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Manuela Notter,  
chef för Miljöövervakningsenheten

Miljöövervakning som vanligt trots extrem vinter
Vi är nu en bit in på ett nytt år och vi står inför nya utmaningar. Utredningen om 
en ny havs-och vattenmiljömyndighet har lagt sitt betänkande. Utredningen 
föreslår att merparten av allt havs- och vattenmiljöarbete förs samman i en ny 
myndighet. Det kommer även att påverka miljöövervakningen. Riktigt hur är 
ännu inte klart så det får jag återkomma till i kommande nyhetsbrev. 

Just nu går en hel del tid åt till rapporteringen av förvaltningsplaner enligt 
EU:s vattendirektiv och rapportering till regeringen av ett förslag till program för 
integrerad viltövervakning. Båda dessa uppgifter visar hur viktigt det är med 
samordning och kvalitetssäkring inom miljöövervakningen.

Under våren ser vi nu fram emot lanseringen av Naturvårdsverkets geogra-
fiska portal där vi på kartor samlat presenterar vilken nationell miljöövervakning 
som pågår och vilka rapporter som miljöövervakningen publicerat. 

Vi hoppas också mycket på de nya gemensamma delprogrammen inom den 
regionala miljöövervakningen och utvecklingen fortsätter bl. a med ett semina-
rium tillsammans med projektledarna nu i mars. 

Delprogrammet ”Mark och göda” ska revideras och vi har också tagit fram 
en rapport som presenterar resultatet från den senaste miljöövervakningsperio-
den. Det är bara några av de frågor du kan läsa mer om i detta nyhetsbrev.

Just nu när det här skrivs har vi en extremt sträng vinter men miljöövervak-
ningen runt om i landet löper på till exempel kör Sötvattenövervakningen på som 
vanligt med månatliga provtagningar oavsett isens tjocklek, och det kan vi göra 
tack vare vårt starka nätverk av provtagare över hela landet, både länsstyrelser 
och privatpersoner. När dessa stora snömängder smälter kan det bidra till att 
olika ämnen, slam och partiklar förändrar vattenkemin och förhållandena för 
organismerna i sjöar och vattendrag. Men i vilken omfattning vet vi inte förrän 
vattenproverna är inhämtade och analyserade.

 
Manuela Notter • manuela.notter@naturvardsverket.se 

Chef för Miljöövervakningsenheten

Foto: Erik Fellenius

Krokus. Foto: Britta Hedlund
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Förslag till en integrerad viltövervakning 
Regeringen uppdrog åt Naturvårdsverket och Statens Veterinärmedicinska 
Anstalt (SVA) år 2008 att utarbeta ett gemensamt förslag till ett övergripande 
svenskt viltövervakningsprogram. Programmet ska integrera övervakning av 
populationer och hälsotillstånd hos vilda däggdjur och fåglar på ett strategiskt 
och kostnadseffektivt sätt.

En arbetsgrupp bestående av representanter för Naturvårdsverket och SVA 
har tagit fram ett förslag som har remissbehandlats under februari och som ska 
lämnas  till Jordbruksdepartementet i slutet av mars.

Från Miljöövervakningsenheten på Naturvårdsverket har Ola Inghe och 
Maria Sjö deltagit i arbetet. Maria Sjö är där ansvarig för fågelövervakning och 
arbetar även med datavärdskap och med att utveckla Naturvårdsverkets geogra-
fiska portal. Ola Inghe är programansvarig för miljöövervakning av skog, land-
skap och fjäll.

Maria berättar: Uppdraget har tolkats lite bredare i och med att vi inte bara 
har tittat på jaktbara arter utan även tagit med övriga däggdjursgrupper och 
fågelgrupper. I korta drag har principen varit att bygga på befintlig verksamhet 
och förstärka och samordna där det behövs istället för att bygga upp nya över-
vakningsprogram helt från grunden.

Miljöövervakningen är här en viktig del av viltövervakningen både när det 
gäller själva övervakningsprogrammen och hanteringen av data. Tillskott av 
resurser behövs förstås för att förverkliga utökad övervakning. Ingen ändring i 
styrningen av miljöövervakningsprogrammen föreslås dock.

