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SAMMANFATTNING 

Den här rapporten redovisar resultaten av en studie som genomförts på uppdrag av 

Havs- och vattenmyndigheten under perioden april-juni 2018. Studiens syfte var att 

utreda hur 31 olika åtgärder i åtgärdsprogrammet för havsmiljön (God havsmiljö 2020, 

HaV, 2015; förkortas hädanefter ÅPH) bidrar till att uppnå de elva preciseringarna för 

miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård (P1-P11) och den 

fjärde preciseringen för miljökvalitetsmålet Ingen övergödning (P4IÖ). 

När det gäller utvärdering av måluppfyllelse redovisar NV (2017a) två olika påståenden 

som bör vara föremål för bedömning: 

1. Miljökvaliteten eller det tillstånd som miljökvalitetsmålet eller preciseringen 

beskriver kommer att uppnås till 2020. 

2. Förutsättningarna kommer att finnas på plats till år 2020. Styrmedel är idag 

beslutade så att tillräckliga åtgärder kommer att vara genomförda före 2020 – 

för att på sikt nå miljökvaliteten eller det tillstånd som miljökvalitetsmålet eller 

preciseringen beskriver. 

Fokus för den här studien ligger på det andra påståendet, dvs. huruvida åtgärderna i 

ÅPH ger tillräckliga förutsättningar för att nå måluppfyllelse. Vi studerar detta med 

hjälp av den förenklande förutsättningen att de olika åtgärderna i ÅPH antas 

implementeras enligt plan. 

Studiens första steg är att kartera i vilken grad det kan förväntas finnas kausala 

samband mellan åtgärderna i ÅPH och de olika miljömålspreciseringarna. Meningen 

med den här karteringen är att få en bild av de principiella kopplingarna mellan 

åtgärderna och miljömålspreciseringarna. Karteringen handlar alltså inte om 

egenskaper hos själva åtgärderna som har betydelse för graden av måluppfyllelse – 

dessa egenskaper analyseras separat. För karteringen användes en fyrgradig skala för 

att beskriva graden av principiell koppling mellan respektive åtgärd och 

miljömålsprecisering. 

För att sedan gå vidare och undersöka i vilken mån åtgärderna i ÅPH faktiskt bidrar till 

att ge tillräckliga förutsättningar för att uppnå preciseringarna behövs ett 

referensalternativ som anger vilken grad av måluppfyllelse som kan förväntas uppstå 

om åtgärderna i ÅPH inte skulle finnas. Att formulera ett detaljerat referensalternativ 

ryms inte inom ramarna för den här studien, men två möjliga anledningar till att 

åtgärderna i ÅPH skulle ha behövt vara fler och mer kraftfulla identifierades: 

1. Åtgärder som kompletterar ÅPH, t.ex. enligt havsmiljöplaneringen, den 

gemensamma fiskeripolitiken och vattenförvaltningen blev mindre kraftfulla än 

vad som förväntades när ÅPH upprättades. 
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2. Belastningar som påverkar miljötillståndet utvecklades på ett annat sätt än vad 

som förväntades när ÅPH upprättades, t.ex. på grund av en oväntad ökning av 

aktiviteter som orsakar belastningar. 

Föreligger någon av dessa anledningar, eller båda? Beträffande den första anledningen 

kan konstateras att ÅPH förutsatte att det förslag till åtgärdsprogram för 2016-2021 

enligt vattenförvaltningen som då förelåg skulle täcka huvuddelen av de åtgärder som 

behöver vidtas för att minska tillförseln av näringsämnen till havet. Regeringens 

prövning av vattenförvaltningens åtgärdsprogram ledde dock till krympta åtgärder. 

Åtgärderna i ÅPH kan därför sägas vara otillräckliga på så sätt att de inte tog höjd för 

att kompensera för lägre ambitioner än förväntat i vattenförvaltningens 

åtgärdsprogram. Detta har även direkt bäring på förutsättningarna att uppfylla de 

preciseringar som är beroende av tillräckligt minskad tillförsel av näringsämnen för att 

uppfyllas. 

När det gäller den andra anledningen tyder en grov analys på att åtgärderna i ÅPH 

särskilt skulle ha behövt vara mer kraftfulla avseende tillförsel av näringsämnen 

orsakad av sjöfarten respektive införande av främmande arter och omflyttning av arter 

orsakad av marin turism, fritidsbåtar och marinor. 

Nästa steg i analysen är att gå igenom åtgärderna i ÅPH utifrån egenskaper som kan 

förväntas ha betydelse för vilken effekt de har när det gäller måluppfyllelse. Utifrån en 

omfattande lista på potentiella sådana egenskaper avgränsades analysen till fyra olika 

faktorer: 

i. Typ av åtgärd (NV, 2012): Forskning och utveckling inklusive utredningar, 

informativa styrmedel, ekonomiska styrmedel, administrativa styrmedel eller 

offentliga åtgärder. 

ii. Åtgärdens plats i en effektkedja utifrån DAPSIR-modellen (Elliott et al., 2017): 

Drivkrafter (D), aktiviteter (A), belastningar (P), tillstånd (S), påverkan (I) och 

respons (R), där åtgärden ses som responsen.  

iii. Åtgärdens geografiska omfattning: Lokal, regional, nationell men avgränsad till 

antingen kust eller utsjö, och nationell. 

iv. Åtgärdens inriktning på aktiviteter med stor påverkan på havsmiljön. Om 

åtgärden har en hög grad av sådan inriktning torde den vara mer kraftfull 

relativt åtgärder som riktar in sig på aktiviteter med mindre påverkan.  

Genomgången lade grunden för analysens avslutande steg, som handlade om 

åtgärdernas bidrag till att uppfylla miljömålspreciseringarna. Eftersom preciseringarna 

är uttryckta på ett generellt och inte kvantitativt sätt är det svårt att göra en analys av 

åtgärdernas absoluta bidrag till måluppfyllelse, men däremot kan deras relativa bidrag 

indikeras. I analysen tillämpades ett kortsiktigt perspektiv på måluppfyllelse, eftersom 

målåret 2020 är så näraliggande.  
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De viktigaste resultaten kan sammanfattas på följande sätt: 

• I förhållande till andra preciseringar kan åtgärderna i ÅPH förväntas bidra mest 

till uppfyllelsen av P1 (god miljöstatus). Detta är ett förväntat resultat, eftersom 

avsikten med ÅPH främst var att bidra till att uppnå god miljöstatus enligt 

havsmiljöförordningen, dvs. P1. 

• Åtgärderna i ÅPH bidrar inte alls till uppfyllandet av P8 (genetiskt modifierade 

organismer). Vidare är uppfyllandet av P10 (kulturlämningar under vattnet) 

nästan lika med noll.  

• Åtgärderna i ÅPH ger ett mycket svagt bidrag till uppfyllandet av P4IÖ (tillstånd 

i havet). Detta är inte förvånande med tanke på att kompletterande åtgärder i 

vattenförvaltningens åtgärdsprogram förväntades vara centrala för uppfyllandet 

av denna precisering. 

• Åtgärderna i ÅPH ger likaledes ett mycket svagt bidrag till uppfyllandet av P7 

(främmande arter och genotyper). Detta kan möjligen också förklaras av att 

kompletterande åtgärder genom införandet av barlastkonventionen förväntades 

vara viktiga för arbetet att begränsa spridningen av främmande arter. 

Indikationerna på att utvecklingen när det gäller införande av främmande arter 

och omflyttning av arter orsakad av marin turism, fritidsbåtar och marinor kan 

vara värre än vad som förväntades när ÅPH utformades ger anledning till att 

ytterligare understryka åtgärdernas svaga bidrag till uppfyllandet av P7. 

• Relativt låga bidrag till måluppfyllande föreligger för P2 (god ekologisk och 

kemisk status, P9 (bevarade natur- och kulturmiljövärden) och även för P11 

(friluftsliv och buller). 

• Relativt höga bidrag till måluppfyllande föreligger däremot för P3 

(ekosystemtjänster), P4 (grunda kustnära miljöer), P5 (gynnsam 

bevarandestatus och genetisk variation) och P6 (hotade arter och återställda 

livsmiljöer). 

Ur uppföljningssynpunkt vore det önskvärt att även kunna utvärdera måluppfyllelse i 

en absolut mening, och därför bör det finnas en strävan efter att ”precisera 

preciseringarna” genom att i högre grad uttrycka dem kvantitativt. Det skulle troligen 

även bidra till att klargöra vilka ömsesidiga beroenden det finns mellan preciseringarna 

– om en viss precisering uppfylls är sannolikt även vissa andra preciseringar helt eller 

delvis uppfyllda. 

Bland åtgärderna i ÅPH är informativa styrmedel den vanligaste kategorin, vilket 

generellt ger anledning till en stark signal om behov av att följa upp hur de fungerar, 

eftersom deras effekt på måluppfyllelse kan vara begränsad om de inte kombineras 

med till exempel administrativa eller ekonomiska styrmedel. Detta gäller särskilt om 

inte informationsbrist är själva huvudorsaken till det miljöproblem som ska lösas. 
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För att få goda förutsättningar för att uppnå miljömålspreciseringarna på både kort och 

lång sikt är det troligt att det behövs åtgärder som är inriktade på såväl drivkrafter, 

aktiviteter, belastningar som tillstånd. För att komma åt grundorsakerna till 

miljöproblemen behöver drivkrafter och aktiviteter förändras, men det kan ta lång tid 

att åstadkomma detta och det kan vara osäkert vilken effekt som sådana förändringar i 

slutänden ger på belastningar och tillstånd. Åtgärderna i ÅPH är främst inriktade på 

aktiviteter, belastningar och tillstånd, men i viss mån även drivkrafter, vilket är 

önskvärt för att få effekter både på kort och lång sikt.  

Med tanke på drivkrafternas och aktiviteternas betydelse för långsiktiga och varaktiga 

effekter, men även osäkerheten kring vilka effekter som uppstår, kan det finnas ett stort 

behov av forskning och utveckling som avser drivkrafter och aktiviteter. Bland 

åtgärderna i ÅPH ligger dock tonvikten på belastningar och tillstånd när det gäller 

inriktningen för forskning och utveckling. Samma tonvikt finns för de relativt få 

åtgärder som handlar om att införa ekonomiska styrmedel – inga av dem är inriktade 

på drivkrafter eller aktiviteter, vilket kan indikera en underutnyttjad potential.  

Slutligen kan det uppmärksammas att endast en av åtgärderna i ÅPH klassificerades 

som en offentlig åtgärd. I allmänhet kan det förväntas finnas skäl för fler offentliga 

åtgärder, eftersom kust- och havsmiljöproblemen till viss del har orsakats av historiska 

beteenden och aktiviteter. I sådana fall saknas ofta verksamhetsutövare som kan ställas 

till svars för problemen och tvingas bidra till att åtgärda dem, vilket kan göra det 

nödvändigt för staten att vidta egna åtgärder. 
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 INLEDNING 

I den här rapporten redovisas resultaten av en studie som genomförts på uppdrag av 

Havs- och vattenmyndigheten under perioden april-juni 2018. Studiens syfte var att 

utreda hur åtgärderna i åtgärdsprogrammet för havsmiljön (God havsmiljö 2020, HaV, 

2015; förkortas hädanefter ÅPH) bidrar till att uppnå de elva preciseringarna för 

miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård och den fjärde 

preciseringen för miljökvalitetsmålet Ingen övergödning. 

Samtliga 32 åtgärder i åtgärdsprogrammet listas i tabell 1.1. Samtliga åtgärder utom 

ÅPH 32 är föremål för analys i den här studien. Anledningen till att ÅPH 32 utesluts är 

att denna åtgärd handlar om uppföljning av de övriga åtgärderna. Att sådan 

uppföljning görs är dock central och kan ses som komplementär till alla övriga åtgärder 

för att kunna kontrollera och vid behov stärka exempelvis graden av måluppfyllelse. 

 

ÅPH 1 Ta fram ett pilotprojekt för att utveckla metoder för kontroll och lokal bekämpning av invasiva 

främmande arter 

ÅPH 2 Utveckla tekniskt verktyg för att i ökad grad tillgängliggöra samt komplettera information om 

främmande arter 

ÅPH 3 Utveckla ett nationellt varnings- och responssystem för tidig upptäckt av nya invasiva främmande 

arter samt hanterings- och beredskapsplaner för dessa 

ÅPH 4 Införa nya fiskebestämmelser för att freda särskilt hotade kustlekande bestånd innanför trålgränsen i 

Skagerrak, Kattegatt och Östersjön  

ÅPH 5 Införa nya fiskebestämmelser som syftar till att fisket innanför trålgränsen bedrivs mer artselektivt i 

Skagerrak, Kattegatt och Östersjön 

ÅPH 6 Införa fiskebestämmelser som syftar till att minska fisketrycket på kustlevande bestånd innanför 

trålgränsen i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön som behöver stärkt skydd men som kan fiskas till viss 

del 

ÅPH 7 Utreda var ytterligare fredningsområden bör inrättas i kustområdena, samt inrätta sådana områden. 

Kustlänsstyrelser bistår Havs- och vattenmyndigheten i att utreda var ytterligare fredningsområden 

bör införas i kustområdena 

ÅPH 8 Utreda för vilka arter och under vilken tid på året som generella fredningstider bör införas för kustfisk, 

samt inrätta sådana 

ÅPH 9 Anpassa fiskeflottans kapacitet till tillgängliga fiskemöjligheter i vissa flottsegment 

ÅPH 10 Utreda möjligheter att påverka den interna näringsbelastningen, lokalt i övergödda vikar och fjärdar 

samt i egentliga Östersjön 

ÅPH 11 Utreda möjligheten att finansiellt ersätta nettoupptag av kväve och fosfor ur vattenmiljön genom 

odling och skörd av blå fånggrödor där det är möjligt i de havsområden som inte uppnår god 

miljöstatus, samt stimulera tekniker för odling och förädling av så kallade blå fånggrödor 

ÅPH 12 Stimulera vattenbrukstekniker som inte innebär nettobelastning i de havsområden som inte uppnår 

god miljöstatus 

ÅPH 13 Ta fram en vägledning kring hur förändrade hydrografiska förhållanden påverkar biologisk mångfald 

och ekosystem  

ÅPH 14 Ta fram en vägledning för kommunal havs- och kustplanering enligt Plan- och bygglagen 
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ÅPH 15 Ta fram vägledning riktad till myndigheter, verksamheter och allmänheten i övrigt för 

omhändertagande av farliga ämnen och påväxt på fartygsskrov 

ÅPH 16 Fördela medel för tillsynsprojekt av förorenade sediment vid de ur havsmiljöns 

perspektiv mest angelägna områdena; Sammanställa erfarenheter från riskanalys och riskhantering av 

förorenade sediment vid dessa och redan genomförda objekt; Verka för att sediment i större 

utsträckning ska ingå i de utredningar som görs av förorenade områden; Harmonisera tillgänglig 

miljögiftsdata i marina sediment till både innehåll och format samt göra dessa data åtkomliga 

ÅPH 17 Kartlägga orsaker till förekomsten av fortsatt tillförsel av tributyltenn (TBT) och dess 

nedbrytningsprodukter i havsmiljön; utreda behov av ytterligare reglering för att förhindra spridning 

av TBT till havsmiljön samt verka för att den reglering utredningen förespråkar tas fram; Utreda behov 

av och utifrån identifierade behov ta fram vägledning för att förhindra spridning av TBT till havsmiljön 

ÅPH 18 Identifiera de ämnen som kan förekomma i utgående vatten från avloppsreningsverk i sådana halter 

att de riskerar att påverka havsmiljön negativt. Vidare, att med avseende på de identifierade riskerna, 

utreda behov av och utifrån sådana behov ta fram generella utsläppskrav/vägledande riktvärden, 

tillämpliga kontroll-/mätmetoder samt vägledning för tillsyn och prövning  

ÅPH 19 Främja en effektiv och hållbar insamling och mottagning av förlorade fiskeredskap samt förebygga 

förlusten av nya 

ÅPH 20 Ta fram en riktad nationell informationskampanj till allmänhet och konsumenter om vanligt 

förekommande skräpföremål i den marina miljön, dess negativa påverkan på miljön samt kopplingen 

till konsumenternas beteende 

ÅPH 21 Stödja initiativ som främjar, organiserar och genomför strandstädning i särskilt drabbade områden 

ÅPH 22 Bedriva strategiskt arbete genom inkludering av marint skräp i relevanta avfallsplaner och program 

inklusive de kommunala avfallsplanerna, där avfallshanteringens betydelse för uppkomst av marint 

skräp belyses. Materialströmmar av plast behöver prioriteras och styrmedel utredas i syfte att minska 

förekomsten av plastföremål som skräp i den marina miljön 

ÅPH 23 Vid revidering av de kommunala avfallsplanerna identifiera och belysa hur avfallshanteringen kan 

bidra till att minska uppkomsten av marint skräp samt sätta upp målsättningar för ett sådant arbete  

ÅPH 24 Ta fram övergripande ramar för nationella åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper i marin 

miljö samt samordna arbetet nationellt 

ÅPH 25 Ta fram kunskapsuppbyggande program för hotade arter och naturtyper i marin miljö samt samordna 

arbetet nationellt 

ÅPH 26 Utveckla vägledning för vad förvaltningsdokument för marina skyddade områden ska innehålla 

ÅPH 27 Utifrån riktlinjer och kriterier framtagna i Havs- och vattenmyndighetens nationella plan för marint 

områdesskydd inrätta nya marina skyddade områden i tillräcklig geografisk omfattning med lämpliga 

förvaltningsåtgärder för att de nya områdena ska kunna hjälpa till att nå god miljöstatus enligt 

havsmiljöförordningen 

ÅPH 28 Införa förvaltningsåtgärder i marina skyddade områden (befintliga/nya, där sådana inte finns idag) 

ÅPH 29 Ta fram en samordnad åtgärdsstrategi mot fysisk påverkan och för biologisk återställning i 

kustvattenmiljön  

ÅPH 30 Utveckla metoder för ekologisk kompensation och restaurering av marina miljöer  

ÅPH 31 Genomföra restaureringsåtgärder för ålgräs i Västerhavet 

ÅPH 32 Rapportera vilka åtgärder som genomförts och hur dessa påverkar miljökvalitetsnormerna för 

havsmiljön 
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Benämningen ”åtgärder” bör kommenteras redan från början. ÅPH påpekar att ”de 

flesta åtgärderna [är] av styrmedelstyp som till exempel vägledningar, utredningar, 

information och bidrag”, vilka direkt eller indirekt leder till att fysiska åtgärder 

genomförs. Eftersom de 32 åtgärderna kallas ”åtgärder” i ÅPH kommer vi i den här 

rapporten att hålla fast vid denna övergripande benämning, även om vikten att hålla 

isär åtgärder och styrmedel ofta betonas (NV, 2015). Vi återkommer till detta senare i 

rapporten. 

Som nämndes ovan handlar studien om att utreda åtgärdernas bidrag till att uppnå 

olika miljömålspreciseringar. Graden av en sådan måluppfyllelse är ett av flera olika 

möjliga kriterier vid utvärdering av åtgärder. Många av åtgärderna är styrmedel, och 

för styrmedelsanalyser poängterar Söderholm (2014) behovet av utvärderingskriterier. 

Söderholms modell för kategorisering av olika samhällsekonomiska analyser inom 

miljömålsområdet, inklusive styrmedelsanalyser, har använts som grund för de 

kartläggningar av samhällsekonomiska analyser som har skett på uppdrag av 

Naturvårdsverket.1 Bland möjliga kriterier vid styrmedelsutvärdering återfinns 

måluppfyllelse, kostnadseffektivitet, samhällsekonomisk effektivitet, förmåga att 

främja teknisk utveckling samt innovation och legitimitet. Det kriterium som står i 

centrum för denna studie är måluppfyllelse. Det bör dock observeras att de olika 

kriterierna inte är oberoende av varandra – om ett styrmedel anses leda till orättvisa 

effekter drabbas dess legitimitet, vilket i sin tur kan förväntas minska måluppfyllelsen. 

En mer fullständig utvärdering än vad som har varit rymts inom ramarna för den här 

studien bör alltså ta hänsyn till sådana beroenden. 

När det gäller utvärdering av måluppfyllelse redovisar NV (2017a) två olika påståenden 

som bör vara föremål för bedömning: 

1. Miljökvaliteten eller det tillstånd som miljökvalitetsmålet eller preciseringen 

beskriver kommer att uppnås till 2020. 

2. Förutsättningarna kommer att finnas på plats till år 2020. Styrmedel är idag 

beslutade så att tillräckliga åtgärder kommer att vara genomförda före 2020 – 

för att på sikt nå miljökvaliteten eller det tillstånd som miljökvalitetsmålet eller 

preciseringen beskriver. 

Fokus för den här studien ligger på det andra påståendet, dvs. huruvida åtgärderna i 

ÅPH ger tillräckliga förutsättningar för att nå måluppfyllelse. Vi studerar detta med 

hjälp av den förenklande förutsättningen att de olika åtgärderna i ÅPH antas 

implementeras enligt plan. Denna avgränsning betyder att det är viktigt att 

genomförandet av åtgärderna följs upp i andra studier, eftersom förseningar och andra 

problem med genomförandet kan ha en stark påverkan på måluppfyllelse. 

                                                           
1 Kartläggningarna finns tillgängliga här: https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-
samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Samhallsekonomiska-
analyser/Plattformen/Granskning-av-analyser/.  

