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Bakgrund

Indikatorutveckling D8C4 
Det finns behov av ett standardiserat 
protokoll för uppföljning av miljötillstånd 
efter akuta föroreningshändelser med

olja

plast

kemikalier



Bakgrund



Bakgrund

Indikator D8C4

• Marina direktivet

• Farliga ämnen (Deskriptor 8)

• Effekter av oljeutsläpp (Criteria 4)

• D8C4: De negativa effekterna av 
betydande akuta föroreningshändelser på 
arternas status och på livsmiljöernas 
tillstånd (t.ex. artsammansättning och 
förekomst)



Uppdraget

Aktiviteter
• Existerande protokoll

• Utkast on-line protokoll

• Redovisning på Nationella oljekonferensen

• Förankring med berörda intressenter. 

• Framtagning av slutlig version av protokoll

• Engelsk och svensk version



Existerande protokoll

Vilka finns idag?
• Svenska saneringsmanualen

• SCAT (Shoreline Cleanup Assessment
Technique) 

• ITOPF (International Tankers Owner
Pollution Federation)

• CEDRE?

• Sea Alarm, KFV

• Strandstädarna

• ……



Existerande protokoll

Saneringsmanualen
Strandinventeringsprotokoll

• Typ av olja
• Viskositet, Fast/flytande

• Klibbighet

• Strandtyp
• 10 olika typer med olika känsligheter, skala 0-9

• Oljans skadegrad
• Oljemängd på stranden, täckningsgrad, skala 0-9

• Årstid





Existerande protokoll

SCAT
• Utvecklades efter Exxon Valdez

• Används i bl a USA, Finland

• Innehåller
Manual

Arbetsinstruktioner

Protokoll, flera olika

Databas



Existerande protokoll

ITOPF

• Lång samlad erfarenhet

• Företräder branschen

• Gör inte egna inventeringar

• Stödjer försäkringsbolagen



Existerande protokoll

Fåglar
• Indikator förorening

• Arter

• Antal skadade

• KFV m fl



Existerande protokoll

Plast
• Västkuststiftelsen

• Ren Ostkust

• App med karta,
anteckningar,
åtgärd

• Finns inga riktiga
protokoll



Protokoll

Erfarenheter 

• Inventeringar från oljepåslag
• Västervik 2018

• Tanum och Lysekil 2017

• Tjörn 2011

• Sandhammaren 2001

• Inga systematiska protokoll

• Varje kommun kör eget sätt



Protokoll

Vilka arter och habitat påverkas 
främst och långvarigt? 
• Fåglar

• Arter

• Antal

• Strandängar/vassvikar
• Olja på land i känsliga habitat

• Ålgräsängar/grunda vikar
• Sjunken olja i vattenområden med låg vågenergi



Förslag

Utkast protokoll
• Strandtyp (10 olika)

• Typ av grunda vatten (<3 m djup, vågenergi, 
bottensubstrat, växtlighet)

• Typ av förorening: olja, plast eller kemikalie

• Föroreningens skadegrad (mängd, yta)

• Årstid (datum, koordinater)

• Fåglar (arter, antal, skadegrad)

• Döda organismer (arter, antal, typ av skada)



On-line

Uppkopplat on-line protokoll
• Karta

• Formulär

• Ritprogram

• Foto, koordinatsatta

• Padda

• Mobildata

• Utskrift av protokoll för 
direktanvändning



Förankring

Intressenter
• MSB (mallar, formulär, WIS)

Sonja Dobo

• NV/HaV (effekter/uppföljning)
Jonas Pålsson, HaV

• Lst (miljöatlas + databas)
Anna Dimming, Lst VG

• Kommuner (oljeskyddsplaner, öva)
Gunnar Ohlén, Tanum

Sara Stenbäck, Västervik

• Oljejouren (inventeringar, råd)
Ingrid Håstad

• KFV, Västkuststiftelsen, Håll Sverige Rent,
m fl frivilligorganisationer
Kjell Larsson

Heléne Mathisen, StädaSverige



Framtiden

Drönare + AI