Genom att bygga vidare på befintligt system med datavärdar kan data göras 
tillgängliga för nya utvärderingar. En webbportal föreslås ge en överblick över all 
viltövervakningsdata och även presentera analyser och rapporter. För att organi-
sera samordningen och integreringen av olika övervakningsprogram  föreslår 
myndigheterna ett sekretariat som även får i uppgift att utveckla och driva 
viltövervakningsportalen. Till sekretariatet knyts ett Viltövervakningsråd. 

• Länk till ”Förslag till en integrerad viltövervakning – redovisning av  
regeringsuppdrag”

Maria Sjö • maria.sjo@naturvardsverket.se och  
Ola Inghe • ola.inghe@naturvardsverket.se

Nytt delprogram för övervakning av dagflygande fjärilar
Naturvårdsverket har beslutat att sätta igång ett nytt delprogram för volontär- 
baserad övervakning av dagflygande fjärilar inom miljöövervakningens program-
område Landskap. Verksamheten kommer att utvecklas stegvis med målsättning 
att bli rikstäckande och uppstart sker så snart som möjligt under 2010.  
Mer information kommer att distribueras löpande under uppstartsfasen. 

Johan Abenius • johan.abenius@naturvardsverket.se

Det har nu gått några veckor sedan vi fick beskedet att vi kommer att få det 
spännande, utmanande och hemskt roliga uppdraget att samordna och driva 

Maria Sjö 

Foto: Länsstyrelsen Västernorrland 

Puktörneblåvinge. Foto: Lars Pettersson

http://www.naturvardsverket.se/sv/Nedre-meny/Remisser
http://www.naturvardsverket.se/sv/Nedre-meny/Remisser
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projekt Svensk dagfjärilsövervakning. Vi, det är Avdelningen för Zooekologi vid 
Biologiska Institutionen, Lunds Universitet. Just nu pågår arbetet för fullt med att 
knyta kontakter inför vårens uppstart. Vi knyter samman de krafter som varit 
med under planeringsstadiet, etablerar en särskild uppstartsgrupp och en veten-
skaplig referensgrupp. 

Mycket arbete kommer det att bli inför den vår som ännu ser mycket avlägsen 
ut, men för första gången någonsin kommer en samlad miljöövervakning av 
Sveriges dagfjärilar att kunna ske. Det är en fantastisk sommar vi ställs inför, 
med resultat som på sikt kommer att kunna användas på många vis och som 
dessutom kommer att popularisera dagfjärilarna för allmänheten.  
Svensk Dagfjärilsövervakning står för dörren!
Skrivet av Lars Pettersson

Lars Pettersson • lars.pettersson@zooekol.lu.se

Ny rapport om Krondroppsnätet
Krondroppsnätet är ett delprogram inom miljöövervakningen som beskriver 
tillstånd, regionala skillnader, utveckling i tiden samt effekter av försurande och 
övergödande nedfall i skogen. Inom Krondroppsnätet mäts deposition (nedfall) av 
bland annat svavel och kväve. Utöver nedfallsmätningarna utförs även markvatten-
kemiska provtagningar och analyser av halter av olika ämnen i luft på provytorna. 
Krondroppsnätet bedrivs på uppdrag av Naturvårdsverket, luftvårdsförbund, 
länsstyrelser och kommuner.

Delprogrammet har ingått i programområde Luft sedan 2000 och följer upp 
miljökvalitetsmålen Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande skogar 
och Frisk luft. 

I den nyutkomna rapporten ”Utveckling av Krondroppsnätet utifrån regio-
nala och nationella behov Del 1” beskrivs Krondroppsnätets roll ur  
miljöövervaknings- och miljömålsuppföljningshänseende samt hur Krondropps-
nätet kan utvecklas efter 2010.

