länsstyrelsen.118 

 

De två största hoten mot sjöar och vattendrag är försurning och övergödning till följd av 

luftföroreningar från bland annat transportsektorn och industrisektorn, surt regn, läckage från 

jordbruket mm. Dessa två miljöproblem bidrar till en minskad biologisk mångfald vilket har 

en skadlig verkan på flora och fauna.119 

Kommer målet att nås? 
Miljömålet levande sjöar och vattendrag anses vara rimligt att nå till mål året 2020 ifall det 

sätts in fler åtgärder. Förutsättningarna ser goda ut och det har satsats mycket pengar på att 

skydda dessa känsliga naturmiljöer. Det finns också uppgjorda strategier för att skydda dessa 

miljöer från en negativ påverkan utifrån den bredare kunskapen som finns om 

sötvattensmiljöer idag. De insatser som redan gjorts och kommer att göras bedöms bidra till 

en ökad biologisk mångfald på sikt. 120 

Vad gör och vad kan landstinget göra? 

För att skydda sjöar och vattendrag har landstinget en vision om att arbeta mot grön-el, vilket 

motverkar både försurning och övergödning. I grön el ingår vattenkraft vars negativa sida är 

exploatering. Dock bidrar inte vattenkraften till luftföroreningar och är dessutom en 

förnyelsebar energikälla. 

Landstinget har också noggranna rutiner för omhändertagande av kemikalier och läkemedel 

för att minska riskerna för utsläpp till avlopp som resulterar i utsläpp av toxiska och resistenta 

ämnen till sjöar och vattendrag.121  
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3.2.9 Målet om grundvatten av god kvalitet 

Miljömålets syfte 
Miljömålet syftar till att hålla en god kvalitet av grundvatten för att säkra en långsiktig 

försörjning av dricksvatten. Åtgärder ska sättas in för att minska läckage av salter, metaller, 

föroreningar mm till grundvattnet för att bibehålla en god vattenkvalitet. Dessutom ska 

miljömålet främja en god miljö för växter och djur.122 

Miljöpåverkan 
Mängden grundvatten skiftar från plats till plats. Vissa ställen är rika på grundvatten medan 

det på andra ställen inte finns tillräckligt. Ofta löses vattenförsörjningen till större tätorter 

genom att göra konstgjort grundvatten genom att leda in sjövatten i grusåsar där det 

filtreras.123  

 

Det händer också att grundvattnet blir förorenat. Speciellt i södra delen av Sverige, som har 

ett aktivt jordbruk, händer det att exempelvis bekämpningsmedel och kväve läcker till 

grundvattnet. Ytterligare ett vanligt problem är salt som används för väghållning. Även detta 

kan nå grundvattnet och ha en frätande inverkan på vattenledningar. I vissa delar av landet, 

speciellt i södra Sverige förekommer det också tungmetaller i grundvattnet som följd av 

försurning. Med ett sjunkande pH lakas metaller som aluminium ur mark och sediment och 

läcker sedan ner i grundvattnet. Alla föroreningar som når grundvattnet innebär en försämrad 

vattenkvalitet. På senare år har det införts skyddsområden för att hindra grundvattnet från att 

bli kontaminerat och exploaterat.124  

 

Förutom utsläpp av diverse föroreningar som bekämpningsmedel, salter och näringsämnen 

påverkas grundvattnet även av bebyggelse. Hårdläggning av mark som asfaltering och 

rörläggning av till exempel dagvatten påverkar möjligheten till grundvattenbildning.125 

Grundvatten kan även skadas genom t.ex. lastbilsolyckor där det kan förekomma läckage av 

olja eller andra skadliga ämnen. 

Kommer målet att nås? 
Målet ”Grundvatten av god kvalitet” anses möjligt att nå ifall det sätts in fler skyddande 

åtgärder för grundvattnet. Arbetet med att skydda grundvattnet går framåt men det saknas 

fortfarande kunskap om föroreningar i grundvattnet. Åtgärder som anpassad saltning under 

vinterhalvåret, minskad användning av bekämpningsmedel i jordbruk, minskad användning av 

gödningsämnen och en minskad försurningsbelastning har haft en positiv inverkan på 

grundvattnet.126 
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Vad gör och vad kan landstinget göra? 
För att minska en negativ påverkan på grundvattnet har landstinget noggranna rutiner för 

hantering av farligt avfall och kemikalier. En översyn av vilka läkemedel som används är 

åtgärd som är på väg att genomföras. Genom noggranna rutiner minskar risken för spridning 

av ämnen som kan komma att förorena grundvatten.127 

3.2.10 Målet om hav i balans samt levande kust och skärgård 

Miljömålets syfte 
Miljömålet syftar till att våra omgivande hav ska uppnå en långsiktig produktionskapacitet 

och att den biologiska mångfalden i kust, hav och skärgård ska vara rik. Dessa områden ska 

också skyddas och bevaras för näring och som rekreationsområde och detta ska göras på ett 

sätt som gynnar den hållbara utvecklingen. Speciellt värdefulla områden ska skyddas mot 

exploatering, störningar och andra ingrepp.128   

Miljöpåverkan 
Den biologiska mångfalden i hav, kust och skärgård störs idag av bland annat övergödning 

och utsläpp av bekämpningsmedel. Effekter av detta är att mångfalden kan minska och arter 

som inte är toleranta trängs ut av arter som är mer toleranta för dessa hot. De mer kustnära 

sträckorna med grunt vatten påverkas också till stor utsträckning av båttrafik, då både av stora 

fartyg och av småbåtar. Även vissa fiskemetoder kan göra stor skada på bottenlivet eftersom 

grunda bottnar är mycket känsliga områden då de fungerar som fortplantningsområde och ett 

område för många fiskar att växa upp i en mer skyddade miljö.129 

 

Övergödningen är ett problem som är synligt och påtagligt framför allt på sommaren. Det 

ökade näringstillskotten ger haven en ökad produktion av växtlighet som yttrar sig i grumligt 

vatten och allt oftare också algblomning som hindrar solens strålar från att nå ner i vattnet.  