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Samhallsekonomiska-analyser/Plattformen/Granskning-av-analyser/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Samhallsekonomiska-analyser/Plattformen/Granskning-av-analyser/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Samhallsekonomiska-analyser/Plattformen/Granskning-av-analyser/
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De tolv miljömålspreciseringar som är aktuella för studien listas i tabell 1.2. Som 

framgår av tabellen kommer de elva preciseringarna för Hav i balans samt levande 

kust och skärgård att benämnas P1-P11 i rapporten. Den fjärde preciseringen för Ingen 

övergödning kommer att benämnas P4IÖ. Preciseringarna är formulerade på ett 

generellt och inte kvantitativt sätt. Sådana målformuleringar är problematiska för 

denna studie, liksom för alla studier som syftar till utvärdering av åtgärder relaterade 

till dessa preciseringar. Som påpekas av Scharin (2017) behöver de miljömål som 

styrmedel syftar till att uppfylla vara konkreta och mätbara för att det ska vara möjligt 

att med någon precision utvärdera styrmedel med avseende på exempelvis 

måluppfyllelse och kostnadseffektivitet. Det här innebär att det är svårt för studien att 

indikera åtgärdernas grad av måluppfyllelse i absolut mening. Däremot kan det vara 

möjligt att studera hur åtgärderna relativt sett bidrar till att uppfylla preciseringarna. 

 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

P1 God miljöstatus Kust- och havsvatten har god miljöstatus med avseende på fysikaliska, 

kemiska och biologiska förhållanden i enlighet med 

havsmiljöförordningen (2010:1341). 

P2 God ekologisk och 

kemisk status  

Kustvatten har minst god ekologisk status eller potential och god 

kemisk status i enlighet med förordningen (2004:660) om förvaltning 

av kvaliteten på vattenmiljön. 

P3 Ekosystemtjänster  Kusternas och havens viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna. 

P4 Grunda kustnära miljöer Grunda kustnära miljöer präglas av en rik biologisk mångfald och av en 

naturlig rekrytering av fisk samt erbjuder livsmiljöer och 

spridningsvägar för växt- och djurarter som en del i en grön 

infrastruktur. 

P5 Gynnsam 

bevarandestatus och 

genetisk variation  

Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till kust och hav 

har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom 

och mellan populationer samt att naturligt förekommande fiskarter 

och andra havslevande arter fortlever i livskraftiga bestånd. 

P6 Hotade arter och 

återställda livsmiljöer 

Hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts i 

värdefulla kust- och havsvatten. 

P7 Främmade arter och 

genotyper  

Främmande arter och genotyper hotar inte den biologiska mångfalden 

och kulturarvet. 

P8 Genetiskt modifierade 

organismer 

Genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska 

mångfalden är inte introducerade. 

P9 Bevarade natur- och 

kulturmiljövärden 

Havs-, kust- och skärgårdslandskapens natur- och kulturvärden är 

bevarade och förutsättningar finns för fortsatt bevarande och 

utveckling av värdena. 
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P10 Kulturlämningar under 

vatten  

Tillståndet är oförändrat för kulturhistoriska lämningar under vattnet. 

P11 Friluftsliv och buller Havs-, kust- och skärgårdslandskapens värden för fritidsfiske, badliv, 

båtliv och annat friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från 

buller är minimerad. 

Ingen övergödning 

P4IÖ Tillstånd i havet Havet har minst god miljöstatus med avseende på övergödning enligt 

havsmiljöförordningen (2010:134). 

 

Miljömålspreciseringarna beskriver ett antal önskvärda tillstånd i miljön. Ett annat sätt 

att beskriva önskvärda tillstånd ges av de GES-deskriptorer som tillsammans beskriver 

god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen, dvs. P1. Eftersom studien även kommer 

att använda sig av dessa listas de sammanlagt elva deskriptorerna i tabell 1.3. 

 

D1 Biologisk mångfald bevaras. Livsmiljöernas kvalitet och förekomst samt arternas fördelning och 

abundans överensstämmer med rådande geomorfologiska, geografiska och klimatiska villkor. 

D2 Främmande arter som har införts genom mänsklig verksamhet håller sig på nivåer som inte förändrar 

ekosystemen negativt. 

D3 Populationerna av alla kommersiellt nyttjade fiskar och skaldjur håller sig inom säkra biologiska 

gränser och uppvisar en ålders- och storleks-fördelning som vittnar om ett friskt bestånd. 

D4 Alla delar av de marina näringsvävarna, i den mån de är kända, förekommer i normal omfattning och 

mångfald på nivåer som är tillräckliga för att arternas långsiktiga bestånd ska kunna säkerställas och 

deras fulla reproduktiva kapacitet behållas. 

D5 Eutrofiering framkallad av människan reduceras till ett minimum, särskilt dess negativa effekter, såsom 

minskad biologisk mångfald, försämrade ekosystem, skadliga algblomningar och syrebrist i 

bottenvattnet. 

D6 Havsbottnens integritet håller sig på en nivå som innebär att ekosystemens struktur och funktioner 

kan tryggas och att i synnerhet de bentiska ekosystemen inte påverkas negativt. 

D7 En bestående förändring av de hydrografiska villkoren påverkar inte de marina ekosystemen på ett 

negativt sätt. 

D8 Koncentrationer av främmande ämnen håller sig på nivåer som inte ger upphov till 

föroreningseffekter. 

D9 Främmande ämnen i fisk och skaldjur avsedda som livsmedel överskrider inte de nivåer som fastställs i 

gemenskapslagstiftningen eller andra tillämpliga normer. 

D10 Egenskaper hos och mängder av marint avfall förorsakar inga skador på kustmiljön och den marina 

miljön. 

D11 Tillförsel av energi, inbegripet undervattensbuller, ligger på nivåer som inte påverkar den marina 

miljön på ett negativt sätt. 
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Återstoden av rapporten är upplagd på följande vis. I kapitel 2 inleds analysen med en 

kartering av i vilken grad det kan förväntas finnas kausala samband mellan åtgärderna i 

ÅPH och de olika miljömålspreciseringarna. Kapitel 3 handlar om referensalternativ för 

analysen. I kapitel 4 analyseras varje åtgärd i ÅPH utifrån ett antal egenskaper hos 

åtgärderna som kan spela roll för graden av måluppfyllelse. Resultaten i kapitel 2-4 

används sedan i kapitel 5 för att göra en samlad bedömning för varje precisering av hur 

starkt eller svagt åtgärderna bidrar till att uppfylla preciseringarna. Kapitel 6 är en 

avslutande diskussion om bland annat måluppfyllelse och behov av ytterligare åtgärder. 
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 KARTERING AV PÅVERKAN PÅ 
MILJÖMÅLSPRECISERINGARNA 

Ett första steg i analysen är att kartera i vilken grad det kan förväntas finnas kausala 

samband mellan åtgärderna i ÅPH och de olika miljömålspreciseringarna. Meningen 

med den här karteringen är att få en bild av de principiella kopplingarna mellan 

åtgärderna och miljömålspreciseringarna. Karteringen handlar alltså inte om 

egenskaper hos själva åtgärderna som har betydelse för graden av måluppfyllelse – 

dessa egenskaper introduceras och analyseras i kapitel 4. Karteringen vilar på en 

bedömning som har utförts i samarbete med handläggare på HaV. 

Resultatet av karteringen redovisas i tabell 2.1. Följande fyrgradiga skala har använts 

för att beskriva graden av principiell koppling mellan respektive åtgärd och 

miljömålsprecisering: 

0: Åtgärden har ingen påverkan på miljömålspreciseringen 

1: Åtgärden har viss påverkan på miljömålspreciseringen 

2: Åtgärden har måttlig påverkan på miljömålspreciseringen 

3: Åtgärden har stor påverkan på miljömålspreciseringen 

Summeringen i tabell 2.1 ger viktiga indikationer på möjligheten för åtgärderna att 

uppnå respektive miljömålsprecisering. För P8 (Genetiskt modifierade organismer) blir 

summan av påverkansgraderna lika med noll, vilket betyder att oavsett styrkan i 

åtgärderna i sig själva finns ingen möjlighet att uppnå P8 med hjälp av ÅPH. 

Summorna för de övriga preciseringarna är däremot inte omedelbart tolkningsbara. En 

relativt låg summa kan uppvägas av åtgärder som i sig själva kännetecknas av relativt 

hög kraftfullhet. 
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 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P4IÖ 

ÅPH 1 3 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 

ÅPH 2 3 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 

ÅPH 3 3 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 

ÅPH 4 3 0 3 3 3 2 0 0 1 0 1 0 

ÅPH 5 3 0 3 3 3 2 0 0 1 0 1 0 

ÅPH 6 3 0 3 3 3 2 0 0 1 0 1 0 

ÅPH 7 3 0 3 3 3 2 0 0 1 0 1 0 

ÅPH 8 3 0 3 3 3 2 0 0 1 0 1 0 

ÅPH 9 3 0 3 3 3 2 0 0 1 0 1 0 

ÅPH 10 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 2 3 

ÅPH 11 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 2 3 

ÅPH 12 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 2 3 

ÅPH 13 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 

ÅPH 14 3 0 2 2 2 1 0 0 2 2 1 0 

ÅPH 15 3 3 3 1 1 1 0 0 0 0 2 0 

ÅPH 16 3 3 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 

ÅPH 17 3 3 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 

ÅPH 18 3 3 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 

ÅPH 19 3 0 3 1 1 1 0 0 1 0 1 0 

ÅPH 20 3 0 3 1 1 1 0 0 1 0 2 0 

ÅPH 21 3 0 3 1 1 1 0 0 1 0 3 0 

ÅPH 22 3 0 3 1 1 1 0 0 1 0 2 0 

ÅPH 23 3 0 3 1 1 1 0 0 1 0 2 0 

ÅPH 24 3 0 2 2 3 3 0 0 1 0 1 0 

ÅPH 25 3 0 2 2 3 3 0 0 1 0 1 0 

ÅPH 26 3 0 2 3 2 2 0 0 3 0 1 0 

ÅPH 27 3 0 2 3 2 2 0 0 3 0 1 0 

ÅPH 28 3 0 2 3 2 2 0 0 3 0 1 0 

ÅPH 29 3 2 3 3 2 3 0 0 2 0 1 0 

ÅPH 30 3 2 3 3 2 3 0 0 2 0 1 0 

ÅPH 31 3 2 3 3 2 3 0 0 2 0 1 1 

Summa 93 30 73 54 51 47 9 0 30 2 37 10 

Skala: 0: Åtgärden har ingen påverkan på miljömålspreciseringen, 1: Åtgärden har viss påverkan på 
miljömålspreciseringen, 2: Åtgärden har måttlig påverkan på miljömålspreciseringen, 3: Åtgärden har 
stor påverkan på miljömålspreciseringen. 
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 REFERENSALTERNATIV 

Åtgärderna i ÅPH är en delmängd av allt miljöarbete som genomförs eller planeras att 

genomföras för att uppnå miljömålspreciseringarna. I ÅPH beskrivs detta arbete som 

en samverkan mellan havsmiljöförvaltningen, havsplaneringen enligt 

havsplaneringsförordningen, den gemensamma fiskeripolitiken och 

vattenförvaltningen enligt vattenförvaltningsförordningen. Vidare framgår det av ÅPH 

att det är nödvändigt med genomförande även av kompletterande nationella åtgärder 

beträffande naturskydd av marina områden och internationellt arbete inom exempelvis 

barlastvattenkonventionen, minskningar av utsläpp av t.ex. kväveföreningar från 

sjöfart samt Helcoms och Ospars aktionsplaner avseende marint avfall. 

Denna samverkan till trots konstaterar ÅPH att programmet inte räcker till för att 

uppnå god miljöstatus till 2020, vilket generellt beror på kunskapsbrister kring hur de 

ekologiska systemen reagerar på olika åtgärder och att det kan vara svårt och ta lång tid 

för att förändra ett miljötillstånd från en oönskad status till en god status – det kan 

råda resiliens på ett oönskat sätt (Troell et al., 2005). I viss mån saknades även vissa 

typer av åtgärder i ÅPH; exempelvis föreslogs inga åtgärder mot undervattensbuller 

och inte heller några specifika åtgärder för att förebygga risken för olagliga oljeutsläpp. 

Med koppling till de två påståenden som ska bedömas enligt NV (2017a) (se kapitel 1) 

tolkar vi ändå ÅPH som att åtgärderna i ÅPH, tillsammans med kompletterande 

åtgärder enligt ovan, avsåg att ge tillräckliga förutsättningar för att på sikt uppnå god 

miljöstatus, dvs. att uppnå P1.  

För att undersöka i vilken mån åtgärderna i ÅPH faktiskt bidrar till att ge tillräckliga 

förutsättningar för att uppnå god miljöstatus och även övriga miljömålspreciseringar 

skulle det vara nödvändigt att formulera ett referensalternativ som anger vilken grad av 

måluppfyllelse som kan förväntas uppstå om åtgärderna i ÅPH inte skulle finnas. På så 

sätt skulle additionaliteten hos åtgärderna i ÅPH kunna utvärderas. Utan ett sådant 

referensalternativ är det lätt hänt att slutsatserna av en utvärdering av en eller flera 

enskilda åtgärder blir snedvridna (Scharin, 2017). 

Att formulera ett detaljerat referensalternativ ryms inte inom ramarna för den här 

studien, och dessutom gör vagheten i de flesta miljömålspreciseringarna att det inte 

skulle tillföra så mycket att specificera ett detaljerat referensalternativ. Vad som 

däremot går att göra är att resonera om det finns anledning att tro att åtgärderna i ÅPH 

skulle ha behövt vara fler och mer kraftfulla. Det kan finnas åtminstone två olika 

anledningar till att så kan vara fallet: 

1. De kompletterande åtgärderna enligt exempelvis havsmiljöplaneringen, den 

gemensamma fiskeripolitiken och vattenförvaltningen blev mindre kraftfulla än 

vad som förväntades när ÅPH upprättades. 
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2. Belastningar som påverkar miljötillståndet utvecklades på ett annat sätt än vad 

som förväntades när ÅPH upprättades, t.ex. på grund av en oväntad ökning av 

aktiviteter som orsakar belastningar. 

Figur 3.1 illustrerar den första anledningen på ett schematiskt sätt. Stapeln längst till 

vänster visar ett utgångsläge där ÅPH tillsammans med kompletterande åtgärder enligt 

havsmiljöplaneringen, den gemensamma fiskeripolitiken och vattenförvaltningen är 

tänkt att ge förutsättningar för att uppnå god miljöstatus. De två staplarna till höger om 

det lodräta strecket visar två fall då förhoppningen om sådana förutsättningar har 

kommit på skam. I fall 1 är den gröna delen av stapeln lika stor som i utgångsläget, men 

den röda delen är mindre än i utgångsläget, dvs. anledningen till att förutsättningarna 

för att nå god miljöstatus (GES) inte uppnås är att åtgärderna i ÅPH presterar sämre än 

förväntat. I fall 2 är den röda delen av stapeln lika stor som i utgångsläget, men den 

gröna delen är mindre än i utgångsläget, dvs. anledningen till att förutsättningarna för 

att nå GES är att de kompletterande åtgärderna presterar sämre än förväntat. 
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Föreligger någon av dessa anledningar, eller båda? Beträffande den första anledningen 

kan konstateras att ÅPH förutsatte att det förslag till åtgärdsprogram för 2016-2021 

enligt vattenförvaltningen som då förelåg skulle täcka huvuddelen av de åtgärder som 

behöver vidtas för att minska tillförseln av näringsämnen till havet. Regeringens 

prövning av vattenförvaltningens åtgärdsprogram ledde dock till krympta åtgärder. NV 

(2018, s. 178f) konstaterar att dessa åtgärder kan bedömas motsvara endast knappt 

30 % av åtgärdsbehovet för fosfor i kustvatten och cirka 10 % av åtgärdsbehovet för 

kväve i kustvatten. Uppenbarligen föreligger fall 2 i figur 3.1 beträffande den del av god 

miljöstatus som har med eutrofiering att göra – åtgärderna i ÅPH kan sägas vara 

otillräckliga, eftersom de inte tog höjd för att kompensera för lägre ambitioner än 

förväntat i vattenförvaltningens åtgärdsprogram. Detta har även direkt bäring på 

förutsättningarna att uppfylla P4IÖ, och även på andra preciseringar som är beroende 

av tillräckligt minskad tillförsel av näringsämnen för att uppfyllas. 

Beträffande den andra anledningen visar tabell 3.1 vilken utveckling som antogs ske för 

olika belastningar fram till 2020 i referensalternativet i ÅPH, dvs. utvecklingen utan 

åtgärderna i ÅPH. Vid utformningen av åtgärderna i ÅPH togs hänsyn till denna 

antagna utveckling, vilket betyder att om någon av de antagna utvecklingarna skulle 

öka mer än den förväntade ökningen, öka istället för att vara konstant eller minskande, 

eller bli konstant istället för att vara minskande, finns en risk för att åtgärderna i ÅPH 

var otillräckliga. Vi har inte kunnat hitta någon specifik uppföljning av trenderna i just 

detta referensalternativ, men som en ungefärlig uppföljning har vi i tabell 3.1 lagt in 

belastningsutvecklingen fram till 2030 enligt referensalternativet i HaV (2017b, s. 

121ff). Som framgår av tabell 3.1. försvåras uppföljningen av att belastningarna i ÅPH 

och i HaV (2017) endast i vissa fall är identiskt kategoriserade. Vidare ingår åtgärderna 

i ÅPH i referensalternativet i HaV (2017b), vilket gör det nödvändigt att rensa för 

inverkan av ÅPH för att kunna jämföra med den antagna utvecklingen i 

referensalternativet i ÅPH. En sådan rensning kan dock endast göras kvalitativt genom 

att konstatera att en belastning inte kan bli mindre om inverkan av ÅPH rensas bort: 

• Om en belastning är ökande i referensalternativet i HaV (2017b), måste denna 

belastning vara ökande om inverkan av åtgärderna i ÅPH rensas bort. 

• Om en belastning är konstant i referensalternativet i HaV (2017b), måste 

denna belastning vara konstant eller ökande om inverkan av åtgärderna i 

ÅPH rensas bort. 

• Om en belastning är minskande i referensalternativet i HaV (2017b), måste 

denna belastning vara minskande, konstant eller ökande om inverkan av 

åtgärderna i ÅPH rensas bort. 

I tabell 3.1 har resultatet av denna rensning lagts in i kolumnen längst till höger för de 

belastningar som är av samma typ i ÅPH och i HaV (2017b). En röd markering betyder 

att det finns en indikation på att belastningen har blivit värre i jämförelse med ÅPH och 

en gul markering betyder att det finns en indikation på att belastningen kan ha blivit 
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värre i jämförelse med ÅPH. Två röda markeringar framkommer och de avser tillförsel 

av näringsämnen orsakad av sjöfarten (ökande istället för konstant) respektive 

införande av främmande arter och omflyttning av arter orsakad av marin turism, 

fritidsbåtar och marinor (ökande istället för konstant). Detta ger alltså en särskild 

varningssignal om att åtgärderna i ÅPH skulle ha behövt vara mer kraftfulla avseende 

dessa belastningar. 

Slutsatserna beträffande de två anledningarna att tro att åtgärderna i ÅPH skulle ha 

behövt vara fler och mer kraftfulla är grova, men bör ändå finnas i åtanke när 

åtgärderna bedöms i kapitel 5. 