Rapporten tar bland annat upp vikten av att koppla resultaten både till 
klimatdata och avrinningsområde. En tydligare koppling till klimatdata gör det 
möjligt att analysera hur lufthalter, nedfall och markvattenkemi beror av väder-
förhållanden, som underlag vid bedömning ekosystemeffekter vid klimatföränd-
ringar. Kopplingen till avrinningsområdesnivå är viktig för att bistå med använd-
bart dataunderlag till vattenmyndigheterna i uppföljningen av EU:s vatten- 
direktiv.

• Länk till rapporten

Anna Jonsson • anna.jonsson@naturvardsverket.se

Små förändringar i åkermarkens tillstånd
Det är inga stora skillnader i den svenska åkermarkens status mellan perioderna 
1988–1997 och 2001–2007. Det visar en analys av SLU-forskare baserat på 
rikstäckande uppgifter från miljöövervakningen. Med gällande gränsvärden är  
 

http://www.krondroppsnatet.ivl.se/download/18.15c2317a1266994794c80002188/IVLRapport_U2695_2009_KDn%C3%A4tet_del_1_corr.pdf
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det enligt analysen knappt 15 procent av åkerarealen som har så höga halter av 
tungmetaller att det inte är tillåtet att sprida avloppsslam där. De ämnen som 
oftast är begränsade är kadmium följt av nickel.

Som tidigare finns ett samband mellan de halter av spårämnen som finns i 
marken och de man finner i grödor. Detta gäller också kadmium. Enligt analysen 
går det inte att se någon tendens till förändrade kadmiumhalter i matjord eller 
gröda.

Jan Eriksson är forskare på SLU och huvudansvarig för studien. Han säger 
att intaget av kadmium via mat idag är lite för stort vilket innebär en hälsorisk 
för utsatta personer. Nivåerna i framförallt vete behöver därför sänkas säger Jan 
Eriksson.

Rapporten ”Tillståndet i svensk åkermark och gröda, data från 2001–2007” 
kommer i början av april.

Lena Nerkegård • lena.nerkegard@naturvardsverket.se

Datavärdskap för arter på gång!
Naturvårdsverket har slutit avtal med Artdatabanken på SLU om datavärdskap 
för artdata. De data som omfattas är i första omgången fågel- och smågnagardata 
från nationell miljöövervakning och artdata från de gemensamma delprogram-
men. Dessutom omfattas basinventeringens artinventeringar, uppföljning av 
skyddade områden och artdata som samlas in inom Åtgärdsprogrammen. 

Artdatabanken kommer att ta kontakt med respektive projektledare. Artdata 
som redan ingår i andra, befintliga, datavärdskap berörs inte (marinbiologi hos 
SMHI, bottenfauna hos SLU/Vatten och Miljö, fisk hos Fiskeriverket). 

Maria Sjö • maria.sjo@naturvardsverket.se 

Bättre tillgång till data om kustfisk!
Även äldre data från provfisken längs våra kuster ska bli tillgängliga via webben. 
Datavärden Fiskeriverket har fått extra medel för att snabba på inladdning till 
kustdatabasen 

Flodpärlmusslor Foto: Länstyrelsen Västernorrland

Gräsiding - en slags sork. Foto: Jon Moen
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Från 2007 finns alla fiskdata tillgängliga, och man arbetar sig successivt igenom 
data från de olika nationella provfiskeområdena. Data för Kvädöfjärden (fångst, 
könsfördelning och individdata) 1987–2009 finns tillgängliga.
För mer information kontakta Fiskeriverkets Kustlaboratorium. 

Kerstin Söderberg • kerstin.soderberg@fiskeriverket.se

Har du synpunkter på datatillgängligheten?
Naturvårdsverket strävar efter att snabbt ge alla användare tillgång till data som 
samlas in inom miljöövervakningen och andra verksamheter. Därför etablerar vi 
datavärdskap. Arbetet är i ständig utveckling – och förbättringar behövs. Hör 
gärna av dig om du inte hittar det du söker eller vill bidra med goda idéer och 
förbättringsförslag!

Anders Foureaux • anders.foureaux@naturvardsverket.se  
Maria Sjö • maria.sjo@naturvardsverket.se

Aktuell rapport om kadmiumexponering hos kvinnor
Rapporten ”Kadmiumexponering och markör för njurpåverkan hos yngre och 
medelålders kvinnor i Västsverige 2008” som nyligen presenterades är en del av 
det program för hälsorelaterad miljöövervakning som pågått sen början av 
2000-talet.