När tillskottet av växtlighet faller till botten och ska brytas ner bidrar detta till en ökad 

syrebrist på botten, framför allt i de djupare delarna av Kattegatt och Östersjön där 

vattenutbytet är mycket litet. Nedbrytning är en aerob process, dvs. en process som sker med 

syre. När mycket organiskt material faller till botten förbrukas syret och bottnarna blir 

syrefria.130 Det syrefria tillståndet gör att stora delar av bottenfaunan har försvunnit i många 

av dessa områden.131 

 

Halterna kända miljögifter som släpps ut till haven har minskat betydligt på senare år, 

däremot hittas höga halter av nya substanser. Trots de minskade mängderna av många 

dioxiner och andra organiska miljögifter är halterna i östersjöfisken fortfarande mycket 

                                                 
127 Styrning av praktiskt miljöarbete landstinget Halland 
128 Miljömålsportalen, Hav i balans samt levande kust och skärgård 
129 Miljömålsportalen, Hav i balans samt levande kust och skärgård 
130 Miljömålsportalen, Havsmiljön 
131 Naturvårdsverket, Syrebrist på djupet 



29 

 

hög.132 Till de mest kända organiska miljögifterna hör bland annat, TBT, DDT och PFAS. 

TBT är ett ämne som använts i båtbottenfärger och har starkt hormonstörande verkan. PFAS 

finns i varor som konsumeras dagligen. Det kan vara allt från tvättmedel till användning inom 

elektronik industrin.133 DDT är ett känt bekämpningsmedel som inte används i Sverige längre, 

men fortfarande förekommer i andra länder. Bekämpningsmedlet orsakar bl.a. 

äggskalsförtunning vilket leder till sjunkande artantal hos de drabbade arterna.134 Dessa 

miljögifter når slutligen havet och miljön via avloppsvatten och läckande avfallsupplag.135 

 

Överfiske är också ett mycket stort problem idag och fiskekvoterna inom EU är för stora i 

jämförelse till fiskbestånden. När för mycket av en eller flera fiskar försvinner bildas en slags 

obalans i artsammansättningen. Många fiskarter är beroende av varandra för att överleva och 

när vissa arter försvinner innebär det svårigheter för de arter som blir kvar. Det är på grund av 

denna obalans många fiskebestånd har kollapsat och ändrat artsammansättning och 

artförhållanden. Förändringar i fiskebestånden kan komma att innebära förändringar för hela 

ekosystem då det finns det finns starka samband mellan flora och fauna, olika arter och nivåer 

och dess inbördes förhållande till varandra.136 

Kommer målet att nås? 
Miljömålet om hav i balans samt levande kust och skärgård bedöms vara mycket svårt eller 

inte möjligt att uppnå. Detta på grund av Sverige är beroende av andra länder och av EU 

bestämmelser trots att mycket av besluten sker på nationell nivå. När målet skulle vara möjligt 

att uppnås beror på vilken återhämtningsförmåga den marina miljön har. Under de senaste 

decennierna har stora insatser gjorts för att förbättra mångfalden i havet, trots detta är läget 

kritiskt för många fiskebestånd vilket till stora delar beror på oavsiktlig bifångst och för höga 

fiskekvoter inom EU. Kustmiljöerna upplever en negativ trend då det finns stort intresse av 

exploatering. Det finns dock positiva trender i minskade illegala oljeutsläpp och upprättande 

av s.k. marina naturreservat och fiskefria områden vilket bidrar till att skydda 

fiskebestånden.137 

Vad gör och vad kan landstinget göra? 
Samma sak gäller här som för åtgärder för levande sjöar och vattendrag och grundvatten av 

god kvalitet, d.v.s. rutiner som motverkar inköp av farliga ämnen samt spridning av 

restprodukter och farliga ämnen.138 
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3.2.11 Målet om myllrande våtmarker 

Miljömålets syfte 
Miljömålet syftar till att värna om våra våtmarker och dess viktiga funktioner i samhället. 

Våtmarkerna fyller både en ekologisk och en vattenrenande funktion vilket gör dem mycket 

värdefulla.139 Sverige är ett av världens länder med flest våtmarker. En femtedel av Sveriges 

yta är täckt av våtmark och dessa utgör ett hem för ca 15 % av Sveriges rödlistade arter. Nu 

ska våra våtmarker skyddas mot mänsklig exploatering i den mån det är möjligt för att 

bibehålla biologisk mångfald och vattenhushållande funktioner. 140 

Miljöpåverkan 
Sveriges våtmarker har till stor utsträckning försvunnit på grund av bl.a. utdikning, uppodling 

och torvutvinning. Uppskattningsvis har en fjärdedel av våra ursprungliga våtmarker 

försvunnit och det är tack vare en ökad kunskap om dess nytta som trenden har svängt mot 

bestämmelser för att skydda denna värdefulla biotop.141 Många av våra våtmarker är idag 

skyddade genom att vara ett natura 2000 område, vars syfte är att bevara värdefull natur runt 

om i EU.142 

 

Våtmarkerna är en stor del av vattnets kretslopp och det bidrar med en rad renande effekter. 