 

Aktivitet Belastning Utveckling av 
belastning fram 
till 2020 enligt 
referensalternativ 
i ÅPH 

Utveckling av 
belastning fram 
till 2030 enligt 
referensalternativ 
i HaV (2017b) 

Utveckling av 
belastning fram 
till 2030 enligt 
referensalternativ 
i HaV (2017b) 
efter rensning av 
inverkan från 
åtgärderna i ÅPH 

Sjöfart Införande av främmande 
arter och omflyttning av 
arter 

Ökande Ökande Ökande 

Tillförsel av organiskt 
material (kväve och 
fosfor) 

Konstant Ökande Ökande  

Tillförsel av syntetiska 
och icke syntetiska 
ämnen 

Konstant Minskande Minskande, 
konstant eller 
ökande 

Marint avfall Ökande Ökande Ökande 

Undervattensbuller  Ökande  
Hamnar Förlust av botten  Konstant  

Buller  Ökande  

Marin turism, 
fritidsbåtar, marinor 

Införande av främmande 
arter och omflyttning av 
arter 

Konstant Ökande Ökande 

Tillförsel av syntetiska 
och icke syntetiska 
ämnen 

Konstant Minskande Minskande, 
konstant eller 
ökande 

Tillförsel av 
näringsämnen från 
fritidsbåtar 

 Minskande  

Marint avfall Ökande Minskande Minskande, 
konstant eller 
ökande 

Buller från fritidsbåtar  Konstant  
Vattenbruk Införande av främmande 

arter och omflyttning av 
arter 

Konstant   



UTVÄRDERING AV UPPFYLLELSE AV MILJÖMÅLSPRECISERINGAR 

 

 

 

 

 
21 

  

Tillförsel av organiskt 
material 

Ökande Konstant Konstant eller 
ökande 

Bottenförlust  Ökande  

Kommersiellt fiske Selektivt uttag av arter Konstant   

Uttag av fisk  Minskande  
Fysisk störning från 
trålning 

 Minskande  

Marint avfall Ökande   

Förlorad fiskeutrustning  Minskande  

Fritidsfiske Selektivt uttag av arter Konstant   
Uttag av arter  Konstant  

Havsbaserad energi Interferens med naturliga 
hydrologiska processer 

Ökande   

Bottenförlust  Konstant  

Buller vid konstruktion av 
vindkraftparker 

 Konstant  

Kustnära industri/ 
exploatering 

Interferens med naturliga 
hydrologiska processer 

Ökande   

Utsläpp av varmvatten  Minskande  

Tillförsel av syntetiska 
och icke syntetiska 
ämnen 

Minskande Minskande Minskande, 
konstant eller 
ökande 

Avloppsreningsverk Tillförsel av syntetiska 
och icke syntetiska 
ämnen 

Minskande Minskande Minskande, 
konstant eller 
ökande 

Tillförsel av 
näringsämnen 

 Minskande  

Uttag av microskräp  Ökande  
Inlandskällor Marint avfall Ökande   

Jordbruket Tillförsel av 
näringsämnen 

 Minskande  

Skogsbruket Tillförsel av 
näringsämnen 

 Konstant  

Internbelastning från 
fosfor i sediment 

Tillförsel av 
näringsämnen 

 Minskande  

Rester av farligt 
avfall 

Utsläpp farliga ämnen  Minskande  

Förekomst av farliga 
ämnen i fisk och skaldjur 

 Minskande  
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 ANALYS AV ÅTGÄRDERNA 

Det här kapitlet ägnas åt en genomgång av ÅPH 1-31 utifrån egenskaper som kan 

förväntas ha betydelse för i vilken mån de bidrar till att uppfylla 

miljömålspreciseringarna, dvs. vilken effekt de har när det gäller måluppfyllelse. Som 

påpekas av Ivarsson et al. (2017) är det många olika faktorer som avgör denna effekt, 

och de listar följande faktorer för styrmedel (s. 79): 

1. Potential, dvs. hur stor del av påverkan på miljötillståndet som styrmedlet riktar 

sig mot 

2. Efterlevnad 

3. Acceptans 

4. Grad av osäkerhet vad gäller effektkedjan mellan drivkraft och miljötillstånd 

5. Karaktären på de aktiviteter styrmedlet riktar sig mot (koncentrerade eller 

diffusa, nationella eller internationella, sektor som kan eller inte kan flytta över 

sin miljöbelastning, etc.) 

6. Miljöproblemets karaktär (rörliga mål, tröskeleffekter, tidsfördröjningar) 

7. Framtida utveckling av de drivkrafter som påverkar aktiviteterna och 

därigenom de belastningar som aktiviteterna orsakar 

Listan kan kompletteras med exempelvis följande faktorer: 

8. Hur långt implementeringen av åtgärden har kommit. Detta kan analyseras 

genom att besvara frågorna (a) Har styrmedlet administrerats, (b) har ett 

införande av styrmedel planerats, och (c) har förvaltningsåtgärder genomförts? 

(NV, 2017a).  

9. Typ av åtgärd – olika typer av styrmedel kan generellt förväntas ha olika stor 

effekt. 

10. Åtgärdens plats i effektkedjan – hur långt från faktisk påverkan på 

miljötillståndet ligger åtgärden? 

11. Närvaro av positiva eller negativa synergier – finns det åtgärder som kan 

bedömas stärka eller motverka varandra när det gäller måluppfyllelse? 

12. Additionalitet – i vilken mån orsakar just styrmedlen i ÅPH (och inte andra 

befintliga styrmedel) att fysiska åtgärder genomförs som bidrar till 

måluppfyllelse? Jfr kapitel 3. 

13. Geografisk omfattning – kan åtgärden enbart förväntas ha en lokal effekt eller 

påverkar den hela havsområden? Finns det risk för läckage till geografiska 

områden som åtgärden inte är inriktad mot? 
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Som framgår av ovanstående lista är det många faktorer som potentiellt spelar roll för 

graden av måluppfyllelse. Ramen för denna studie tillåter inte en fullständig analys av 

dessa faktorer, utan studien begränsar sig till ett fåtal av dessa, vilka likväl kan vara 

betydelsefulla för måluppfyllelsen. Som påpekades i kapitel 1 försvåras vidare 

möjligheten att göra en fullständig analys av faktumet att många av 

miljömålspreciseringarna är vagt formulerade. 

En första förenkling som tillämpas i den här studien gäller hur långt implementeringen 

av åtgärderna har kommit. Som nämndes i kapitel 1 antar vi att implementeringen sker 

enligt ÅPH, dvs. det kommer inte att studeras huruvida en viss åtgärds implementering 

är försenad och på grund av denna anledning inte får avsedd effekt på måluppfyllelse. 

Hur långt implementeringen har kommit är dock viktigt att studera i något annat 

sammanhang. 

En möjlig ansats till att hantera de många möjliga faktorer som återstår är att använda 

sig av experters bedömningar av effekten på måluppfyllelse. Denna ansats användes i 

en kostnadseffektivitetsanalys av HaV (2016), och måluppfyllelsen gällde då 

möjligheten att nå miljökvalitetsnormerna för havsmiljön. Experternas bedömningar 

av effekten på måluppfyllelse skedde då i tre steg: 

A. Skattning av en specifik miljöbelastnings betydelse för att nå 

miljökvalitetsnormerna. Följande femgradiga skala användes: 1: belastningen är 

<10 %, 2: belastningen är 10-29 %, 3: belastningen är 30-59 %, 4: belastningen 

är 60-89 %, 5: belastningen är 90 % eller mer. 

B. Skattning av en åtgärds potential att minska belastningen. Följande femgradiga 

skala användes: 1: minskar belastningen med 1-4 %, 2: minskar belastningen 

med 5-14 %, 3: minskar belastningen med 15-29 %, 4: minskar belastningen 

med 30-49 %, 5: minskar belastningen med 50 % eller mer. 

C. Skattning av åtgärdens geografiska betydelse. Följande fyrgradiga skala 

användes: 4: mindre än 1 % av Västerhavet/Östersjön, 3: 1-9 % av 

Västerhavet/Östersjön (exempelvis marina naturreservat), 2: 10-29 % av 

Västerhavet/Östersjön, 1: 30 % eller mer av Västerhavet/Östersjön. 

Den totala effekten på måluppfyllelse beräknades sedan som produkten av A och B 

dividerat med C, vilket ger en total effektpoäng som sträcker sig mellan (11)/4 och 

(55)/1, dvs. mellan 0,25 och 25. 

Denna ansats illustrerar ett sätt att i praktiken bryta ned effektbedömningen i ett 

mindre antal faktorer. I denna studie används en liknande förenkling med fokus på 

följande faktorer: 

i. Typ av åtgärd, se vidare avsnitt 4.1. Denna faktor kan anses vara en del av faktor 

B ovan. 
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ii. Åtgärdens plats i effektkedjan, se vidare avsnitt 4.2. Denna faktor kan anses 

vara en del av faktor B ovan. 

iii. Åtgärdens geografiska omfattning, dvs. en faktor likartad faktor C ovan, men 

med en grövre indelning: Lokal, regional, nationell men avgränsad till antingen 

kust eller utsjö, och nationell. 

iv. Åtgärdens inriktning på aktiviteter med stor påverkan på havsmiljön. Om 

åtgärden har en hög grad av sådan inriktning torde den vara mer kraftfull 

relativt åtgärder som riktar in sig på aktiviteter med mindre påverkan. Denna 

faktor har alltså likheter med faktor A ovan. I en mer utvecklad analys skulle 

även andra aspekter kunna tas med, exempelvis om åtgärden även är inriktad 

på en typ av belastning som är ökande. 

I avsnitt 4.3 följer sedan en analys av varje åtgärd i ÅPH utifrån faktorerna i, ii och iii 

ovan. Faktor iv återkommer vi till i kapitel 5.  

 Typ av åtgärd 

En grundläggande faktor med betydelse för måluppfyllelse är typen av åtgärd, eftersom 

vissa åtgärder är fysiska åtgärder med potentiellt direkt inverkan på miljötillståndet 

och som myndigheterna direkt kan se till att de implementeras genom att utföras i 

offentlig regi. Styrmedel är däremot olika former av instrument som ska påverka olika 

aktörer (individer, hushåll, företag, andra organisationer) så att det uppstår en fysisk 

eller beteendemässig förändring som bidrar till att uppfylla miljömålet. Figur 4.1 

illustrerar detta genom att skilja mellan offentliga åtgärder, som direkt kan leda till 

förändringar i miljökvalitet, och styrmedel, som leder till förändringar i miljökvalitet 

genom olika aktörers beslut om anpassning och val av åtgärder. 
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Styrmedel kan i sin tur delas upp i olika kategorier. En indelning i administrativa, 

ekonomiska och informativa styrmedel är vanlig, och ofta ses forskning och utveckling 

(FoU) som en separat kategori (NV, 2012). Se tabell 4.1, som också ger exempel på 

konkreta styrmedel.  

 

Administrativa Ekonomiska Informativa FoU 

Lagstiftning 

Normer 

Gränsvärden 

Långsiktiga avtal 

Miljöklassning 

Regelgivning 

Teknikkrav 

Prövning 

Tillsyn 

Målstyrning 

Normer 

Kompensationskrav 

Skatter 

Skatteavdrag 

Avgifter 

Böter/viten 

Bidrag 

Subventioner 

Pantsystem 

Handel med 

utsläppsrätter 

Handel med certifikat 

Miljöersättning 

Upplysning 

Miljömärkning 

Rådgivning 

Utbildning 

Opinionsbildning 

Forskning 

Utveckling 

Utredningar 

Demonstration 

Teknik- och 

systemutvärdering 

 

Utifrån ovanstående, och med stöd av klassificeringarna i ÅPH (s. 109ff), kommer 

åtgärderna i ÅPH att delas in i följande kategorier: 

• OÅ: Offentliga åtgärder 

• AS: Administrativa styrmedel 

• ES: Ekonomiska styrmedel 

• IS: Informativa styrmedel 

• FoU: Forskning och utveckling inklusive utredningar 

Allmänt brukar informativa styrmedel anses ha en begränsad effekt på måluppfyllelse 

om de inte kombineras med något administrativt eller ekonomiskt styrmedel (Ivarsson 

et al., 2017, s. 80). FoU-kategorin kan allmänt anses ha en oviss effekt på 

måluppfyllelse, eftersom forskning, utvecklingsprojekt och utredningar snarast är att 

betrakta som en förberedelse för offentliga åtgärder eller styrmedel. Offentliga 

åtgärder, administrativa styrmedel och ekonomiska styrmedel kan däremot i sig själva 

ha en stark potentiell effekt på måluppfyllelse, givet att exempelvis tillsyn fungerar som 

den ska. Åtminstone på kort sikt kan offentliga åtgärder ha en fördel framför styrmedel 

utifrån måluppfyllelse, eftersom ovissheten hur olika aktörer reagerar på styrmedel kan 

undvikas. På längre sikt kan situationen vara annorlunda. 
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 Åtgärdens plats i effektkedjan 

Åtgärder som görs i syfte att uppnå ett visst miljötillstånd kan åstadkomma detta på 

flera olika vis. Som indikerades av figur 4.1 är ett sätt att vidta offentliga åtgärder som 

påverkar miljötillståndet direkt, men det går också att med hjälp av styrmedel påverka 

aktörer så att de förändrar sitt beteende. För att mer precist reda ut ett styrmedels 

påverkan använde HaV (2015) den så kallade DPSIR-modellen. Denna modell används 

ofta i policysammanhang för att beskriva orsakssamband mellan samhälle och miljö, se 

Elliott et al. (2017), som också redogör för modellens ursprung. Som framgår av HaV 

(2015) utgår modellen från att det finns en effektkedja mellan följande förhållanden: 

D – drivkrafter (drivers): Utgörs av aktiviteter och drivkrafter bakom aktiviteterna. 

P – belastningar (pressures): Den belastning på miljön som uppstår till följd av en 

aktivitet. 

S – tillstånd (state): Miljötillstånd 

I – påverkan (impact): Ett visst miljötillstånd karaktäriseras av ett visst 

tillhandahållande av varor och tjänster från miljön (ekosystemtjänster), och 

konsumtionen av dessa varor och tjänster leder i sin tur till en påverkan i form av 

välbefinnande hos människor 

R – respons (response): Samhälleligt agerande i form av t.ex. styrmedel och offentliga 

åtgärder 

Modellens karaktär som effektkedja innebär att en förändring i ett förhållande kan 

orsaka förändringar i ett annat steg. En förändring i exempelvis en drivkraft kan på så 

sätt fortplanta sig till förändringar av aktiviteter, belastningar, tillstånd, påverkan och 

till sist ge upphov till en respons, som i sin tur kanske är inriktat på att förändra en 

drivkraft. 

DPSIR-modellen är omdebatterad. Sundblad et al. (2015) betonade behovet av en 

djupare förståelse för aktörers beteende och föreslog därför att D ersätts med B, där B 

står för beteende (Behaviour). Diskussionen om modellen har bland annat lett fram till 

en modifiering till DAPSI(W)R(M)-modellen (Elliott et al., 2017). Drivkrafter och 

aktiviteter, som båda samlades i D i DPSIR, har separerats till D (drivkrafter, drivers) 

och A (aktiviteter, activities). Elliott et al. (2017) föreslår att drivkrafterna i D handlar 

om mänskliga behov à la Maslows behovstrappa. Mänskliga behov utöver de mest 

grundläggande är dock beroende av den samhälleliga kontexten, t.ex. rådande 

samhälleliga normer kring vad som anses ge hög status eller inte. Kommersiella 

aktiviteter är vidare avhängiga inom vilka institutionella ramar som vinstmaximering 

kan ske. I bakgrunden för rådande drivkrafter finns således olika institutionella 

faktorer. I(W) preciserar att påverkan handlar om påverkan på välbefinnande hos 

människor, och R(M) preciserar att respons är fråga om agerande från samhällets sida 

(”management Responses (as Measures”), ibid, s. 33). I den här studien tillämpas 

DAPSIR som ett förenklat uttryck, och modellen illustreras av figur 4.2. 
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Respons i form av att staten agerar genom offentliga åtgärder eller olika typer av 

styrmedel för att åstadkomma ett önskvärt miljötillstånd kan vara inriktad på olika 

delar av effektkedjan. Det kan handla om att förändra drivkrafter, modifiera, 

substituera eller ta bort aktiviteter, förebygga, minska eller förhindra 

belastningar, restaurera eller förändra tillstånd, eller kompensera eller 

mildra påverkan. Det här kan exemplifieras med några olika tänkbara sätt att 

försöka minska problem med oljeutsläpp: 

• Minska efterfrågan på olja, såväl i samhället i stort som för bränsle för fartyg, 

genom att införa en särskild skatt (förändra drivkraften efterfrågan på olja). 

• Ställa högre krav på fartygsskrov inom sjöfarten (modifiera aktiviteten sjöfart). 

• Förbättra metoder för att oskadliggöra oljeutsläpp om de inträffar (förebygga 

belastningen oljeutsläpp). 

• Restaurera ekosystem som har påverkats av oljeutsläpp (restaurera tillståndet i 

ekosystemet). 

• Ge möjlighet för ägare till strandfastigheter som drabbats av oljeutsläpp att få 

skadestånd (kompensera påverkan på välbefinnande). 

Drivkrafter

Aktiviteter

Belastningar

Tillstånd

Påverkan

Respons
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Exemplet indikerar att det finns en mångfald av tänkbara sätt att lösa eller mildra ett 

visst problem, och dessa sätt ser olika ut beroende på vilken del av effektkedjan som 

agerandet är inriktat på. De grundläggande orsakerna till problemet ligger i 

drivkrafterna, vilket betyder att det säkraste sättet att lösa problemet torde vara att 

förändra drivkrafterna. Det kan dock ta lång tid och vara förenat med stora osäkerheter 

med tanke på att det är många andra faktorer som avgör drivkrafterna. Att förändra 

aktiviteterna har en liknande styrka och dilemma. Agerande som är inriktat på 

belastningen, tillståndet respektive påverkan på välbefinnande kommer inte till rätta 

med de bakomliggande orsakerna till problemet i form av drivkrafter och aktiviteter, 

men kan å andra sidan relativt snabbt åtminstone mildra problemet och kännetecknas 

av mindre osäkerheter på grund av den kortare effektkedjan. 

I avsnitt 4.3 identifieras vilket steg i DAPSIR-kedjan som varje åtgärd i ÅPH är inriktad 

på. Åtgärden definieras som responsen (R) på ett rådande miljötillstånd och dess 

påverkan – en respons som inriktar sig på att antingen främst förändra drivkrafter (D), 

aktiviteter (A), belastningar (P) eller själva miljötillståndet (S) i riktning mot det 

önskvärda miljötillståndet.  

Om åtgärden är inriktad på ett senare steg i effektkedjan än drivkrafter kommer vi att 

arbeta bakåt i effektkedjan för att identifiera bakomliggande orsaker. Detta görs med 

hjälp av tidigare analyser av kopplingarna mellan aktiviteter, belastningar och 

miljötillstånd, se tabell 4.2. Eftersom dessa analyser har gjorts inom ramen för 

havsmiljöförordningen har effekten på miljötillståndet beskrivits utifrån vilka GES-

deskriptorer som påverkas. Vi kommer därför också att ange effekt på miljötillstånd 

med hjälp av GES-deskriptorerna, men vi utnyttjar även karteringen i tabell 2.1 för att 

ange vilket eller vilka miljömålspreciseringar som åtgärden kan förväntas påverka. 

Beträffande drivkrafter kan global handel, teknologisk utveckling, konsumtionsmönster 

och befolkningsutveckling förväntas vara viktiga (Ivarsson et al., 2017), och som 

drivkraft har även inkluderats det ramverk ges av institutionella faktorer ger, jfr. 

diskussionen ovan. 

Vidare utnyttjas i avsnitt 4.3 den information som finns i ÅPH på s. 103ff beträffande 

vilka ekosystemtjänster som kan förväntas öka av respektive åtgärd. Dessa 

ekosystemtjänster anges under påverkan (I), men denna angivelse ska egentligen tolkas 

som det välbefinnande från olika nyttigheter som ekosystemtjänsterna bidrar till att 

skapa. Själva ekosystemtjänsterna kan anses tillhöra miljötillståndet (Elliott et al., 

1997). Det ska vidare observeras att den typologi för ekosystemtjänster som användes i 

ÅPH utgick från en indelning i stödjande, reglerande, försörjande och kulturella 

ekosystemtjänster. Den typologi som rekommenderas av NV (2017b) ser i vissa 

avseenden annorlunda ut, men tillämpas alltså inte här.  
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Aktivitet Belastning D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 

Yrkesfiske Uttag av fisk  X  X         

Fysisk störning från trålning X     X      

Förlorad fiskeutrustning          X  

Marin turism och 
rekreation 

Främmande arter från fritidsbåtar X           

Tillförsel av näringsämnen från 
fritidsbåtar 

    X       

Uttag av arter från fritidsfiske X  X         

Farliga ämnen från fritidsbåtar        X    

Marint skräp från rekreation          X  

Buller från fritidsbåtar           X 

Sjöfart Främmande arter  X          

Kväve och fosfor     X       

Farliga ämnen        X    

Marint skräp          X  

Undervattensbuller           X 

Hamnar Förlust av botten      X      

Buller           X 

Vattenbruk Tillförsel av näringsämnen     X       

Bottenförlust      X      

Havsbaserad energi Bottenförlust      X      

Buller vid konstruktion av 
vindkraftsparker 

          X 

Jordbruk Tillförsel av näringsämnen     X       

Skogsbruk Tillförsel av näringsämnen     X       

Industri Utsläpp av farliga ämnen        X    

Utsläpp varmvatten       X     

Avloppsreningsverk Tillförsel av näringsämnen     X       

Utsläpp av farliga ämnen        X    

Utsläpp av mikroskräp          X  

Internbelastning från 
fosfor i sediment 

Tillförsel av näringsämnen     X       

Rester av farligt avfall Utsläpp av farliga ämnen        X    

Förekomst av farliga ämnen fisk 
och skaldjur 

        X   
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 Analys per åtgärd 

I detta avsnitt redovisas sammanställningar av analysen för var och en av de 31 

åtgärderna. Tabellerna nedan innehåller, utifrån utgångspunkterna och diskussionen i 

avsnitt 4.1 och 4.2, information om typ av åtgärd, geografisk omfattning, DAPSIR-

kedjan och åtgärdens plats i denna kedja samt åtgärdens principiella koppling till de 

olika preciseringarna.  
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ÅPH 1  
Beskrivning Ta fram ett pilotprojekt för att utveckla metoder för kontroll och lokal 

bekämpning av invasiva främmande arter 

Typ av åtgärd FoU 

Geografisk omfattning Lokalt, ej utsjö 

Åtgärdens plats i DAPSIR (det steg som åtgärden syftar till att påverka är markerat med en pil) 

 Drivkrafter Internationell handel, institutionella faktorer m.m. 

 Aktiviteter Utsläpp av ballastvatten från sjöfart, m.m. 

