Kap. 4.5 Naturvård - kulturlandskap

Hela Klarälvdalen inom kommunens gränser utgör riksintresse enligt Naturresurslagen.

Kulturlandskapet
befolkningen började odla upp ännu mer svårbearbetad odlingsmark.

Landet vi brukar

F

ram till 1800-talets mitt var
befolkningsmängden liksom jord- och
skogsbruket i Sverige relativt konstant. Då
skedde emellertid en kraftig befolkningstillväxt i
hela Norden. Esaias Tegnér beskrev den som
en effekt av ”freden, vaccinet och potätera”. Den
snabba befolkningsökningen ledde till nyodling
allt längre upp på sydsvenska höglandet och i
norra Sverige. Där fanns vidsträckta skogar och
myrar som dittills utnyttjats ganska obetydligt.
Dessutom intensifierades jordbruket på många
håll genom att ängar och betesmarker lades under plogen och omvandlades till åker. Regleringar
av sjöar förekom också ganska allmänt med
samma avsikt.

Massaindustrier växte upp på flera håll, bl.a.
i Bada och Torsby. Sågade varor efterfrågades
både inom landet och för export, och vi fick
Notnäs Ångsåg i Torsby.

Historiska vingslag
Notnäs Ångsåg med anor från 1800-talet, drevs
mot slutet av århundradet av Karl Olof Boman,
Torsby. Ytterligare ett sågverk, som ägdes av
norrmän, har funnits på Notnäsholmen.
Sågen hade två ångmaskiner som var sammankopplade och drev en gemensam huvudaxel.
Denna huvudaxel var förbunden med de olika
maskinerna via ett otal remtransmissioner. Virket kom till sågen som hela stamlängder med häst
eller på flottled, kapades och sågades i två sågramar för att sedan kantas i kantverk. Vidareförädling av det sågade virket skedde redan på
1800-talet, då hyvlade trävaror som golvträ,
paneler och lister framställdes i ett hyvleri.

I Nordvärmland hade redan tidigare en avsevärd förändring i markanvändningen skett genom invandringen från Finland som började redan i slutet av 1500-talet. Finnarna blev med sitt
svedjeodlande anvisade marker långt från
dalgångarnas jordbruksmarker. Befolkningsökningen innebar emellertid att även den svenska
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Skogen - vildmarken,
vår viktigaste naturtyp

Det mesta av de färdiga trävarorna såldes på
orten, men man kan i Ångbåtsbolaget Haralds
fraktjournal från 1890-talet se att redan då gick
enstaka laster till Karlstad och Göteborg. Även
export till Kristiania och Fredrikstad förekom.

S

kogen är den dominerande landskapstypen i Värmland. Av länets totala landareal utgörs ca 75 % av skogsmark. Praktiskt taget all skogsmark utnyttjas för skogsbruk, och
endast 0,2 % av den produktiva arealen är skyddad enligt naturvårdslagen.

Vid sidan om sågverket hade man en annan viktig verksamhetsgren, nämligen kolning. Dessutom
bedrevs jordbruk. Arbetet vid sågen drevs säsongsvis, så arbetarna fick växla mellan skogsarbete, sågning, brädgården samt kolning och
jordbruk. Förtjänsten för en sågverksarbetare var
i början av 1900-talet mellan 2 kr och 2,75 kr
per dag. Källa: Torsby förr och nu, 1979 VI

Efter flera decennier av ökande konsumtion
av mark för vägar och byggnation finns nästan
inga väglösa vildmarksområden. Skogsbrukets
mål är att det inte skall vara mer än 400 - 500
meter till närmaste skogsbilväg. Flera kommuner anser att strandskyddets bestämmelser är för
omfattande och verkar för ökad byggnation i
strandnära miljöer. Buller i naturen är ett ökande
problem för dem som söker rofylld rekreation i
skog och mark. Allt fler använder motordrivna
redskap i sitt friluftsliv. Det blir allt svårare att
finna områden där endast naturens ljud härskar.
Vildmark och tillgängliga stränder är två av länets viktigaste naturresurser när det gäller att
locka hit besökare - och nya invånare.

Problembeskrivning

Jordbruket i förändringens
tidevarv

P

å många håll i landet blev jordbruket
det dominerande inslaget i landskapet.
Nordvärmland med sina stora skogsmarker och
sett till helheten glesa befolkning (även om vissa
socknar före utvandringen till Amerika hade höga
befolkningstal), kom aldrig att utvecklas på
samma sätt. I stället har Nordvärmland präglats
av en blandad landskapsbild, där åker, äng och
betesmark blandats med skogspartier.
Det stora inslaget av sjöar och vattendrag
har gett våra bygder ett mycket positivt helhetsintryck, en landskapsbild som länge lockat turister och naturälskare. Det har också fått
landskapsinspirerade kulturyttringar inom konst
och poesi att blomma.
Ett led i omvandlingen av jordbruket, som
drabbat Värmland i hög grad, är att de ogödslade
ängs- och hagmarkerna nu inte upptar mer än en
bråkdel av sin forna areal. Denna landskapstyp,
som på många sätt präglat Värmland, är nästan
borta. Av de 48.000 hektar ängs- och hagmark
som fanns i länet I927, återstår högst 2000 hektar, eller ca 4%.

Skogen bjuder ofta på enastående naturbilder
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Av Värmlands totala yta utgör länets sjöar
och vattendrag knappt 10 %. Bara Kronobergs
län och Östergötland har större andel vatten.
Vattnen har i mycket stor utsträckning exploaterats för kraftändamål och flottningsverksamhet.
Kraftverksdammar, vattenregleringar och flottning har successivt och omfattande förändrat
livsmiljöerna i vattensystemen under århundraden. Fritt strömmande och opåverkade vattendrag, forsar och fall är numera sällsyntheter i länet. Regleringsdammar utgör i de allra flesta fall
definitiva hinder för vandrande fiskarter och andra vattenlevande organismer.

Myren - exploateringen
lät vänta på sig

M

edan omgivande marker efterhand
togs i bruk för odling eller skogsbruk,
förblev många av myrarna näst intill orörda under tusentals år.
Kärren, de myrar som tillförs vatten inte bara
via nederbörden utan också från omgivande fastmarker, kan vara mycket näringsrika. Vegetationen av gräs, starr, örter och fräkenväxter
kunde regelbundet bärgas och torkas till hö. I
landets norra delar var kärrmarkerna nästan en
förutsättning för jordbruk. Innan teknik för gruvbrytning utvecklats, var myrmalmen också en
viktig och eftertraktad produkt. På myrarna fanns
också bären, främst hjortron och tranbär, men i
myrkanterna också blåbär.

Riksintresse och riksobjekt

N

aturresurslagen (NRL) anger att områden med betydande nationella värden för naturvård respektive friluftsliv skall klassas som riksintressanta. Dessa områden ska
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
natur- eller kulturmiljön. Områdena i fråga kan
redan vara skyddade av naturvårdslagen (NVL),
som naturreservat, naturvårdsområde och/eller
nationalpark. Naturvårdsverket (SNV) avgör
vilka områden som är riksintressanta, och vilka
sedan för enkelhetens skull brukar kallas för riksobjekt. Ytterligare två skyddsformer är naturminnen och djurskyddsområden.

Till mossarna, den typ av myr som i dag dominerar i de sydligaste delarna av landet, når
däremot vatten och näring bara via atmosfären.
De är därför i sitt naturliga tillstånd mycket
näringsfattiga och domineras av vitmossor. I torkat tillstånd utnyttjades torv som bränsle eller som
strö i ladugårdar. Under senare delen av 1800talet och början av 1900-talet, dikades en stor
del av södra Sveriges myrmarker och lades under plogen. I Skåne och Mälardalen är mer än
90 % av de ursprungliga myr- och våtmarkerna
borta. Liknande förhållanden råder i stora delar
av övriga Norden och Europa. De återstående
myrmarkerna är därför av stort värde ur biologisk likaväl som landskapskulturell synpunkt.
De levande vattnens land

V

år tidigare landshövding och författare Rolf Edberg, har i flera böcker
mycket kärleksfullt beskrivit landskapet Värmland och dess vatten. Han har också beskrivit
de hot mot naturlandskapet som vattenbruket
utgör.
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Hur står det till i Torsby?

Vad har gjorts?

Stora områden med
riksintresse

M

ånga krafter samverkar för att det
gamla kulturlandskapet skall bestå.
Hembygdsföreningar, fiskevårdsföreningar och
Naturskyddsföreningen har tillsammans med
kommun och länsstyrelse bedrivit ett framgångsrikt arbete för bevarande och öppethållande av
gamla finngårdar. Länsstyrelsen har i mån av ekonomiskt utrymme köpt in marker för naturskyddsområden.

F

ryksdalen samt hela Klarälvdalen
inom kommunens gränser utgör riksintresse enligt naturresurslagen, eller är sådana områden som prioriteras ur bevarandesynpunkt, t
ex finnbygden. Här är det speciellt viktigt att bedriva en aktiv landskapsvård.
Utöver dessa speciellt angivna områden är
det också intressant att bevara det öppna landskapet vid vägar, invid bebyggelse och vid landskapets märkespunkter. För turism och friluftsliv
är tillgång till stränder av stor betydelse. Skogsägarna har särskilda åtaganden om aktsamhet utmed stränder.

Områden av riksintresse
för naturvård
¨
¨
¨
¨

I den nationella myrskyddsplanen finns 26
myrmarksobjekten i länet, varav nio i Torsby
kommun.
Total
areal

V tmark

P ggon tto
M rramyren
V stersj n
Horsstomyren
Holmbergsmyren
Myrar p Ivana
K larna
¯ skakak len
Noppimyrarna
och Danshallsmyrarna

411
1935
1718
76

328
1253
1163
59

0
12
95
4

83
670
460
13

344
7
3284
1309

37
6
1823
831

0
0
136
28

307
1
1325
450

501

252

2

247

Summa

9585

5752

277

3556

Namn

Gravbäcken och Gartosofta. Flora.
Rattsjön. Fauna och sjö.
Fäbacken. Kulturmark
Nyckelvattnet. Fauna, flora, kulturmark,
sjö-och skogslandskap.

Källa: Rapport 3771 från Svenska Naturvårdsverket.

Fast
Vatten mark

Områden av riksintresse
för kulturminnesvård
Här kan nämnas Likenäs och Transtrand
med sin rika fornlämningsmiljö, bl a fångstgropar, samt Kvarntorp-Ritamäki och Johola som
finnbosättningar och odlingslandskap.
Källa: Länsstyrelsen 1988:11

En utarmning av naturen och kulturlandskapet bryter mot bl a det tredje kretsloppsvillkoret - att det måste finnas utrymme för
biologisk mångfald.

Anm: Arealer i hektar
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Naturreservat i Torsby kommun
Fänstjärnsskogen, nordost om Stöllet. Detta
område räknas till av de mest värdefulla naturskogsområdena i hela Mellansverige. Totalt 92
hektar, varav 63 barrskog (produktiv), myrmark
28 och vatten 2 hektar.

Rännberget. Detta 521 meter höga hyperitberg
nordväst om Torsby löper som en lång rygg i
nordsydlig riktning. Det är känt för sin rika flora,
men det finns också flera svampar med högt
skyddsvärde och en rik insektsfauna.

Höljberget med sin taijgaskog och många hotade arter var tidigare inte uppmärksammat utan
räddades undan avverkning 1994-95. Skogsbeståndet omfattar ca 90 hektar.

Gultberget, även detta ett hyperitberg, är ett
eldorado för svampar, har ett rikt fågelliv och
har en fjärilsfauna av det ovanligare slaget.
Hovfjället, med sina 542 meter över havet, bjuder på både intressant natur och rikt friluftsliv i
form av vandringsleder, skidspår och slalombackar.

Brånberget, ca 7 km nordost om Höljes, är ett
stort reservat på sammanlagt 316 hektar. Högsta toppen är belägen på 690,8 meter över havet. Detta ger en landskapsbild av förfjällsterräng.
Bergets västra del har brunnit och huggits flera
gånger. Vid inventering har ett 180-tal olika
mossor och 150 lavar påträffats.

Naturreservatet Ritamäki, är länets bäst bevarade finngård från 1600-talets början, med
slåtterflora med stor biologisk mångfald och typiska slåtterväxter som fältgentiana, höskallra,
ormrot och darrgräs. Totalt 18 hektar, varav 10
blandskog (produktiv) och skoglös äng 8 hektar.

Ivana norr om Bjurberget är en brandrefugie,
vilket innebär att området inte brunnit på mycket
lång tid. Ivana har ett av landets största bestånd
av långskägglav, och dessutom ett flertal
utrotningshotade mossor och svampar. Typiska
norrlandsfåglar häckar i det förfjällsliknande landskapet.

Abbortjärnsberg. Finntorp från mitten av 1600talet med bl a välhävdad ängsflora.
Naturvårdsföreningen Fältbiologerna köpte under 1997 ett 20 hektar stort naturskogsområde
vid Lisselberget.

