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12. Våra insatser för
miljökvalitetsmålen
Detta kapitel innehåller ett urval av de insatser som under året bidragit till
arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen och generationsmålet.
Insatserna kan påverka flera av Sveriges miljömål samtidigt, men är sorterade
under det eller de miljömål vi bedömer som viktigast i förhållande till insatsen.
Aktiviteter vars effekt bidrar till flertalet eller samtliga miljökvalitetsmål har
lagts under generationsmålet.
GENERATIONSMÅLET OCH SAMTLIGA
MILJÖKVALITETSMÅL
Insats
• Levererat Årlig uppföljning 2015
• Upprättat en strategisk plan inför kommande
fördjupade utvärdering
• Arbetat med förslag till indikatorer för
generationsmålet och genomfört översyn
av indikatorer för miljökvalitetsmålen
• Samordnat myndigheternas uppföljning
av samt kommunikation om miljömålen
• Genomfört konkreta insatser med ledning
av Miljömålsrådets åtgärdslistor
• Utvecklat stöd via Plattformen för samhälls
ekonomisk analys inom miljömålssystemet
• Fördelat medel för regional miljömåls
uppföljning och samverkan med RUS
• Fördelat medel för strategiskt viktiga
styrmedelsanalyser och utvärderingar
• Påbörjat utveckling av ny miljömålsportal,
sverigesmiljömål.se
• Väglett och samordnat arbetet för
miljöledning i staten
• Stärkt miljöbalken som verktyg
i samhällsutvecklingen
• Stärkt vårt deltagande i prövning av
miljöfarliga verksamheter
• Genomfört den årliga uppföljningen
av miljötillsynen
• Utvecklat vägledningsarbetet med
fler vägledningar och webbinarier
• Utlyst forskningsprogram om tillämpning
och utveckling av miljölagstiftningen
• Förstärkt miljöinformationsarbetet och tagit
fram en myndighetsgemensam strategi för
hantering av miljödata
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• Levererat årlig redovisning av hur vi arbetar
för ökad service, minskad handläggningstid
och ökad förståelse för företagens villkor
• Utvecklat bilateralt samarbete med Sydafrika
avseende hållbar avfallshantering
• Gett Serbien stöd i förberedelserna för
kommande förhandlingar om EU-anslutning
• Utlyst forskningsmedel för syntesarbete om
förvaltning av ekosystem i ett föränderligt
klimat
• Samverkat i program om informations
försörjning enligt IED och arbetat med
att utveckla vägledning för IED
• Verkat för en högre miljöambition i arbetet
med IED genom att påverka BAT-slutsatser
och BREF-dokument
• Förberett vägledning och gett stöd vid
hantering av remissvar avseende ändringar
av miljöprövningsförordning
• Bidragit till att tydliggöra kopplingarna
mellan hälso- och miljöproblem via WHO:s
globala arbete
• Varit nationell hub för ett europeiskt
initiativ om hälsorelaterad miljöövervakning
och forskning
• Bidragit med underlag till Sveriges
genomförande av FN:s hållbarhetsmål,
Agenda 2030
• Förberett för tillämpning av EU:s förordning
om genomförande av Nagoyaprotokollet
(ABS-förordningen)
• Deltagit i ett nordiskt ekosystembedömnings
projekt som bidrar till den mellanstatliga
plattformen för biologisk mångfald och
ekosystemtjänster (IPBES)
• Arbetat med genomförande av uppdrag om
ökad kommunikation om ekosystemtjänster
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• Inlett bilateralt samarbete med Brasilien
om tillståndsprocesser, miljötillsyn och
avfallshantering
• Deltagit i utbildningsprogram för miljötjänstemän på central och delstatsnivå
i Indien
• Samarbetat bilateralt med Kina för att stärka
styrmedel för att minska miljöpåverkan från
punktkällor samt stödja genomförandet
av Montrealprotokollet och UNFCCC
• Inlett nya samarbetsprojekt med Ryssland
om vatten och marin miljö, naturvård och
biologisk mångfald, luft och klimat, miljöskydd och bästa tillgängliga teknik samt
avfallshantering

• Levererat rapportering av utsläpp till luft (IIR)
• Genomfört miljöövervakning av luftkvalitet
• Genomfört rapportering enligt luftdirektivet
• Genom ordförandeskap i LRTAP bidragit till
att ECE:s miljöministerkonferens i Batoumi
fokuserade på luftvårdsfrågor
• Lanserat en analys av effekter, kostnader,
åtgärdspotential avseende luftföroreningar
i Bryssel.

BARA NATURLIG FÖRSURNING
Insats

• Deltagit i arbetsgrupper under Arktiska rådet.

• Genomfört årlig uppföljning av miljö
kvalitetsmålet Bara naturlig försurning

BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN

• Bedrivit operativ tillsynen i form av att
granska företagens deklarerade utsläpp av
kväveoxid.