→ Belastningar Införande eller spridning av främmande arter 

 Tillstånd Främmande arter som har införts genom mänsklig verksamhet håller sig 
på nivåer som inte förändrar ekosystemen negativt. (D2) 

 Påverkan Näringsvävsdynamik, Biologisk mångfald, Livsmiljö, Resiliens, Biologisk 
reglering 

Åtgärdens principiella koppling till miljömålspreciseringarna (0 = åtgärden har ingen 

påverkan på preciseringen, 1 = viss påverkan, 2 = måttlig påverkan, 3 = stor påverkan) 

P1. God miljöstatus 3 

P2. God ekologisk och kemisk status  1 

P3. Ekosystemtjänster  0 

P4. Grunda kustnära miljöer 0 

P5. Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation  1 

P6. Hotade arter och återställda livsmiljöer 1 

P7. Främmade arter och genotyper  3 

P8. Genetiskt modifierade organismer 0 

P9. Bevarade natur- och kulturmiljövärden 0 

P10. Kulturlämningar under vatten  0 

P11. Friluftsliv och buller 0 

P4IÖ. Tillstånd i havet 0 

 

  Drivkrafter

Internationell handel, 
institutionella faktorer 

m.m.

Aktiviteter

Utsläpp av ballastvatten 
från sjöfart, m.m.

Belastningar

Införande eller 
spridning av 

främmande arter

Tillstånd

D2

P1, P5, P6, P7

Påverkan

Näringsvävsdynamik, 
Biologisk mångfald, 

Livsmiljö, Resiliens m.m.

Respons

Ta fram pilotprojekt för att 
utveckla metoder för kontroll 

och lokal bekämpning av 
invasiva främmande arter



UTVÄRDERING AV UPPFYLLELSE AV MILJÖMÅLSPRECISERINGAR 
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ÅPH 2  
Beskrivning Utveckla tekniskt verktyg för att i ökad grad tillgängliggöra samt 

komplettera information om främmande arter 

Typ av åtgärd IS 

Geografisk omfattning Nationellt 

Åtgärdens plats i DAPSIR (det steg som åtgärden syftar till att påverka är markerat med en pil) 

 Drivkrafter Internationell handel, institutionella faktorer m.m. 

 Aktiviteter Utsläpp av ballastvatten från sjöfart, m.m. 

→ Belastningar Införande eller spridning av främmande arter 

 Tillstånd Främmande arter som har införts genom mänsklig verksamhet håller sig 
på nivåer som inte förändrar ekosystemen negativt. (D2) 

 Påverkan Näringsvävsdynamik, Biologisk mångfald, Livsmiljö, Resiliens, Biologisk 
reglering 

Åtgärdens principiella koppling till miljömålspreciseringarna (0 = åtgärden har ingen 

påverkan på preciseringen, 1 = viss påverkan, 2 = måttlig påverkan, 3 = stor påverkan) 

P1. God miljöstatus 3 

P2. God ekologisk och kemisk status  1 

P3. Ekosystemtjänster  0 

P4. Grunda kustnära miljöer 0 

P5. Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation  1 

P6. Hotade arter och återställda livsmiljöer 1 

P7. Främmade arter och genotyper  3 

P8. Genetiskt modifierade organismer 0 

P9. Bevarade natur- och kulturmiljövärden 0 

P10. Kulturlämningar under vatten  0 

P11. Friluftsliv och buller 0 

P4IÖ. Tillstånd i havet 0 

 

  Drivkrafter

Internationell handel, 
institutionella faktorer 

m.m.

Aktiviteter

Utsläpp av ballastvatten 
från sjöfart, m.m.

Belastningar

Införande eller 
spridning av 

främmande arter

Tillstånd

D2

P1, P5, P6, P7

Påverkan

Näringsvävsdynamik, 
Biologisk mångfald, 

Livsmiljö, Resiliens m.m.

Respons

Utveckla tekniskt verktyg för 
att tillgängliggöra samt 

komplettera information om 
främmande arter



UTVÄRDERING AV UPPFYLLELSE AV MILJÖMÅLSPRECISERINGAR 
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ÅPH 3  
Beskrivning Utveckla ett nationellt varnings- och responssystem för tidig upptäckt 

av nya invasiva främmande arter samt hanterings- och 
beredskapsplaner för dessa 

Typ av åtgärd IS 

Geografisk omfattning Nationellt 

Åtgärdens plats i DAPSIR (det steg som åtgärden syftar till att påverka är markerat med en pil) 

 Drivkrafter Internationell handel, institutionella faktorer m.m. 

 Aktiviteter Utsläpp av ballastvatten från sjöfart, m.m. 

→ Belastningar Införande eller spridning av främmande arter 

 Tillstånd Främmande arter som har införts genom mänsklig verksamhet håller sig 
på nivåer som inte förändrar ekosystemen negativt. (D2) 

 Påverkan Näringsvävsdynamik, Biologisk mångfald, Livsmiljö, Resiliens, Biologisk 
reglering 

Åtgärdens principiella koppling till miljömålspreciseringarna (0 = åtgärden har ingen 

påverkan på preciseringen, 1 = viss påverkan, 2 = måttlig påverkan, 3 = stor påverkan) 

P1. God miljöstatus 3 

P2. God ekologisk och kemisk status  1 

P3. Ekosystemtjänster  0 

P4. Grunda kustnära miljöer 0 

P5. Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation  1 

P6. Hotade arter och återställda livsmiljöer 1 

P7. Främmade arter och genotyper  3 

P8. Genetiskt modifierade organismer 0 

P9. Bevarade natur- och kulturmiljövärden 0 

P10. Kulturlämningar under vatten  0 

P11. Friluftsliv och buller 0 

P4IÖ. Tillstånd i havet 0 

 

  Drivkrafter

Internationell handel, 
institutionella faktorer 

m.m.

Aktiviteter

Utsläpp av ballastvatten 
från sjöfart, m.m.

Belastningar

Införande eller 
spridning av 

främmande arter

Tillstånd

D2

P1, P5, P6, P7

Påverkan

Näringsvävsdynamik, 
Biologisk mångfald, 

Livsmiljö, Resiliens m.m.

Respons

Utveckla ett nationellt 
varnings- och responssystem 

för tidig upptäckt av nya 
invasiva främmande arter...



UTVÄRDERING AV UPPFYLLELSE AV MILJÖMÅLSPRECISERINGAR 
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ÅPH 4  
Beskrivning Införa nya fiskebestämmelser för att freda särskilt hotade kustlekande 

bestånd innanför trålgränsen i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön 

Typ av åtgärd AS 

Geografisk omfattning Lokalt, ej utsjö 

Åtgärdens plats i DAPSIR (det steg som åtgärden syftar till att påverka är markerat med en pil) 

 Drivkrafter Konsumtionsmönster, internationell handel, befolkningsutveckling, 
institutionella faktorer 

→ Aktiviteter Yrkesfiske och fritidsfiske 

 Belastningar Uttag av fisk, oönskad fiskeridödlighet på grund av bifångst 

 Tillstånd Populationerna av alla kommersiellt nyttjade fiskar och skaldjur håller 
sig inom säkra biologiska gränser och uppvisar en ålders- och storleks-
fördelning som vittnar om ett friskt bestånd. (D1) Även D3 och D5.  

 Påverkan Primärproduktion, Näringsvävsdynamik, Biologisk mångfald, Livsmiljö, 
Resiliens, Minskad övergödning, Biologisk reglering, Livsmedel 

Åtgärdens principiella koppling till miljömålspreciseringarna (0 = åtgärden har ingen 

påverkan på preciseringen, 1 = viss påverkan, 2 = måttlig påverkan, 3 = stor påverkan) 

P1. God miljöstatus 3 

P2. God ekologisk och kemisk status  0 

P3. Ekosystemtjänster  3 

P4. Grunda kustnära miljöer 3 

P5. Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation  3 

P6. Hotade arter och återställda livsmiljöer 2 

P7. Främmade arter och genotyper  0 

P8. Genetiskt modifierade organismer 0 

P9. Bevarade natur- och kulturmiljövärden 1 

P10. Kulturlämningar under vatten  0 

P11. Friluftsliv och buller 1 

P4IÖ. Tillstånd i havet 0 

 

  
Drivkrafter

Konsumtionsmönster, 
internationell handel 

m.m.

Aktiviteter

Yrkesfiske och 
fritidsfiske

Belastningar

Uttag av fisk, oönskad 
fiskeridödlighet på 
grund av bifångst

Tillstånd

D1, D3, D5

P1, P3, P4, P5, P6, P9, P11

Påverkan

Primärproduktion, 
Näringsvävsdynamik, 

Biologisk mångfald m.m.

Respons

Införa nya fiskebestämmelser för 
att freda särskilt hotade 

kustlekande bestånd innanför 
trålgränsen



UTVÄRDERING AV UPPFYLLELSE AV MILJÖMÅLSPRECISERINGAR 
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ÅPH 5  
Beskrivning Införa nya fiskebestämmelser som syftar till att fisket innanför 

trålgränsen bedrivs mer artselektivt i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön 

Typ av åtgärd AS 

Geografisk omfattning Lokalt, ej utsjö 

Åtgärdens plats i DAPSIR (det steg som åtgärden syftar till att påverka är markerat med en pil) 

 Drivkrafter Konsumtionsmönster, internationell handel, befolkningsutveckling, 
institutionella faktorer 

→ Aktiviteter Yrkesfiske och fritidsfiske 

 Belastningar Uttag av fisk, oönskad fiskeridödlighet på grund av bifångst 

 Tillstånd Populationerna av alla kommersiellt nyttjade fiskar och skaldjur håller 
sig inom säkra biologiska gränser och uppvisar en ålders- och storleks-
fördelning som vittnar om ett friskt bestånd. (D1) Även D3 och D5.  

 Påverkan Primärproduktion, Näringsvävsdynamik, Biologisk mångfald, Livsmiljö, 
Resiliens, Minskad övergödning, Biologisk reglering, Livsmedel 

Åtgärdens principiella koppling till miljömålspreciseringarna (0 = åtgärden har ingen 

påverkan på preciseringen, 1 = viss påverkan, 2 = måttlig påverkan, 3 = stor påverkan) 

P1. God miljöstatus 3 

P2. God ekologisk och kemisk status  0 

P3. Ekosystemtjänster  3 

P4. Grunda kustnära miljöer 3 

P5. Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation  3 

P6. Hotade arter och återställda livsmiljöer 2 

P7. Främmade arter och genotyper  0 

P8. Genetiskt modifierade organismer 0 

P9. Bevarade natur- och kulturmiljövärden 1 

P10. Kulturlämningar under vatten  0 

P11. Friluftsliv och buller 1 

P4IÖ. Tillstånd i havet 0 

 

  Drivkrafter

Konsumtionsmönster, 
internationell handel 

m.m.

Aktiviteter

Yrkesfiske och 
fritidsfiske

Belastningar

Uttag av fisk, oönskad 
fiskeridödlighet på 
grund av bifångst

Tillstånd

D1, D3, D5

P1, P3, P4, P5, P6, P9, P11

Påverkan

Primärproduktion, 
Näringsvävsdynamik, 

Biologisk mångfald m.m.

Respons

Införa nya fiskebestämmelser 
som syftar till att fisket innanför 

trålgränsen bedrivs mer 
artselektivt 



UTVÄRDERING AV UPPFYLLELSE AV MILJÖMÅLSPRECISERINGAR 
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ÅPH 6  
Beskrivning Införa fiskebestämmelser som syftar till att minska fisketrycket på 

kustlevande bestånd innanför trålgränsen i Skagerrak, Kattegatt och 
Östersjön som behöver stärkt skydd men som kan fiskas till viss del 

Typ av åtgärd AS 

Geografisk omfattning Lokalt, ej utsjö 

Åtgärdens plats i DAPSIR (det steg som åtgärden syftar till att påverka är markerat med en pil) 

 Drivkrafter Konsumtionsmönster, internationell handel, befolkningsutveckling, 
institutionella faktorer 

→ Aktiviteter Yrkesfiske och fritidsfiske 

 Belastningar Uttag av fisk, oönskad fiskeridödlighet på grund av bifångst 

 Tillstånd Populationerna av alla kommersiellt nyttjade fiskar och skaldjur håller 
sig inom säkra biologiska gränser och uppvisar en ålders- och storleks-
fördelning som vittnar om ett friskt bestånd. (D1) Även D3 och D5.  

 Påverkan Primärproduktion, Näringsvävsdynamik, Biologisk mångfald, Livsmiljö, 
Resiliens, Minskad övergödning, Biologisk reglering, Livsmedel 

Åtgärdens principiella koppling till miljömålspreciseringarna (0 = åtgärden har ingen 

påverkan på preciseringen, 1 = viss påverkan, 2 = måttlig påverkan, 3 = stor påverkan) 

P1. God miljöstatus 3 

P2. God ekologisk och kemisk status  0 

P3. Ekosystemtjänster  3 

P4. Grunda kustnära miljöer 3 

P5. Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation  3 

P6. Hotade arter och återställda livsmiljöer 2 

P7. Främmade arter och genotyper  0 

P8. Genetiskt modifierade organismer 0 

P9. Bevarade natur- och kulturmiljövärden 1 

P10. Kulturlämningar under vatten  0 

P11. Friluftsliv och buller 1 

P4IÖ. Tillstånd i havet 0 

 

  Drivkrafter

Konsumtionsmönster, 
internationell handel 

m.m.

Aktiviteter

Yrkesfiske och 
fritidsfiske

Belastningar

Uttag av fisk, oönskad 
fiskeridödlighet på 
grund av bifångst

Tillstånd

D1, D3, D5

P1, P3, P4, P5, P6, P9, P11

Påverkan

Primärproduktion, 
Näringsvävsdynamik, 

Biologisk mångfald m.m.

Respons
Införa fiskebestämmelser som 

syftar till att minska fisketrycket 
på kustlevande bestånd som 

behöver stärkt skydd men som 
kan fiskas till viss del



UTVÄRDERING AV UPPFYLLELSE AV MILJÖMÅLSPRECISERINGAR 
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ÅPH 7  
Beskrivning Utreda var ytterligare fredningsområden bör inrättas i kustområdena, 

samt inrätta sådana områden 

Typ av åtgärd AS 

Geografisk omfattning Lokalt, ej utsjö 

Åtgärdens plats i DAPSIR (det steg som åtgärden syftar till att påverka är markerat med en pil) 

 Drivkrafter Konsumtionsmönster, internationell handel, befolkningsutveckling, 
institutionella faktorer 

→ Aktiviteter Yrkesfiske och fritidsfiske 

 Belastningar Uttag av fisk, oönskad fiskeridödlighet på grund av bifångst 

 Tillstånd Populationerna av alla kommersiellt nyttjade fiskar och skaldjur håller 
sig inom säkra biologiska gränser och uppvisar en ålders- och storleks-
fördelning som vittnar om ett friskt bestånd. (D1) Även D3 och D5.  

 Påverkan Primärproduktion, Näringsvävsdynamik, Biologisk mångfald, Livsmiljö, 
Resiliens, Minskad övergödning, Biologisk reglering, Livsmedel 

Åtgärdens principiella koppling till miljömålspreciseringarna (0 = åtgärden har ingen 

påverkan på preciseringen, 1 = viss påverkan, 2 = måttlig påverkan, 3 = stor påverkan) 

P1. God miljöstatus 3 

P2. God ekologisk och kemisk status  0 

P3. Ekosystemtjänster  3 

P4. Grunda kustnära miljöer 3 

P5. Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation  3 

P6. Hotade arter och återställda livsmiljöer 2 

P7. Främmade arter och genotyper  0 

P8. Genetiskt modifierade organismer 0 

P9. Bevarade natur- och kulturmiljövärden 1 

P10. Kulturlämningar under vatten  0 

P11. Friluftsliv och buller 1 

P4IÖ. Tillstånd i havet 0 

 

  Drivkrafter

Konsumtionsmönster, 
internationell handel 

m.m.

Aktiviteter

Yrkesfiske och 
fritidsfiske

Belastningar

Uttag av fisk, oönskad 
fiskeridödlighet på 
grund av bifångst

Tillstånd

D1, D3, D5

P1, P3, P4, P5, P6, P9, P11

Påverkan

Primärproduktion, 
Näringsvävsdynamik, 

Biologisk mångfald m.m.

Respons

Utreda var ytterligare 
fredningsområden bör inrättas i 

kustområdena, samt inrätta 
sådana områden



UTVÄRDERING AV UPPFYLLELSE AV MILJÖMÅLSPRECISERINGAR 
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ÅPH 8  
Beskrivning Utreda för vilka arter och under vilken tid på året som generella 

fredningstider bör införas för kustfisk, samt inrätta sådana 

Typ av åtgärd AS 

Geografisk omfattning Lokalt, ej utsjö 

Åtgärdens plats i DAPSIR (det steg som åtgärden syftar till att påverka är markerat med en pil) 

 Drivkrafter Konsumtionsmönster, internationell handel, befolkningsutveckling, 
institutionella faktorer 

→ Aktiviteter Yrkesfiske och fritidsfiske 

 Belastningar Uttag av fisk, oönskad fiskeridödlighet på grund av bifångst 

 Tillstånd Populationerna av alla kommersiellt nyttjade fiskar och skaldjur håller 
sig inom säkra biologiska gränser och uppvisar en ålders- och storleks-
fördelning som vittnar om ett friskt bestånd. (D1) Även D3 och D5.  

 Påverkan Primärproduktion, Näringsvävsdynamik, Biologisk mångfald, Livsmiljö, 
Resiliens, Minskad övergödning, Biologisk reglering, Livsmedel 

Åtgärdens principiella koppling till miljömålspreciseringarna (0 = åtgärden har ingen 

påverkan på preciseringen, 1 = viss påverkan, 2 = måttlig påverkan, 3 = stor påverkan) 

P1. God miljöstatus 3 

P2. God ekologisk och kemisk status  0 

P3. Ekosystemtjänster  3 

P4. Grunda kustnära miljöer 3 

P5. Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation  3 

P6. Hotade arter och återställda livsmiljöer 2 

P7. Främmade arter och genotyper  0 

P8. Genetiskt modifierade organismer 0 

P9. Bevarade natur- och kulturmiljövärden 1 

P10. Kulturlämningar under vatten  0 

P11. Friluftsliv och buller 1 

P4IÖ. Tillstånd i havet 0 

 

  Drivkrafter

Konsumtionsmönster, 
internationell handel 

m.m.

Aktiviteter

Yrkesfiske och 
fritidsfiske

Belastningar

Uttag av fisk, oönskad 
fiskeridödlighet på 
grund av bifångst

Tillstånd

D1, D3, D5

P1, P3, P4, P5, P6, P9, P11

Påverkan

Primärproduktion, 
Näringsvävsdynamik, 

Biologisk mångfald m.m.

Respons

Utreda för vilka arter och under 
vilken tid på året som generella 

fredningstider bör införas för 
kustfisk, samt inrätta sådana



UTVÄRDERING AV UPPFYLLELSE AV MILJÖMÅLSPRECISERINGAR 
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ÅPH 9  
Beskrivning Anpassa fiskeflottans kapacitet till tillgängliga fiskemöjligheter i vissa 

flottsegment 

Typ av åtgärd AS 

Geografisk omfattning Nationellt, ej utsjö 

Åtgärdens plats i DAPSIR (det steg som åtgärden syftar till att påverka är markerat med en pil) 

 Drivkrafter Konsumtionsmönster, internationell handel, befolkningsutveckling, 
institutionella faktorer 

→ Aktiviteter Yrkesfiske 

 Belastningar Uttag av fisk, oönskad fiskeridödlighet på grund av bifångst 

 Tillstånd Populationerna av alla kommersiellt nyttjade fiskar och skaldjur håller 
sig inom säkra biologiska gränser och uppvisar en ålders- och storleks-
fördelning som vittnar om ett friskt bestånd. (D1) Även D3 och D5.  

 Påverkan Primärproduktion, Näringsvävsdynamik, Biologisk mångfald, Livsmiljö, 
Resiliens, Minskad övergödning, Biologisk reglering, Livsmedel 

Åtgärdens principiella koppling till miljömålspreciseringarna (0 = åtgärden har ingen 

påverkan på preciseringen, 1 = viss påverkan, 2 = måttlig påverkan, 3 = stor påverkan) 

P1. God miljöstatus 3 

P2. God ekologisk och kemisk status  0 

P3. Ekosystemtjänster  3 

P4. Grunda kustnära miljöer 3 

P5. Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation  3 

P6. Hotade arter och återställda livsmiljöer 2 

P7. Främmade arter och genotyper  0 

P8. Genetiskt modifierade organismer 0 

P9. Bevarade natur- och kulturmiljövärden 1 

P10. Kulturlämningar under vatten  0 

P11. Friluftsliv och buller 1 

P4IÖ. Tillstånd i havet 0 

 

  Drivkrafter

Konsumtionsmönster, 
internationell handel 

m.m.

Aktiviteter

Yrkesfiske och 
fritidsfiske

Belastningar

Uttag av fisk, oönskad 
fiskeridödlighet på 
grund av bifångst

Tillstånd

D1, D3, D5

P1, P3, P4, P5, P6, P9, P11

Påverkan

Primärproduktion, 
Näringsvävsdynamik, 

Biologisk mångfald m.m.