Gerd Sällsten, adjungerad professor i Yrkes- och miljöhygien vid Arbets- och 
miljömedicin vid Göteborgs Universitet, har under många år arbetat med expone-
ringsvärdering och riskbedömning speciellt rörande metaller och luftföroreningar 
och är en av de ansvariga bakom den nu aktuella rapporten. 

Rapporten visar att framförallt äldre kvinnor utgör en riskgrupp.  Man får i 
sig kadmium genom föda och rökning. Kadmium lagras i kroppen och kan 
medföra skador på njurar och skelett och kanske också leda till diabetes och 
hjärt-kärlsjukdomar. Kvinnor i fertil ålder är en särskilt utsatt grupp med förhöjt 
upptag av kadmium vilket lagras i kroppen och gör att kvinnorna sedan som 
äldre  utgör en särskild riskgrupp.

För att se eventuella förändringar över tid följer man nu därför upp två 
åldersgrupper kvinnor  20–29 år och 50–59 år. 

Det som Gerd Sällsten tycker är intressant är att man i den senaste rapporten 
kan se en sänkning av kadmiumhalten i båda de aktuella åldersgrupperna men  
att detta måste utredas vidare. 

Nytt projekt om förekomst av miljögifter hos unga människor 
Ett annat aktuellt utvecklingsprojekt som Gerd Sällsten håller i gäller exponering 
för kadmium och andra miljögifter hos invandrargrupper. Dessa kan i vissa fall 
ha en något annorlunda kost och då kan det vara intressant att se hur det påver-
kar exponeringen. Projektet kommer bland annat att undersöka förekomsten av 
miljögifter hos unga män och kvinnor i invandrartäta områden. 

Gerd Sällsten
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Kvicksilver i hår
En rapport om mätning av kvicksilver i hår hos gravida kvinnor kom i slutet på 
förra året. Höga halter av metylkvicksilver hos gravida kvinnor kan skada fostret. 
I undersökningen fann man att hårhalterna hos kvinnorna i Göteborg var högre 
än halterna hos gravida i Lysekil. Gravida kvinnor över 30 år hade högre halter 
än gravida under trettio år. Gerd Sällsten konstaterar att vi vet inte orsaken till 
skillnaderna men att det visar att det är viktigt att fortsätta följa utvecklingen  
hos gravida kvinnor. 
Ytterligare ett uppdrag är det samordningsuppdrag av undersökningar om 
exponering för flyktiga organiska ämnen via luft som Göteborgs universitet har 
ansvar för.

Flera av de här frågorna kommer att tas upp och diskuteras på den workshop 
om hälsorelaterad miljöövervakning som ordnas i Göteborg den 14–15 september 
i år.

Gerd Sällsten • gerd.sallsten@amm.gu.se

För info och anmälan till workshopen i Göteborg 
Gunnel Garsell • gunnel.garsell@amm.gu.se

Britta Hedlund • britta.hedlund@naturvardsverket.se

Aktuella rapporter om kadmium och kvicksilver
• Länk till Naturvårdsverkets webbplats 

Årsrapporten 2009 ”Hälsorelaterad Miljöövervakning”
Livsstilen påverkar halten av bekämpningsmedel i kroppen
Om du dricker vin eller äter vindruvor, om du väljer ekologiska livsmedel eller om 
du spelar golf kan avspegla sig i halten av bekämpningsmedel i din urin. Att 
livsstilen påverkar hur mycket gifter du har i kroppen framgår av en av artiklarna 
i årsrapporten om hälsa från miljöövervakningsprogrammet Hälsorelaterad 
miljöövervakning. 