Titjärnsskogen, på Klarälvens västra dalsluttning, bildar en mosaik av tall,- gran-och
myrlandskap. De äldsta furorna är över 300 år.
Förekomsten av mård och tjäder är stor, och
området hyser tillfälliga häckningsfåglar som tretåig hackspett, gråspett och hökuggla.

Källa: Rapport 3771 från Svenska Naturvårdsverket.
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Nationella och övergripande regionala mål
! Nyttjandet av marken och vattnet skall ka-

! Åkermarken bör så långt möjligt bibehållas
som en betydelsefull produktionsresurs. Den
långsiktiga produktionsförmågan hos
jordbruksmark som används för livsmedelsoch biobränsleproduktion skall bibehållas.
Brukningsvärd jordbruksmark som tas ur livsmedelsproduktion bör användas så, att framtida återgång till livsmedelsproduktion är möjlig, eller för att återskapa naturtyper som försvunnit på grund av uppodlingen.

rakteriseras av långsiktig hushållning och ske
på ett sådant sätt som möjliggör att en rik
variation av naturtyper, biotoper och arter kan
bibehållas och att naturligt förekommande
arter kan fortleva under naturliga betingelser
och i livskraftiga bestånd (Prop 90/91 s.35,17).
! De areella näringarnas metoder i markanvändningen måste anpassas så att ekologiska funktioner i vid mening kan vidmakthållas.

! Jordbruksmark får inte tillföras föroreningar
eller behandlas på ett sådant sätt att viktiga
markprocesser blir allvarligt störda.

! Representativa områden för alla förekommande naturtyper skall bevaras.
Skyddet av naturskogar skall prioriteras.

! Miljömålet i den nya livsmedelspolitiken är att
slå vakt om ett rikt och varierat odlingslandskap och att minimera jordbrukets miljöbelastning på grund av växtnäringsläckage
och användning av bekämpningsmedel. Det
är viktigt att odlingslandskapets natur- och
kulturmiljövärden bevaras. Ett rikt och varierat landskap är av central betydelse för flora,
fauna och för att stärka den genetiska mångfalden. Jordbruket skall beakta behovet av
en god miljö och en långsiktig hushållning med
naturresurserna.

! Kunskaperna om växt- och djurliv och värdefulla naturtyper i länet skall väsentligt förbättras. Länsstyrelsen har tillsammans med
de areella näringarna ansvaret för denna
kunskapsuppbyggnad.
! Skogsbruket ska bedrivas så att skogsmarkens långsiktiga produktionsförmåga upprätthålls och så att natur och naturtyper skyddas.
! Torrläggning av länets sumpskogar skall upphöra. Länets mest värdefulla våtmarker skall
skyddas mot ingrepp med stöd av naturvårdslagen.

! Nationellt skyddsvärda odlingslandskap skall
i länet så långt möjligt bevaras öppna och levande i enlighet med beslutade bevarandeoch åtgärdsprogram för odlingslandskapet.

! Plantering av främmande trädslag begränsas.
! Utbyggnaden av skogsbilvägnätet begränsas
i förhållande till nuvarande planer.

! Ett urval av representativa, välbevarade miljöer från olika tiders markanvändning och levnadsförhållanden skall bevaras.

! Skogsbruket skall utveckla alternativa
brukningsmetoder som självföryngring, plockhuggning och blädning för att bevara naturvärden i sumpskogar, raviner och andra miljöer.

! Skötsellagen skall tillämpas på ett sådant sätt
att kvarvarande restbiotoper som öppna diken, stenmurar, bryn och åkerholmar bevaras.

! Skogsbrukets hänsyn till kulturlämningar i
skogen måste förbättras.

! Skogsplantering på åkermark skall i huvudsak ske med lövträd.

! Andelen grova lövträd och gamla, döda och
förmultnade träd, liksom trädslagsvariationen,
lövskogsarealen och den allmänna variationen måste öka i produktionsskogen.

! Den nuvarande restriktiva tillämpningen av
strandskyddet i fråga om bebyggelse ska i
allt väsentligt ligga fast.
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Regionala miljömål för Värmland
! Områden som Klarälvdalen, Brattforsheden, Gräsmarksdeltat och Sörmon, vilka
är riksobjekt p.g.a. sina kvartärgeologiska
värden, skall skyddas med hjälp av
naturvårdslagstiftningen mot ingrepp i
form av täkter.

! Mark- och vattenområden med särskilda

naturvärden, dokumenterade i naturinventeringar eller naturvårdsplaner, och ekologiskt särskilt känsliga områden i kommunernas översiktsplaner skall generellt undantas från exploatering.

Kvalitets- och resultatmål för Värmlands län
!

Fem procent, ca 65.000 hektar, av länets produktiva skogsmark bör skyddas mot normalt
skogsbruk senast år 2020. Den skyddade
arealen kan bestå av helt fridlysta områden,
men också av skogar som brukas med metoder som tar särskild hänsyn till artbevarandet.
Detta utgör minimikrav vid bevarande av biologisk mångfald, som förutsätter att naturvårdshänsyn i skogsbruket snabbt och avsevärt förbättras.

!

Nödvändig variation och dynamik i skog kan
uppnås genom en kombination av helt fridlysta bestånd, omgivna av områden med ett
anpassat skogsbruk med bl a inslag av bränder. Länsstyrelsen utpekar i samråd med
Skogsvårdsstyrelsen dessa kärnområden, som
kan utgöras av länets naturskogsrester (ca
5000 hektar). Skyddet av dessa är naturvårdens viktigaste uppgifter under de närmaste
åren.

!

! På all naturlig fodermark, samt annan odlingsmark i områden med nationellt skyddsvärda
odlingslandskap, skall hävden säkras i första
hand med skötselavtal och i vissa fall
reservatsbildning. Av dessa marker skall
1.500 hektar (naturligt gräsbärande mark)
vara hävdad i länet före år 2000. På längre
sikt (2020) skall 2.500 hektar vara i kontinuerlig hävd.
! Nationellt skyddsvärda odlingslandskap i länet skall så långt det är möjligt bevaras öppna
och levande i enlighet med beslutade bevarande- och åtgärdsprogram för odlingslandskapet.

! Ett urval av representativa, välbevarade miljöer från olika tiders markanvändning och levnadsförhållanden skall bevaras.
! Skogsplantering på naturliga fodermarker och
andra odlingsmarker med mycket höga naturvärden skall inte förekomma i länet.

Av länets skogsmark skall 0,3 % (ca. 4000
hektar) vara avsatt som naturreservat före
år 2000. Detta utgör huvudparten av länets
mest värdefulla skogsområden, dvs naturskogsrester.

!

Länets värdefullaste myrmarker, ca 25
stycken, skall skyddas, i första hand som naturreservat

!

Övriga våtmarker skall lämnas i huvudsak
orörda. Endast i undantagsfall får markavvattningar ske för att omföra tidigare
odikade områden till ”produktiv skogsmark”.

! Bevarandeprogrammet för odlingslandskapet
utges i serien ”Ditt Värmland”.
! Ökad information till länets jordbrukare om
skötsellagens hänsynsregler och de naturvärden som är förknippade med odlingsmarken,
bland annat via lantbruksenhetens informationsblad.
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Mål för Torsby kommun
Torsby kommun ansluter sig till de nationella och regionala målen samt verkar för att
!

!

!

Den nya skogsvårdsplan som utarbetas för kommunägd skogsmark skall
tillgodose länets kvalitets- och resultatmål.
Inleda förhandlingar med övriga parter, Skogsvårdsstyrelsen, Kyrkan,
Stora Skog och Skogsägarna. Förhandlingarnas mål skall vara att uppnå
länets kvalitets-och resultatmål inom
hela kommunen.
Anhålla om permutation av nuvarande
fonder inom jordbruk för att stödja bibehållande av öppna odlingsmarker, värdefulla småbiotoper i jordbruksmark
samt KRAV-odling. (förslag tidigare utarbetat av kommunen med namnet
Torsby kommuns allmänna stiftelse).
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!

Öka informationen om dessa frågor.

!

Miljökonsekvensbeskrivning skall
upprättas inför varje större arbetsföretag (egen verksamhet samt i översiktsplanen).

!

Länsstyrelsens riktlinjer för strandskydd ska följas och bebyggelsefrågor
ska lösas inom dessa ramar.

!

Naturvårdens och kulturlandskapets
förutsättningar i kommunen ska behandlas i översiktsplanen.

Kap. 4.6 Varor, produkter och avfall

Avfallsupplaget på Prästtjärnsberg, Torsby

Problembeskrivning

Det finns åtminstone fyra skäl för detta:
·

Produkter blir miljöproblem

·

I

dagens konsumtionssamhälle finns
mängder av mer eller mindre nödvändiga
produkter, som på olika sätt skapar miljöproblem. Vid tillverkning förbrukas råvaror och energi med föroreningar som biprodukter och ut ur
fabriksportarna förs de färdiga produkterna. Så
småningom är dessa produkter förbrukade. En
del hamnar i avloppet, andra blir till avfall och
hamnar på avfallsanläggningarna. Därifrån sprids
ämnen via luft, lakvatten, fåglar och djur. Även
vid transporter av produkter och avfall förbrukas energi och produceras föroreningar.

·
·

själva materialet är miljöfarligt (kvicksilver,
PCB, kadmium mm)
framställningen av materialet är miljöfarligt
och/eller resursslukande (aluminium, PVC,
kvävegödselmedel)
materialet är baserat på knappa resurser (fosfor, olja)
det krävs energi för att hålla flödena i gång

Dessutom befaras gårdagens och dagens
varu-och kemikalieflöden utgöra en miljörisk i
framtiden. Det finns en försening i läckaget av de
material vi använder som kan exemplifieras med
kvicksilverflödet. Det svenska samhället tillförs
ungefär fem gånger mer kvicksilver i olika produkter än vad som kommer ut genom skorstenar och avloppsrör. Det kvicksilver som hamnar
i produkterna kommer att diffust spridas ut i samhället.

I takt med att utsläpp från punktkällor minskat och nya miljöproblem definierats, har det blivit allt mer uppenbart att materialflödet i samhället måste minska.

Kvicksilveranvändningen i Sverige ska upphöra år 2000 enligt riksdagsbeslut. Uppgiften blir
då att få bort det kvicksilver som genom diffus
spridning hamnat i kretsloppet. Andra exempel
på diffus spridning är metalläckage från lyktstolpar, metalltak och vägräcken.
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Dagens hantering av produkter och avfall bryter mot flera kretsloppsvillkor, bl.a. det första
då vi förbrukar lagerresurser och det fjärde då
vi sprider så mycket i naturen att det inte hinner tas om hand.

Hur står det till i Torsby?

I

Torsby kommun har en ny avfallsplan
antagits i september 1996, varför miljöplanens avsnitt får en mera översiktlig karaktär
och redovisar situationen i grova drag med de
mål och åtgärder som är aktuella.
År 1995 deponerades drygt 6.700 ton avfall på Prästtjärnsbergs avfallsanläggning. Detta
motsvarar 460 kg per torsbybo och år (varav ca
270 kg är vanligt hushållsavfall). De två byggtipparna i Sysslebäck och Rinn bidrar med beräknade fyllnadsvolymer av 400 resp 2.000 kubikmeter (ca 900 ton) per år eller ytterligare ca
60 kg per invånare.

Figur 5. Allting sprids förr eller senare och ingenting
försvinner! Idag utgör inte direkta utsläpp från industrierna det största problemet. Det är med själva produkterna som föroreningarna sprids.

Det finns 12 gamla slamgropar och 33 gamla
avfallsupplag lokaliserade enligt en inventering
som gjordes 1991. Vad gäller gamla industritomter/upplag m.m. kan konstateras, att hittills
har ingen hittats som bedöms utgöra risk för omgivningarna.

Resursslöseri

P

rodukter och varor ger inte bara upphov till utsläpp och föroreningar utan är
också ett resursslöseri, speciellt om råvarorna
används till onödiga produkter, t.ex. vissa förpackningar. Många av de produkter som hamnar på avfallsanläggningen innehåller råvaror som
papper, textil, glas och metall, vilka kan återanvändas, dvs. ingå i ett kretslopp.

Avfallsmängder
5000 4258
4000
3000

Dagligvarornas förpackningar svarar för cirka
10% av priset. En normalfamilj får betala cirka
3 000 kr/år för det emballage de bär hem varorna i. I Sverige förbrukas cirka 650 000 ton
förpackningar per år, varav papper, kartong och
wellpapp utgör 44%, plast 31%, metall 15%,
trä 6% och glas 4%.
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Figur 6. Fördelning av avfallsmängderna i Torsby
kommun. Enhet: ton.
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Branschspecifikt industriavfall är t.ex.
papper från tryckeri och offentlig förvaltning.
Det branschspecifika avfallet uppgår till ca
485 ton/år. Detta är produkter som kan mottagas och samlevereras vid returpappersåtervinning.

Slam från kommunala reningsverk utgör
ca. 1.500 ton/år. Slammet används idag nästan uteslutande för täckning av tippkanter då
avsättning för jordbruk saknas. Avfall från utvinning av mineraliska produkter förekommer
ej.