Respons

Anpassa fiskeflottans 
kapacitet till tillgängliga 
fiskemöjligheter i vissa 

flottsegment



UTVÄRDERING AV UPPFYLLELSE AV MILJÖMÅLSPRECISERINGAR 
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ÅPH 10  
Beskrivning Utreda möjligheter att påverka den interna näringsbelastningen, lokalt i 

övergödda vikar och fjärdar samt i egentliga Östersjön 

Typ av åtgärd FoU 

Geografisk omfattning Nationellt, ej utsjö 

Åtgärdens plats i DAPSIR (det steg som åtgärden syftar till att påverka är markerat med en pil) 

 Drivkrafter Historisk tillförsel av fosfor 

→ Aktiviteter Internbelastning av fosfor från sediment 

 Belastningar Tillförsel av näringsämnen 

 Tillstånd Eutrofiering framkallad av människan reduceras till ett minimum, 
särskilt dess negativa effekter, såsom minskad biologisk mångfald, 
försämrade ekosystem, skadliga algblomningar och syrebrist i 
bottenvattnet. (D5) 

 Påverkan Biogeokemiska kretslopp, Biologisk mångfald, Livsmiljö 

Åtgärdens principiella koppling till miljömålspreciseringarna (0 = åtgärden har ingen 

påverkan på preciseringen, 1 = viss påverkan, 2 = måttlig påverkan, 3 = stor påverkan) 

P1. God miljöstatus 3 

P2. God ekologisk och kemisk status  3 

P3. Ekosystemtjänster  2 

P4. Grunda kustnära miljöer 1 

P5. Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation  0 

P6. Hotade arter och återställda livsmiljöer 0 

P7. Främmade arter och genotyper  0 

P8. Genetiskt modifierade organismer 0 

P9. Bevarade natur- och kulturmiljövärden 0 

P10. Kulturlämningar under vatten  0 

P11. Friluftsliv och buller 2 

P4IÖ. Tillstånd i havet 3 

 

  Drivkrafter

Historisk tillförsel av 
fosfor

Aktiviteter

Internbelastning av 
fosfor från sediment

Belastningar

Uttag av fisk, oönskad 
fiskeridödlighet på 
grund av bifångst

Tillstånd

D5

P1, P2, P3, P11, P4IÖ

Påverkan

Biogeokemiska 
kretslopp, Biologisk 
mångfald, Livsmiljö

Respons

Utreda möjligheter att 
påverka den interna 
näringsbelastningen



UTVÄRDERING AV UPPFYLLELSE AV MILJÖMÅLSPRECISERINGAR 
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ÅPH 11  
Beskrivning Utreda möjligheten att finansiellt ersätta nettoupptag av kväve och 

fosfor ur vattenmiljön genom odling och skörd av blå fånggrödor där det 
är möjligt i de havsområden som inte uppnår god miljöstatus, samt 
stimulera tekniker för odling och förädling av så kallade blå fånggrödor 

Typ av åtgärd ES 

Geografisk omfattning Nationellt 

Åtgärdens plats i DAPSIR (det steg som åtgärden syftar till att påverka är markerat med en pil) 

 Drivkrafter Konsumtionsmönster, teknisk utveckling, befolkningsutveckling, 
institutionella faktorer 

 Aktiviteter Jordbruk, Skogsbruk, Avloppsreningsverk, Internbelastning från fosfor i 
sediment 

 Belastningar Tillförsel av näringsämnen 

→ Tillstånd Eutrofiering framkallad av människan reduceras till ett minimum, 
särskilt dess negativa effekter, såsom minskad biologisk mångfald, 
försämrade ekosystem, skadliga algblomningar och syrebrist i 
bottenvattnet. (D5) 

 Påverkan Biogeokemiska kretslopp, Biologisk mångfald, Livsmiljö 

Åtgärdens principiella koppling till miljömålspreciseringarna (0 = åtgärden har ingen 

påverkan på preciseringen, 1 = viss påverkan, 2 = måttlig påverkan, 3 = stor påverkan) 

P1. God miljöstatus 3 

P2. God ekologisk och kemisk status  3 

P3. Ekosystemtjänster  2 

P4. Grunda kustnära miljöer 1 

P5. Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation  0 

P6. Hotade arter och återställda livsmiljöer 0 

P7. Främmade arter och genotyper  0 

P8. Genetiskt modifierade organismer 0 

P9. Bevarade natur- och kulturmiljövärden 0 

P10. Kulturlämningar under vatten  0 

P11. Friluftsliv och buller 2 

P4IÖ. Tillstånd i havet 3 

 

  
Drivkrafter

Konsumtionsmönster, 
teknisk utveckling m.m.

Aktiviteter

Jordbruk, skogsbruk, 
avloppsreningsverk m.m.

Belastningar

Tillförsel av 
näringsämnen

Tillstånd

D5

P1, P2, P3, P11, P4IÖ

Påverkan

Biogeokemiska 
kretslopp, Biologisk 
mångfald, Livsmiljö

Respons
Utreda möjligheten att finansiellt 

ersätta nettoupptag av kväve 
och fosfor ur vattenmiljön 

genom odling och skörd av blå 
fånggrödor



UTVÄRDERING AV UPPFYLLELSE AV MILJÖMÅLSPRECISERINGAR 
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ÅPH 12  
Beskrivning Stimulera vattenbrukstekniker som inte innebär nettobelastning i de 

havsområden som inte uppnår god miljöstatus 

Typ av åtgärd IS+ES 

Geografisk omfattning Nationellt 

Åtgärdens plats i DAPSIR (det steg som åtgärden syftar till att påverka är markerat med en pil) 

 Drivkrafter Konsumtionsmönster, teknisk utveckling, befolkningsutveckling, 
institutionella faktorer 

 Aktiviteter Jordbruk, Skogsbruk, Avloppsreningsverk, Internbelastning från fosfor i 
sediment 

 Belastningar Tillförsel av näringsämnen 

→ Tillstånd Eutrofiering framkallad av människan reduceras till ett minimum, 
särskilt dess negativa effekter, såsom minskad biologisk mångfald, 
försämrade ekosystem, skadliga algblomningar och syrebrist i 
bottenvattnet. (D5) 

 Påverkan Biogeokemiska kretslopp, Biologisk mångfald, Livsmiljö 

Åtgärdens principiella koppling till miljömålspreciseringarna (0 = åtgärden har ingen 

påverkan på preciseringen, 1 = viss påverkan, 2 = måttlig påverkan, 3 = stor påverkan) 

P1. God miljöstatus 3 

P2. God ekologisk och kemisk status  3 

P3. Ekosystemtjänster  2 

P4. Grunda kustnära miljöer 1 

P5. Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation  0 

P6. Hotade arter och återställda livsmiljöer 0 

P7. Främmade arter och genotyper  0 

P8. Genetiskt modifierade organismer 0 

P9. Bevarade natur- och kulturmiljövärden 0 

P10. Kulturlämningar under vatten  0 

P11. Friluftsliv och buller 2 

P4IÖ. Tillstånd i havet 3 

 

  
Drivkrafter

Konsumtionsmönster, 
teknisk utveckling m.m.

Aktiviteter

Jordbruk, skogsbruk, 
avloppsreningsverk m.m.

Belastningar

Tillförsel av 
näringsämnen

Tillstånd

D6

P1, P2, P3, P11, P4IÖ

Påverkan

Biogeokemiska 
kretslopp, Biologisk 
mångfald, Livsmiljö

Respons

Stimulera 
vattenbrukstekniker som inte 

innebär nettobelastning 



UTVÄRDERING AV UPPFYLLELSE AV MILJÖMÅLSPRECISERINGAR 
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ÅPH 13  
Beskrivning Ta fram en vägledning kring hur förändrade hydrografiska förhållanden 

påverkar biologisk mångfald och ekosystem 

Typ av åtgärd IS 

Geografisk omfattning Nationellt, ej kust 

Åtgärdens plats i DAPSIR (det steg som åtgärden syftar till att påverka är markerat med en pil) 

→ Drivkrafter Tillståndsprövning av verksamheter 

 Aktiviteter Täktverksamhet, energiutvinning, byggande av broförbindelser, 
offshore-verksamhet  

 Belastningar Hydrografisk påverkan 

 Tillstånd En bestående förändring av de hydrografiska villkoren påverkar inte de 
marina ekosystemen på ett negativt sätt. (D7) 

 Påverkan Biologisk mångfald, Livsmiljö, Resiliens, Biologisk reglering, Livsmedel 

Åtgärdens principiella koppling till miljömålspreciseringarna (0 = åtgärden har ingen 

påverkan på preciseringen, 1 = viss påverkan, 2 = måttlig påverkan, 3 = stor påverkan) 

P1. God miljöstatus 3 

P2. God ekologisk och kemisk status  0 

P3. Ekosystemtjänster  1 

P4. Grunda kustnära miljöer 0 

P5. Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation  1 

P6. Hotade arter och återställda livsmiljöer 1 

P7. Främmade arter och genotyper  0 

P8. Genetiskt modifierade organismer 0 

P9. Bevarade natur- och kulturmiljövärden 0 

P10. Kulturlämningar under vatten  0 

P11. Friluftsliv och buller 1 

P4IÖ. Tillstånd i havet 0 

 

  
Drivkrafter

Tillståndsprövning av 
verksamheter

Aktiviteter

Täktverksamhet, 
energiutvinning m.m.

Belastningar

Hydrografisk påverkan

Tillstånd

D7

P1, P3, P4, P5, P6, P11

Påverkan

Biologisk mångfald, 
Livsmiljö, Resiliens, 

Biologisk reglering m.m.

Respons

Ta fram en vägledning kring hur 
förändrade hydrografiska 

förhållanden påverkar biologisk 
mångfald och ekosystem



UTVÄRDERING AV UPPFYLLELSE AV MILJÖMÅLSPRECISERINGAR 
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ÅPH 14  
Beskrivning Ta fram en vägledning för kommunal havs- och kustplanering enligt 

Plan- och bygglagen 

Typ av åtgärd IS 

Geografisk omfattning Nationellt 

Åtgärdens plats i DAPSIR (det steg som åtgärden syftar till att påverka är markerat med en pil) 

→ Drivkrafter Kommunal havs- och kustplanering 

 Aktiviteter Nyttjande av vattenområden, avrinning från land, utveckling av 
skyddade områden, småbåtstrafik, dagvatten- och avloppshantering 

 Belastningar Hydrografisk påverkan + annat 

 Tillstånd En bestående förändring av de hydrografiska villkoren påverkar inte de 
marina ekosystemen på ett negativt sätt. (D1) Även D7 

 Påverkan Näringsvävsdynamik, Biologisk mångfald, Livsmiljö, Resiliens, Livsmedel, 
Estetiska värden, Kulturarv 

Åtgärdens principiella koppling till miljömålspreciseringarna (0 = åtgärden har ingen 

påverkan på preciseringen, 1 = viss påverkan, 2 = måttlig påverkan, 3 = stor påverkan) 

P1. God miljöstatus 3 

P2. God ekologisk och kemisk status  0 

P3. Ekosystemtjänster  2 

P4. Grunda kustnära miljöer 2 

P5. Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation  2 

P6. Hotade arter och återställda livsmiljöer 1 

P7. Främmade arter och genotyper  0 

P8. Genetiskt modifierade organismer 0 

P9. Bevarade natur- och kulturmiljövärden 2 

P10. Kulturlämningar under vatten  2 

P11. Friluftsliv och buller 1 

P4IÖ. Tillstånd i havet 0 

 

  
Drivkrafter

Tillståndsprövning av 
verksamheter

Aktiviteter

Nyttjande av 
vattenområden, avrinning 

från land m.m.

Belastningar

Hydrografisk påverkan 
m.m.

Tillstånd

D1, D7

P1, P3, P4, P5, P6, P11

Påverkan

Näringsvävsdynamik, 
Biologisk mångfald, 

Livsmiljö, Resiliens m.m.

Respons

Ta fram en vägledning för 
kommunal havs- och 

kustplanering enligt Plan-
och bygglagen



UTVÄRDERING AV UPPFYLLELSE AV MILJÖMÅLSPRECISERINGAR 
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ÅPH 15  
Beskrivning Ta fram vägledning riktad till myndigheter, verksamheter och 

allmänheten i övrigt för omhändertagande av farliga ämnen och påväxt 
på fartygsskrov 

Typ av åtgärd IS 

Geografisk omfattning Nationellt 

Åtgärdens plats i DAPSIR (det steg som åtgärden syftar till att påverka är markerat med en pil) 

 Drivkrafter Internationell handel, konsumtionsmönster, institutionella faktorer 

 Aktiviteter Fartygs- och båttrafik 

→ Belastningar Utsläpp av farliga ämnen 

 Tillstånd Främmande arter som har införts genom mänsklig verksamhet håller sig 
på nivåer som inte förändrar ekosystemen negativt. (D2) 
Koncentrationer av främmande ämnen håller sig på nivåer som inte ger 
upphov till föroreningseffekter. (D8) 

 Påverkan Näringsvävsdynamik, Biologisk mångfald, Livsmiljö, Resiliens, Reglering 
av föroreningar, Livsmedel 

Åtgärdens principiella koppling till miljömålspreciseringarna (0 = åtgärden har ingen 

påverkan på preciseringen, 1 = viss påverkan, 2 = måttlig påverkan, 3 = stor påverkan) 

P1. God miljöstatus 3 

P2. God ekologisk och kemisk status  3 

P3. Ekosystemtjänster  3 

P4. Grunda kustnära miljöer 1 

P5. Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation  1 

P6. Hotade arter och återställda livsmiljöer 1 

P7. Främmade arter och genotyper  0 

P8. Genetiskt modifierade organismer 0 

P9. Bevarade natur- och kulturmiljövärden 0 

P10. Kulturlämningar under vatten  0 

P11. Friluftsliv och buller 2 

P4IÖ. Tillstånd i havet 0 

 

  

Drivkrafter

Internationell handel, 
konsumtionsmönster, 
institutionella faktorer

Aktiviteter

Fartygs- och båttrafik

Belastningar

Utsläpp av farliga 
ämnen

Tillstånd

D2, D8

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P11

Påverkan

Näringsvävsdynamik, 
Biologisk mångfald, 

Livsmiljö, Resiliens m.m.

Respons

Ta fram vägledning för 
omhändertagande av farliga 

ämnen och påväxt på 
fartygsskrov



UTVÄRDERING AV UPPFYLLELSE AV MILJÖMÅLSPRECISERINGAR 
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ÅPH 16  
Beskrivning Fördela medel för tillsynsprojekt av förorenade sediment vid de ur 

havsmiljöns perspektiv mest angelägna områdena; att sammanställa 
erfarenheter från riskanalys och riskhantering av förorenade sediment 
vid dessa och redan genomförda objekt; att verka för att sediment i 
större utsträckning ska ingå i de utredningar som görs av förorenade 
områden; att harmonisera tillgänglig miljögiftsdata i marina sediment 
till både innehåll och format samt göra dessa data åtkomliga 

Typ av åtgärd IS 

Geografisk omfattning Nationellt 

Åtgärdens plats i DAPSIR (det steg som åtgärden syftar till att påverka är markerat med en pil) 

 Drivkrafter Historisk belastning av farligt avfall 

 Aktiviteter Rester av farligt avfall 

 Belastningar Tillförsel av miljöfarliga ämnen 

→ Tillstånd Koncentrationer av främmande ämnen håller sig på nivåer som inte ger 
upphov till föroreningseffekter. (D8) 

 Påverkan Näringsvävsdynamik, Biologisk mångfald, Livsmiljö, Resiliens, Reglering 
av föroreningar, Livsmedel, Rekreation 

Åtgärdens principiella koppling till miljömålspreciseringarna (0 = åtgärden har ingen 

påverkan på preciseringen, 1 = viss påverkan, 2 = måttlig påverkan, 3 = stor påverkan) 

P1. God miljöstatus 3 

P2. God ekologisk och kemisk status  3 

P3. Ekosystemtjänster  3 

P4. Grunda kustnära miljöer 1 

P5. Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation  1 

P6. Hotade arter och återställda livsmiljöer 1 

P7. Främmade arter och genotyper  0 

P8. Genetiskt modifierade organismer 0 

P9. Bevarade natur- och kulturmiljövärden 0 

P10. Kulturlämningar under vatten  0 

P11. Friluftsliv och buller 1 

P4IÖ. Tillstånd i havet 0 

 

  
Drivkrafter

Historisk belastning av 
farligt avfall

Aktiviteter

Rester av farligt avfall

Belastningar

Tillförsel av miljöfarliga 
ämnen

Tillstånd

D8

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P11

Påverkan

Rekreation, Estetiska 
värden, Kulturarv

Respons

Fördela medel för 
tillsynsprojekt av förorenade 

sediment m.m.



UTVÄRDERING AV UPPFYLLELSE AV MILJÖMÅLSPRECISERINGAR 
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ÅPH 17  
Beskrivning Kartlägga orsaker till förekomsten av fortsatt tillförsel av tributyltenn 

(TBT) och dess nedbrytningsprodukter i havsmiljön. Samt att utreda 
behov av ytterligare reglering för att förhindra spridning av TBT till 
havsmiljön samt verka för att den reglering utredningen förespråkar tas 
fram.; att utreda behov av och utifrån identifierade behov ta fram 
vägledning för att förhindra spridning av TBT till havsmiljön 

Typ av åtgärd IS 

Geografisk omfattning Nationellt 

Åtgärdens plats i DAPSIR (det steg som åtgärden syftar till att påverka är markerat med en pil) 

 Drivkrafter Historisk användning av TBT 

→ Aktiviteter Marin turism och rekreation (fritidsbåtar) 

 Belastningar Tillförsel av miljöfarliga ämnen 

 Tillstånd Koncentrationer av främmande ämnen håller sig på nivåer som inte ger 
upphov till föroreningseffekter. (D8) 

 Påverkan Näringsvävsdynamik, Biologisk mångfald, Livsmiljö, Resiliens, Reglering 
av föroreningar, Livsmedel 

Åtgärdens principiella koppling till miljömålspreciseringarna (0 = åtgärden har ingen 

påverkan på preciseringen, 1 = viss påverkan, 2 = måttlig påverkan, 3 = stor påverkan) 

P1. God miljöstatus 3 

P2. God ekologisk och kemisk status  3 

P3. Ekosystemtjänster  3 

P4. Grunda kustnära miljöer 1 

P5. Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation  1 

P6. Hotade arter och återställda livsmiljöer 1 

P7. Främmade arter och genotyper  0 

P8. Genetiskt modifierade organismer 0 

P9. Bevarade natur- och kulturmiljövärden 0 

P10. Kulturlämningar under vatten  0 

P11. Friluftsliv och buller 1 

P4IÖ. Tillstånd i havet 0 

 

  
Drivkrafter

Historisk användning av 
TBT

Aktiviteter

Marin turism och 
rekreation (fritidsbåtar)

Belastningar

Tillförsel av miljöfarliga 
ämnen

Tillstånd

D8

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P11

Påverkan

Näringsvävsdynamik, 
Biologisk mångfald m.m.

Respons

Kartlägga orsaker till förekomsten av 
fortsatt tillförsel av TBT samt att 

utreda behov av/ta fram ytterligare 
reglering och vägledning för att 

förhindra spridning av TBT



UTVÄRDERING AV UPPFYLLELSE AV MILJÖMÅLSPRECISERINGAR 
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ÅPH 18  
Beskrivning Identifiera de ämnen som kan förekomma i utgående vatten från 

avloppsreningsverk i sådana halter att de riskerar att påverka 
havsmiljön negativt. Vidare, att med avseende på de identifierade 
riskerna, utreda behov av och utifrån sådana behov ta fram generella 
utsläppskrav/vägledande riktvärden, tillämpliga kontroll-/mätmetoder 
samt vägledning för tillsyn och prövning 

Typ av åtgärd IS 

Geografisk omfattning Nationellt 

Åtgärdens plats i DAPSIR (det steg som åtgärden syftar till att påverka är markerat med en pil) 

 Drivkrafter Konsumtionsmönster, teknisk utveckling 

 Aktiviteter Avloppsreningsverk  

→ Belastningar Tillförsel av farliga ämnen 

 Tillstånd Koncentrationer av främmande ämnen håller sig på nivåer som inte ger 
upphov till föroreningseffekter. (D8) 

 Påverkan Näringsvävsdynamik, Biologisk mångfald, Livsmiljö, Resiliens, Reglering 
av föroreningar, Livsmedel 

Åtgärdens principiella koppling till miljömålspreciseringarna (0 = åtgärden har ingen 

påverkan på preciseringen, 1 = viss påverkan, 2 = måttlig påverkan, 3 = stor påverkan) 

P1. God miljöstatus 3 

P2. God ekologisk och kemisk status  3 

P3. Ekosystemtjänster  3 

P4. Grunda kustnära miljöer 1 

P5. Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation  1 

P6. Hotade arter och återställda livsmiljöer 1 

P7. Främmade arter och genotyper  0 

P8. Genetiskt modifierade organismer 0 

P9. Bevarade natur- och kulturmiljövärden 0 

P10. Kulturlämningar under vatten  0 

P11. Friluftsliv och buller 1 

P4IÖ. Tillstånd i havet 0 

 

  
Drivkrafter

Konsumtionsmönster, 
teknisk utveckling

Aktiviteter

Avloppsreningsverk

Belastningar

Tillförsel av miljöfarliga 
ämnen

Tillstånd

D8

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P11

Påverkan

Näringsvävsdynamik, 
Biologisk mångfald m.m.