Till exempel renar de en stor del tungmetaller och miljögifter genom att binda dem till 

vegetationen. Våtmarkerna bidrar också till att minska övergödningen genom att uppehålla 

kväve så det inte förs vidare med vattnet ut i sjöar och vattendrag. Vissa torvbildande 

våtmarker kan binda kol till torven vilket reducerar koldioxidhalten i atmosfären som i sin tur 

reducerar växthuseffekten. Samtidigt kan våtmarker naturligt ge ifrån sig metan som är en 

växthusgas.143 

Kommer målet att nås? 
Miljömålet myllrande våtmarker anses vara möjligt att nå till målåret 2020 ifall fler åtgärder 

sätts in. Mer hänsyn till våra vattenmiljöer krävs och det behövs också mer kunskap och 

information. Våtmarkens tjänster för ekosystemet är mycket viktiga och utöver att bevara 

våtmarksmiljöer behöver också försvunna våtmarker återskapas. Det krävs mer kunskap i hur 

man brukar mark utan att skada våtmarksmiljön.144 

Vad gör och vad kan landstinget göra? 
Landstinget kan inte göra så mycket för att hjälpa till att nå miljömålet om ”myllrande 

våtmarker”.  
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3.2.12 Målet om levande skogar 

Miljömålets syfte 
Miljömålet syftar till att skydda och bevara den biologiska mångfalden samt värna om den 

biologiska produktion som skog och skogsmark bidrar med. Målet värnar också om att skydda 

sociala värden och kulturmiljöer. Den viktigaste källan till förnyelsebara råvaror är skogen 

som fyller både stora ekonomiska värden och stora miljömässiga värden. Det är därför viktigt 

att skydda skog och skogsmark mot de faktorer som ger en negativ påverkan. Detta är främst 

metoder för skogsbruk men även faktorer som luftföroreningar och en förhöjd växthuseffekt 

spelar in.145 

Miljöpåverkan 
Skogsbrukets miljöpåverkan minskar i de flesta fall den biologiska mångfalden genom att 

förändra sammansättningen i skogen. Inslag som lövträd, död ved, gammelskog, grova och 

gamla träd mm är en förutsättning för en stor artrikedom. Skogsbruket förändrar ofta denna 

sammansättning vilket resulterar i ett minskat antal arter.146 Gamla och grova träd som är 

mycket viktig för insektsfauna, lavar och bo byggande fåglar, har minskat i antal.147 Likaså 

har mängden död ved i skogen minskat och medfört att arter knutna till detta har minskat i 

antal eller försvunnit. Död ved fungerar som föda åt vissa arter, andra bygger bo, tar skydd 

eller har den döda veden som växtplats.148  

 

Försurning, tungmetaller och kväveläckage från kvävemättad skogsmark är bland de 

allvarligaste föroreningarna för skogsmarkens mark och vatten. Förutom luftföroreningar 

bidrar skogsbrukets verksamhet också till försurning genom att biomassa avverkas innan träd 

och växter hinner ge tillbaka näring till skogsmarken.149  

Kommer målet att nås? 
Miljömålet ”levande skogar” anses vara mycket svårt eller inte möjligt att uppnå till följd av 

att nuvarande delmål innebär en fortsatt avverkning. Den biologiska mångfalden i Sverige 

minskar, uttag av biomassa ökar och skogens resurser används intensivt idag. Ifall målet ska 

vara möjligt att uppnå krävs det stora förändringar.150  

Vad gör och vad kan landstinget göra? 
Våra skogar ger oss material främst i form av papper. Under år 2006 förbrukade landstinget 

över femton miljoner ark papper.151 För att spara in på papper och därmed Sveriges 

naturresurser har landstinget satt upp vissa punkter som är viktiga att tänka på för att minska 
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användningen av kontorsmaterial. Det är att överväga där det är möjligt att läsa dokumentet 

från datorn istället för att välja utskrift. Dokument bör skrivas ut dubbelsidigt. Lika så ska 

möjligheten att arkivera elektroniskt övervägas istället för att skriva ut och lagra i 

pappersformat. 152 

3.2.13 Målet om ett rikt odlingslandskap 

Miljömålets syfte 
Miljömålet syftar till att värna om odlingslandskapet både som grund för 

livsmedelsproduktion, men också som ett kulturarv. I Sverige har odlingslandskapet en lång 

historia som sträcker sig flera tusen år tillbaka i tiden. Idag hotas odlingslandskapet genom att 

jordbruket minskar och att det blir en ökad specialisering. Odlingslandskapet är en 

förutsättning för biologisk mångfald då dess många små biotoper håller en mängd olika arter. 

Detta miljömål syftar även till att bevara kulturmiljöer som t.ex. odlad biologisk mångfald 

vilken kan komma att få en betydande roll i framtida livsmedelsproduktion.153 

Miljöpåverkan 
Det finns två stora hot mot odlingslandskapet och det är igenväxning till följd av minskad 

användning av mark som fortfarande brukas samt nedläggning av jordbruksmark. 