Aska från Notnäs värmepanna deponeras
i gamla reningsdammen vid reningsverket i
Torsby. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för
denna verksamhet. Hanteringen har, efter ansökan från Notnäs, prövats och godkänts av
länsstyrelsen. Övrig aska och slagg, som huvudsakligen kommer från Torsby Värme och
sjukhuset, utgör ca 5 ton/år.
m.m. uppgår till 175 ton/år.

Ej branschspecifikt industriavfall, emballage, defekta varor, kasserade förpackningar

Avfallsslag

M ngd

Papper
Glas
Organiskt
Plast
Skrot

3.000
250
3 250
330
200

Motsvarande
54.000 tr d
800.000 flaskor, mer n 2 mil i rad
3.250.000 hamburgare, 2.250 hamburgare per Torsbybo/ r
55 miljoner plastkassar, 3.500 plastkassar per Torsbybo/ r
13.500 cyklar, en 25 km l ng cykelk

triska och elektroniska apparater har sänts till
EU för bedömning.

För att försöka ge en bild av de stora avfallsmängderna, kan följande jämförelse göras:

Källsortering påbörjad i Torsby

Vad har gjorts?

P

å många platser i kommunen finns
återvinningsstationer för papper, glas och
batterier. Det finns 13 miljöstationer för insamling av miljöfarligt avfall. I Torsby och Sysslebäck
planeras återvinningsstationer för ett 15-tal fraktioner. Information om återvinning m.m. ges till
allmänheten via kommunens informationstidning
”Torsby Nu” eller annonser i Torsby-Klarälvsposten, vilket i bägge fallen går ut till samtliga
hushåll. Även inom kommunens Agenda 21-verksamhet sker information. Miljökontoret har utarbetat en informationsbroschyr, ”Sopsäcken
som försvann”. Kompostering är tillåten över hela

Riksdagen kräver ökat
producentansvar

R

iksdagen har beslutat att successivt
införa ett ökat producentansvar för alla
varor. Som ett första steg infördes det för förpackningar och papper fr.o.m. 1 januari 1994.
Andra områden för beslutad återvinning är vitvaror, skrotdäck, wellpapp, plast, metaller och
bilar. Målet är att alla fraktioner skall återvinnas.
Det förslag som utarbetats för återvinning av elek-
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kommunen. Av hushållsavfallet beräknas
ca 45% vara komposterbart.
Återvinningsstationer
I många av kommunens tätorter finns återvinningsstationer där man kan lämna papper, glas,
plast, metaller och batterier. Vid avfallsupplaget
i Prästtjärnsberg kan man dessutom bl.a. lämna:
farligt avfall
metallskrot

Mål för Sverige

vitvaror (diskmaskiner, kyl/frys, spisar)
grovsopor

!

Alla varor och produkter ska vara förberedda för återvinning och i huvudsak vara
tillverkade av återvunnet material.

!

För nedanstående produkter ska fr.o.m.
2001-06-30 följande andelar återanvändas
(må)
eller materialet utnyttjas
Material
m (mu):mu

der i produktionsledet. Tillverkarna har
här det huvudsakliga ansvaret.
!

Avloppsslam ska fortlöpande kunna utnyttjas inom bl.a. jordbruket och senast
1995 ska de farligaste ämnena vara borttagna. (Detta har ej uppnåtts, men förhandlingarna fortsätter.)

Avsikten med en framtida förbättrad avfallshantering i enlighet med Naturvårdsverkets övergripande nationella mål innebär:

glas
70%
aluminium (dryckesf rp)
90%
aluminium ( vrigt)
70%
wellpapp
65%
plast (PET-flaskor)
90%
plast ( vrigt)
70%
30%
papp, papper, kartong
75%
40%
st lpl t
70%
tr
70%
15%
f rp. vrigt material (*)
30%
15%
d ck (efter 96-12-31)
60%
d ck (efter 98-12-31)
80%
bilar reg efter 97-12-31 85% fr.o.m 2002
bilar reg efter 97-12-31 95% fr.o.m 2015

!

att avfallets innehåll av hälso- och miljöfarliga ämnen skall minimeras.

!

att avfallets mängd skall minimeras genom
åtgärder både i produktions- och
konsumentledet.

!

att återanvändning och återvinning av material skall öka.

!

att mycket hårda miljökrav skall ställas på
omhändertagande av avfall som inte kan
återvinnas.

!

att teknik och system för en miljöriktig hantering och slutbehandling av avfallet skall
utvecklas.

(*) per material

! Avfallets innehåll av hälso- och miljöfarliga
ämnen ska minimeras främst genom åtgär-
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Mål för Torsby kommun
Avfallsplanen

Övriga mål för att minska
avfallsmängderna och dess
miljöpåverkan

De av riksdagen och Naturvårdsverket
beslutade målen beträffande avfallshantering/
källsortering skall uppfyllas. Kommunen bör
dock välja ett genomförande enligt en modell
som ger optimalt erhållen effekt ur såväl miljösynpunkt som ur ekonomisk synpunkt.
Detta innebär att insamlingsinsaterna först koncentreras på åtgärder för miljön samt på insamling av material som lätt kan sorteras och
återvinnas men samtidigt ge en rimlig kostnadsinsats.
Den kommunala avfallsplaneringen
har följande mål, antagna av kommunfullmäktige 1997-09-25 § 89:

!

att kommunkoncernens bestånd av flerbostadshus genomför kompostering av
organiskt avfall senast till utgången av
2001

!

att samordningsfrågor för lämpliga fraktioner inom producentansvaret tas upp
med kommunens näringsidkare

!

att kommunkoncernen alltid ställer miljökrav i sin upphandling av varor och tjänster

!

att kommunkoncernens fastighetsförvaltning påbörjar ett miljöledningarbete genom att till år 2000 ha utarbetat ett underlag för att bedöma konsekvenserna
av ett miljöledningssystem inom sitt verksamhetsområde

!

att avfallets miljöfarlighet minimeras

!

att avfallsvolymerna reduceras så långt
möjligt ur ekonomisk synpunkt

!

att underlätta och främja källsortering och
återvinning

!

att Torsby kommun fortbildar sin nyckelpersonal inom respektive teknikområde

!

att det icke-återvinningsbara avfallet tas
om hand på ett miljömässigt godtagbart
sätt

!

!

att verksamheten skall erbjuda en bra och
prisvärd service till abonnenterna

att system som kan kvalitetssäkra olika
fraktioner i byggavfallet tas fram i samverkan med kommuner i Kommunförbundet Värmlands regi

!

att verksamma inom avfallshanteringen
ges en god arbetsmiljö

att system för återanvändning av byggavfall undersöks och införs

!

att anslutning görs till pågående arbete
med regional överenskommelse om
kvalitetssäkring av slam; avtal med lantbrukare om avsättning

!
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Ett konsekvent miljöarbete kräver ett miljöledningssystem, där planering, genomförande och
uppföljning är hörnpelare i verksamheten. Källa: Stiftelsen Håll Sverige Rent, miljöbilder.

Exempel på vad vi kan göra
I den kommunala organisationen

I jordbruket

" Välja miljöanpassade produkter
" Minimera användningen av engångsartiklar
" Stimulera hushåll, industrier och handel till
sortering och kompostering av avfall
" Med stöd av VA-lagen vägra ta emot de
farligaste ämnena i avloppssystemet

" Använda slam från avloppsverk som inte
är belastade med industriella föroreningar

I hushållen
" Välja miljöanpassade kemikalier
" Minimera användningen av engångsartiklar
" Alltid välja retursystem, t.ex. returglas där
så är möjligt
" Sortera allt avfall
" Kompostera allt organiskt material

I industri och handel
" Minska mängden förpackningar
" Marknadsföra miljöanpassade produkter
" Sortera allt avfall
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Kap. 4.7 Farliga ämnen

På miljöstationen vid kommunförrådet i Torsby tar man emot farligt avfall från
hushållen.

Problembeskrivning
Det finns ca 11 miljoner syntetiska kemiska
föreningar i världen. Sedan 1970 har antalet
femfaldigats. Då antal ämnen som är miljöfarliga
på så vis ökat dramatiskt, har denna översiktliga
sammanställning ersatts. För att klargöra vad vi i
svensk lagstiftning menar med farligt avfall, finns
det numera en bilaga till förordningen om farligt
avfall (1996:971) som omfattar ett stort antal ämnen, även om de flesta kan inordnas under ovanstående indelning.

Miljögifter är farliga även i mycket
små koncentrationer

B

egreppet ”miljögifter” används ofta
men är dåligt definierat. I renhållningsförordningen definierades tidigare följande som
miljöfarligt avfall:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Oljeavfall
Lösningsmedelsavfall
Färg- och limavfall
Limavfall
Starkt surt eller alkaliskt avfall
Avfall som innehåller kadmium
Avfall som innehåller kvicksilver
Avfall med övriga giftiga tungmetaller
Avfall som innehåller cyanid
Avfall som innehåller PCB
Avfall från bekämpningsmedel
Laboratorieavfall

Metaller

M

etaller finns naturligt och blir ”miljögift” på grund av vårt sätt att hantera dem. De har tidigare funnits i berg och jord
i sådan form och på sådant sätt att de inte kommit in i kretsloppen och gjort skada. När vi exempelvis hämtar fossila gödselmedel från berggrunden hämtar vi samtidigt upp kadmium som
anrikas i åkerjord.
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Diffus spridning av
metaller

Direkt gifteffekt eller upplagring
i organismer

S

om exempel kan vi ta kvicksilver, som
beroende på kemisk form har olika grad
av giftighet. Tandfyllnadsmaterialet amalgam innehåller kvicksilver. Detta kan frisättas på plombytan i form av kvicksilverånga och orsaka hälsorisker. Hanteringen av amalgam medför också
spridning av kvicksilver till miljön, dels vid
krematorier, dels via avfall från tandläkarmottagningar i landet.

issa ämnen är direkt akuttoxiska, dvs
de orsakar skador vid direktkontakt,
t.ex. vid inandning. Andra ämnen lagras successivt i växter, djur och människor och ger på sikt
skador. I och med att dessa ämnen kommer in i
naturens kretslopp sprids de i de olika näringsvävarna mellan växter och djur och kan slutligen nå människan.

Andra stora utsläppskällor är avfallsförbränning, järn-och stålindustri, metallverk samt
kol,- torv- och vedförbränning. Oorganiskt
kvicksilver kan omvandlas till metylkvicksilver av
mikroorganismer i mark, vatten och sediment,
vilket har ännu större betydelse ur folkhälsosynpunkt. Det ansamlas framförallt i insjöar.

Förorening av livsmedel

V

L

ivsmedel kan förorenas av främmande ämnen som oavsiktligt hamnat
där, t.ex. miljögifter som tungmetaller och
klorerade organiska föreningar. Dessa ämnen
förekommer i luft och vatten och förorenar livsmedel genom växternas upptag. För många giftiga främmande ämnen finns en övre gräns fastställd för hur mycket som får finnas i livsmedel.
Det viktigaste födoämnet är dricksvattnet och tillsatser av kemikalier förekommer som vid annan
livsmedelsproduktion.

Gränsvärden
För fisk som saluförs gäller följande gränsvärden:
1,0 mg/kg
0,5 mg/kg
0,05 mg/kg

g dda, abborre, g s, lake, l
och stor h lleflundra
vrig fisk
barnmat baserad p fisk

Miljögifter är ofta naturfrämmande ämnen och
spridning av dem strider mot det andra
kretsloppsvillkoret. Tungmetaller förekommer
naturligt, ofta som lagerresurs, men naturen
klarar inte att ta hand om dem tillräckligt
snabbt. Därför kränks det fjärde villkoret.

Högst tolerabla intag är 0,2 mg/vecka för
vuxna.
Vid barnafödande bör intaget hållas så lågt
som möjligt före, under och efter graviditeten.

Källa: SOU 1996:124

Organiska föreningar

D

DT, PCB och PBB är exempel på
naturfrämmande organiska föreningar
(klorerade och bromerade) som ackumuleras
därför att de är svårnedbrytbara. De är ytterligt
giftiga och svårnedbrytbara även i små mängder.
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Bekämpningsmedel

Konsumtionsprodukter är största
spridningskällan för kemikalier

F

lera av de tidigare ”miljögifterna”,
t.ex. DDT, användes som bekämpningsmedel inom jord- och skogsbruk, vilket numera
är förbjudet. Dagens bekämpningsmedel har utvecklats mot s.k. lågdospreparat, vilket dock inte
innebär att de är ofarliga. Användningen i jordbruket har minskat betydligt sedan mitten av
1980-talet. Inom skogsnäringen är bekämpningsmedel förbjudna. Den största användningen sker
idag inom träskyddsindustrin, som står för ca.
3/4 av bekämpningsmedelsanvändningen. Hushållen är den tredje största inköparen av bekämpningsmedel efter industrin och jordbruket!

F

ortfarande släpps stora mängder kemikalier ut från industriella verksamheter, men det största problemet är numera det s.k.
kemikalieflödet, som sker via produkter och varor. De produkter vi konsumerar har behandlats
med kemiska ämnen för att få vissa egenskaper.
Dessa ämnen kommer förr eller senare att hamna
i naturens kretslopp, ofta via avfallsanläggningar,
sopförbränning och avloppsverk – ingenting försvinner!
De stora kemikalieutsläppen kommer idag
inte från industriernas skorstenar och avloppsrör utan genom fabriksportarna, dvs. med produkterna! Flera miljögifter sprids långväga med
luften och faller ner över andra områden.