Respons

Identifiera farliga ämnen från 
avloppsreningsverk samt utreda 
behov av/ta fram utsläppskrav, 
kontrollmetoder och vägledning 



UTVÄRDERING AV UPPFYLLELSE AV MILJÖMÅLSPRECISERINGAR 
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ÅPH 19  
Beskrivning Främja en effektiv och hållbar insamling och mottagning av förlorade 

fiskeredskap samt förebygga förlusten av nya 

Typ av åtgärd ES 

Geografisk omfattning Nationellt 

Åtgärdens plats i DAPSIR (det steg som åtgärden syftar till att påverka är markerat med en pil) 

 Drivkrafter Internationell handel, konsumtionsmönster, institutionella faktorer 

 Aktiviteter Yrkesfiske 

→ Belastningar Förlorad fiskeutrustning 

 Tillstånd Egenskaper hos och mängder av marint avfall förorsakar inga skador på 
kustmiljön och den marina miljön. (D10) 

 Påverkan Primärproduktion, Näringsvävsdynamik, Biologisk mångfald, Livsmiljö, 
Resiliens, Minskad övergödning, Biologisk reglering, Livsmedel 

Åtgärdens principiella koppling till miljömålspreciseringarna (0 = åtgärden har ingen 

påverkan på preciseringen, 1 = viss påverkan, 2 = måttlig påverkan, 3 = stor påverkan) 

P1. God miljöstatus 3 

P2. God ekologisk och kemisk status  0 

P3. Ekosystemtjänster  3 

P4. Grunda kustnära miljöer 1 

P5. Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation  1 

P6. Hotade arter och återställda livsmiljöer 1 

P7. Främmade arter och genotyper  0 

P8. Genetiskt modifierade organismer 0 

P9. Bevarade natur- och kulturmiljövärden 1 

P10. Kulturlämningar under vatten  0 

P11. Friluftsliv och buller 1 

P4IÖ. Tillstånd i havet 0 

 

  

Drivkrafter

Internationell handel, 
konsumtionsmönster, 
institutionella faktorer

Aktiviteter

Yrkesfiske

Belastningar

Förlorad fiskeutrustning

Tillstånd

D10

P1, P3, P4, P5, P6, P9, P11

Påverkan

Primärproduktion, 
Näringsvävsdynamik, 

Biologisk mångfald m.m.

Respons

Främja en effektiv och hållbar 
insamling och mottagning av 
förlorade fiskeredskap samt 
förebygga förlusten av nya



UTVÄRDERING AV UPPFYLLELSE AV MILJÖMÅLSPRECISERINGAR 
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ÅPH 20  
Beskrivning Ta fram en riktad nationell informationskampanj till allmänhet och 

konsumenter om vanligt förekommande skräpföremål i den marina 
miljön, dess negativa påverkan på miljön samt kopplingen till 
konsumenternas beteende 

Typ av åtgärd IS 

Geografisk omfattning Nationellt 

Åtgärdens plats i DAPSIR (det steg som åtgärden syftar till att påverka är markerat med en pil) 

 Drivkrafter Konsumtionsmönster, institutionella faktorer 

→ Aktiviteter Marin turism och rekreation 

 Belastningar Tillförsel av marint skräp 

 Tillstånd Egenskaper hos och mängder av marint avfall förorsakar inga skador på 
kustmiljön och den marina miljön. (D10) 

 Påverkan Biologisk mångfald, Reglering av föroreningar, Livsmedel, Rekreation, 
Estetiska värden, Kulturarv 

Åtgärdens principiella koppling till miljömålspreciseringarna (0 = åtgärden har ingen 

påverkan på preciseringen, 1 = viss påverkan, 2 = måttlig påverkan, 3 = stor påverkan) 

P1. God miljöstatus 3 

P2. God ekologisk och kemisk status  0 

P3. Ekosystemtjänster  3 

P4. Grunda kustnära miljöer 1 

P5. Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation  1 

P6. Hotade arter och återställda livsmiljöer 1 

P7. Främmade arter och genotyper  0 

P8. Genetiskt modifierade organismer 0 

P9. Bevarade natur- och kulturmiljövärden 1 

P10. Kulturlämningar under vatten  0 

P11. Friluftsliv och buller 2 

P4IÖ. Tillstånd i havet 0 

 

  
Drivkrafter

Konsumtionsmönster, 
institutionella faktorer

Aktiviteter

Marin turism och 
rekreation

Belastningar

Tillförsel av marint 
skräp

Tillstånd

D10

P1, P3, P4, P5, P6, P9, P11

Påverkan

Biologisk mångfald, 
Reglering av föroreningar, 

Livsmedel m.m.

Respons

Ta fram informations-
kampanj om skräp i den 

marina miljön 



UTVÄRDERING AV UPPFYLLELSE AV MILJÖMÅLSPRECISERINGAR 
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ÅPH 21  
Beskrivning Stödja initiativ som främjar, organiserar och genomför strandstädning i 

särskilt drabbade områden 

Typ av åtgärd IS+ES 

Geografisk omfattning Lokalt, ej utsjö 

Åtgärdens plats i DAPSIR (det steg som åtgärden syftar till att påverka är markerat med en pil) 

 Drivkrafter Konsumtionsmönster, institutionella faktorer 

 Aktiviteter Marin turism och rekreation 

→ Belastningar Tillförsel av marint skräp 

 Tillstånd Egenskaper hos och mängder av marint avfall förorsakar inga skador på 
kustmiljön och den marina miljön. (D10) 

 Påverkan Biologisk mångfald, Reglering av föroreningar, Livsmedel, Rekreation, 
Estetiska värden, Kulturarv 

Åtgärdens principiella koppling till miljömålspreciseringarna (0 = åtgärden har ingen 

påverkan på preciseringen, 1 = viss påverkan, 2 = måttlig påverkan, 3 = stor påverkan) 

P1. God miljöstatus 3 

P2. God ekologisk och kemisk status  0 

P3. Ekosystemtjänster  3 

P4. Grunda kustnära miljöer 1 

P5. Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation  1 

P6. Hotade arter och återställda livsmiljöer 1 

P7. Främmade arter och genotyper  0 

P8. Genetiskt modifierade organismer 0 

P9. Bevarade natur- och kulturmiljövärden 1 

P10. Kulturlämningar under vatten  0 

P11. Friluftsliv och buller 3 

P4IÖ. Tillstånd i havet 0 

 

  
Drivkrafter

Konsumtionsmönster, 
institutionella faktorer

Aktiviteter

Marin turism och 
rekreation

Belastningar

Tillförsel av marint 
skräp

Tillstånd

D10

P1, P3, P4, P5, P6, P9, P11

Påverkan

Biologisk mångfald, 
Reglering av föroreningar, 

Livsmedel m.m.

Respons
Stödja initiativ som främjar, 
organiserar och genomför 

strandstädning i särskilt 
drabbade områden



UTVÄRDERING AV UPPFYLLELSE AV MILJÖMÅLSPRECISERINGAR 
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ÅPH 22  
Beskrivning Bedriva strategiskt arbete genom inkludering av marint skräp i relevanta 

avfallsplaner och program inklusive de kommunala avfallsplanerna, där 
avfallshanteringens betydelse för uppkomst av marint skräp belyses. 
Materialströmmar av plast behöver prioriteras och styrmedel utredas i 
syfte att minska förekomsten av plastföremål som skräp i den marina 
miljön 

Typ av åtgärd AS 

Geografisk omfattning Nationellt 

Åtgärdens plats i DAPSIR (det steg som åtgärden syftar till att påverka är markerat med en pil) 

→ Drivkrafter Kommunal planering 

 Aktiviteter Marin turism och rekreation 

 Belastningar Tillförsel av marint skräp 

 Tillstånd Egenskaper hos och mängder av marint avfall förorsakar inga skador på 
kustmiljön och den marina miljön. (D10) 

 Påverkan Biologisk mångfald, Reglering av föroreningar, Livsmedel, Rekreation, 
Estetiska värden, Kulturarv 

Åtgärdens principiella koppling till miljömålspreciseringarna (0 = åtgärden har ingen 

påverkan på preciseringen, 1 = viss påverkan, 2 = måttlig påverkan, 3 = stor påverkan) 

P1. God miljöstatus 3 

P2. God ekologisk och kemisk status  0 

P3. Ekosystemtjänster  3 

P4. Grunda kustnära miljöer 1 

P5. Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation  1 

P6. Hotade arter och återställda livsmiljöer 1 

P7. Främmade arter och genotyper  0 

P8. Genetiskt modifierade organismer 0 

P9. Bevarade natur- och kulturmiljövärden 1 

P10. Kulturlämningar under vatten  0 

P11. Friluftsliv och buller 2 

P4IÖ. Tillstånd i havet 0 

 

  Drivkrafter

Kommunal planering

Aktiviteter

Marin turism och 
rekreation

Belastningar

Tillförsel av marint 
skräp

Tillstånd

D10

P1, P3, P4, P5, P6, P9, P11

Påverkan

Biologisk mångfald, 
Reglering av föroreningar, 

Livsmedel m.m.

Respons

Inkludera marint skräp i 
avfallsplaner och 

program etc.



UTVÄRDERING AV UPPFYLLELSE AV MILJÖMÅLSPRECISERINGAR 

 

 

 

 

 
53 

  

ÅPH 23  
Beskrivning Vid revidering av de kommunala avfallsplanerna identifiera och belysa 

hur avfallshanteringen kan bidra till att minska uppkomsten av marint 
skräp samt sätta upp målsättningar för ett sådant arbete 

Typ av åtgärd IS 

Geografisk omfattning Nationellt, ej utsjö 

Åtgärdens plats i DAPSIR (det steg som åtgärden syftar till att påverka är markerat med en pil) 

→ Drivkrafter Kommunal planering 

 Aktiviteter Marin turism och rekreation 

 Belastningar Tillförsel av marint skräp 

 Tillstånd Egenskaper hos och mängder av marint avfall förorsakar inga skador på 
kustmiljön och den marina miljön. (D10) 

 Påverkan Biologisk mångfald, Reglering av föroreningar, Livsmedel, Rekreation, 
Estetiska värden, Kulturarv 

Åtgärdens principiella koppling till miljömålspreciseringarna (0 = åtgärden har ingen 

påverkan på preciseringen, 1 = viss påverkan, 2 = måttlig påverkan, 3 = stor påverkan) 

P1. God miljöstatus 3 

P2. God ekologisk och kemisk status  0 

P3. Ekosystemtjänster  3 

P4. Grunda kustnära miljöer 1 

P5. Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation  1 

P6. Hotade arter och återställda livsmiljöer 1 

P7. Främmade arter och genotyper  0 

P8. Genetiskt modifierade organismer 0 

P9. Bevarade natur- och kulturmiljövärden 1 

P10. Kulturlämningar under vatten  0 

P11. Friluftsliv och buller 2 

P4IÖ. Tillstånd i havet 0 

 

  Drivkrafter

Kommunal planering

Aktiviteter

Marin turism och 
rekreation

Belastningar

Tillförsel av marint 
skräp

Tillstånd

D10

P1, P3, P4, P5, P6, P9, P11

Påverkan

Biologisk mångfald, 
Reglering av föroreningar, 

Livsmedel m.m.

Respons
Identifiera och belysa hur 

avfallshanteringen kan bidra till att 
minska uppkomsten av marint skräp 
samt sätta upp målsättningar för det



UTVÄRDERING AV UPPFYLLELSE AV MILJÖMÅLSPRECISERINGAR 
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ÅPH 24  
Beskrivning Ta fram övergripande ramar för nationella åtgärdsprogram för hotade 

arter och naturtyper i marin miljö samt samordna arbetet nationellt 

Typ av åtgärd IS 

Geografisk omfattning Nationellt 

Åtgärdens plats i DAPSIR (det steg som åtgärden syftar till att påverka är markerat med en pil) 

 Drivkrafter Internationell handel, konsumtionsmönster, institutionella faktorer 

 Aktiviteter Yrkesfiske, marint vattenbruk, sjöfart, marin turism och rekreation, 
hamnar m.m. 

 Belastningar Uttag av fisk, utsläpp av farliga ämnen, tillförsel av näringsämnen, 
tillförsel av marint skräp, brukande av naturliga habitat etc.  

→ Tillstånd Biologisk mångfald bevaras. Livsmiljöernas kvalitet och förekomst samt 
arternas fördelning och abundans överensstämmer med rådande 
geomorfologiska, geografiska och klimatiska villkor. (D1) 

 Påverkan Biologisk mångfald, Estetiska värden m.m. 

Åtgärdens principiella koppling till miljömålspreciseringarna (0 = åtgärden har ingen 

påverkan på preciseringen, 1 = viss påverkan, 2 = måttlig påverkan, 3 = stor påverkan) 

P1. God miljöstatus 3 

P2. God ekologisk och kemisk status  0 

P3. Ekosystemtjänster  2 

P4. Grunda kustnära miljöer 2 

P5. Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation  3 

P6. Hotade arter och återställda livsmiljöer 3 

P7. Främmade arter och genotyper  0 

P8. Genetiskt modifierade organismer 0 

P9. Bevarade natur- och kulturmiljövärden 1 

P10. Kulturlämningar under vatten  0 

P11. Friluftsliv och buller 1 

P4IÖ. Tillstånd i havet 0 

 

  

Drivkrafter

Internationell handel, 
konsumtionsmönster, 
institutionella faktorer

Aktiviteter

Yrkesfiske, marint 
vattenbruk, sjöfart, 

rekreation m.m.

Belastningar

Uttag av fisk, utsläpp av 
farliga ämnen, tillförsel 
av näringsämnen m.m.

Tillstånd

D1

P1, P3, P4, P5, P6

Påverkan

Biologisk mångfald, 
Estetiska värden m.m.

Respons
Ta fram övergripande ramar för 
nationella åtgärdsprogram för 
hotade arter och naturtyper i 
marin miljö samt samordna 

arbetet nationellt



UTVÄRDERING AV UPPFYLLELSE AV MILJÖMÅLSPRECISERINGAR 
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ÅPH 25  
Beskrivning Ta fram kunskapsuppbyggande program för hotade arter och 

naturtyper i marin miljö samt samordna arbetet nationellt 

Typ av åtgärd FoU 

Geografisk omfattning Nationellt 

Åtgärdens plats i DAPSIR (det steg som åtgärden syftar till att påverka är markerat med en pil) 

 Drivkrafter Internationell handel, konsumtionsmönster, institutionella faktorer 

 Aktiviteter Yrkesfiske, marint vattenbruk, sjöfart, marin turism och rekreation, 
hamnar m.m. 

→ Belastningar Uttag av fisk, utsläpp av farliga ämnen, tillförsel av näringsämnen, 
tillförsel av marint skräp, brukande av naturliga habitat etc.  

 Tillstånd Biologisk mångfald bevaras. Livsmiljöernas kvalitet och förekomst samt 
arternas fördelning och abundans överensstämmer med rådande 
geomorfologiska, geografiska och klimatiska villkor. (D1) 

 Påverkan Biologisk mångfald, Estetiska värden, etc. 

Åtgärdens principiella koppling till miljömålspreciseringarna (0 = åtgärden har ingen 

påverkan på preciseringen, 1 = viss påverkan, 2 = måttlig påverkan, 3 = stor påverkan) 

P1. God miljöstatus 3 

P2. God ekologisk och kemisk status  0 

P3. Ekosystemtjänster  2 

P4. Grunda kustnära miljöer 2 

P5. Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation  3 

P6. Hotade arter och återställda livsmiljöer 3 

P7. Främmade arter och genotyper  0 

P8. Genetiskt modifierade organismer 0 

P9. Bevarade natur- och kulturmiljövärden 1 

P10. Kulturlämningar under vatten  0 

P11. Friluftsliv och buller 1 

P4IÖ. Tillstånd i havet 0 

 

  

Drivkrafter

Internationell handel, 
konsumtionsmönster, 
institutionella faktorer

Aktiviteter

Yrkesfiske, marint 
vattenbruk, sjöfart, 

rekreation m.m.

Belastningar

Uttag av fisk, utsläpp av 
farliga ämnen, tillförsel 
av näringsämnen m.m.

Tillstånd

D1

P1, P3, P4, P5, P6

Påverkan

Biologisk mångfald, 
Estetiska värden m.m.

Respons
Ta fram kunskapsuppbyggande 
program för hotade arter och 
naturtyper i marin miljö samt 
samordna arbetet nationellt



UTVÄRDERING AV UPPFYLLELSE AV MILJÖMÅLSPRECISERINGAR 
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ÅPH 26  
Beskrivning Utveckla vägledning för vad förvaltningsdokument för marina skyddade 

områden ska innehålla 

Typ av åtgärd IS 

Geografisk omfattning Nationellt 

Åtgärdens plats i DAPSIR (det steg som åtgärden syftar till att påverka är markerat med en pil) 

 Drivkrafter Internationell handel, konsumtionsmönster, institutionella faktorer 

→ Aktiviteter Yrkesfiske, marint vattenbruk, sjöfart, marin turism och rekreation, 
hamnar m.m. 

 Belastningar Uttag av fisk, utsläpp av farliga ämnen, tillförsel av näringsämnen, 
tillförsel av marint skräp, brukande av naturliga habitat etc.  

 Tillstånd Biologisk mångfald bevaras. Livsmiljöernas kvalitet och förekomst samt 
arternas fördelning och abundans överensstämmer med rådande 
geomorfologiska, geografiska och klimatiska villkor. (D1) 

 Påverkan Biologisk mångfald, Estetiska värden, etc. 

Åtgärdens principiella koppling till miljömålspreciseringarna (0 = åtgärden har ingen 

påverkan på preciseringen, 1 = viss påverkan, 2 = måttlig påverkan, 3 = stor påverkan) 

P1. God miljöstatus 3 

P2. God ekologisk och kemisk status  0 

P3. Ekosystemtjänster  2 

P4. Grunda kustnära miljöer 3 

P5. Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation  2 

P6. Hotade arter och återställda livsmiljöer 2 

P7. Främmade arter och genotyper  0 

P8. Genetiskt modifierade organismer 0 

P9. Bevarade natur- och kulturmiljövärden 3 

P10. Kulturlämningar under vatten  0 

P11. Friluftsliv och buller 1 

P4IÖ. Tillstånd i havet 0 

 

  

Drivkrafter

Internationell handel, 
konsumtionsmönster, 
institutionella faktorer

Aktiviteter

Yrkesfiske, marint 
vattenbruk, sjöfart, 

rekreation m.m.

Belastningar

Uttag av fisk, utsläpp av 
farliga ämnen, tillförsel 
av näringsämnen m.m.

Tillstånd

D1

P1, P3, P4, P5, P6, P9

Påverkan

Biologisk mångfald, 
Estetiska värden m.m.

Respons
Utveckla vägledning för 

vad förvaltningsdokument 
för marina skyddade 

områden ska innehålla



UTVÄRDERING AV UPPFYLLELSE AV MILJÖMÅLSPRECISERINGAR 
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ÅPH 27  
Beskrivning Utifrån riktlinjer och kriterier framtagna i Havs- och 

vattenmyndighetens nationella plan för marint områdesskydd inrätta 
nya marina skyddade områden i tillräcklig geografisk omfattning med 
lämpliga förvaltningsåtgärder för att de nya områdena ska kunna hjälpa 
till att nå god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen. 

Typ av åtgärd AS 

Geografisk omfattning Nationellt 

Åtgärdens plats i DAPSIR (det steg som åtgärden syftar till att påverka är markerat med en pil) 

 Drivkrafter Internationell handel, konsumtionsmönster, institutionella faktorer 

→ Aktiviteter Yrkesfiske, sjöfart, marint vattenbruk, turism och rekreation 

 Belastningar Uttag av fisk, utsläpp av farliga ämnen, tillförsel av näringsämnen, 
tillförsel av marint skräp, brukande av naturliga habitat etc. 

 Tillstånd Biologisk mångfald bevaras. Livsmiljöernas kvalitet och förekomst samt 
arternas fördelning och abundans överensstämmer med rådande 
geomorfologiska, geografiska och klimatiska villkor. (D1) 

 Påverkan Biologisk mångfald, Estetiska värden, etc. 

Åtgärdens principiella koppling till miljömålspreciseringarna (0 = åtgärden har ingen 

påverkan på preciseringen, 1 = viss påverkan, 2 = måttlig påverkan, 3 = stor påverkan) 

P1. God miljöstatus 3 

P2. God ekologisk och kemisk status  0 

P3. Ekosystemtjänster  2 

P4. Grunda kustnära miljöer 3 

P5. Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation  2 

P6. Hotade arter och återställda livsmiljöer 2 

P7. Främmade arter och genotyper  0 

P8. Genetiskt modifierade organismer 0 

P9. Bevarade natur- och kulturmiljövärden 3 

P10. Kulturlämningar under vatten  0 

P11. Friluftsliv och buller 1 

P4IÖ. Tillstånd i havet 0 

 

  

Drivkrafter

Internationell handel, 
konsumtionsmönster, 
institutionella faktorer

Aktiviteter

Yrkesfiske, marint 
vattenbruk, sjöfart, 

rekreation m.m.

Belastningar

Uttag av fisk, utsläpp av 
farliga ämnen, tillförsel 
av näringsämnen m.m.

Tillstånd

D1

P1, P3, P4, P5, P6, P9

Påverkan

Biologisk mångfald, 
Estetiska värden m.m.

Respons

Inrätta nya marina 
skyddade områden



UTVÄRDERING AV UPPFYLLELSE AV MILJÖMÅLSPRECISERINGAR 
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ÅPH 28  
Beskrivning Införa förvaltningsåtgärder i marina skyddade områden (befintliga/nya, 

där sådana inte finns idag) 

Typ av åtgärd AS 

Geografisk omfattning Nationellt 

Åtgärdens plats i DAPSIR (det steg som åtgärden syftar till att påverka är markerat med en pil) 

 Drivkrafter Internationell handel, konsumtionsmönster, institutionella faktorer 

→ Aktiviteter Exploatering och marin aktivitet/rekreation 

 Belastningar Fysisk påverkan, uttag av fisk, tillförsel av farliga ämnen etc.  