Igenväxning kan också kopplas till ökad tillförsel av näringsämnen som t.ex. kväve. En ökad 

tillförsel av näringsämnen kan också leda till ökat läckage av näringsämnen till omgivande 

vatten som i sin tur leder till övergödning i sjöar och vattendrag.154 Igenväxning kan också 

bero på avsaknad av betesdjur som håller landskapet öppet. 

 

Både igenväxning och nedläggning leder i regel till en minskad biologisk mångfald då brukad 

mark hyser många olika sorters flora och fauna. Den mark som är mer traditionellt brukad 

med gamla metoder innehåller ofta en rikare flora och fauna än den mark som brukas intensivt 

och med nya mer tekniska brukningsmetoder. Den långsiktiga produktionsförmågan och 

kvalitén på grödorna hör samman med sättet att bruka marken. Därför är det mycket viktigt att 

hitta ett bra sätt att bruka marken för bibehålla en långsiktig konkurrenskraftigt jordbruk.155 

Utmaningen i miljömålet blir att upprätthålla en hållbar livsmedelsproduktion samtidigt som 

den biologiska mångfalden i odlingslandskapet ska värnas.156 

Kommer målet att nås? 
Resultatet av miljömålet ett rikt odlingslandskap är beroende av EU: bestämmelser då det 

finns en gemensam jordbrukspolitik inom EU. Som det ser ut idag bedöms målet som möjligt 

att uppnå till 2020 ifall ytterligare åtgärder sätts in. Den långsiktiga produktionsförmågan och 

                                                 
152 Styrning av praktiskt miljöarbete, landstinget Halland 
153 Miljömålsportalen, ett rikt odlingslandskap 
154 Naturvårdsverket, Bedömningsgrunder för odlingslandskapet 
155 Naturvårdsverket, Bedömningsgrunder för odlingslandskapet 
156 Miljömålsportalen, ett rikt odlingslandskap 
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åkermarken har tillsynes en positiv trend trots att jordbruksmarken under de senaste 10 åren 

fått stiga åt sidan för exploatering av infrastruktur och bebyggelse.157 

Vad gör och vad kan landstinget göra? 
Det landstinget gör för att bidra till detta miljömål är främst att sträva efter närproducerade 

och ekologiska livsmedel.158 

3.2.14 Målet om en storslagen fjällmiljö 

Miljömålet syfte 
Miljömålet syftar till att värna om den ursprungliga fjällmiljön i fråga om biologisk mångfald, 

naturupplevelser och kulturvärden. Alla former av verksamhet som bedrivs i dessa områden 

ska göra det med stor försiktighet och med minsta möjliga påverkan.159 Den svenska 

fjällmiljön innefattar en mängd olika naturtyper vilket ger fjällen en stor artrikedom. 

Fjällmiljön är bestående av glaciärer, myrar, dalgångar, kalfjäll, hedar m.m. Miljömålet vill 

avhjälpa bullerproblemet och upprätta åtgärdsprogram för hotade arter, skydd av vegetation 

och natur och kulturvärden.160 

Miljöpåverkan 
Idag finns det stora arealer av Sveriges fjällområden som skyddas av naturreservat och 

nationalparker. Exploateringen av de svenska fjällen var mycket liten långt in på 1900-talet 

vilket innebär att fjällmiljön idag är bra bevarad med få spår av mänsklig påverkan. Men den 

mänskliga påverkan ökar för varje år som går genom luftburna föroreningar, en förhöjd 

växthuseffekt och ”motorburen” turistnäring161. 

 

Buller är en faktor som har tillkommit på senare år genom bland annat turistnäringen. Det är 

då främst terrängskotern som orsakar buller och skotern som aktivitet lockar också till sig 

turister. Buller innebär inte bara en minskning av ostört friluftsliv utan och också utsläpp av 

föroreningar. Även vindkraften anses vara ett hot mot ostört friluftsliv, då främst när det 

gäller bullerstörningar men även för fjällens natur och kulturvärden samt de estetiska 

värdena.162 

 

Renskötseln är mycket viktig för fjällmiljön, där finns det dock konflikter mellan renskötsel, 

friluftsliv och utvinning av naturresurser. Alla dessa tre verksamheter konkurrerar om samma 

utrymme vilket har lett till motsättningar.163 Renbetet är en stor del av fjällmiljön eftersom det 

är den som har format landskapet under tusentals år. Därför är det viktigt att rennäringen 

                                                 
157 Miljömålsportalen, Når vi miljökvalitetsmålet 
158 Miljöstrategi för landstinget Halland 2008-2010 
159 Miljömålsportalen, Storslagen fjällmiljö 
160 Naturvårdsverket, Om fjäll 
161 Naturvårdsverket, Om fjäll 
162 Miljömålsportalen, Storslagen fjällmiljö 
163 Miljömålsportalen, Storslagen fjällmiljö 
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fortsätter för att behålla och underhålla den flora och fauna som är viktig för den biologiska 

mångfalden.164  

Kommer målet att nås? 
Miljömålet ”Storslagen fjällmiljö” anses kunna uppnås ifall nödvändiga åtgärder sätts in. De 

största åtgärderna innefattar att försöka minska den negativa miljöpåverkan vid ett varmare 

klimat. Bullernivåerna är på väg att sjunka genom att fler och fler skotrar med låg buller nivå 

säljs och delmålet om att skydda hotade arter är uppfyllt vilket är en mycket positiv 

utveckling.165 

Vad gör och vad kan landstinget göra? 
Landstinget kan inte göra så mycket för att hjälpa till att nå miljömålet om en ”storslagen 

fjällmiljö”, förutom att jobba i riktning för miljömål nr 1, begränsad klimatpåverkan. 