Visste du att ......

Bekämpningsmedel

En soffa ger upphov tillutsläpp av:
Koldioxid
70 kg
Kv veoxid
0,7 kg
Svaveldioxid
0,5 kg
Kolv ten
100 g
1,1,1-trikloretan
60 g
Dioxin
20 miljondels gram

Bekämpningsmedel är kemiska preparat
mot ogräs, (röt)svampar, insekter och mikroorganismer.
Bekämpningsmedlen är indelade i tre olika
behörighetsklasser. Klass 1 och 2 får endast användas yrkesmässigt, medan klass
3 får användas av alla. För användning av
klass1-preparat krävs särskilt tillstånd och
för klass 2-preparat i jord- och skogsbruk
krävs särskild utbildning.

All nagellacksanvändning i Sverige
orsakar utsläpp av:
L sningsmedel
Bindemedel
Mjukg rare
F rgpigment
F rtjockningsmedel

300 ton
90 ton
40 ton
20 ton
7 ton
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Hur står det till i Torsby?

Kvicksilverhalt i insjöfisk

E

tt antal mätningar av kvicksilverhalt
i gädda har utförts. De omfattar ett 25tal sjöar i kommunen. I allmänhet har fem prov
tagits i varje sjö och gäddans vikt är ca ett kilo.

Farligt avfall / specialavfall

F

arligt avfall från hushållen tas emot på
13 platser inom kommunen med kontinuerlig avhämtning.
Från 1992 finns avtal med lokal entreprenör
till vilken kommunen försäljer uttjänta bilbatterier.
För detta ändamål har godkända förvaringsboxar
tillhandahållits, vilka töms vid hämtning.
Oljerester omhändertas av Sellbergs. Övrigt
farligt avfall transporteras till SAKAB för destruktion. Vidare har avtal tecknats där mottagning av
oljerester kommer att mellanlagras för borttransport från avfallsanläggningen i Prästtjärnsberg.
För att uppnå maximalt omhändertagande av
farligt avfall/specialavfall har mottagningsstationerna kompletterats med ytterligare godkända förvaringsboxar för batterier m.m.
Tungmetaller hamnar i
avloppsvattnet

D

et finns inte någon stor punktkälla
för tungmetaller i Torsby, men ändå
finns de i avloppsslam och lakvatten från avfallsanläggningar. I Torsby avloppsverk avskiljs 60–
85% av tungmetallerna, vilka alltså hamnar i
slammet. Det som inte avskiljs kommer med
lakvattnet ut från anläggningen.

Sj

¯r

Hg, mg/kilo

Stavsj n
Bredsj n
Nedre Brocken
Anunds ssj n
Halsj n
Torsbysj arna
Nedre Brocken
Kl ggen
V rsj n
vre Brocken
vre Fryken
Lekvattensj n
St llsj n
Fager ssj n
V gsj n
Letten
V rsj n
Igeltj rn
S rsj n
¯ skakan
V stra G rdsj n
rsj n
Rattsj n
H ljessj n
Rangsj n
Velen

95
89
89
96
96
91
76
93
95
77
90
89
95
89
78
90
91
94
95
95
93
90
77
96
96
93

1,68
1,52
1,05
1,04
0,94
0,92
0,91
0,90
0,89
0,88
0,85
0,83
0,81
0,78
0,75
0,73
0,68
0,68
0,67
0,66
0,60
0,59
0,46
0,43
0,35
0,24

Källa: Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Kvicksilverhalten håller sig i allmänhet inom
riktvärdet för gädda, 1,0 mg/kg. För att nå målet att år 2000 få halter understigande 0,5 mg/kg
krävs ytterligare insatser (gäller sjöar större än
10 km2).
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Organiska föreningar
i industrin

Under våren 1997 färdigställdes ett betänkande, SOU 1997:84 ”En hållbar kemikaliepolitik”. Där föreslår man att i en ganska nära
framtid helt få bort de allra farligaste ämnena från
kretsloppen. Dessa ämnen kallas med ett gemensamt namn för stoppämnen. Därmed avses dels
organiska långlivade och bioackumulerbara
ämnen som är framställda av människan, dels
tungmetallerna kvicksilver, kadmium och bly.

L

ösningsmedel släpps ut från punktkällor som träindustrier med ytbehandling, bensin- stationer, textil- och plastindustrier.
Hushållen svarar för en stor del av de samlade utsläppen av farligt avfall. Vid oljebyte i bilar erhålls spillolja, den till mängden absolut
största fraktionen. 1997 insamlades inom kommunen, för transport till behandlingsanläggning ca
150 ton, därav 100 ton från näringsidkare och
50 ton genom kommunens försorg. Huvuddelen
är spilloljor.

Vita och svarta listor

D

et finns ett flertal olika projekt som
presenterat olika ”svarta” eller ”vita” listor. Exempel på tidigare listor är:
”Projekt bilvårdsprodukter”; ett
samverkansprojekt mellan kommuner, Bilkemikalieleverantörernas förening, Petroleumhandlarnas riksförening och OK Petroleum. Ett
led i arbetet var att ta fram en lista över bra bilvårdskemikalier.

Vad har gjorts?

Nationella listor över
farliga ämnen

F

ör en del särskilt hälso- och/eller
farliga ämnen finns idag avvecklingsplaner som beslutats av riksdagen. Dessa återfinns på den s.k. begränsningslistan eller ”13-listan”. Dessutom har Kemikalieinspektionen och
Naturvårdsverket publicerat en lista, ”40-listan”,
på erkänt farliga ämnen, som bör bytas ut mot
mindre farliga ämnen. Avsikten är att fylla på listan allteftersom tillräckliga data om fler ämnen
kommer fram.

”Miljövänlig handel i Värmland”;
Kommunförbundet och dagligvaruhandeln i
Värmland gjorde en genomgång av dagligvaruhandeln och gjorde en lista över de produkter
som har en skadlig inverkan på miljön.
”Kemikaliesvepet”; Miljöförvaltningen i
Göteborg gjorde en miljöbedömning av biltvättmedel och redovisade dem i en lista.
De idag aktuella listorna som gäller substitutionsprincipen är Begränsningslistan
(Kemikalieinspektionen) som innehåller de ämnen vars användning är begränsad genom Lagen
om kemiska produkter och/eller Arbetsmiljölagen eller Kemikalieinspektionens OBS-lista.
Mer om dessa listor finns på KEMI:s hemsida
på Internet: www.kemi.se.

Miljömärkning, stoppämnen

F

r.o.m. 1993 finns regler för klassificering och märkning av farliga kemiska

ämnen.

Genom beslut den 9 maj 1996 bemyndigade
regeringen chefen för Miljödepartementet, statsrådet Lindh, att tillkalla en kommitté för att göra
en översyn av kemikaliepolitiken.

55

Nytt arbetssätt

”Godkänd” miljömärkning”

T

idigare inriktades miljöskyddsarbetet
huvudsakligen på stora punktkällor, men
idag har även det stora kemikalieflödet till hushållen uppmärksammats. I detta arbete krävs
attitydförändringar. Torsby kommun ger, liksom
många andra kommuner, information till allmänheten om vilka produkter som bör undvikas och
vilka alternativ som finns. Kommunen har minskat sitt inköp av farliga ämnen genom samordnade inköp där miljöhänsyn har tagits inom de
ekonomiska ramarna.

D

et finns ännu så länge endast tre ”officiella” eller mer allmänt accepterade
miljömärkningar – se nedan. På många varor hittar man andra typer av ”miljömärken”, men dessa
säger inte alltid att produkten är skonsam mot
miljön!
Bra miljöval tas fram av
Naturskyddsföreningen i
samarbete med dagligvaruhandeln. Produkter bedöms
enligt miljökriterier som baseras på en sammanställning
av aktuell kunskap om de ingående ämnena. Märkningen
syftar till att premiera de från
miljösynpunkt bästa produkterna.

Skydd av dricksvattnet

F

ör de kommunala vattentäkterna finns
skyddsområden. Inom dessa finns restriktioner för bl.a. kemikaliehantering och användning av bekämpningsmedel.

Svanen är gemensam för
Sverige, Norge och Finland,
vilka delar på arbetet att
fastställa regler och utfärda
licenser. I Sverige sköts
miljömärkningen av Standardiseringskommissionen
(SIS).
KRAV används för produkter utan bekämpningsmedel
och handelsgödsel eller för
kött från djur som fötts upp
på ett någorlunda ”naturligt”
sätt. Märkningen görs av
Kontrollföreningen för ekologisk odling.
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Avvecklings- och utsläppsmål,
metaller
!

!

!

Det övergripande målet är att tillförseln
av metaller till mark och vatten inte får
leda till en uppbyggnad av halter som
skadar människors hälsa eller naturen i
ett långsiktigt perspektiv. För stabila organiska ämnen är det långsiktiga målet
att de inte ska få förekomma i miljön.
Kortsiktigt bör storskalig ackumulation av
metaller i jordbruksmark minimeras och
långsiktigt ska belastningen styras mot balans i kadmiumflödet i åkermark.
Kortsiktigt bör storskalig ackumulation av
metaller i skogsmarkens mårskikt
minimeras.

!

Bakgrundshalterna av metaller i vatten, levande organismer och sediment i icke
försurade vatten får inte öka från dagens
regionala halter.

!

Användningen av kvicksilver bör upphöra
helt.

!

Kadmium i handelsgödsel måste begränsas kraftigt.

!

Användningen av kadmium och bly bör
upphöra på sikt.

!

Användningen av arsenik och kromföreningar i träskyddsmedel måste minska
kraftigt.

!

De farligaste ämnena från kommunala reningsverk skall vara borta från år 1995, så
att slam fortlöpande kan utnyttjas inom bl.
a jordbruket. Deponering av slam bör på
sikt upphöra.

!

Ett femårigt program för efterbehandling och
sanering av gamla deponier och förorenade
mark- och vattenområden skall genomföras.

!

Användningen av nonylfenoletoxyalater
och tillsatser i plaster, bl.a. klorparaffiner, bromerade flamskyddsmedel, ftalater
och organiska tennföreningar bör kraftigt
begränsas och avvecklas.

!

Mål beträffande slam från kommunala reningsverk samt program för efterbehandling och sanering av gamla deponier är desamma som för metaller .

Mål för organiska miljögifter
!

Det övergripande målet är att förhindra
att organiska miljögifter ger effekter i
miljön eller hälsoeffekter. Skador på bl.a.
rovfågelstammar, sälar, utter m.fl. får inte
förvärras. Även vår egen föda, bl.a. fisk
och bröstmjölk, måste hållas giftfri.

!

Utsläpppen av stabila organiska ämnen
skall på sikt upphöra.

!

Användningen av klorerade lösningsmedel skall på sikt upphöra.
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Mål för Värmlands län enligt STRAM

påverkansgrad 1 (6 ggr bakgrundsnivån).

Kvalitets- och resultatmål,
metaller
!

!

Bekämpningsmedel

Halten av olika metaller i naturen skall
senast 2020 inte vara mer än högst dubbelt så hög som den halt som kan bedömas vara ursprunglig (påverkansgrad 1
enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrund).

! Bekämpningsmedelsrester får inte förekomma i länets vattendrag.
! Ha-doserna av resp. bekämpningsmedel
(räknat som aktiv substans) inom jordbruket skall hållas på låga nivåer och om möjligt sänkas ytterligare.

Kvicksilverhalten i fisk i länets sjöar och
vattendrag skall inom 30 år (från 1994) ej
överstiga 0,5 mg/kg färskvikt i fiskkött.
Halterna av enkilosgädda får i länets större
sjöar (större än 10 kvkm) år 2000 inte överstiga 0,5 mg/kg färskvikt i fiskkött.

! Ha-doserna skall behovsanpassas.

Organiska föreningar

!

Halterna av kvicksilver och kadmium i mark
skall minska från nuvarande nivåer.

!

Stabila organiska föreningar skall inte förekomma i miljön.

!

Dagvatten från hårdgjorda ytor skall tas
omhand lokalt. Inom områden som
nyexploateras skall detta ske omedelbart.
Inom äldre bostadsområden skall det ske
en successiv omläggning.

!

På sikt bör massafabrikernas produktionssystem slutas, med mycket små eller ringa
utsläpp av klorerade och andra organiska
föreningar som resultat.

!

Halterna av kvicksilver, kadmium, bly, koppar och zink i sjöars ytsediment (0-1 cm)
får inte öka jämfört med nivåerna 1995. Halterna får år 2000 inte överskrida

!

Syntetiska stabila organiska ämnen, som är
kända att ha negativa ekologiska effekter,
skall inte kunna påvisas i vatten eller
ytsediment efter år 2020.

!

Fram till år 2000 bör utsläppen ha minskat
till nivåer som inte skadar miljön.

!

Till kommunala reningsverk bör endast föras avloppsvatten som ej förhindrar
slammets användning i jordbruket.

!