 Tillstånd Biologisk mångfald bevaras. Livsmiljöernas kvalitet och förekomst samt 
arternas fördelning och abundans överensstämmer med rådande 
geomorfologiska, geografiska och klimatiska villkor. (D1) 

 Påverkan Primärproduktion, Näringsvävsdynamik, Biologisk mångfald, Livsmiljö, 
Resiliens, Minskad övergödning, Biologisk reglering, Livsmedel, 
Rekreation 

Åtgärdens principiella koppling till miljömålspreciseringarna (0 = åtgärden har ingen 

påverkan på preciseringen, 1 = viss påverkan, 2 = måttlig påverkan, 3 = stor påverkan) 

P1. God miljöstatus 3 

P2. God ekologisk och kemisk status  0 

P3. Ekosystemtjänster  2 

P4. Grunda kustnära miljöer 3 

P5. Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation  2 

P6. Hotade arter och återställda livsmiljöer 2 

P7. Främmade arter och genotyper  0 

P8. Genetiskt modifierade organismer 0 

P9. Bevarade natur- och kulturmiljövärden 3 

P10. Kulturlämningar under vatten  0 

P11. Friluftsliv och buller 1 

P4IÖ. Tillstånd i havet 0 

 

  

Drivkrafter

Internationell handel, 
konsumtionsmönster, 
institutionella faktorer

Aktiviteter

Exploatering och marin 
aktivitet/rekreation

Belastningar

Fysisk påverkan, uttag 
av fisk, tillförsel av 
farliga ämnen m.m.

Tillstånd

D1

P1, P3, P4, P5, P6, P9

Påverkan

Primärproduktion, 
Näringsvävsdynamik, 

Biologisk mångfald m.m.

Respons

Införa förvaltningsåtgärder i 
marina skyddade områden



UTVÄRDERING AV UPPFYLLELSE AV MILJÖMÅLSPRECISERINGAR 
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ÅPH 29  
Beskrivning Ta fram en samordnad åtgärdsstrategi mot fysisk påverkan och för 

biologisk återställning i kustvattenmiljön 

Typ av åtgärd FoU 

Geografisk omfattning Nationellt, ej utsjö 

Åtgärdens plats i DAPSIR (det steg som åtgärden syftar till att påverka är markerat med en pil) 

 Drivkrafter Internationell handel, konsumtionsmönster, institutionella faktorer 

 Aktiviteter Exploatering, yrkesfiske, båttrafik och marin aktivitet/rekreation etc.  

→ Belastningar Fysisk påverkan etc.  

→ Tillstånd Alla delar av de marina näringsvävarna, i den mån de är kända, 
förekommer i normal omfattning och mångfald på nivåer som är 
tillräckliga för att arternas långsiktiga bestånd ska kunna säkerställas 
och deras fulla reproduktiva kapacitet behållas. (D4) 

 Påverkan Näringsvävsdynamik, Biologisk mångfald, Livsmiljö, Resiliens, Livsmedel, 
Kulturarv 

Åtgärdens principiella koppling till miljömålspreciseringarna (0 = åtgärden har ingen 

påverkan på preciseringen, 1 = viss påverkan, 2 = måttlig påverkan, 3 = stor påverkan) 

P1. God miljöstatus 3 

P2. God ekologisk och kemisk status  2 

P3. Ekosystemtjänster  3 

P4. Grunda kustnära miljöer 3 

P5. Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation  2 

P6. Hotade arter och återställda livsmiljöer 3 

P7. Främmade arter och genotyper  0 

P8. Genetiskt modifierade organismer 0 

P9. Bevarade natur- och kulturmiljövärden 2 

P10. Kulturlämningar under vatten  0 

P11. Friluftsliv och buller 1 

P4IÖ. Tillstånd i havet 0 

 

  

Drivkrafter

Internationell handel, 
konsumtionsmönster, 
institutionella faktorer

Aktiviteter

Exploatering, 
yrkesfiske, båttrafik 
marin aktivitet m.m. 

Belastningar

Fysisk påverkan etc.

Tillstånd

D4

P1, P3, P4, P5, P6, P9

Påverkan

Näringsvävsdynamik, 
Biologisk mångfald, 

Livsmiljö m.m.

Respons
Ta fram en samordnad 

åtgärdsstrategi mot fysisk 
påverkan och för biologisk 

återställning i kustvattenmiljön



UTVÄRDERING AV UPPFYLLELSE AV MILJÖMÅLSPRECISERINGAR 
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ÅPH 30  
Beskrivning Utveckla metoder för ekologisk kompensation och restaurering av 

marina miljöer 

Typ av åtgärd FoU 

Geografisk omfattning Nationellt, ej utsjö 

Åtgärdens plats i DAPSIR (det steg som åtgärden syftar till att påverka är markerat med en pil) 

 Drivkrafter T.ex. konsumtionsmönster, internationell handel, institutionella 
faktorer 

 Aktiviteter T.ex. exploatering, fiske, jordbruk, båttrafik och rekreation 

 Belastningar Tillförsel av näringsämnen, fysisk påverkan, tillförsel av miljögifter, uttag 
av fisk, införande eller spridning av främmande arter 

→ Tillstånd Alla delar av de marina näringsvävarna, i den mån de är kända, 
förekommer i normal omfattning och mångfald på nivåer som är 
tillräckliga för att arternas långsiktiga bestånd ska kunna säkerställas 
och deras fulla reproduktiva kapacitet behållas. (D4) 

 Påverkan Näringsvävsdynamik, Biologisk mångfald, Livsmiljö, Resiliens, Livsmedel, 
Kulturarv 

Åtgärdens principiella koppling till miljömålspreciseringarna (0 = åtgärden har ingen 

påverkan på preciseringen, 1 = viss påverkan, 2 = måttlig påverkan, 3 = stor påverkan) 

P1. God miljöstatus 3 

P2. God ekologisk och kemisk status  2 

P3. Ekosystemtjänster  3 

P4. Grunda kustnära miljöer 3 

P5. Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation  2 

P6. Hotade arter och återställda livsmiljöer 3 

P7. Främmade arter och genotyper  0 

P8. Genetiskt modifierade organismer 0 

P9. Bevarade natur- och kulturmiljövärden 2 

P10. Kulturlämningar under vatten  0 

P11. Friluftsliv och buller 1 

P4IÖ. Tillstånd i havet 0 

 

  

Drivkrafter

Internationell handel, 
konsumtionsmönster, 
institutionella faktorer

Aktiviteter

T.ex. exploatering, 
fiske, jordbruk, 

båttrafik

Belastningar

Tillförsel av 
näringsämnen, fysisk 

påverkan m.m.

Tillstånd

D4

P1, P3, P4, P5, P6, P9

Påverkan

Näringsvävsdynamik, 
Biologisk mångfald, 

Livsmiljö m.m.

Respons
Utveckla metoder för 

ekologisk kompensation 
och restaurering av 

marina miljöer 
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ÅPH 31  
Beskrivning Genomföra restaureringsåtgärder för ålgräs i Västerhavet 

Typ av åtgärd OÅ 

Geografisk omfattning Lokalt, ej utsjö 

Åtgärdens plats i DAPSIR (det steg som åtgärden syftar till att påverka är markerat med en pil) 

 Drivkrafter Internationell handel, konsumtionsmönster, institutionella faktorer 

 Aktiviteter Fiske, kustexploatering, jordbruk, skogsbruk, avloppsreningsverk, 
internbelastning från fosfor i sediment 

 Belastningar Tillförsel av näringsämnen, uttag av fisk, fysisk påverkan 

→ Tillstånd Alla delar av de marina näringsvävarna, i den mån de är kända, 
förekommer i normal omfattning och mångfald på nivåer som är 
tillräckliga för att arternas långsiktiga bestånd ska kunna säkerställas 
och deras fulla reproduktiva kapacitet behållas. (D4) 

 Påverkan Näringsvävsdynamik, Biologisk mångfald, Livsmiljö, Resiliens, Livsmedel, 
Kulturarv 

Åtgärdens principiella koppling till miljömålspreciseringarna (0 = åtgärden har ingen 

påverkan på preciseringen, 1 = viss påverkan, 2 = måttlig påverkan, 3 = stor påverkan) 

P1. God miljöstatus 3 

P2. God ekologisk och kemisk status  2 

P3. Ekosystemtjänster  3 

P4. Grunda kustnära miljöer 3 

P5. Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation  2 

P6. Hotade arter och återställda livsmiljöer 3 

P7. Främmade arter och genotyper  0 

P8. Genetiskt modifierade organismer 0 

P9. Bevarade natur- och kulturmiljövärden 2 

P10. Kulturlämningar under vatten  0 

P11. Friluftsliv och buller 1 

P4IÖ. Tillstånd i havet 1 

 

  

Drivkrafter

Internationell handel, 
konsumtionsmönster, 
institutionella faktorer

Aktiviteter

Fiske, kustexploatering, 
jordbruk, skogsbruk 

m.m.

Belastningar

Tillförsel av 
näringsämnen, uttag av 

fisk, fysisk påverkan

Tillstånd

D5

P1, P3, P4, P5, P6, P9, 
P4IÖ

Påverkan

Näringsvävsdynamik, 
Biologisk mångfald, 

Livsmiljö m.m.

Respons

Genomföra 
restaureringsåtgärder 

för ålgräs i Västerhavet
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 UTVÄRDERING AV MÅLUPPFYLLELSE 

Utifrån sammanställningarna i avsnitt 4.3 görs i det här kapitlet en analys av 

åtgärdernas bidrag till att uppfylla de olika miljömålspreciseringarna. Vagheten i 

preciseringarna gör det svårt att göra en analys av åtgärdernas absoluta bidrag till 

uppfyllelse av preciseringarna, men det är däremot görbart att indikera deras relativa 

bidrag. Med andra ord, hur pass kraftfullt bidrar åtgärderna i ÅPH till att uppfylla 

preciseringarna i en jämförelse mellan de olika preciseringarna? Vi besvarar den här 

frågan genom de beräkningar som beskrivs nedan. Observera att vi genomgående 

tillämpar ett kortsiktigt perspektiv på måluppfyllelse, eftersom målåret 2020 är så 

näraliggande. Detta påverkar särskilt poängsättningen för typ av styrmedel och 

åtgärdens inriktning i DAPSIR-kedjan, jfr avsnitt 4.1 och 4.2. 

1. För varje precisering listas alla åtgärder som har bedömts ha en principiell 

koppling till preciseringen, dvs. de åtgärder som i tabell 2.1 fick värdet 1, 2 eller 

3 för en viss precisering. Detta ger grunden för de tabeller per precisering som 

följer nedan (tabell 5.1-5.12). 

2. Varje åtgärd poängsätts i en fyrgradig skala (1-4) utifrån fyra egenskaper hos 

själva åtgärden: 

i. Typ av styrmedel. Baserat på avsnitt 4.1 används följande 

poängsättning: 1: FoU, 2: IS, 3: AS, ES och IS i kombination med AS 

eller ES, 4: OÅ. 

ii. Geografisk omfattning: 1: Lokal, 2: regional, 3: nationell men avgränsad 

till antingen kust eller utsjö, 4: nationell. 

iii. Åtgärdens inriktning i DAPSIR-kedjan: 1: Inriktning på drivkrafter (D), 

2: inriktning på aktiviteter (A), 3: inriktning på belastningar (P), 4: 

inriktning på tillstånd (S). Eventuell inriktning på påverkan (I) är inte 

aktuell för poängsättning, eftersom preciseringarna gäller tillstånd (S). I 

de få fall där åtgärden har en inriktning på mer än en länk i kedjan har 

den sista länken genomgående använts för poängsättningen. 

iv. Åtgärdens inriktning på aktiviteter med stor påverkan på havsmiljön. 

Här tillämpas en grov poängsättning som utgår från bedömningarna i 

HaV (2017b, s. 21ff) beträffande olika sektorers påverkan på havsmiljön. 

Havsbaserad energi och vattenbruk skiljer ut sig genom att ha en relativ 

låg påverkan, och åtgärder i ÅPH som direkt eller indirekt (via ett visst 

tillstånd eller belastning) enbart inriktar sig på dessa aktiviteter ges 

därför poängen 1. Övriga aktiviteter (t.ex. sjöfart, hamnverksamhet, 

marin turism och fiske) kan bedömas ha en relativt stor påverkan på 

havsmiljön. Åtgärder i ÅPH som direkt eller indirekt inriktar sig på en 
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eller flera övriga aktiviteter ges därför poängen 4. En finare indelning av 

aktiviteterna skulle kunna tillämpas i en mer utvecklad analys.  

3. Poängen från de fyra egenskaperna adderas till en summa egenskapspoäng för 

varje åtgärd. (En annan möjlighet är att multiplicera vissa av egenskaperna och 

på lämpligt sätt dividera med geografisk omfattning, jfr HaV (2016), men den 

modell som tillämpas här är alltså additiv i detta avseende.)  

4. Summa egenskapspoäng multipliceras med graden av principiell koppling till 

preciseringen ifråga, dvs. multipliceras med 1, 2 eller 3. Detta ger en totalpoäng 

för varje åtgärd. 

5. Totalpoängen för varje åtgärd summeras över samtliga åtgärder som bidrar till 

respektive precisering. 

6. Summa totalpoäng för respektive precisering divideras med den maximalt 

möjliga totalpoängen för varje precisering. Den maximalt möjliga totalpoängen 

är (4+4+4+4)3antalet åtgärder för en viss precisering. Denna kvot ger ett 

mått på hur åtgärderna för en viss precisering presterar i genomsnitt efter 

normalisering med maximalt möjlig totalpoäng, och redovisas per precisering i 

tabell 5.13. 

7. Förutom den genomsnittliga prestationen för åtgärderna måste hänsyn tas till 

antalet åtgärder. En enskild åtgärd kan i sig vara kraftfull, men endast inriktad 

på en specifik del av de brett formulerade preciseringarna. Många kraftfulla 

åtgärder har därför en större potential att bidra till att uppfylla preciseringen, 

givet att åtgärderna inte är motverkande, utan kompletterar varandra. Därför 

multipliceras den genomsnittliga prestationen med antalet åtgärder för att få en 

total prestationspoäng för varje precisering, se tabell 5.13. 

8. Den totala prestationspoängen divideras med den maximalt möjliga totala 

prestationspoängen, dvs. med 311, där 31 är det maximala antalet åtgärder och 

1 är den maximala genomsnittliga prestationen för en viss åtgärd. På så sätt 

erhålls slutligen, för varje precisering, hur den totala prestationspoängen för 

åtgärderna procentuellt förhåller sig till den maximalt möjliga totala 

prestationspoängen, se tabell 5.13. 
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Åtgärder som 

är principiellt 

kopplade till 

preciseringen 

Typ av 

åtgärd 

Geografisk 

omfattning 

 

Påverkar 

vad i 

DAPSIR 

Inriktad på 

dominerande 

aktivitet 

Summa 

poäng från 

åtgärdernas 

egenskaper 

Poäng avseende 

principiell 

koppling till 

preciseringen 

Egenskapspoäng 

multiplicerat med 

poäng för principiell 

koppling 

ÅPH 1 1 1 3 4 9 3 27 

ÅPH 2 2 4 3 4 13 3 39 

ÅPH 3 2 4 3 4 13 3 39 

ÅPH 4 3 1 2 4 10 3 30 

ÅPH 5 3 1 2 4 10 3 30 

ÅPH 6 3 1 2 4 10 3 30 

ÅPH 7 3 1 2 4 10 3 30 

ÅPH 8 3 1 2 4 10 3 30 

ÅPH 9 3 3 2 4 12 3 36 

ÅPH 10 1 3 2 4 10 3 30 

ÅPH 11 3 4 4 4 15 3 45 

ÅPH 12 3 4 4 4 15 3 45 

ÅPH 13 2 3 1 4 10 3 30 

ÅPH 14 2 4 1 4 11 3 33 

ÅPH 15 2 4 3 4 13 3 39 

ÅPH 16 2 4 4 4 14 3 42 

ÅPH 17 2 4 2 4 12 3 36 

ÅPH 18 2 4 3 4 13 3 39 

ÅPH 19 3 4 3 4 14 3 42 

ÅPH 20 2 4 2 4 12 3 36 

ÅPH 21 3 1 3 4 11 3 33 

ÅPH 22 3 4 1 4 12 3 36 

ÅPH 23 2 3 1 4 10 3 30 

ÅPH 24 2 4 4 4 14 3 42 

ÅPH 25 1 4 3 4 12 3 36 

ÅPH 26 2 4 2 4 12 3 36 

ÅPH 27 3 4 2 4 13 3 39 

ÅPH 28 3 4 2 4 13 3 39 

ÅPH 29 1 3 4 4 12 3 36 

ÅPH 30 1 3 4 4 12 3 36 

ÅPH 31 4 1 4 4 13 3 39 

Summa       1110 
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Åtgärder som 

är principiellt 

kopplade till 

preciseringen 

Typ av 

åtgärd 

Geografisk 

omfattning 

 

Påverkar 

vad i 

DAPSIR 

Inriktad på 

dominerande 

aktivitet 

Summa 

poäng från 

åtgärdernas 

egenskaper 

Poäng avseende 

principiell 

koppling till 

preciseringen 

Egenskapspoäng 

multiplicerat med 

poäng för principiell 

koppling 

ÅPH 1 1 1 3 4 9 1 9 

ÅPH 2 2 4 3 4 13 1 13 

ÅPH 3 2 4 3 4 13 1 13 

ÅPH 10 1 3 2 4 10 3 30 

ÅPH 11 3 4 4 4 15 3 45 

ÅPH 12 3 4 4 4 15 3 45 

ÅPH 15 2 4 3 4 13 3 39 

ÅPH 16 2 4 4 4 14 3 42 

ÅPH 17 2 4 2 4 12 3 36 

ÅPH 18 2 4 3 4 13 3 39 

ÅPH 29 1 3 4 4 12 2 24 

ÅPH 30 1 3 4 4 12 2 24 

ÅPH 31 4 1 4 4 13 2 26 

Summa       385 
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Åtgärder som 

är principiellt 

kopplade till 

preciseringen 

Typ av 

åtgärd 

Geografisk 

omfattning 

 

Påverkar 

vad i 

DAPSIR 

Inriktad på 

dominerande 

aktivitet 

Summa 

poäng från 

åtgärdernas 

egenskaper 

Poäng avseende 

principiell 

koppling till 

preciseringen 

Egenskapspoäng 

multiplicerat med 

poäng för principiell 

koppling 

ÅPH 4 3 1 2 4 10 3 30 

ÅPH 5 3 1 2 4 10 3 30 

ÅPH 6 3 1 2 4 10 3 30 

ÅPH 7 3 1 2 4 10 3 30 

ÅPH 8 3 1 2 4 10 3 30 

ÅPH 9 3 3 2 4 12 3 36 

ÅPH 10 1 3 2 4 10 2 20 

ÅPH 11 3 4 4 4 15 2 30 

ÅPH 12 3 4 4 4 15 2 30 

ÅPH 13 2 3 1 4 10 1 10 

ÅPH 14 2 4 1 4 11 2 22 

ÅPH 15 2 4 3 4 13 3 39 

ÅPH 16 2 4 4 4 14 3 42 

ÅPH 17 2 4 2 4 12 3 36 

ÅPH 18 2 4 3 4 13 3 39 

ÅPH 19 3 4 3 4 14 3 42 

ÅPH 20 2 4 2 4 12 3 36 

ÅPH 21 3 1 3 4 11 3 33 

ÅPH 22 3 4 1 4 12 3 36 

ÅPH 23 2 3 1 4 10 3 30 

ÅPH 24 2 4 4 4 14 2 28 

ÅPH 25 1 4 3 4 12 2 24 

ÅPH 26 2 4 2 4 12 2 24 

ÅPH 27 3 4 2 4 13 2 26 

ÅPH 28 3 4 2 4 13 2 26 

ÅPH 29 1 3 4 4 12 3 36 

ÅPH 30 1 3 4 4 12 3 36 

ÅPH 31 4 1 4 4 13 3 39 

Summa       870 
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Åtgärder som 

är principiellt 

kopplade till 

preciseringen 

Typ av 

åtgärd 

Geografisk 

omfattning 

 

Påverkar 

vad i 

DAPSIR 

Inriktad på 

dominerande 

aktivitet 

Summa 

poäng från 

åtgärdernas 

egenskaper 

Poäng avseende 

principiell 

koppling till 

preciseringen 

Egenskapspoäng 

multiplicerat med 

poäng för principiell 

koppling 

ÅPH 4 3 1 2 4 10 3 30 

ÅPH 5 3 1 2 4 10 3 30 

ÅPH 6 3 1 2 4 10 3 30 

ÅPH 7 3 1 2 4 10 3 30 

ÅPH 8 3 1 2 4 10 3 30 

ÅPH 9 3 3 2 4 12 3 36 

ÅPH 10 1 3 2 4 10 1 10 

ÅPH 11 3 4 4 4 15 1 15 

ÅPH 12 3 4 4 4 15 1 15 

ÅPH 14 2 4 1 4 11 2 22 

ÅPH 15 2 4 3 4 13 1 13 

ÅPH 16 2 4 4 4 14 1 14 

ÅPH 17 2 4 2 4 12 1 12 

ÅPH 18 2 4 3 4 13 1 13 

ÅPH 19 3 4 3 4 14 1 14 

ÅPH 20 2 4 2 4 12 1 12 

ÅPH 21 3 1 3 4 11 1 11 

ÅPH 22 3 4 1 4 12 1 12 

ÅPH 23 2 3 1 4 10 1 10 

ÅPH 24 2 4 4 4 14 2 28 

ÅPH 25 1 4 3 4 12 2 24 

ÅPH 26 2 4 2 4 12 3 36 

ÅPH 27 3 4 2 4 13 3 39 

ÅPH 28 3 4 2 4 13 3 39 

ÅPH 29 1 3 4 4 12 3 36 

ÅPH 30 1 3 4 4 12 3 36 

ÅPH 31 4 1 4 4 13 3 39 

Summa       636 
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Åtgärder som 