Insats
• Utvecklat kommunikationsarbetet angående
klimat och luft
• Utvecklat luft- och klimatstatistisk för
uppföljning av miljökvalitetsmålen
• Genomfört årlig uppföljning av miljökvalitets
målet Begränsad klimatpåverkan
• Levererat klimatrapportering (NIR
(UNFCCC)) och snabbstatistik
• Tagit fram analysunderlag avseende EU:s
ansvarsfördelning för klimatutsläpp 2030
• Hanterat ansökningar, beslutat om stöd och
kommunicerat information om Klimatklivet
till föreningar, kommuner och företag i hela
landet
• Genomfört handel med utsläppsrätter
• Deltagit i UNFCCC-arbetet och arbetat
med FN:s klimatkonvention
• Bidragit med expertstöd internationellt
klimatarbetet och CCAC/SLCP
• Samarbetat med andra myndigheter
vad gäller omställning till fossilfrihet
i transportsektorn

GIFTFRI MILJÖ
Insats
• Redovisat regeringsuppdraget om giftfria
och resurseffektiva kretslopp
• Genomfört löpande miljöövervakning och
screening av miljögifter
• Levererat rapportering av om avloppsrenings
verk klarar utsläppskraven i avloppsdirektivet
• Lämnat förslag på nya finansieringsformer
för efterbehandling av förorenade områden
• Fördelat bidrag för sanering av förorenad
mark
• Utvecklat vårt arbete med fördelning av
särskilt bidrag för sanering av förorenad
mark för bostadsbyggande
• Arbetat med ett särskilt teknikutvecklingsprojekt om nya metoder för sanering av
förorenad mark
• Arbetat med att uppdatera den svenska
planen för genomförandet av Stockholmskonventionen

• Analyserat torvutvinningens klimatoch miljöpåverkan.

• Bidragit till att genomföra EU-strategin
för Östersjöregionen och samordnat policyområdet farliga ämnen

FRISK LUFT

• Tillsammans med Kemikalieinspektionen
tagit fram en vägledning för ökad och säker
materialåtervinning.

Insats
• Genomfört årlig uppföljning av miljökvalitets
målet Frisk luft och etappmålen inom luftområdet
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SKYDDANDE OZONSKIKT

ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP

Insats

Insats

• Genomfört årlig uppföljning av miljö
kvalitetsmålet Skyddande ozonskikt

• Fortsatt samverkan runt åtgärdsprogram
för hotade arter

• Levererat årlig rapportering till
Ozonsekretariatet

• Levererat Naturvårdsverkets bidrag till
Strategi för odlingslandskapet.

• Väglett om identifiering och hantering av
CFC-haltigt byggisolermaterial.

LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG
Insats
• Levererat regeringsuppdraget om förekomst
av högfluorerade ämnen (PFAS) och växtskyddsmedel i våra vatten
• Deltagit i tillståndsprövning av massaoch pappersindustri
• Genomfört regeringsuppdraget om jakt
på allmänt vatten.

STORSLAGEN FJÄLLMILJÖ
Insats
• Genomfört årlig uppföljning av miljö
kvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö
• Deltagit i tillståndsprövning av vindkraft
• Redovisat uppdrag att förbereda för ett
genomförande av ett lavinprognosprogram
för den svenska fjällkedjan.

GOD BEBYGGD MILJÖ
Insats

HAV I BALANS SAMT LEVANDE
KUST OCH SKÄRGÅRD

• Genomfört regeringsuppdraget om stöd
för spetstekniker och avancerade systemlösningar för hållbar stadsutveckling

• Arbetat med uppdrag om att kartlägga
källor till mikroplaster i havet

• Deltagit i regeringsuppdraget Plattform för
hållbara städer och tagit fram en strategi
för vårt arbete

• Deltagit i HaV:s arbete med åtgärdsprogram
för havsmiljön enligt havsmiljödirektivet.

• Tagit fram en strategi för vårt arbete
med infrastruktur och transportfrågor

Insats

• Tagit fram en strategi för vårt arbete
med samhällsplanering

MYLLRANDE VÅTMARKER
Insats
• Genomfört årlig uppföljning av miljö
kvalitetsmålet Myllrande våtmarker.

LEVANDE SKOGAR
Insats
• Betalat ut markersättningar genom beslut
om intrångsersättningar och upprättande av
avtal om köp eller byte av mark
• Ny vägledning för markåtkomstbidrag till
kommuner för skydd av värdefull natur har
tagits fram
• Upprättat nytt avtal för värderare och
förhandlare, för att klara genomförandet
av områdesskyddsprocessen
• Upprättat nytt avtal om arbete med
gränsmarkering
• Genomfört en större naturvårdskonferens,
Mötesplats skyddad natur, med över
550 deltagare.
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• Gett stöd i förhandlingarna om EU:s
paket för cirkulär ekonomi
• Lämnat förslag till regeringen om genomförandet av systemen med producentansvar
• Lämnat förslag till regeringen om hur hanteringen av textilier kan göras mer hållbar
• Levererat förslag till regeringen om
förbättrad avfallsstatistik och spårbarhet
av farligt avfall
• Lämnat förslag till regeringen på
åtgärder för att minska förbrukningen
av plastbärkassar
• Lämnat förslag till regeringen på förbättringar av nuvarande system för hantering
av nedskräpning
• Redovisat regeringsuppdraget för att
minska matsvinnet
• Tagit fram förslag till reviderade föreskrifter
och vägledning om innehållet i en kommunal
plan för avfallsförebyggande och hållbar
avfallshantering, samt för länsstyrelsens
sammanställning
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• Gett stöd till utredningen om styrmedel för
att förebygga uppkomst av avfall i syfte att
främja en cirkulär ekonomi