Bekämpningsmedel får inte förekomma i

länets vattendrag.
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!

Torsby kommun ansluter sig till de nationella och regionala målen. Dessutom:
! Kommunen skall genom införsel- och
SAKAB-statistik skaffa sig en överblick
över farliga ämnen i kommunen och informera anställda, allmänhet och företag om vikten av inlämnande av alla farliga ämnen.

En inventering görs av farligt avfall
inom kommunens egna verksamheter.
I samband med detta informeras om
farligt avfall till de verksamhetsansvariga.

!

Information om kadmiumbatterierna
och dess miljöpåverkan samt uppsam-

!

Avfallsplanens informationsinsatser beträffande farligt avfall genomförs kontinuerligt

lingsmöjligheter. Kvalitetssäkring av nuvarande uppsamlingsanordningar. Undersökning av nuvarande återvinningsgrad.

" Bensinstationer bör endast använda produkter märkta ”Bra miljöval”
" Ta bort de farligaste ämnena ur produktionen eller sortimentet

Exempel på vad vi kan göra
I den kommunala organisationen

I jordbruket

"

Kommunen bör med stöd av VA-lagen
vägra att ta emot de farligaste ämnena i
avloppsnätet

" Minska användningen av bekämpningsmedel

"

Köpa miljöanpassade produkter

" Öka andelen KRAV-odlade produkter

"

Rensa bort de farligaste ämnena ur verksamheten

I hushållen

Köpa KRAV-odlade livsmedel till skola
och barnomsorg

" Välja miljöanpassade kemikalier vid
tvätt och rengöring

"

" Avstå från de farligaste kemikalierna
I industri och handel
"

Internrena avloppsvattnet
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Aktuell debatt: Avvecklingstakten måste öka!

Pressmeddelande från Naturvårdsverket 1997-07-02:
" Inte använda bekämpningsmedel i trädgårdarna

Inom byggandet används fortfarande mycket
bly, som på skorstenar och i fogtätning. Ny
jordkabel är blyfri, men än finns ingen blyfri
kabel för högspänning. Nya glödlampor och
lysrör ska vara blyfria före sekelskiftet, enligt tillverkare.

" Alltid lämna batterier och
annat miljöfarligt avfall till
miljöstationer
" Välja KRAV-odlade livsmedel

Nonylfenoler är miljöfarliga. Minskningen
har varit avsevärd och idag används bara 500
ton i Sverige, men samtidigt tillverkas 8 000
ton i Sverige för export. Användningen av
högklorerade kortkedjiga klorparaffiner skulle
fram till 1995 ha avvecklats. Förbrukningen har
minskat med 90 procent för de allra farligaste
paraffinerna och totalt uppgår minskningen av alla
klorparaffiner till 70 procent.

Både tillverkare och användare måste öka takten för att avveckla vissa särskilt farliga ämnen om regeringens tidtabell ska hålla. Framsteg har skett inom färgindustrin där bly stadigt minskar. Rengöringsmedel innehåller inte
längre nonylfenoletoxylater.
Detta är några slutsatser i uppföljningen
av vissa ämnen i Begränsningsuppdraget från
1989-90 som gjorts av Kemikalieinspektionen.
De aktuella ämnena är bly, klorparaffiner,
nonylfenoletoxylat och bromerade flamskyddsmedel.

För nonylfenoletoxylater och klorparaffiner
föreslås att avvecklingsarbetet nationellt fortsätter som hittills genom frivilliga åtgärder inom industrin. Det är viktigt att Sverige påskyndar det
internationella arbetet.

Bilbatterier innehåller fortfarande bly och även
om batterierna samlas in, tillförs ytterligare bly
vid nyproduktion. Kemikalieinspektionen ger nu
bilindustrin i uppdrag att år 2003 redovisa hur
arbetet med att hitta alternativ har lyckats.

Kemikalieinspektionen har tidigare granskat
två flamskyddsmedel, PBB och PBDE, och vill
att de ska avvecklas. Båda påminner i sitt
spridningsmönster om PCB och återfinns i miljön.

Blyhagelanvändningen har minskat men inom
jaktskytte går förändringen sakta. Förbudet mot
hagelanvändning vid våtmarksjakt kommer att
utökas. Om inte avvecklingsmålen för blyhagel
uppnås, bör regeringen införa förbud mot blyhagel på skjutbanor. Kemikalieinspektionen vill ha
regeringens uppdrag att utreda om en miljöavgift
på hagel ska införas.

Flamskyddsmedel finns i varor och kommer
till Sverige främst via import. Uppmärksamheten kring flamskyddsmedel har gjort att flera
importörer kräver att medlen inte får ingå i deras
varor och en del företag har utfäst sig att sluta
använda PBDE. Avvecklingen ska fortsätta och
Kemikalieinspektionen kräver att företagen år
2002 ska redovisa hur man lyckats.

Båtkölar av järn är välbeprövad teknik men
många tillverkare föredrar ännu bly. Tillverkarna
ska redovisa utfasningsplaner vid sekelskiftet.

Naturvårdsverket ansvarar för avsnitten om
klorparaffiner och nonylfenoletoxylater.
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Kap 4.8 Den biologiska mångfalden

Vy över Vägsjön.

Problembeskrivning

Den biologiska mångfalden
utarmas

M

ellan 5 och 10% av Sveriges vilda
växt- och djurarter är hotade, eftersom deras långsiktiga överlevnad är osäker.
Hoten mot olika arter består främst i att deras
biotoper (”uppehållsplatser”) förstörs eller splittras, vilket främst sker i jord- och skogsbruket
samt vid exploatering för byggnader, vägar m.m..
Miljögifter och andra föroreningar utgör ett potentiellt hot mot den biologiska mångfalden.

Biologisk mångfald nödvändig för
människans överlevnad

F

ör att naturens livsavgörande processer ska kunna fungera långsiktigt måste
det finnas många växt- och djurarter, olika naturtyper, m.m dvs. biologisk mångfald. Detta gäller t.ex. nedbrytningsprocesser, som är en förutsättning för naturens kretslopp. I de försurade
sjöarna är näringsämnenas kretslopp rubbat och
en liknande situation kan uppstå i exempelvis
skogsmark.

Biologisk mångfald
Med biologisk mångfald (biodiversitet) menas variationen bland levande organismer och
de ekologiska sambanden och processerna
som organismerna ingår i. Biologisk mångfald kan relateras till tre nivåer:
1. Mångfalden av arter;
2. Den genetiska variationen inom arter;
3. Mångfalden på ekosystem/landskapsnivå,
dvs. naturtyper, samhällen och processer.

Om växter och djur, som deltar i de viktiga
processerna, slås ut störs hela ekosystemet.
Olika arter utgör också potentiella resurser, som
framtida generationer kan behöva. Utöver de rena
överlevnadsskälen finns det inte minst etiska skäl
för att bevara växt- och djurarter, - med andra
ord, har människan rätt att utrota andra arter?
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Hotade arter

oss. Av de svenska kärlväxter som är hotade
eller försvunna, hör mer än hälften hemma i
jordbrukslandskapet.

I

nom skogsbruket är visserligen luftföroreningar en bidragande orsak till hotad artmångfald, men hittills är det likväl det moderna
skogsbruket som har orsakat den i särklass allvarligaste utarmningen av skogens flora och fauna.

Ett led i omvandlingen av jordbruket är att
de ogödslade ängs- och hagmarkerna nu inte
upptar mer än en bråkdel av sin forna areal.
Denna landskapstyp, som på många sätt präglat
Värmland, är nästan borta. Av de 48000 hektar
ängs- och hagmark som fanns i länet I927, återstår högst 2000 hektar (4 %). Mer än 25 procent av de hotade kärlväxter som är kända från
Värmland har försvunnit efter 1850. Borttagandet av öppna diken och lövrika skogsbryn har
också bidragit till artutarmningen.

De hotade arterna är i allmänhet knutna till
speciella skogstyper eller trädslag, som p g a
skogsbrukets nutida metoder och stora omfattning blivit alltmer sällsynta. För barr- och blandskogar är det avverkning i allt lägre ålder som
utgör det största hotet.
När det gäller hotade arter bland mossor
samt skalbaggar, skinnbaggar och tvåvingar, räknas likaledes det moderna skogsbruket som den
viktigaste enskilda hotorsaken.

Det är det tredje kretsloppsvillkoret som
kränks när den biologiska mångfalden
utarmas – det måste finnas möjlighet för
arter och naturtyper att existera.

En grupp växter där Värmland generellt har
ett stort nationellt ansvar är lavarna. Värmland
ingår i den grupp på åtta län som alla har förekomst av mer än 30 procent av de nationellt hotade lavarterna. Tre arter av lavar har sina enda
kända svenska förekomster i länet.
Även bland däggdjur, fåglar och andra ryggradsdjur finns åtskilliga arter - i Sverige närmare
fyrtio - vars existens hotas av vårt sätt att bruka
skogen.
De återstående myrmarkerna är en viktig oas
för de arter som är försvunna eller på väg att
försvinna från mer exploaterade våtmarker eller
områden där kvävenedfallet är så högt att arterna p g a detta nedfall hotas. Kallgräs kan nämnas som exempel.
Även om nedfall och försurning påverkat den
biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet, är
det likafullt människans fysiska inverkan på mark
och vegetation som utgör det allvarligaste hotet
mot djur och växter i odlingslandskapet. Många
av de arter som för flera tusen år sedan kom till
Norden med jordbruket, är i dag på väg att lämna
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Hur står det till i Torsby?

Många värdefulla områden
Vi har i Torsby en varierad natur med många
områden med höga naturvärden, dvs områden
med hotade arter eller naturtyper. Det är t.ex.
ängs- och hagmarker, lövskogar, barrskogar,
våtmarker, sjöar och vattendrag. I ett länsperspektiv har Torsby kommun ett särskilt ansvar för biologisk mångfald genom sin stora yta ,
25 % av länet. Dessutom finns objekt som är
intressanta från ett geologisk perpsektiv, t.ex.
olika grusformationer.
Utvecklingen av den biologiska mångfalden
och hotbilden överensstämmer i stort med vad
som gäller i övriga delar av landet.
Riksintressen
I Torsby kommun finns flera s.k. riksintressen för naturvård, se avsnittet Naturvård-kulturlandskap

Figur 7. Vitryggig hackspett är en hotad art. Några
av de kvarvarande lokalerna för dem finns inom Torsby
kommun.

Vad har gjorts?

Ökat sektorsansvar för biologisk
mångfald
Den enskilde markägaren har i allmänhet
ett stort naturvårdsintresse. Genom lagstiftning
får jord- och skogsbruket ökat naturvårdsansvar - de ska själva leva upp till miljömålen.
Redan nu har skogsägarna börjat bruka skogen på ett sätt som ger större förutsättningar
för en biologisk mångfald. Genom att
skogsvårdslagen ställer krav på skogsägarna

att inventera sina skogar på nyckelbiotoper,
erhålls allt större kunskaper. Länsstyrelsernas
arbete med flora-och faunainventeringar har
också ökat kunskapen om det biologiska livet. Skogsvårdsstyrelsen och Högskolan i
Karlstad har i samverkan gjort betydelsefulla
insatser för att klarlägga skogsmarkens status
i länet. En myrinventering har också gjorts, se
kapitel 4.5 Naturvård- kulturlandskap.
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!

Den biologiska mångfalden och den genetiska variationen ska säkerställas.
Växt- och djursamhällen bevaras så att i
landet naturligt förekommande växt- och
djurarter ges förutsättningar att fortleva
under naturliga betingelser och i livskraftiga bestånd.

!

Införandet av främmande arter eller genetiskt modifierade organismer ska ske
med stor restriktivitet och under betryggande kontroll, så att förutsättningarna för
den inhemska floran och faunan inte äventyras.

!

Väsentliga ekologiska processer får ej
brytas. Skogens kulturmiljövärden samt
dess estetiska och sociala värden skall
värnas. Skogsproduktionens inriktning
skall ge handlingsfrihet i fråga om användningen av vad skogen producerar.

!

Representativa områden av alla förekommande naturtyper skall säkerställas. Skyddet av urskogar, våtmarker och vissa naturtyper i odlingslandskapet bör prioriteras.
Mångfalden i flora och fauna bör bibehållas. Mark bör säkerställas och göras bättre
tillgänglig för rekreation och friluftsliv, särskilt runt våra tätorter.

!

Tillstånd till torvtäkter skall prövas restriktivt
i områden som i den kommunala planeringen

angetts vara av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården och friluftslivet.
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!

Mark- och vattenområden med särskilt
höga naturvärden, liksom ekologiskt särskilt
känsliga områden, skall så lång som möjligt
undantas från exploatering.

!

Naturligt förekommande arter i havs-och
vattenområden skall kunna bevaras i livskraftiga, balanserade populationer. Föroreningar skall inte begränsa användningen av

Mål för Värmlands län

!

!

!

!

vatten från sjöar och vattendrag samt
grundvatten som vattentäkt.

!