är principiellt 

kopplade till 

preciseringen 

Typ av 

åtgärd 

Geografisk 

omfattning 

 

Påverkar 

vad i 

DAPSIR 

Inriktad på 

dominerande 

aktivitet 

Summa 

poäng från 

åtgärdernas 

egenskaper 

Poäng avseende 

principiell 

koppling till 

preciseringen 

Egenskapspoäng 

multiplicerat med 

poäng för principiell 

koppling 

ÅPH 1 1 1 3 4 9 1 9 

ÅPH 2 2 4 3 4 13 1 13 

ÅPH 3 2 4 3 4 13 1 13 

ÅPH 4 3 1 2 4 10 3 30 

ÅPH 5 3 1 2 4 10 3 30 

ÅPH 6 3 1 2 4 10 3 30 

ÅPH 7 3 1 2 4 10 3 30 

ÅPH 8 3 1 2 4 10 3 30 

ÅPH 9 3 3 2 4 12 3 36 

ÅPH 13 2 3 1 4 10 1 10 

ÅPH 14 2 4 1 4 11 2 22 

ÅPH 15 2 4 3 4 13 1 13 

ÅPH 16 2 4 4 4 14 1 14 

ÅPH 17 2 4 2 4 12 1 12 

ÅPH 18 2 4 3 4 13 1 13 

ÅPH 19 3 4 3 4 14 1 14 

ÅPH 20 2 4 2 4 12 1 12 

ÅPH 21 3 1 3 4 11 1 11 

ÅPH 22 3 4 1 4 12 1 12 

ÅPH 23 2 3 1 4 10 1 10 

ÅPH 24 2 4 4 4 14 3 42 

ÅPH 25 1 4 3 4 12 3 36 

ÅPH 26 2 4 2 4 12 2 24 

ÅPH 27 3 4 2 4 13 2 26 

ÅPH 28 3 4 2 4 13 2 26 

ÅPH 29 1 3 4 4 12 2 24 

ÅPH 30 1 3 4 4 12 2 24 

ÅPH 31 4 1 4 4 13 2 26 

Summa       592 
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Åtgärder som 

är principiellt 

kopplade till 

preciseringen 

Typ av 

åtgärd 

Geografisk 

omfattning 

 

Påverkar 

vad i 

DAPSIR 

Inriktad på 

dominerande 

aktivitet 

Summa 

poäng från 

åtgärdernas 

egenskaper 

Poäng avseende 

principiell 

koppling till 

preciseringen 

Egenskapspoäng 

multiplicerat med 

poäng för principiell 

koppling 

ÅPH 1 1 1 3 4 9 1 9 

ÅPH 2 2 4 3 4 13 1 13 

ÅPH 3 2 4 3 4 13 1 13 

ÅPH 4 3 1 2 4 10 2 20 

ÅPH 5 3 1 2 4 10 2 20 

ÅPH 6 3 1 2 4 10 2 20 

ÅPH 7 3 1 2 4 10 2 20 

ÅPH 8 3 1 2 4 10 2 20 

ÅPH 9 3 3 2 4 12 2 24 

ÅPH 13 2 3 1 4 10 1 10 

ÅPH 14 2 4 1 4 11 1 11 

ÅPH 15 2 4 3 4 13 1 13 

ÅPH 16 2 4 4 4 14 1 14 

ÅPH 17 2 4 2 4 12 1 12 

ÅPH 18 2 4 3 4 13 1 13 

ÅPH 19 3 4 3 4 14 1 14 

ÅPH 20 2 4 2 4 12 1 12 

ÅPH 21 3 1 3 4 11 1 11 

ÅPH 22 3 4 1 4 12 1 12 

ÅPH 23 2 3 1 4 10 1 10 

ÅPH 24 2 4 4 4 14 3 42 

ÅPH 25 1 4 3 4 12 3 36 

ÅPH 26 2 4 2 4 12 2 24 

ÅPH 27 3 4 2 4 13 2 26 

ÅPH 28 3 4 2 4 13 2 26 

ÅPH 29 1 3 4 4 12 3 36 

ÅPH 30 1 3 4 4 12 3 36 

ÅPH 31 4 1 4 4 13 3 39 

Summa       596 
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Åtgärder som 

är principiellt 

kopplade till 

preciseringen 

Typ av 

åtgärd 

Geografisk 

omfattning 

 

Påverkar 

vad i 

DAPSIR 

Inriktad på 

dominerande 

aktivitet 

Summa 

poäng från 

åtgärdernas 

egenskaper 

Poäng avseende 

principiell 

koppling till 

preciseringen 

Egenskapspoäng 

multiplicerat med 

poäng för principiell 

koppling 

ÅPH 1 1 1 3 4 9 3 27 

ÅPH 2 2 4 3 4 13 3 39 

ÅPH 3 2 4 3 4 13 3 39 

Summa       105 
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Inga åtgärder. Noll poäng. 
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Åtgärder som 

är principiellt 

kopplade till 

preciseringen 

Typ av 

åtgärd 

Geografisk 

omfattning 

 

Påverkar 

vad i 

DAPSIR 

Inriktad på 

dominerande 

aktivitet 

Summa 

poäng från 

åtgärdernas 

egenskaper 

Poäng avseende 

principiell 

koppling till 

preciseringen 

Egenskapspoäng 

multiplicerat med 

poäng för principiell 

koppling 

ÅPH 4 3 1 2 4 10 1 10 

ÅPH 5 3 1 2 4 10 1 10 

ÅPH 6 3 1 2 4 10 1 10 

ÅPH 7 3 1 2 4 10 1 10 

ÅPH 8 3 1 2 4 10 1 10 

ÅPH 9 3 3 2 4 12 1 12 

ÅPH 14 2 4 1 4 11 2 22 

ÅPH 19 3 4 3 4 14 1 14 

ÅPH 20 2 4 2 4 12 1 12 

ÅPH 21 3 1 3 4 11 1 11 

ÅPH 22 3 4 1 4 12 1 12 

ÅPH 23 2 3 1 4 10 1 10 

ÅPH 24 2 4 4 4 14 1 14 

ÅPH 25 1 4 3 4 12 1 12 

ÅPH 26 2 4 2 4 12 3 36 

ÅPH 27 3 4 2 4 13 3 39 

ÅPH 28 3 4 2 4 13 3 39 

ÅPH 29 1 3 4 4 12 2 24 

ÅPH 30 1 3 4 4 12 2 24 

ÅPH 31 4 1 4 4 13 2 26 

Summa       357 
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Åtgärder som 

är principiellt 

kopplade till 

preciseringen 

Typ av 

åtgärd 

Geografisk 

omfattning 

 

Påverkar 

vad i 

DAPSIR 

Inriktad på 

dominerande 

aktivitet 

Summa 

poäng från 

åtgärdernas 

egenskaper 

Poäng avseende 

principiell 

koppling till 

preciseringen 

Egenskapspoäng 

multiplicerat med 

poäng för principiell 

koppling 

ÅPH 14 2 4 1 4 11 2 22 

Summa       22 
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Åtgärder som 

är principiellt 

kopplade till 

preciseringen 

Typ av 

åtgärd 

Geografisk 

omfattning 

 

Påverkar 

vad i 

DAPSIR 

Inriktad på 

dominerande 

aktivitet 

Summa 

poäng från 

åtgärdernas 

egenskaper 

Poäng avseende 

principiell 

koppling till 

preciseringen 

Egenskapspoäng 

multiplicerat med 

poäng för principiell 

koppling 

ÅPH 4 3 1 2 4 10 1 10 

ÅPH 5 3 1 2 4 10 1 10 

ÅPH 6 3 1 2 4 10 1 10 

ÅPH 7 3 1 2 4 10 1 10 

ÅPH 8 3 1 2 4 10 1 10 

ÅPH 9 3 3 2 4 12 1 12 

ÅPH 10 1 3 2 4 10 2 20 

ÅPH 11 3 4 4 4 15 2 30 

ÅPH 12 3 4 4 4 15 2 30 

ÅPH 13 2 3 1 4 10 1 10 

ÅPH 14 2 4 1 4 11 1 11 

ÅPH 15 2 4 3 4 13 2 26 

ÅPH 16 2 4 4 4 14 1 14 

ÅPH 17 2 4 2 4 12 1 12 

ÅPH 18 2 4 3 4 13 1 13 

ÅPH 19 3 4 3 4 14 1 14 

ÅPH 20 2 4 2 4 12 2 24 

ÅPH 21 3 1 3 4 11 3 33 

ÅPH 22 3 4 1 4 12 2 24 

ÅPH 23 2 3 1 4 10 2 20 

ÅPH 24 2 4 4 4 14 1 14 

ÅPH 25 1 4 3 4 12 1 12 

ÅPH 26 2 4 2 4 12 1 12 

ÅPH 27 3 4 2 4 13 1 13 

ÅPH 28 3 4 2 4 13 1 13 

ÅPH 29 1 3 4 4 12 1 12 

ÅPH 30 1 3 4 4 12 1 12 

ÅPH 31 4 1 4 4 13 1 13 

Summa       444 
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Åtgärder som 

är principiellt 

kopplade till 

preciseringen 

Typ av 

åtgärd 

Geografisk 

omfattning 

 

Påverkar 

vad i 

DAPSIR 

Inriktad på 

dominerande 

aktivitet 

Summa 

poäng från 

åtgärdernas 

egenskaper 

Poäng avseende 

principiell 

koppling till 

preciseringen 

Egenskapspoäng 

multiplicerat med 

poäng för principiell 

koppling 

ÅPH 10 1 3 2 4 10 3 30 

ÅPH 11 3 4 4 4 15 3 45 

ÅPH 12 3 4 4 4 15 3 45 

ÅPH 31 4 1 4 4 13 1 13 

Summa       133 
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Miljömåls-

precisering 

Normaliserad 

genomsnittlig 

åtgärdspoäng 

Antal 

åtgärder 

Total 

prestationspoäng 

Andel av maximalt 

möjlig total 

prestationspoäng 

P1 0,75 31 23,1 75% 

P2 0,26 13 3,4 11% 

P3 0,58 28 16,4 53% 

P4 0,43 27 11,5 37% 

P5 0,40 28 11,1 36% 

P6 0,37 28 10,5 34% 

P7 0,07 3 0,2 1% 

P8 0 0 0 0% 

P9 0,24 20 4,8 15% 

P10 0,01 1 0,01 0% 

P11 0,30 28 8,4 27% 

P4IÖ 0,09 4 0,4 1% 

 

 

Resultaten som framkommer ur tabell 5.13 kan sammanfattas på följande sätt: 

• I förhållande till andra preciseringar kan åtgärderna i ÅPH förväntas bidra mest 

till uppfyllelsen av P1 (god miljöstatus). Såväl den normaliserade genomsnittliga 

åtgärdspoängen (0,75) som den totala prestationspoängen (23,1) är högst för P1. 

Detta är ett förväntat resultat, eftersom avsikten med ÅPH främst var att bidra 

till att uppnå god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen, dvs. P1. 

• Åtgärderna i ÅPH bidrar inte alls till uppfyllandet av P8 (genetiskt modifierade 

organismer). Detta kunde utläsas redan ur tabell 2.1, eftersom det saknas någon 

principiell koppling mellan åtgärderna i ÅPH och denna precisering. Vidare är 

uppfyllandet av P10 (kulturlämningar under vattnet) nästan lika med noll. 

Endast en åtgärd i ÅPH bedömdes ha en principiell koppling till P10. 

• Åtgärderna i ÅPH ger ett mycket svagt bidrag till uppfyllandet av P4IÖ (tillstånd 

i havet), med 0,09 som normaliserad genomsnittlig åtgärdspoäng och 0,4 som 

total prestationspoäng. Detta är inte heller förvånande med tanke på att 

kompletterande åtgärder i vattenförvaltningens åtgärdsprogram förväntades 

vara centrala för uppfyllandet av denna precisering. 

• Åtgärderna i ÅPH ger likaledes ett mycket svagt bidrag till uppfyllandet av P7 

(främmande arter och genotyper), med 0,07 som normaliserad genomsnittlig 

åtgärdspoäng och 0,2 som total prestationspoäng. Detta kan möjligen också 

förklaras av att kompletterande åtgärder genom införandet av 

barlastkonventionen förväntades vara viktiga för arbetet att begränsa 

spridningen av främmande arter. I kapitel 3 identifierades indikationer på att 
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utvecklingen när det gäller införande av främmande arter och omflyttning av 

arter orsakad av marin turism, fritidsbåtar och marinor kan vara värre än vad 

som förväntades när ÅPH utformades. Detta ger anledning till att ytterligare 

understryka åtgärdernas svaga bidrag till uppfyllandet av P7. 

• Relativt låga bidrag till måluppfyllande föreligger för P2 (god ekologisk och 

kemisk status; normaliserad genomsnittlig åtgärdspoäng=0,26, total 

prestationspoäng=3,4), P9 (bevarade natur- och kulturmiljövärden; 0,24 

respektive 4,8) och även för P11 (friluftsliv och buller; 0,30 respektive 8,4). 

• Relativt höga bidrag till måluppfyllande föreligger däremot för P3 

(ekosystemtjänster; normaliserad genomsnittlig åtgärdspoäng=0,58, total 

prestationspoäng=16,4), P4 (grunda kustnära miljöer; 0,43 respektive 11,5), P5 

(gynnsam bevarandestatus och genetisk variation; 0,40 respektive 11,1) och P6 

(hotade arter och återställda livsmiljöer; 0,37 respektive 10,5). 
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 DISKUSSION 

Att utvärdera olika åtgärders förmåga att uppnå måluppfyllelse är en komplicerad 

uppgift, eftersom det är så många olika faktorer som kan påverka denna förmåga. Ett 

antal sådana faktorer listades i kapitel 4, och analysen i den här studien avgränsar sig 

till att ta hänsyn till en bråkdel av dessa. Ett par exempel på faktorer som inte har 

inkluderats i analysen är närvaron av eventuella positiva och negativa synergier mellan 

åtgärderna och implementeringsläget för åtgärderna. Den här avgränsningen utgör en 

stark begränsning för möjligheterna för analysen att utvärdera måluppfyllelse, men 

analysen visar ändå hur det är möjligt att gå tillväga för att systematiskt angripa olika 

faktorer. Ju fler faktorer som inkluderas, desto viktigare blir det dock att ta hänsyn till 

eventuella beroenden mellan faktorerna, jfr kapitel 4. Som påpekades i kapitel 1 är det 

också viktigt att komma ihåg att måluppfyllelse är ett av flera möjliga kriterier när 

åtgärder och styrmedel ska väljas eller utvärderas. 

En annan typ av fundamental begränsning för en utvärdering av måluppfyllelse är att 

miljömålspreciseringarna inte är kvantitativt uttryckta. Detta skulle ge problem även 

för en utvärdering som på ett detaljerat sätt skulle ta med samtliga faktorer i kapitel 4 i 

analysen. Givet de analyserade faktorerna, ger analysen därför indikationer om i vilken 

grad åtgärderna i ÅPH relativt sett bidrar till uppfyllelse av miljömålspreciseringarna 

snarare än hur de i en absolut mening bidrar till uppfyllelse. Resultaten som 

framkommer i kapitel 5 bör alltså tolkas som att åtgärderna bidrar mer (eller mindre) 

till uppfyllelse av en viss precisering i jämförelse med en annan precisering, snarare än 

att åtgärderna uppfyller ett visst mål till en viss grad. Ur uppföljningssynpunkt vore det 

önskvärt att även kunna utvärdera måluppfyllelse i en absolut mening, och därför bör 

det finnas en strävan efter att ”precisera preciseringarna” genom att i högre grad 

uttrycka dem kvantitativt. Det skulle troligen även bidra till att klargöra vilka 

ömsesidiga beroenden det finns mellan preciseringarna – om en viss precisering 

uppfylls är sannolikt även vissa andra preciseringar helt eller delvis uppfyllda. Vidare 

skulle det underlätta en analys av i vilken grad måluppfyllelse kräver internationella 

insatser som inte Sverige har egen rådighet över. 

Givet denna relativa tolkning visar resultaten i kapitel 5 att åtgärderna i ÅPH bidrar 

starkast till uppfyllelse av P1 (god miljöstatus) och P3 (ekosystemtjänster). Därnäst 

följer P4 (grunda kustnära miljöer), P5 (gynnsam bevarandestatus och genetisk 

variation) och P6 (hotade arter och återställda miljöer). Åtgärderna bidrar svagt till 

uppfyllelse av P2 (god ekologisk och kemisk status), P9 (bevarade natur- och 

kulturmiljövärden) och P11 (friluftsliv och buller), och allra svagast för P7 (främmande 

arter och genotyper), P10 (kulturlämningar under vatten) och P4IÖ (tillstånd i havet), 

samt inte alls för P8 (genetiskt modifierade organismer). Detta indikerar på vilka 

områden det kan vara särskilt viktigt med åtgärder som kompletterar ÅPH för att det 

ska finnas goda förutsättningar för att uppnå miljömålspreciseringarna. 
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I tabell 6.1 har åtgärderna i ÅPH sorterats utifrån typ av åtgärd och var i DAPSIR-

kedjan de är inriktade. Informativa styrmedel är den vanligaste kategorin, vilket 

generellt ger anledning till en stark signal om behov av att följa upp hur de fungerar, 

eftersom deras effekt på måluppfyllelse kan vara begränsad om de inte kombineras 

med till exempel administrativa eller ekonomiska styrmedel. Detta gäller särskilt om 

inte informationsbrist är själva huvudorsaken till det miljöproblem som ska lösas. 

 

Typ av åtgärd Drivkrafter 

(D) 

Aktiviteter 

(A) 

Belastningar 

(P) 

Tillstånd 

(S) 

Summa 

Forskning och utveckling 

(FoU) 

0 1 2 2 5 

Informativa styrmedel (IS) 3 3 4 2 12 

Ekonomiska styrmedel 

(ES) 

0 0 1 1 2 

Administrativa styrmedel 

(AS) 

1 8 0 0 9 

Kombination av 

informativa och 

ekonomiska styrmedel 

(IS+ES) 

0 0 1 1 2 

Offentliga åtgärder (OÅ) 0 0 0 1 1 

Summa 4 12 8 7 31 

 

För att få goda förutsättningar för att uppnå miljömålspreciseringarna på både kort och 

lång sikt är det troligt att det behövs åtgärder som är inriktade på såväl drivkrafter, 

aktiviteter, belastningar som tillstånd. För att komma åt grundorsakerna till 

miljöproblemen behöver drivkrafter och aktiviteter förändras, men det kan ta lång tid 

att åstadkomma detta och det kan vara osäkert vilken effekt som sådana förändringar i 

slutänden ger på belastningar och tillstånd. Som framgår av tabell 6.1 är åtgärderna i 

ÅPH främst inriktade på aktiviteter, belastningar och tillstånd, men i viss mån även 

drivkrafter, vilket är önskvärt för att få effekter både på kort och lång sikt.  

Med tanke på drivkrafternas och aktiviteternas betydelse för långsiktiga och varaktiga 

effekter, men även osäkerheten kring vilka effekter som uppstår, kan det finnas ett stort 

behov av forskning och utveckling som avser drivkrafter och aktiviteter. Bland 

åtgärderna i ÅPH ligger dock tonvikten på belastningar och tillstånd när det gäller 

inriktningen för forskning och utveckling; fyra av de fem FoU-åtgärderna i tabell 6.1 

gäller belastningar eller tillstånd. Samma tonvikt finns för de relativt få åtgärder som 

handlar om att införa ekonomiska styrmedel – inga av dem är inriktade på drivkrafter 
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eller aktiviteter, vilket kan indikera en underutnyttjad potential. En särskilt viktig 

egenskap hos ekonomiska styrmedel är att de kan utformas så att de aktörer som 

faktiskt orsakar miljöproblemet också får stå för kostnaderna för miljöskadorna, dvs. 

förorenaren-betalar-principen (NV, 2016). En utmaning vid utformningen av 

ekonomiska styrmedel är dock att lägga t.ex. en miljöskatt på en nivå som faktiskt 

förmår ändra aktörers beteende i önskvärd utsträckning.  

Slutligen kan det uppmärksammas att endast en av åtgärderna i ÅPH klassificerades 

som en offentlig åtgärd. I allmänhet kan det förväntas finnas skäl för fler offentliga 

åtgärder, eftersom kust- och havsmiljöproblemen till viss del har orsakats av historiska 

beteenden och aktiviteter. I sådana fall saknas ofta verksamhetsutövare som kan ställas 

till svars för problemen och tvingas bidra till att åtgärda dem, vilket kan göra det 

nödvändigt för staten att vidta egna åtgärder. 
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