3.2.15 Målet om en god bebyggd miljö 

Miljömålets syfte 
Miljömålet syftar till att främja en hållbar livsmiljö i städer och tätorter. Städer och tätorter 

byggs ut mer och mer vilket gör behovet av transporter större. En utmaning blir att hitta 

miljövänliga transportsätt som dessutom är tidseffektiva och säkra. Ett av de största 

miljöhoten i städer och tätorter är buller, då både inomhus och utomhus. Många människor 

utsätts för bullernivåer över riktlinjerna såväl utomhus som i sitt hem.  

 

Detta miljömål syftar även till att värdefull bebyggelse ska bevaras, mängden avfall ska 

minska och mängden material som återvinns ska öka, och inomhusmiljön ska bli bättre. 

Energioptimeringen skall också förbättras. Idag står bebyggelsen står för ca 40 % av Sveriges 

energiförbrukning, vilket ger en ytterligare utmaning i att finna effektivare energi system. Det 

handlar också om att ge möjlighet till rekreation och friluftsliv men också om ökad hälsa hos 

befolkningen.166  

Miljöpåverkan 
Buller är inte bara ett utbrett miljöproblem, det också ett utbrett folkhälsoproblem. 

Definitionen av buller är allt oönskat ljud, vilket är en mycket individuell bedömning, men 

idag beräknas ca 2 miljoner människor i Sverige vara utsatta för trafikbuller på över 55 dBA, 

vilket är över riktvärdena.167 De negativa effekterna av buller är bl.a. sömnproblem, trötthet, 

stress, en nedsatt inlärnings- och koncentrationsförmåga mm.168 

 

                                                 
164Naturvårdsverket, Rennäring i fjällen 
165 Miljömålsportalen, Når vi miljökvalitetsmålet?  
166 Miljömålsportalen, God bebyggd miljö 
167Naturvårdsverket, Buller från vägtrafiken 
168 Naturvårdsverket, Buller är oönskat ljud 
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Det behövs både effektivare energianvändning och bättre alternativ för transporter för att detta 

mål ska kunna uppnås. Att hitta dessa lösningar är även ett krav för att kunna uppnå andra 

miljömål som ”minskad klimatpåverkan”, ” bara naturlig försurning”, ”ingen övergödning” 

m.fl. Idag finns en strategi som prioriterar förnyelsebara och flödande energikällor som sol, 

vind och vatten. Att prioritera de koldioxidfria alternativen bidrar på många vis till en god 

bebyggd miljö. Att välja bort fossila bränslen innebär inte bara minskade utsläpp av 

koldioxid, det innebär också minskade utsläpp av andra föroreningar som t.ex. kväveoxider 

och svaveloxider.169  

 

Att minska avfallet och återvinna material är också en förutsättning för en god bebyggd miljö. 

Hanteringen av avfall är bättre idag än vad den var för tio år sedan men det finns fortfarande 

mycket att göra. Tack vare styrmedel som t.ex. förbud mot deponi av brännbart och organiskt 

avfall, skatt på avfallsförbränning, producentansvar och miljöbalkens hänsynsregler har 

utvecklingen gått framåt och utsläppen av växthusgaser har minskat.170  

Kommer målet att nås? 
Miljömålet om en god bebyggd miljö anses vara mycket svårt eller inte möjligt att nå tills mål 

året. De främsta anledningarna är bullernivåer, otillräckligt skydd av bebyggelser och 

kulturvärden och en dålig inomhusmiljö. 

Vad gör och vad kan landstinget göra? 
Genom att minska transporter och välja miljömärkt el bidrar landstinget till en god bebyggd 

miljö. Energioptimering och effektivisering innebär minskade utsläpp från förbränning av 

såväl industri som biltrafik. Detta leder till minskade halter av förorenande ämnen som 

marknära ozon och andra hälsoskadliga substanser och minskade bullernivåer.171 

3.2.16 Målet om ett rikt växt och djurliv 

Miljömålet syfte 
Miljömålet syftar till en rik biologisk mångfald. De flesta av de 16 miljömålen värnar på sätt 

och vis om den biologiska mångfalden.172  

 

Den biologiska mångfalden är en enormt viktig del av livet på jorden. Den utgör nödvändiga 

funktioner i ekosystemen och livsmiljöer och är av största vikt för olika arters genetiska 

variation. Ekosystemens komplexitet och olika funktioner som är källan till liv, gynnas av en 

omfattande biologiska mångfald. Utöver de biologiska tjänsterna är den biologiska 

mångfalden viktig för människans välbefinnande i form av hälsa och livskvalitet. 173  

                                                 
169 Naturvårdsverket, Ny strategi för effektivare energianvändning och transporter 
170 Naturvårdsverket, Styrmedel för en hållbar avfallshantering 
171 Miljöstrategi för landstinget Halland 2008-2010 
172 Naturvårdsverket, Ytterligare reflektioner 
173 Miljömålsportalen, Ett rikt växt och djurliv  
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Miljöpåverkan 
Idag sker en stor förlust av den biologiska mångfalden i form av att arter missgynnas av de 

förändrade förhållanden som mänsklig påverkan medför. För att skydda mångfalden har det 

inrättat en rad nationalparker, Natura 2000 områden, naturreservat samt områden med 

biotopskydd.174 

 

