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Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. 
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Yttrande över Åtgärdsprogram för havsmiljön 

 

Skogsindustrierna tackar för inbjudan att inkomma med yttrande över åtgärder för 

havsmiljön. Skogsindustrins påverkan på hav är det främst från verksamheter på land 

vilket hanteras inom vattenförvaltningens åtgärdsprogram.  

Skogsindustrin berörs av åtgärdsprogrammet för havsmiljön (ÅPH) 16: 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. Ansvarig myndighet är Naturvårdsverket 

och åtgärden kommer fortsatt att genomföras efter 2021 då åtgärden påbörjats men 

genomförd till mindre än hälften.  

Vi delar bedömningen om att ÅPH 16 behöver fortsätta. Före eventuell sanering av 

sediment måste en bedömning av åtgärden göras. Sediment som är stabila bör i många 

fall lämnas orörda men de behöver förstås övervakas. IVL lade hösten 2020 fram en 

rapport där de redovisade en kontrollmetod där fisk strukturerat kontrolleras och man 

får en bild av hur eventuella ämnen tas upp av recipienten. De redovisade även data 

över utvecklingen i recipienter med förorenade sediment ser ut. I de flesta fall kan man 

se en återhämtning vilket är mycket positivt.  

http://www.skogsindustrierna.se/


 

  

 

 

  
 

Kontrollprogram för fibersedimenten kan i många fall förbättras genom att gå över till 

IVLs föreslagna metodik. Då denna metodik utan att riskera röra sedimenten ger en bild 

av hur tillståndet i recipienten verkligen är.  

Skogsindustrin ser behov av att etablera fiskundersökningar med föreslagen metodik 

som metod för kontroll och övervakning av förorenade områden i allmänhet. 

Skogsindustrin anser att det bör undersökas om Naturvårdsverkets Allmänna Råd om 

Vattenrecipientkontroll vid skogsindustrier, 1994:2, behöver revideras vad avser 

fiskhälsoundersökningar utanför skogsindustrier så att de på ett kostnadseffektivt sätt 

adresserar dagens utsläpps- och effektbild och blir ett användbart verktyg för 

miljökontroll och tillståndsprövning. För att detta ska bli bra behöver både 

verksamhetsutövare och centrala och regionala myndigheter vara engagerade. 

 

Kontrollprogram för fibersediment – bedömning av miljöpåverkan genom fiskundersökningar, M. 

Karlsson, H. Waldetoft, J Hållén, IVL på uppdrag av SSVL och SIVL, 2020 
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