Skogsbrukets hänsyn till kulturlämningar
i skogen skall förbättras

I syfte att bevara den biologiska mångfalden bör inriktningen vara att 5 % (ca
65.000 hektar) av länets produktiva
skogsmarksareal, bör skyddas mot normalt skogsbruk senast år 2020. Den skyddade arealen bör årligen öka inom ramen
för givna ekonomiska resurser. Länsstyrelsen bör verka för att markägarna frivilligt avsätter mark för bevarande av
biologisk mångfald.

!

Plantering av främmande trädslag begränsas.

!

Stora, opåverkade områden ska bevaras.
Nya större vägar och andra kommunikationsanläggningar, ledningsstråk och bebyggelse skall lokaliseras så att de inte gör intrång på de få kvarvarande vildmarksområdena. Om detta inte kan undvikas skall
förlusterna av naturvärden kompenseras.

Nödvändig variation och dynamik i
skogslandskapet kan uppnås genom en
kombination av helt fridlysta bestånd, omgivna av områden med ett anpassat skogsbruk med bl.a. inslag av bränder. Länsstyrelsen utpekar i samråd med
Skogsvårdsstyrelsen dessa kärnområden
som kan utgöras av länets naturskogsrester (ca. 5 000 hektar).

!

Utbyggnaden av skogsbilvägnätet begränsas i förhållande till nuvarande planer.

!

Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) skall
upprättas inför varje större arbetsföretag för
att stimulera en bra planeringsprocess och
ge ett bra beslutsunderlag.

!

Stränderna vid länets sjöar och vattendrag
skall behålla sina värden för naturvård och
friluftsliv. Pågående översyner och justeringar av strandskyddsområdena skall inte
begränsa strändernas betydelse för friluftslivet.

!

Fisk från Vänern skall kunna nyttjas som
föda utan hälsorisk.

!

Särskild hänsyn skall tas till de unika bestånd av fiskarter som förekommer i de
värmländska vattendragen. Vid kalkningsinsatser och andra biotopvårdande arbeten,
skall hänsyn tas till andra naturtypers värde.
Detta gäller bl.a. vid våtmarkskalkning.

!

Vid fiskutplanteringar skall särskild hänsyn
tas till de växter och djur som finns naturligt

Torrläggningen av länets sumpskogar
minimeras. Länets mest värdefulla våtmarker i enlighet med prioriteringarna i
Naturvårdsverkets ”Myrskyddsplan för
Sverige” skall skyddas mot ingrepp med
stöd av naturvårdslagen senast 2010.
Skogsbruket skall utveckla alternativa
brukningsmetoder som självföryngring,
plockhuggning och blädning för att bevara
naturvärden i sumpskogar, raviner och andra miljöer.
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Flera mål för Värmlands län

heter till bevarande av skogens ekologiska funktion i vid mening möjliggörs.
Exempel på detta är en ökad lövträdsinblandning i äldre barrskog, ökad
lövskogsareal samt alternativa skötselmetoder inom bl.a. sump- och lövskogar.

på platsen.
!

Kunskaperna om förhållandena i länets
reglerade och i övrigt påverkade sjöar
och vattendrag skall förbättras.

!

Ytterligare utarmning av växt- och djurarter i länets vattendrag får inte ske. I
vattendrag som utgör reproduktionsområde för hotade arter och bestånd av
t.ex. lax, storöring, flodkräfta och flodpärlmussla skall vattenflöde, vandringsmöjligheter, biotop-kvalitet och skydd
motsvara vad som krävs för att trygga
stammarnas långsiktiga överlevnad.

!

Den naturliga reproduktionen av lax och
öring i Klarälven och Gullspångsälven skall
vara tillräckligt stor för att säkra en genetisk variation såväl i de naturliga som i de
odlade bestånden.

!

Skötsellagen skall tillämpas på ett sådant
sätt att kvarvarande restbiotoper som öppna
diken, stenmurar, bryn och åkerholmar bevaras.

!

Skogsplantering på åkermark skall i huvudsak ske med lövträd.

!

Alla naturligt förekommande växt- och djurarter ges förutsättningar att fortleva under
naturliga betingelser och i livskraftiga bestånd. Härvid läggs särskild tonvikt vid arter med tyngdpunkt i länet eller regionen och
arter med genetiskt betydelsefulla randpopulationer.

!

Skogsbrukets metoder för avverkning och
skogsskötsel måste anpassas så att möjlig-
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!

På all naturlig fodermark, cirka 5 000 ha,
samt annan odlingsmark i områden med
höga naturvärden enligt länets bevarandeprogram (klass 1–2, cirka 30.000 hektar)
ska hävden säkras genom skötselavtal.

!

Länets kvarvarande värdefulla våtmarker
(klass 1 och 2) ska skyddas mot ingrepp.

!

Våtmarker ska återskapas på åkermark
som tidigare vunnits genom torrläggning.

!

Inga fler sjöar i länet ska sänkas eller regleras på annat sätt.

Mål för Torsby kommun
!

Kvarvarande opåverkade forsar och strömsträckor ska inte exploateras.
!

Den nuvarande restriktiva tillämpningen av strandskyddet i fråga om bebyggelse ska i allt väsentligt ligga fast.

Torsby kommun ansluter sig till de
nationella och regionala målen samt
vill verka för att
! skapa förutsättningar för säkerställande
av den biologiska mångfalden i skogen,
och höja skogsbeståndens ålder i viktiga
områden/lokaler.

! bevara den biologiska mångfalden i
vattendragen, sammanställa befintliga utredningar, återställa ev. skadade lokaler
samt göra en översyn av gamla vattendomar.
! bevara hotade arter genom inventering
och kartläggning.

! så långt det är möjligt vid upphandling av
el se till de miljömässigt bästa förutsättningarna
! arbeta för bevarande av fiskstammar och
biotopvård i vattendrag inom kommunen

Exempel på mer vi kan göra

" Inrätta naturreservat eller naturvårdsområden.
I industri och handel
" Minska utsläppen av giftiga ämnen.

I den kommunala organisationen
"

Ta särskilt stora naturvårdshänsyn på
egna marker.

" Visa naturvårdshänsyn.

"

Informera och samverka med brukare av
jord och skog.

" Spara småbiotoper i odlingslandskapet och
skogen.

"

Sluta naturvårdsavtal med brukare av jord
och skog.

" Spara trädridåer längs vattendrag.

I jordbruket

" Minska risken för övergödning.
" Inte gödsla hittills ogödslade betes- och
slåttermarker.
I hushållen
" Minska användningen av giftiga ämnen.
67 " Gynna förekomsten av vilda växter och djur
i trädgården.

Kap. 4.9 Utnyttjande av naturresurser

Myr på Branäsberget vintertid. Torv och långsamt växande fura hör till
de ändliga resurser vi bör vara aktsamma om.

Problembeskrivning

Hur står det till i Torsby?

Naturresurserna förbrukas för
snabbt

I

nom kommunens gränser finns såväl ändliga
som förnyelsebara naturresurser. För
mycket länge sedan var de tillräckliga för de
människor som levde här. Idag utnyttjar vi naturtillgångar från hela världen för att leva här genom att vi tillåter oss att förbruka ändliga energitillgångar.

D

et övergripande målet för kommunen
är ett långsiktigt uthålligt samhälle. Grunden för detta är tillgången till resurser. Ett samhälle som utarmar sina tillgångar är inte uthålligt.
Vi kan inte räkna med att successivt få tillgång till
nya naturresurser. Ett fullständigt slutet kretslopp
där vi lever av och med vad som produceras i
ett naturligt förlopp är samtidigt orimligt att nå
fram till.

Mest resurser utifrån

H

uvuddelen av de resurser vi förbrukar
inom kommunen är ändliga och kommer utifrån. Det är i första hand all den energi
som kommer från fossila bränslen, dvs. olja, bensin och gas, som vi behöver för att värma upp
våra hus, för transporter eller för att tillverka våra
produkter. Huvuddelen av råvarorna i vår tillverkningsindustri liksom produkterna vi köper i
våra affärer kommer också utifrån. Det viktiga
gödningsämnet fosfor är en förutsättning för dagens metoder inom jordbruket, men fosfor tas
från ändliga tillgångar utomlands.

Under lång tid framåt kommer vi att förbruka
ändliga tillgångar. För att successivt nå en bättre
uthållighet/långsiktighet kan vi idag dels gå över
till att använda förnyelsebara resurser i de fall de
kan nyttjas som alternativ, dels tillämpa snålhet
och återvinning när vi måste använda ändliga resurser.
Ett allt för snabbt uttag av lagerresurser innebär att det första kretsloppsvillkoret kränks.
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Förnyelsebara
resurser

m.m.
Detta gäller även yt- och grundvatten, som
vi behöver som dricksvatten. Det gäller också
åkermark och skogsmark som vi behöver för
odling av livsmedel, energiframställning(rättare
energiomvandling!), byggnadsmaterial, cellulosa
m.m. I ett långsiktigt uthålligt samhälle måste vi
arbeta för att en allt större del av de resurser vi
använder kan återanvändas, dvs. går i kretslopp.

D

e förnyelsebara resurser som finns
i
n
o
m
kommunen kommer från den odlade
jorden, från betesmarker, från skog och från våra
sjöar och vattendrag i form av livsmedel, råvaror till industrin eller energiproduktion. Skogsråvaror utgör också en stor utförselvara för vidareförädling och export.
Grundvattentillgången, som vi använder som
dricksvatten, och den inom kommunen producerade energin från sol, vind och vatten är andra
förnyelsebara resurser.
Utnyttjar vi systemen för hårt, dvs. tar ut mer
än vad naturen producerar, eller förstör vi
tillgångarna genom föroreningar, försämrar vi
deras produktionsförmåga. Resursen blir ändlig.
Ändliga resurser
(lagerresurser)

Figur 8. Grus är en lagerresurs som vi måste hushålla
med. Grusuttag kan leda till utarmning av den biologiska mångfalden och förstöra grundvattentillgångar.

J

ordlagren är så stora, och erosionen så
liten, att de som naturtillgång kan anses
oändliga. Deras kvalitet är dock hotad och den
är därför en ändlig resurs, som vi bör hushålla
med.

Grustillgångar kommer inte att nybildas förrän vid nästa nedisning och de ska därför nyttjas
med snålhet. Det innebär att andra material ska
användas i stället när så är möjligt (bergkross,
schaktmassor).

I ett globalt perspektiv kommer odlingsbar
jord att bli bristvara i framtiden. Dels förbrukar
vi jordmån genom att bygga över den, dels förstör vi dess kvalitet genom föroreningar som försurning, oljeutsläpp, spridning av farliga ämnen
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Diffus spridning.
”Resurser som inte är resurser men
som borde vara det”

Visste du att
Jordens befolkning är idag 5,3 miljarder och
kommer att vara 9 miljarder år 2025. Om alla
skulle leva på vår konsumtionsnivå klarar jorden av att försörja 0,5 miljarder.

I

vårt avfall finns ämnen och energi som
skulle kunna nyttjas redan nu med tillgänglig
teknik. I stort sett hela den mängd närsalter som
finns i avloppsvattnet deponeras med slammet
på Prästtjärnsberg i stället för att återföras till
åkermarken. Detta beror på att vi har förorenat
innehållet med kemikalieutsläpp från hushåll, dagvatten och industri.

Mål för Sverige

!

Uttag av icke förnyelsebara råvaror från
naturen bör begränsas.

!

Landets försörjning med täktmaterial ska
ske med stor hänsyn till naturvården,
kulturmiljövården och friluftslivet. Täkterna
ska lokaliseras till sådana områden och skötas så, att de medför minst skada från natur- och miljöskyddssynpunkt samt från
kulturmiljövårds-och friluftslivssynpunkt.

!

Mål för Värmlands län

!

Andelen bergkross ska öka i förhållande
till naturgrus, för att vid sekelskiftet utgöra minst 80% av produktionen.

!

Geologiska formationer av värde för
forskning, vattenintressen, friluftsliv,
landskapsbild, kultur- eller naturmiljö
skall bevaras.

!

Förbrukningen av ändliga och ickeförnyelsebara råvaror skall minska. I stället
bör användningen av biologiska råvaror och
biologiskt baserade tillsats- och hjälpkemikalier öka.

Förnyelsebara resurser ska utnyttjas inom
ramen för ekosystemens produktionsförmåga.

! Produkter och material som tillverkas av
icke förnyelsebara råvaror skall år 2000
återanvändas eller materialåtervinnas till
minst 50 procent.

XII

!
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Antalet miljömärkta varor (Svanen, Bra
Miljöval eller KRAV) i varuutbudet liksom
i framställda produkter bör successivt öka.

Mål för Torsby kommun

!

Sparsamhet vid användning av grus
och makadam.

!

Återanvändning, samt undersökning
av möjligheter till användning av alternativa material.

!

Återbruksverksamhet skall startas i
privat eller offentlig regi.

!

Ökad information om vatten som naturresurs i samverkan med fiskevårdsföreningarna.

Exempel på mer vi kan göra
alla situationer där det är möjligt.