• Upprättat nytt avtal för värderare och
förhandlare för att klara genomförandet
av områdesskyddsprocessen

• Bedrivit operativ tillsyn enligt producent
ansvarsbestämmelserna för elutrustning
och batterier

• Väglett länsstyrelserna i processen att bilda
naturreservat utifrån fastställda vägledningar

• Utvecklat vårt tillsynsansvar för producent
ansvarsbestämmelserna för förpackningar
och returpapper
• Gett tillstånd till gränsöverskridande transporter av avfall
• Genomfört projekt avseende läkemedel och
hållbar upphandling inom ramen för 10YFP
• Levererat avfallsrapportering för 2016
• Färdigställt vägledning om buller från
vägar och spår
• Påbörjat forskning om samhällsplanering
för minskad miljöpåverkan
• Beslutat om och fördelning av bidrag till
lokala naturvårdssatsningar (LONA)
• Arbetat med nationell samordning av
myndigheternas bullerarbete.

ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV
Insats
• Genomfört årlig uppföljning av miljökvalitets
målet Ett rikt växt- och djurliv
• Samordnat uppföljning av friluftsmålen
• Fördelat 1:3-anslaget och viltskadeanslaget
och väglett om åtgärder
• Genomfört av konferensen Skogens guld
om viltets värden

• Genom 1:3-anslaget bidragit till att prioriterade insatser för skötsel av naturtyper
och livsmiljöer i skyddade områden samt
prioriterade insatser för tillgänglighet och
friluftsliv genomförts
• Finansierat åtgärder för eftersatt underhåll
på Naturvårdsverkets fastigheter
• Medfinansierat LIFE+ projekt
• Deltagit i arbetsgruppen CAFF, IPBS, Nordiskt
ekosystembedömningsprojekt och CGBN
• Deltagit i förhandlingar under konventionen
om biologisk mångfald
• Bidragit till att stärka kopplingen mellan
Agenda 2030 och de internationella processer vi är aktiva inom exempelvis konventionen för biologisk mångfald, CBD och CITES
• Förvaltning av skyddade områden inom
Barentssamarbetet, BPAN
• Genomfört regeringsuppdrag om grön infrastruktur och koordinerat länsstyrelsernas
arbete med att ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur
• Samverkat med andra myndigheter och
berörda intressenter i genomförandearbetet
som följer av den nya EU-förordningen om
invasiva främmande arter
• Remitterat ett förslag till uppdaterad handbok
för Natura 2000

• Genomfört strategi för svensk viltförvaltning

• Genom ny handbok väglett om ekologisk
kompensation

• Ansvarat för extern samordning av vilt och
jaktfrågor

• Remitterat ett förslag till ny vägledning för
förvaltning av skyddade områden

• Bidragit till genomförande av rovdjurs
inventeringar

• Kommunicerat resultatet av våra insatser
för naturvård och friluftsliv

• Genomfört utredning om statligt jaktkort
och förstudie om databas med jaktbeslut
samt förstudie om hur vi kan höja kvaliteten
i jägarexamens teoriprov

• Genomfört Tankesmedja för friluftsliv 2016

• Förberett införandet av viltförvaltnings
strategiskt råd
• Arbetat med att beskriva förutsättningarna
för jakt och viltturism i skyddade områden
• Säkerställt mark för skydd genom att fördela
anslaget Skydd av värdefull natur med vägledning till länen, värdera mark, förhandla
och genomföra markköp och markbyten
• Stärkt länsstyrelsernas kapacitet att handlägga områdesskyddsärenden, så att objekt
där ersättning betalats ut får beslut om
områdesskydd

• Fortsatt utvecklingen av verksamheten på
naturum samt riksintressen för friluftslivet
• Lett arbetet med att skapat förutsättningar
för uppdaterad nationell marktäckedata
• Genomfört löpande miljöövervakning för
kunskaper som stöd för hållbart nyttjande
och bevarande av den biologiska mångfalden
• Lämnat förslag till regeringen på tre nya
marina Natura 2000-områden och två
utökningar av markyta
• Tillsammans med Skogsstyrelsen och i
samverkan med länsstyrelserna tagit fram
gemensamma riktlinjer för handläggning av
ärenden där fridlysta arter berörs av skogsbruksåtgärder.
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