Det är främst genom födan, särskilt färska frukter och grönsaker, som vi får i 
oss bekämpningsmedel. I en undersökning från miljöövervakningen finns det 
signaler om skillnader i halter i urinen kopplade till bland annat årstid när 
provtagningen gjordes, kön, ålder och livsstilsfaktorer. Det kan vara livsstilsfak-
torer som konsumtion av vindruvor eller vin och ett fritidsintresse som golf. Att 
spela golf på en bana som nyligen besprutats med bekämpningsmedel avspeglar 
sig i urinproverna. 

PCB och DDT är förbjudna i Sverige sedan lång tid tillbaka. Ändå tycks 
halterna i urinen inte gå ner, visar en undersökning bland unga mönstrande män. 
Även andra ämnen som ftalaten DEHP studerades. Ftalater används som mjukgö-
rare i plast. De minskade koncentrationerna av metaboliter till DEHP, det vill 
säga ämnesomsättningsprodukter som utsöndras i urinen, avspeglar troligen att 
exponeringen minskat, eftersom användningen av ftalater i olika produkter ute i 
samhället avtar. Det finns dock andra ftalater som ersätter de tidigare använda 
mjukgörarna och som inte mätts i denna studie. Halterna av bromerade föreningar, 
som bland annat används som flamskyddsmedel, var dock låga i urinen.

Foto: Britta Hedlund

http://www.naturvardsverket.se/sv/Tillstandet-i-miljon/Utslappsdata/Utslapp-av-metaller-till-luft/
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Vissa cancerframkallande ämnen minskar
Under hösten 2008 mättes halten av cancerframkallande ämnen i tätortsluft i 
Malmö. Det var andra gången som mätningarna genomfördes; första gången var 
2003. Exponeringen för bensen hade minskat tydligt från 2003 till 2008, medan 
innehållet i luften av kvävedioxid var oförändrad. Detta är föroreningar som 
främst kommer från förbränning av fossila bränslen. Genom att mäta halten av 
kvicksilver i hår hos gravida kvinnor kan man följa trender över tiden. Varken i 
Uppsala, Göteborgs centrum eller Lysekil har halten av kvicksilver minskat 
mellan 2003 och 2008. Därför bör man fortsätta med dessa mätningar.

• Länk till Årsrapport 2009 Hälsorelaterad Miljöövervakning 
Mätningar av miljöns effekter på människors hälsa. 

Britta Hedlund • britta.hedlund@naturvardsverket.se

Vattendagarna i Bollnäs:
Tid för åtgärder – dags för handling!
Limnologmötet ”Vattendagarna 2009” i Bollnäs i december förra året hade temat 
”Tid för åtgärder – dags för handling”. Ämnet miljöövervakning kom upp ur 
flera aspekter. Åke Bengtsson, vattenvårdsdirektör i Bottenhavets distrikt, 
berättade om den praktiska nyttan med åtgärdsprogram. Han betonade särskilt 
nyttan med att nationell, regional och kommunal vattenövervakning samordnas, 
och att datahanteringen sker rationellt och användarvänligt. 

Lars Sonesten, institutionen för Vatten och miljö, SLU, visade hur miljööver-
vakningens flodmynningsprogram ger underlag till beräkning av kväve- och 
fosforflöde till havet. Han förklarade hur beräkningarna går till och vilken 
säkerhet det är på siffrorna. 

”Vattendagarna” ordnas årligen av Svenska Föreningen för Limnologi och 
2009 var Bollnäs kommun samarbetspartner för mötet. 

Ulrika Stensdotter Blomberg • ulrika.stensdotter@naturvardsverket.se

Gemensamma delprogram ger rejält uppsving för  
övervakning av grundvatten 
De gemensamma delprogrammen för miljöövervakning hos länen och nationellt 
har fått stort gensvar på länsstyrelserna. Grundvatten är ett område där gemen-
samma delprogram kommer att betyda ett rejält uppsving för övervakningen. 

Det kommer att ha stor betydelse för vattenförvaltningen, exempelvis kan 
förbättrad övervakning innebära säkrare statusklassning av grundvattenföre-
komster. Det finns nu en helt ny strategi för övervakning av mänsklig påverkan 
på grundvatten, antingen med inriktning mot jordbruk eller tätort. Dessutom 
planeras program för övervakning av grundvattennivåer och av saltvatteninträng-
ning i kustnära grundvattenmagasin. All miljöövervakning av grundvatten sker i 
nära samarbete med SGU (Sveriges Geologiska Undersökning). Grundvattenöver-
vakningen är av praktiska skäl uppdelad i två geografiska områden: norra 
respektive södra Sverige. 