Den förhöjda växthuseffekten kan komma att få en stor påverkan på den biologiska 

mångfalden. Ett varmare klimat innebär att många arter får det svårare att reproducera och 

breda ut sig. Vissa arter kommer att gynnas och breda ut sig på andra arters bekostnad som 

inte trivs i de varmare förhållandena. I ett varmare klimat kommer till exempel 

insektsangreppen att bli fler då insekter ofta gynnas av ett varmare klimat. Lavar och olika 

slags träd kommer däremot att ha svårare att reproducera sig då de kräver kallare klimat och 

kalla vintrar för en god reproduktion och utbredning. Som trenden ser ut idag växlar 

temperaturen under vintermånaderna mellan tö och frost vilket är mycket ofördelaktigt för 

många betande djur eftersom isbildningen gör det svårare för dem att få tag i föda.175 Ett 

varmare klimat kommer även att få konsekvenser för det marina livet. Salthalt och temperatur 

kommer att förändas och havsströmmar kommer att påverkas. En förändring i salthalt kan 

innebära att många arter försvinner. Till exempel försvinner både torsk och blåmussla om 

salthalten sjunker med 3-4 ‰, och en ökad vattentemperatur skulle missgynna både laxen och 

torsken. En ökad temperatur skulle även främja en rikare algblomning vilket i sin tur medför 

konsekvenser för arters livsvillkor176 

 

Främmande arter kan också vara ett hot mot den biologiska mångfalden. Arter som av misstag 

eller avsiktligt kommer till Sverige kan orsaka stor skada. Deras närvaro kan innebära att 

inhemska arter utrotas, de kan förändra befintliga ekosystem och de kan också föra med sig 

smittor och sjukdomar som annars inte förekommer i Sverige.177 Föroreningar och 

exploatering av mark och vatten utgör också ett hot mot biologisk mångfald då livsmiljöer för 

växter och djur försvinner och föroreningar ackumuleras i näringskedjan.178 

Kommer målet att nås? 
Miljömålet om ett rikt djur- och växtliv anses vara mycket svårt eller inte möjligt att nå inom 

tidsramen. Olika åtgärder för att värna om mångfalden går åt rätt håll, men biologiska 

processer tar lång tid och därför kommer det även att ta lång tid att nå målet om en hållbar 

mångfald. Det pågår också internationella kampanjer och samarbete för att hindra den 

dramatiska förlusten av biologisk mångfald.179 

                                                 
174 Miljömålsportalen, Ett rikt växt och djurliv  
175 Naturvårdsverket, Biologisk mångfald och effekter i fjällen 
176 Naturvårdsverket, Biologisk mångfald och effekter i fjällen  
177 Naturvårdsverket, Främmande arter hot mot den biologiska mångfalden  
178, Konventionen om biologisk mångfald, Miljötillstånd och hotbild 
179 Miljömålsportalen, når vi miljökvalitetsmålet?  
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Vad gör och vad kan landstinget göra? 
Det landstinget gör för att bidra till ett rikt växt och djurliv är det som nämnts under de 

tidigare miljömålen. Det rör sig om att minska utsläpp av växthusgaser och hälsoskadliga 

ämnen, effektivisera användningen av naturresurser, upprätta noggranna rutiner kring 

hantering av avfall för att minska spridning av farliga substanser ut i våra naturmiljöer o.s.v. 
180 De kan även ställa miljökrav vid upphandling. 

                                                 
180 Miljöpolicy för landstinget Halland 2008-2010 
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3.3 Ordlista 

Allemansrätt - ger människor i Sverige möjligheten att med all rätt vistas fritt, plocka svamp 

och bär m.m. i den svenska naturen. När allemansrätten utnyttjas ska största hänsyn och 

respekt tas till naturen och markägare. 

Antropogen – mänsklig påverkan 

Biologisk mångfald - rikedom på en stor diversitet av växt och djurarter 

Biotop – naturtyp som kännetecknas av speciella miljöfaktorer som t.e.x. enhetliga växt och 

djurtyper.  

Dioxiner - ett samlingsnamn för tricykliska aromatiska föreningar. Dessa är vanligen mycket 

giftiga och skadliga. Orsakar framför allt fosterskador och utslag. Dioxiner kan bildas av 

förbränning i närvaro av klor. 

Eutrof - näringsrik 

Fauna – Läran om djurriket 

Flora - Läran om växtriket 

Fossila bränslen – bränslen som kommer ifrån fossila organismer ursprungligen. Detta är 

främst stenkol och olja. 

Försiktighetsprincipen – återfinns i de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kapitel. 

Innebär att alla som bedriver en verksamhet eller utför en åtgärd ska vidta största möjliga 

försiktighet för att verksamheten eller åtgärden inte ska medföra någon skada för människors 

hälsa eller för miljön.  

Grön-el – el som har vindkraft, vattenkraft solenergi och biobränsle som produktionskälla, 

d.v.s. förnyelsebara engerikällor. 

Kyotoprotokollet – internationellt avtal för att minska koldioxidutsläppen 

Marknära ozon - bildas när solljus, kväveoxider och kolväteföreningar reagerar. Den största 
källan är luftföroreningar från biltrafiken. Det marknära ozonet finns i de lägre luftlagren och 

kan vara skadligt för levande organismer.  