G

enerellt uttryckt krävs en god planering
för att vi ska nå bättre hushållning med
naturresurserna. Samhället ska byggas där naturresurser inte spolieras genom att bli över- byggda,
där energiåtgången är så liten som möjligt både
för transporter och uppvärmning och med teknik som minimerar energibehovet. Som energikälla ska direkt eller indirekt solljus användas i

När fossila energikällor eller ämnen används ska de användas så effektivt som möjligt bl.a. genom återvinning/återanvändning.
Avlopps- och avfallshanteringen ska förändras så att de komponenter som skulle kunna
användas helst inte blandas med andra och
framförallt inte görs oanvändbara genom förorening. Inom avfallshanteringen kan
källsorteringen vidareutvecklas.
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Kap. 5 Ordförklaringar och förkortningar
BIODIVERSITET - Enligt konventionen
om bilogisk mångfald : ”variationen bland levande
organismer av alla typer bl.a. omfattande
terrestra, marina och andra vattenekosystem och
de ekologiska komplex vari de ingår; detta innefattar variation inom arter, mellan arter och inom
ekosystem”.

A
AEROB - (om organism) Organism för
sina livsprocesser fordrar tillgång på fritt syre,
(om miljö) som innehåller fritt syre.
ALKALINITET - Ett mått på vattnets motståndskraft mot försurning. I sötvatten oftast ungefär lika med halten av bikarbonat.

BIOLOGISK MÅNGFALD - Den biologiska variation som finns i naturen (växter och
djur samt deras livsmiljöer).

ALKALISK - (om lösning) Som har överskott på hydroxyljoner, dvs pH är högre än 7.

BIOSFÄR - Summan av jordens alla ekosystem, d v s det tunna skikt kring jordklotet som
hyser bilogiskt liv. 1) jordens alla levande organismer, 2) den del av jorden och dess atmosfär
som innehåller levande organismer.

ANRIKNING - När intaget av ett visst
ämne, t.ex. ett gift är större än utsöndringen, anrikas ämnet i kroppen. Anrikning sker också i
näringskedjorna så att rovdjuren som befinner
sig högt upp i kedjan kan få mycket höga gifthalter i sina kroppsvävnader.

BIOTOP - Naturtyp (t.ex. hällmarkstallskog, granskog, mosse, lövskog).
BUFFERT - Lösning så sammansatt att den
förmår bibehålla viss egenskap (t.ex. pH-värde,
redoxpotential) torts yttre påverkan (såsom tillsats av mindre mängd syra, oxidationsmedel
etc.).

ANTROPOGENA - Uppkommet till följd
av mänsklig verksamhet.
AROMATISKA KOLVÄTEN - Föreningar mellan kol och väte, där lolatomerna bildar
en eller flera plana ringar.

BUFFRAD - Har förmåga att motverka
pH-förändring.

AUTOLYS - Upplösning av celler och vävnader genom av dem själva bildade encym.

BÄRFÖRMÅGA - Det maximala antalet
organismer per ytenhet, som en miljö kan försörja under längre tid.

AUTOTROF - Självnärande, äldre term
som främst brukar användas om gröna växter,
vilka täcker sitt energibehov genom fotosyntes.
FOTOTROF är en riktigare term för och om
dessa. KEMOTROF används för och om övriga organismer. När växter är självförsörjande
med energi, dvs de har både fotosyntes och respiration.

C
CFC – se miljöplanen
CYKLISK VARIATION - Populationens
storlek ändras efter ett återkommande mönster,
exempelvis brukar vart fjärde år vara ett ”lämmelår”.

B
BASISK - Se alkalisk.
BIOBRÄNSLEN - Bränsle som framställts
ur biomassa (som inte alls eller endast i ringa grad
omvandlat kemiskt).
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D

hållanden, dvs mark, vatten, klimat och växter etc. som bildar en funktionell enhet.

DENITRIFIKATION - Reduktion av nitrat eller nitrit under medverkan av bakterier.

EKOTOXIKOLOGI - Vetenskapen om
hur gifter omvandlas och sprids i naturen.

DEPOSITION - När luftföroreningar lämnar luften och istället avsätts på mark, vattenytor, växter eller annat..

EKOTYP - Grupp av individer inom en art
vilka är ärftligt anpassade till den miljö i vilken
de förekommer.

DIOXIN - En grupp av mycket giftiga organiska klorföreningar.

EMISSION - I miljösammanhang: Utsläpp
av föroreningar.
ENERGIFLÖDE - Energin flödar genom
ekosystemen och ny energi måste hela tiden tillföras från solljuset.

DIVERSITET - Artrikedom.
DRIVHUSEFFEKT - Koldioxidgaser
(CO2) i atmosfären fångar upp den långvågiga
värmestrålningen från jorden. Det kortvågiga
solljuset däremot passerar obehindrat. Därför
kommer jordens medeltemperatur att stiga om
CO2-halten i atmosfären ökar. Även andra gaser, bl a metan och freoner. bidrar till
drivhuseffeten.

ENZYM - Protein med katalytisk verkan,
dvs det påverkar en reaktionshastighet utan att
därvid förbrukas.
ETOLOGI - Läran om djurens beteende.
EVOLUTION - Utveckling, kemisk evolution avser utvecklingen av nya organiska ämnen i jordens ”barn- dom”. Biologisk evolution
avser organismernas (araternas) förändring över
tiden. Organismvärldens hela utveckling från små
encelliga varelser till dagens komplicerade djur
och växter.

E
EKOLOGI - (av grekiskans ”oikos” = hus
eller hushåll och ”logos” = lära). Läran om sambanden mellan organismerna och deras miljö.

F

EKOLOGISK GRUNDSYN - Att ge ekologiska aspekter en avgörande roll i allt planeringsarbete, att agera utifrån naturgivna förutsättningar, t ex att inte belasta naturen med mer föroreningar än den långsiktig tål.

FEKALIER - Avföring.
FOSSILA BRÄNSLEN - Hit räknas stenkol, olja och naturgas som är ofullständigt nedbrutna rester av djur och växter vilka levde för
miljontals år sedan. Även torv räknas ofta som
ett fossilt bränsle.

EKOLOGISK NISCH - Det livsrum och
den roll en organism fyller i det ekologiska samspelet kallas artens ”nisch”.
EKOLOGISKT SAMHÄLLE - Den levande delen av ekosystemet, dvs växter, djur,
svampar, bakterier.

FOTOKEMISK SMOG - (Se OZON)
Extrem luftföroreningssituation med höga halter
av kolvägen, kväveoxider, ozon, ofta i samband
med intensiv solstrålning och dålig luftcirkulation.

EKOSYSTEM - Ett stycke natur med allt
vad där ryms av djur, växter och abiotiska för-
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FOTOSYNTES - (av foto = ljus och syntes = sätt ihop). De gröna växternas sätt att av
solljus, koldioxid och vatten tillverka socker.
Uppbyggnaden av energirika kolhydrater med
hjälp av solljusets energi, omvandlas av ljus till
kemisk energi.

till exempel användas som köldmedium, som
avfettningsmedel och till kemtvätt.
HETEROTROF - Organism som i motsats
till de gröna växterna inte själv kan tillverka sin
energi. Hit hör t ex alla djur, svampar, vissa växter och de flesta bakterier.

FREON - Samlingsnamn för s k CFCxföreningar (klor-fluor-karboner). Används vid
skumplasttillverkning i kylelement etc. Påverkar
ozonskiktet och medverkar till den s k drivhuseffekten.

HK - Högsta kustlinjen, den höjd dit havet
eller Storvänern som längst har nått.
HUMUS - Organisk substans i jord, ursprungligen i from av barr, löv, grenar m m som
delvis blivit ned- bruten och omvandlad så långt
att det knappast går att känna ingen och är relativt motståndskraftig mot vidare sönderdelning.

FÖRNA - Döda växt- och djurdelar som
ännu inte brutits ned till humus m m.
FÖRRUTTNELSE - Mikroorganismers
sönderdelning av organiska ämnen utan luft- tillträde, jfr för- multning och jäsning.

HYBRID - Organism som uppstått genom
korsning av två olika arter. Härtill HYBRIDISERING – korsning mellan arter.

FÖRSURNING - Surhetsgraden i mark
och vatten ökar, dvs pH-värdet sjunker. Det beror främst på utsläppen av svavel och kväve från
bl a förbränningen av fossila bränslen.

HYDROLOGI - Läran om vattnets fysikaliska och kemiska egenskaper och dess kretslopp i naturen.
HYDROLYS - Sönderdelning av molekyler under medverkan och ofta upptagning av vatten t.ex. nedbrytning av stärkelse till maltos.

G

HYDROSFÄR - Vattnet på jordens yta;
omfattar hav, floder och sjöar, is samt vatten i
atmosfären.

GÖDSELMEDEL - Artificiellt tillförda
växtnäringsämnen. Innehåller exempelvis kväve,
fosfor, kalium, kalcium m. fl ämnen.

HÅRDHET - (om vatten) den totala mängden kacium- och magnesiumjoner i vattnet.

H

I

HABITAT - De platser på vilka en organism lever eller kan leva.

INDIKATORORGANISM - Organism
med snävt toleransområde med avseende en viss
faktor, är ofta karaktäristisk för en viss miljö eller ett bestämt värde hos en miljöfaktor.

HALOGEN - ”Som bildar salt”; samlingsnamn för grundämnena fluor, klor, brom jod och
astat.

INERT - Obenäget att reagera med andra
ämnen.

HCFC - Ej fullständigt halogenerade
klorluorkarboner. HCFC förstör ozonskiktet om
än i mindre grad än CFC. CFC och HCFC kan
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INFILTRATION - Då nederbördsvatten
tränger ned i marken och inte försvinner som
ytavrinning.

omvandla solljuset till kemiskt buden energi.
KLOROPLAST - Små gröna cellorgan
där klorofyllet finns och där fotosyntesen äger
rum.

INSTRÖMNINGSOMRÅDE - Det
regnvatten som inte avdunstar sipprar ner i marken till grundvattnet. Områden där grundvatten
på detta sätt bildas kallas inströmningsområde.

KLYVÖPPNINGAR - Små porer på växternas blad (mikroskopisk öppning i en växts
yttersta cellager), genom vilka de kan reglera
gasutbytet med omgivningen.

INVASION - När en art är beroende av en
viss stapelföda och denna slår fel, kan en stor
del av populationen ge sig ut på vandring för att
söka föda. Sidensvans och hökuggla är exempel
på invasionsarter.

KOLDIOXID - En gas (CO2) som finns i
små mängder i vanlig luft. Används av de gröna
växterna vid fotosyntesen för att tillverka socker.
Koldioxid återbildas vid växternas och djurens
respitration (andning).

ISOLINJE - (Vid beskrivning av t ex klimat) linje som sammanbinder mätpunkter med
samma värde t ex temperatur (isoterm).

KOLVÄTEN - Organiska ämnen som består av främst kol och väte.

IVL - Institutet för Vatten- och luftvårdsforskning.

KOMPLEXBILDARE - Kemiska föreningar med förmåga att binda metaller m.m..
KOMPOSTERING - Aerob (med tillgång
till luft) nedbrytning av organiskt material. Slutprodukten är matjord.

J

KONKURRENS - När två individer inom
ett visst område utnyttjar samma resurs. Vid konkurrens missgynnas som regel båda inblandade
parter till skillnad från parasitism och predation,
då den ena parten missgynnas.

JORDMÅN - Den översta delen (skikt) av
marken som formats av växtlighet, markanvändning, klimat och biosfären.
JÄSNING - (mikroorganismers). Sönderdelning av kolhydrat utan syrgasförbrukning, jfr
förmultning, förruttnelse.

KORSBEFRUKTNING - När växter pollineras med pollen från en annan individ.
KRAV - Specifika krav på t ex växtodling,
mjölkproduktion och spannmålsodling som innebär att produktionen är miljövänlig.

K
KARNIVOR - Djur som äter andra, (köttätare).

KRETSLOPP - Näringsämnen cirkulerar
och återanvänds i ett kretslopp till skillnad från
energin, som fördelar och därför ständigt måste
tillföras ekosystemen utifrån, dvs från solen. Ett
annat ex, kan koldioxid ingå i ett kretslopp vid
utnyttjande av bioenergi. träd växer under upptagande av koldioxid. När träden sedan eldas
upp bildas återigen koldioxid som kan tas upp

KATJON - Positivt laddad jon.
KLON - Individer med identisk genuppsättning.
KLOROFYLL - Det ämne som ger växterna deras gröna färg och som har förmåga att
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av nya träd.

ening som till största delen arbetar med att ta
fram ett opartiskt underlagsmaterial vad gäller utsläpp, nedfall, halter och spridning av
luftföroreningar i länet. Medlemmar i
Luftvårdsförbundet är bland annat de verksamheter som står för de största utsläppen till luft
i länet.

KRITISK BELASTNING - Den högsta
belastning som inte leder till långsiktigt negativa effekter hos ekosystemen.
KRYPTOGAMER - Samlingsnamn för
ormbunksväxter, lavar, mossor, svampar och
alger.
KVÄVEFIXERARE - Bakterier med förmåga att binda luftens kvävgas (till organiskt bundet kväve, (kvävgasassimilation) så att växterna
kan tillgodogöra sig detta.