Foto: Erik Fellenius

http://www.naturvardsverket.se/sv/Nedre-meny/Webbokhandeln/ISBN/8400/978-91-620-8420-2/
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Viktigt att använda rätt metod för miljöövervakning
Det är viktigt att miljöövervakningen görs kontrollerat och att standardmetoder 
används för att resultaten ska kunna tolkas rätt. Naturvårdsverket tar fram 
metoder (undersökningstyper) för att underlätta vid provtagning och metodval, 
och dessa undersökningstyper är de som ska användas om exempelvis regionala 
data ska kunna jämföras med data från den nationella miljöövervakningen. 
Undersökningstyperna ingår i ”Handledning för miljöövervakning” och kan 
laddas ner från miljöövervakningens sidor på Naturvårdsverkets webb. De 
revideras och uppdateras vid behov, därför är det viktigt att varje år kontrollera 
att man arbetar enligt den senaste versionen. Några av de undersökningstyper 
som senast reviderats är Växtplankton, Vattenkemi och Elfiske i vattendrag. 

Ulrika Stensdotter-Blomberg • ulrika.stensdotter@naturvardsverket.se
Anna Lena Carlsson • annalena.carlsson@naturvardsverket.se

AKTUELLT FRÅN NATURVÅRDSVERKET
Miljöövervakning i siffror
Naturvårdsverket har ansvaret för att samordna miljöövervakningen i Sverige 
och att driva och utveckla den nationella verksamheten. Uppgiften är att mäta 
och beskriva det generella tillståndet i miljön, värdera och följa upp förändring-
ar och identifiera hot samt analysera olika utsläppskällors påverkan. Miljööver-
vakningen ska också mäta nationell och internationell påverkan samt övergri-
pande följa upp effekter av åtgärder som genomförts.

Miljöövervakningen bedrivs inom tio programområden: Luft, Kust och hav, 
Sötvatten, Våtmark, Skog, Fjäll, Jordbruksmark, Hälsorelaterad miljöövervak-
ning, Miljögiftssamordning samt Landskap. Under år 2009 slöts 414 avtal för 
totalt 190,2 miljoner kronor dvs en ökning jämfört med året innan då antalet 
avtal var 338 för 183,5 miljoner kronor. De flesta avtal sluts med  
universitet/högskolor, länsstyrelser och andra myndigheter som SMHI,  
Fiskeriverket, SGU med flera samt i några fall med konsulter.

Mer information i Naturvårdsverkets årsredovisning 2009.

• Länk till Naturvårdsverket 

Sveriges förvaltningsplaner för vatten rapporteras till EU
Den 22 mars 2010 kommer förvaltningsplanerna för Sveriges vattendistrikt att 
rapporteras till EU. Att utarbeta förvaltningsplaner är ett viktigt steg i genom-
förandet av EU:s ramdirektiv för vatten och nu ska alla EU:s medlemsländer 
rapportera sina förvaltningsplaner. Naturvårdsverket ansvarar för den svenska 
rapporteringen som genomförs tillsammans med Vattenmyndigheterna, SMHI 
och SGU. 

Elisabet Göransson • elisabet.goransson@naturvardsverket.se 

http://www.naturvardsverket.se/sv/Nedre-meny/Webbokhandeln/ISBN/8400/978-91-620-8478-3/
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Hearing om fågeldöd och B-vitaminbrist
Det var i början av 2000-talet som det kom rapporter om fågeldöd från olika 
ställen i den svenska skärgården. Många trutar drabbades men också andra arter. 
Det är inte konstigt att fågeldöden har fått stor uppmärksamhet. Men hur 
omfattande är den och vad beror den på? Naturvårdsverket bjöd in forskare, 
länsstyrelser och ideella organisationer till en hearing i mitten av februari för att 
få en aktuell bild av läget.