Miljöbalkens hänsynsregler – dessa regler återfinns i miljöbalkens 2 kapitel. Syftet är främst 

att öka miljöhänsynen och att förebygga negativa effekter på miljön till följd av olika 

verksamheter och åtgärder 

Oorganiska miljögifter – föreningar som inte innehåller kol 

Organiska miljögifter – föreningar som innehåller kol 
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Rödlistade arter – en sammanställning av hotade och missgynnade arter av växter, djur och 

svampar 

Tungmetaller – de metalliska grundämnen vars densitet är högre än ca 5 g/cm3. Begreppet 

tungmetaller används främst för att benämna de metaller som är miljögifter så som kadmium, 

bly, koppar, kvicksilver mfl. 
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3.4 Frågor  

Observera att fler än ett svarsalternativ är möjligt! 

 

1 Vilka är de vanligaste källorna för utsläpp av växthusgaser? 

Transporter 

Energiproduktion 

Reningsverk 

Jordbruket 

Förbränning 

 

2 Vilka av följande är betydande växthusgaser? 

PCB 

Metangas 

DDT 

Koldioxid 

Vattenånga 

 

3 Vilka effekter kan luftföroreningar ge? 

Övergödning 

Försurning 

Minskad framkomlighet av UV strålar 

Lungsjukdomar 

Minskad biologisk mångfald 

 

4 Vilka av följande ämnen är vanligt förekommande luftföroreningar? 

Svaveldioxider (Sox) 
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Kväveoxider (Nox) 

Vattenånga 

DDT 

Marknära ozon 

 

5 Försurning kommer från många olika processer och många olika föreningar. Vilka av 
följande kombinationer är rätt? 

Kväveoxider från förbränning 

Marknära ozon från uttagning av biomassa 

Marknära ozon från biltrafik 

Benzo[a]pyren från vedeldning 

Svaveloxider från förbränning 

 

6 Både organiska och oorganiska föroreningar ställer till med oreda för levande växter 
och djur. Hur kommer det sig att dessa föroreningar förekommer i naturen och i våra 
sjöar, hav och vattendrag? 

Det förekommer läckage från deponier 

Oorganiska föroreningar är naturligt förekommande i naturen 

Dessa föroreningar spolas ner i avlopp som i sin tur för dem ut i vattendrag 

Det finns små bakterier som under syrefria processer producerar föroreningar och sprider dem 

i miljön 

Det finns brister i kunskap om återvinning och omhändertagande av farligt avfall  

 

7 Vilka av följande föreningar är oorganiska föreningar som är oönskade i vår natur? 

DDT  

PCB 

C (Kol) 

S (Svavel) 
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Dioxiner 

 

8 Hur skulle vi kunna minska ämnen av organiska och oorganiska föroreningar i 
miljön? 

Öka kunskapen om innehåll och ämnens påverkan i importerade produkter 

Undvika de kemikalier vi vet är mycket toxiska när det finns andra mer miljövänligt 
alternativ att tillgå 

Det spelar ingen roll vad vi släpper ut idag, det kan alltid rättas till i framtiden med hjälp av 

ny teknik 

 

9 Hur kommer det sig att det finns höga halter av t.ex. bly, kadmium och kvicksilver i 
mark och vatten på många ställen? 

Dessa ämnen är grundämnen och finns naturligt i höga halter i miljön. 

Dessa ämnen är grundämnen och kan därför inte brytas ner. 

Höga halter av dessa ämnen fungerar som näring åt många organismer. 

Dessa ämnen var vanliga i många produkter och genom brister i återvinning har dessa 
ämnen kunnat sprida sig i miljön. 

 

10 Är det OK att hälla ut läkemedel i avlopp eller kasta denna typ av avfall bland annat 
brännbart avfall? 

Ja 

Nej 

 

11 Vilka av följande ämnen kan förknippas med uttunning av ozonskiktet? 

Klorfluorkarboner 

Koldioxid 

Vattenånga 

Marknära ozon 
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12 Varje dag utsätts vi för strålning från vår omgivning vare sig vi vill eller inte! Det 
finns olika typer av strålning. Vilka av följande är naturlig bakgrundsstrålning? 

Strålning från rymden 

Strålning från klyvning av uran 

Strålning från röntgen 

Strålning från solen 

Strålning från berggrunden 

 

13 Vatten är en förutsättning för allt liv på jorden. Vilka av följande miljökvalitetsmål 
har en indirekt verkan och är nära sammanknutna till de tre miljömålen ”Levande sjöar 
och vattendrag”, ”grundvatten av god kvalitet” och ”Hav i balans samt levande kust och 
skärgård”. 

Bara naturlig försurning 

Myllrande våtmarker 

En giftfri miljö 

Ingen övergödning 

Ett rikt växt och djurliv 

 

14 Försurning och övergödning är två miljöproblem som ger olika effekter i sjöar och 
vattendrag. Trots deras olika inverkan på ekosystemen har de en sak gemensamt. Vad 
är det? 

Båda två leder till algblomning 

Båda två leder till ökade halter av metaller i vattnet 

Båda två ger en minskad biologisk mångfald 

Båda två ger en rikare artsammansättning 

 

15 Vilka problem kan uppstå vid ett intensivt brukande av vår jordbruksmark? 

Minskad flora och fauna 

Ökad tillgång till näring i marken 
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Ökade utsläpp av växthusgaser 

Ett jordbruk som har en ohållbar framtid 

 

16 Miljökvalitetsmålet ett ”rikt växt och djurliv” kan man säga sammanfattar alla 16 
miljömål. Mycket handlar om att bevara den biologiska mångfalden och skydda den 
från mänsklig påverkan i form av utsläpp som genererar i förändrat klimat, ökande 
inkommande strålning mm. Förutom att bevara den biologiska mångfalden, vad syftar 
miljökvalitetsmålen till? 