M
MARKNÄRA OZON - (Se ozon). Ozon
nära marken är en luftförorening som bildas ur
kväveoxider och organiska ämnen under inverkan av solljuset. Höga halter av marknära ozon
är skadligt för både växter och människor.

KÄRR - Sankt område där torvbildning
sker. Kärrets vatten kommer i huvudsak från
grundvattnet, till skillnad från mossens, som
kommer uteslutande från nederbörden.

MARKPROFIL - Skiktning synlig i lodrätt snitt genom mark ned till det opåverkade underlaget.

KÖLDMEDIUM - Det medium i en värmepump eller kylanläggning som transporterar
värme från det som ska kylas till det som ska
värmas upp.

MILJÖGIFTER - Metaller, stabila organiska ämnen och bekämpningsmedel.

L

MILJÖVÅRD - Åtgärder i syfte att minimera negativ påverkan på miljön för växter och
djur, inklusive människan. exempelvis att rena luft
och vatten, minska giftutsläpp.

LAKVATTEN - Det vatten som rinner ut
från en deponi (”en soptipp”). Vatten sipprar till
ex igenom deponin vid regn och kan på vägen
laka ut giftiga ämnen.

MKB (miljökonsekvensbeskrivning) - Beskriver effekterna på miljön t.ex. av nya vägar,
utökad industriverksamhet el.dyl.
MIKROORGANISM - Organism som är
för liten att ses med blotta ögat t.ex. bakterier.

LIGNIN - Vedämne, komplicerat byggd
aromatisk polymer i växters cellväggar, har något olika byggnad hos olika växter.

MILJÖVÅRD - Åtgärder i syfte att minimera negativ påverkan på miljön för växter och
djur, inklusive människan. Exempelvis att rena
luft och vatten, minska luftutsläpp etc.

LIMNOLOGI - Vetenskapen om sötvatten
(ibland även salta inlandsvatten) och sötvattensorganismer, speciellt deras ekologi.

MINERALISERING - Frigörelse av
byggstenarna i organisk materia (vid förmultning).

LITOSFÄR - Jordskorpans övre del.
LKP - Lagen om Kemiska Produkter.

MOLEKYLSOPOR - Uttrycket används
för att beskriva ”avfall som inte syns”, dvs avgaser vid all slags förbränning, flyktiga ångor från
kemikalier m.m. Detta avfall beräknas till ca 10

LUFTVÅRDSFÖRBUNDET
Värmlands läns Luftvårdsförbund är en ideell för-
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ggr mängden fast avfall. (Författare Kenneth
Hermele).

NRL - Naturresurslagen, Lagen om hushållning med naturresurser.

MONOKULTUR - Område där en art dominerar totalt, t ex en veteåker (sädesfält)eller
granåker.

NUTEK - Närings- och teknikutvecklingsverket.
NYCKELART - Art som är viktig för hela
strukturen i ett ekosystem, t ex bok som är
nyckelart i en bokskog och krillen i Antarktis.

MULL - En blandning av organiskt material
och mineralpartiklar t ex lera. Bildas i mark- profilen brunjord som ett resultat av daggmaskarnas
verksamhet.

NÄRINGSÄMNEN - De ämnen som
krävs för att bygga upp en organism. Förutom
socker från foto- syntesen också t ex kväve, fosfor, svavel, kalium, kalcium, magnesium, järn, m
fl ämnen som i huvudsak tas upp från marken.

MUTATION - Slumpmässiga förändringar
i arvsanlagen. En plötslig ärftlig förändring som
inte beror på om kombination av gener, i inskränkt
bemärkelse liten strukturell kromosomförändring
eller en förändring av en gen.

NÄRINGSKEDJA - Kallar man en räcka
organismer, där varje led GER näring åt nästa,
visar kopplingen från primärproducenter (gröna
växter) till konsumenter i första, andra, tredje led
osv.

MYKORRHIZA - Svamprot, symbios
mellan högre växt och en svamp. Svamphyfer
som är förenade med trädens eller andra växters
rötter. Ett mutualistiskt (se ovan) förhållande där
svampen får näring från växten medan svamphyferna underlättar växtens närings- och vattenupptag.

NÄRINGSKEDJA - En serie av organismer i ekosystemet genom vilken den energi och
det material som de gröna växterna sammanfogar vid fotosyntesen vandrar stegvis. Gräs sorkar - räv utgör en näringskedja.

MYR - Sammanfattande beteckning för
mossor och kärr.

NÄRINGSVÄV - Utbyggt system av
näringskedjor som ger en mer realistisk bild av
hur organismerna i ett område är beroende av
varandra.

N

NÄRINGSPYRAMID - (eller ekologisk
pyramid) Ger en bild av mängdförhållandena
mellan olika näringsnivåer

NATURLIGA URVALET - Darwins teori
om att naturen gynnar de individer som är bäst
anpassade till miljön.

NÄRINGSVÄV - Då en organism mycket
sällan äter ett enda slags föda, knyts näringsvävar.
En sork äter sålunda flera slags växter, sorken
äts av andra djur än rävar ( t ex ugglor), räven i
sin tur äter varierande föda t ex hallon, skalbaggar och harar.

NATURLIG GRÄSMARK - Mark som
sedan lång tid använts som slåtter- och/eller betesmark, och som inte utsatts för sentida ingrepp
typ kultivering eller gödsling.
NATURSKOG - Naturlig föryngrad skog
som inte påverkats av skogsskötselåtgärder.

NÄRSALT - Salt vars joner är nödvändiga
för en organism.

NEDBRYTARE - Organismer som lever
av att bryta ner död organisk substans.
Ni/Cd - Nickel/Kadmium.
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PLANKTON - Samling av mikroorganismer (djur och växter) som fritt svävar i havs eller
sjövatten. (Jfr nekton).

O
OBLIGAT – Organism som är helt beroende av viss miljö eller visst levnadssätt, t ex obligat anaerob, som inte tål närvaro av fritt syre,
(om parasit) hänvisad till speciell värd.

PODSOL - Skiktad och kraftigt urlakad
markprofil i en sur miljö och en tydligt skiktad
jordmånstyp. Skikten består av mår, blekjord,
rostjord samt det opåverkade underlaget.

OLIGOTROF SJÖ - Näringsfattig sjö vars
tillrinningsområde mest består av mager skogsmark.

POPULATION - En grupp organismer, tillhörande samma art, som lever relativt avskild från
andra grupper av artfränder, t.ex. älgarna i Värmland, rödingarna i Vättern.

OORGANISK - Salter, mineraler och metaller och de flesta ämnen som inte innehåller kol.

PREDATION - en organism lever av en annan t ex haren utövar predation på gräs och örter, räven utövar predation på haren o s v. Härtill
PREDATOR – djur som livnär sig genom att
döda och äta andra djur.

OORGANISKA ÄMNEN - Salter,
mineraler och metaller och de flesta ämnen som
inte innehåller kol.
ORGANISKA ÄMNEN - Ämnen som
innehåller kol och i de flesta fall väte, byggstenar
i växter och djur.

PRIMÄRKONSUMENT - Växtätare
som lever direkt av producenterna (de fotosyntetiserande växterna).
PRIMÄRPRODUKTION - Nybildning
av organisk substans genom fotosyntes. Kan
också avse mängden producerat material, se
produktion.

P
PARASIT - Organism som tar sin näring från
en annan levande organism (värden), snyltare.

PROTEIN - Äggviteämne. Djurkroppen
består till högre grad än växter av protein. Grundämnet kväve ingår i alla proteiner.

PARASITISM - När en organism lever av
en annan. En parasit är vanligen mindre än sin
värd som den oftast inte dödar. Många svampar
och insekter, t ex myggor är parasiter.

R

PBL - Plan- och bygglagen.
PCB - Polyklorerad(e) bifenyl(er); en typ av
organiska föreningar innehållande flera kloratomer; används bl. a i transformatorer; förbjudet i
Sverige.

RECIPIENT - Sjö eller vattendrag som tar
emot utsläpp av föroreningar.
RESISTENS - Motståndskraft mot t ex
sjukdomar och bekämpningsmedel

PELAGIAL - Det fria vattnet i sjö eller hav.

RESPIRATION - Den process med vilken vi och andra organismer frigör energi ur födan Man kan säga att respirationen är en form
av kontrollerad förbränningsprocess.

PESTICID - Gift som dödar av människan
oönskade organismer.
pH - (-värde) Negativa logaritmen för
vätejonaktiviteten i mol/l
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RIKSINTRESSE - Enligt lagen om hushållning med naturresurser (NRL) finns områden
som är av riksintresse, där särskilda hushållningsbestämmelser gäller. Områden av riksintressen
finns inom olika samhällssektorer, t ex naturvård
och friluftsliv.

STÅNDORT - Växtplats, summan av på
växtplatsen verkande miljöfaktorer.
SUCCESSION - Utvecklingen av växt- och
djurlivet inom ett visst område. I de fall då jungfrulig mark koloniseras, talar man om primär succession. Återkolonisationen efter t ex en kalhuggning eller skogsbrand kallas sekundär succession.

S

SYMBIOS - Samlevnad mellan icke närbesläktade organismer (symbiomer). används
ibland om alla slags mellanartsrelationer, i synnerhet om relationer där båda parterna har nytta
av förbindelsen. Används också ofta felaktigt för
det som egentligen är mutualism. Med symbios
bör menas alla former av samliv mellan organismer, inte bara de som är till ömsesidig nytta.

SEKUNDÄR PRODUKTION - Bildning
av organisk substans genom utnyttjande av material bildat vid primärproduktion.
SELEKTION - Urval som sker naturligt eller med hjälp av människan, t ex vid förädling av
jord bruksgrödor med hög produktion.

SYNERGISM - effekten på t.ex. en organism av två eller flera kemiska ämnen blir större
än summan av ämnenas effekter var för sig.

SLU - Sveriges Lantbruksuniversitet.
SNV - Naturvårdsverket.
SPÅRELEMENT - Ämne som behövs i
mycket små mängder för att en organism ska
fungera, t ex järn, mangan, zink och koppar.

T

STABILITET - Mångtydigt begrepp som
kan innebära t ex moståndskraft mot förändringar, återhämtningsförmåga efter förändringar,
eller liten variation i ekosystemet.

TERPENER - En grupp naturligt förekommande kolväten som avges av växter, främst
barrträd.
TILLRINNINGSOMRÅDE - Det område som avvattnas till en viss sjö.

STRATEGI - Det mönster av anpassningar,
t ex livslängd och reproduktionsmönster, som
bestämmer organismens livslopp.

TORVMOSSE - Våtmark som tillförs vatten enbart från nederbörden. Mossen byggs
främst upp av olika arter vitmossor eller starr.

STRATOSFÄR - Det skikt av atmosfären
som finns på 15 till 50 kilometers höjd. Här finns
det skyddande ozonskiktet.

TOXIN - Gift. Toxicitet, giftighet..

STRESS - När en organism befinner sig i
utkanten av sitt toleransområde (se nedan) avseende en eller flera faktorer (t ex ljus, predation,
belastning av föroreningar) blir organismen stressad. Stress kan yttra sig som minskad tillväxt,
sämre reproduktion, ökad känslighet mot sjukdomar etc.

TRANSPIRATION - Vattenavdunstning
genom växternas klyvöppningar.
TROFISK NIVÅ - Näringsnivå (länk) i näringskedja t.ex. producentnivå, primärkonsumentnivå, sekundär- konsumentnivå.
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TROPOSFÄR - Atmosfärens nedre skikt,
från jordytan och upp till cirka 15 kilometers
höjd.
TRÄDSKIKT - Det skikt i ett växtsamhälle
i vilket träd över en viss höjd återfinns. Även
buskar över den valda höjden, ofta fyra meter,
räknas in bland träden (gäller främst hassel)

UV
URLAKNING - När vattnet löser ut och
för bort ämnen ur markens ytligare lager.
UTSTRÖMNINGSOMRÅDE - Områden där grundvattnet bryter fram i dagen, t ex
källor, kärr, bäckar och sjöar.
ViTAMINER - Livsnödvändiga ämnen som
organismer inte själva kan tillverka. Vilka ämnen
som är vitaminer varierar från art till art.
VITTRING - Nedbrytning av berg och
sten. Kan ske genom mekanisk vittring (t ex frostsprängning) eller kemisk vittring (mineralutlösning
av vatten).

ÅÄÖ
ÅTERHÄMTNINGSFÖRMÅGA - Ett
ekosystems förmåga att återgå till ursprungsläget
efter en störning.
ÄNGS- OCH HAGMARK - Naturlig
gräsmark.
ÖVERSIKTSPLAN - Varje kommun är
skyldig att upprätta en översiktsplan där grunddragen i fråga om användning av mark och vatten samt tillkomst, förändring och bevarande av
bebyggelse ska redovisas.
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Vill Du veta mer om Torsby kommun?
Ring oss, bes k oss eller skriv!
Postadress:
Torsby kommun
Box 501
685 29 Torsby

Bes ksadress:
Torsby kommun
Nya torget 8
685 29 Torsby

Tfn: 0560 - 16 000 (v xel)
Fax: 0560 - 16 025

E-post: torsby.kommun@torsby.se

Se ven v r hemsida p Internet: www.torsby.se
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