– Det gav en mer nyanserad bild. Fågeldöden verkar inte vara något utbrett 
problem, det finns stora regionala skillnader. En hypotes är att det skulle bero på 
brist på B-vitaminet tiamin.

Hearingen gav även en del viktig information till miljöövervakningen. I 
nuvarande program är det glest med övervakning av fåglar i kustområden och det 
räcker inte till för att kunna se eventuella trender på grund av fågeldöden. Man 
kanske inte bara ska följa halter av kemikalier utan kanske också hälsostillstånd 
eller vitaminstatus hos vilda arter. 

Naturvårdsverkets forskningssekretariat  
Tove Hammarberg • tove.hammarberg@naturvardsverket.se

AKTUELLT INOM MILJÖÖVERVAKNINGEN
Lansering av Naturvårdsverkets geografiska portal
Användartester har genomförts under februari månad och vi tackar alla för 
synpunkter och goda förslag! Portalen ska nu justeras , innan den tas i drift 
senare i vår. Då kommer man att hitta pågående nationella undersökningar, 
rapporter samt kartskikt över tex skyddade områden. Innehållet kommer att 
byggas ut vartefter. 
Mer information kommer under våren. 

Maria Sjö • maria.sjo@naturvardsverket.se

Hur övervakar man landskap?
Institutionen för skoglig resurshushållning på SLU ordnar ett möte i Uppsala 
24–25 mars. Syftet med mötet är att länsstyrelsernas miljöövervakare och de som 
arbetar med NILS (Nationell Inventering av Landskapet i Sverige) ska nå en 
gemensam syn när det gäller regional landskapsövervakning.

• Länk till information om mötet 

Workshop om hälsorelaterad miljöövervakning 
Denna workshop kommer att äga rum i Göteborg den 14-15 september, se sida 6.

Anmälan till  
Gunnel Garsell • gunnel.garsell@amm.gu.se

http://nils.slu.se/
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nyheter miljöövervakning Nyhetsbrev från Naturvårdsverkets 
Miljöövervakning med aktuell information om miljötillståndet i Sverige. 
redaktör: Gunilla Törnquist-Hedström 
Kontakt: Yngve Brodin, yngve.brodin@naturvardsverket.se

www.naturvardsverket.se/ 
miljoovervakning

Miljöövervakningsdagarna 28–29 september
Länsstyrelsen i Västernorrland arrangerar 40-års jubilerande Miljöövervaknings-
dagar 2010. Konferensen kommer att hållas på Hotell Södra Berget, Sundsvall 
den 28–29 september Dagarna innehåller aktuell miljöövervakningsinformation, 
föredrag, posterutställning och exkursioner och givetvis trevlig middag. 
Exempel på programpunkter: 

Övervakningsprogrammet enligt vattenförvaltningsförordningen  • 
jämfört med den regionala miljöövervakningen 
Hur kommer miljöövervakningen att påverkas av den nya  • 
myndigheten för vatten och havsmiljö?
Kort presentation av olika delprogram.• 

Miljöövervakare i hela landet har i år möjlighet att skicka in önskemål på  
programpunkter.

Niklas Dahlström • niklas.dahlstrom@lansstyrelsen.se
Irene Hedlund • irene.hedlund@lansstyrelsen.

Foto: Hotell Södra Berget 

Om rabies bland svenska fladdermöss
Bland fladdermöss i Europa finns en form av rabies som mycket sällan smittar 
andra djur och människor. Nu har antikroppar mot så kallad europeisk fladder-
musrabies konstaterats även bland fladdermöss i Sverige, vilket tyder på att 
smittan finns även här och att detta behöver övervakas. Fyndet var väntat, 
eftersom sjukdomen finns så nära oss. 

• Länk till mer information.

Marie Nedinge • marie.nedinge@naturvardsverket.se

http://www.naturvardsverket.se/sv/Att-vara-ute-i-naturen/Du-djuren-och-vaxterna/Fladdermossen-i-Sverige/Om-rabies-bland-svenska-fladdermoss/