Att hushålla med naturresurserna 

Att främja konsumtionssamhället 

Att säkra vår produktionsförmåga och våra ekosystem 

Att främja människors hälsa 

Att visa att vår mänskliga påverkan inte har något samband med den hållbara utvecklingen 

 

17 Landstinget Halland talar om att de ska främja ett kretsloppssamhälle. De följer en 
ordning för att kunna främja detta kretslopps samhälle i den utsträckning där det är 
möjligt. Vilken är ordningen? 

1. Materialåtervinna, 2. energiåtervinna, 3. material återanvändning 

1. energiåtervinning, 2. material återvinning, 3. material återanvändning 

1.material återanvändning, 2. energiåtervinning, 3. materialåtervinning 

1.material återanvändning 2. materialåtervinning, 3. energiåtervinning 
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4 Diskussion och slutsatser 
Enligt Lindén tycker individen att miljöanpassade åtgärder är viktiga så länge de förstår 

sammanhanget mellan åtgärd och miljö. Därför är det viktigt att miljöombuden får en 

utbildning om den miljöpåverkan de står för. Detta ger en djupare förståelse för varför de 

utför de miljöåtgärder de gör. Det kan vara att inse vikten av att källsortera, tänka på att vara 

resurssnåla när det gäller både energi och material o.s.v. Jag håller med Lindén om att det är 

kunskap som kan förändra människors beteende och handlingsmönster. Jag håller också med 

både Lindén och Edman om att det måste vara kunskap som inte bara används i form av 

skrämseltaktik. Detta gör enbart att människor blir uppgivna och får ett minskat förtroende för 

miljöproblemen. Det är viktigt att när miljöproblem kommuniceras också komma med 

åtgärder för att rätta till problemet och minska miljöhotet. 

 

Enligt min uppfattning tillhör landstinget Halland gruppen engagerad. De arbetar med 

miljöfrågor och har ett miljömålsarbete som strävar mot den hållbara utvecklingen. 

Landstinget Halland är utöver sitt miljömålsarbete certifierade inom ISO 14001 vilket visar på 

ett starkt engagemang för miljöfrågor. Det som jag tror kommer att bli svårt är att engagera 

alla landstingets anställda till att vilja uppnå samma mål som de miljöansvariga och 

ledningen. Lanstingets anställda är enormt många och jag tror att alla fyra grupper som 

Lindén skriver om finns representerade hos de anställda eftersom landstinget består av många 

individer och alla med olika värderingar och prioriteringar. Det finns säkert många som är 

engagerade men det finns antagligen lika många som tillhör den Ignorant och oengagerade 

gruppen.  

 

För att landstinget ska nå stora framgångar med sitt miljöarbete gäller det att engagera alla i 

organisationen för miljöfrågor. Självklart kan inte alla anställda på landstinget brinna för 

miljöfrågor, men det är viktigt att skapa känslan av engagemang för att alla ska kunna och 

vilja bidra. Det landstinget skulle kunna göra är att arbeta med de sex grundelementen som 

Angelöw och Jonsson skriver om för att kunna jobba upp ett miljöengagemang. Det skulle 

kunna vara temadagar för att skapa ansvarskänsla, kunskap, självförtroende och insikt om 

miljön och dess framtid. Genom miljökörkortet får de kunskap om dagens miljöproblem 

utifrån de 16 nationella miljömålen med en tillhörande text om vad som görs och vad som kan 

göras. Denna kunskap kan förhoppningsvis skapa insikt om miljöproblemen. Texterna om vad 

landstinget gör och kan göra hoppas jag kunna inge självförtroende om att miljöåtgärderna 

som utförs faktiskt har betydelse och att alla små åtgärder ger stora effekter. Det är också 

viktigt att de anställda får handlingsutrymme och känner att de har en möjlighet att påverka de 

beslut som tas. Handlingsutrymmet bygger som jag skrev tidigare på en god kommunikation 

mellan regering och medborgare. Jag är övertygad om att detta går att applicera även på 

organisationer. Hos landstinget skulle detta innebära att handlingsutrymmet bygger på en god 

dialog mellan de anställda och ledningen. Det är viktigt att alla får möjligheten att göra sin 

röst hörd och påverka rutiner och handlingar för en mer miljövänlig utveckling. 
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Miljökörkortet som miljöombuden tar ger kunskap som i sin tur ger insikt, självförtroende, 

ansvarskänsla och handlingsutrymme. D.v.s. utbildningen ligger som grund för att skapa ett 

miljöengagemang för miljöombuden på landstinget Halland.  

 

Miljökörkortet skulle förslagsvis kunna följas upp av en mer fördjupad utbildning där 

landstingets miljöaspekter granskas närmare och utbildningen syftar till att skapa en fördjupad 

kunskap om just andstinget Hallands miljöpåverkan.  Landstinget skulle också kunna 

vidareutveckla utbildningar angående läkemedelshantering för de anställda som hanterar 

läkemedel och kemikalier. Som jag skrev tidigare är det en ökad kunskap som motiverar till 

att göra rätt och inse vikten av åtgärden. En större kunskap om miljöproblem och dess 

åtgärder skulle bidra till en säkrare hantering av landstingets miljöaspekter.
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