
Rapportserien MILJÖ I MARK  
Rapportserien började ges ut 1988, och sedan 1992 finns följande rapporter: 
 
1988:1 Rapport om skyddet av kommunala grundvattentäkter 
1988:2 Biologisk bedömning av försurningssituation i 12 vattendrag inom Marks 

kommun 1986 
1988:3 Kalkfilter F25 – Uppföljning i två dricksvattenbrunnar under ett år 
1988:4 Flodpärlmusslan i Gärån före och efter kalkning 
1988:5 Vattnet i Surtan före och efter kalkning med slurrydoserare 
1988:6 Undersökning av kalkningseffekter på bottenfaunan i sjön Tolken, Marks 

kommun, Älvsborgs län 
1988:7 Effekter av lakvattenläckage från Skene skogs-tippen 
1988:8 Fiskodling i Öresjöarnas vattensystem 1987 
1988:9 Biologiska kalkningseffekter i Öresjöarnas vattensystem 1987 
1989:1 Freon i Marks kommun – en inventering av källor och utsläpp 
1989:2 Miljövårdsprogram utgått 
1989.3 Underlag för miljövårdsprogram utgått 
1990:1 Översiktlig inventering av markradon – utgått 
1990:2 Hallstorpsfallet och Mölnebacka – bedömning av naturvärde och 

miljökonsekvenser av vattenkraftsutbyggnad 
1990:3 Öringens lek- och uppväxtområden i Häggån med biflöden 1989 
1990:4 Västra och Östra Öresjön – ytvattenförhållanden 1989-1990, bottenfaunan 

1990 
1990:5 Fåglar i Marks kommun 1970-1988 
1990:6 Naturvetenskaplig forskning, undervisning m m i Marks kommun – 

underlag till naturvårdsplan 
1990:7 Geologiska naturvårdsobjekt  i Marks kommun – underlag till 

naturvårdsplan 
1990:8 Hotade och sällsynta raggradslösa djur i Marks kommun – underlag till 

naturvårdsplan 
1990.9 Hotade och sällsynta ryggradsdjur i Marks kommun - underlag till 

naturvårdsplan 
1990:10 Hotade och sällsynta mossor och lavar i Marks kommun - underlag till 

naturvårdsplan 
1990:11 Hotade och sällsynta kärlväxter i Marks kommun - underlag till 

naturvårdsplan 
1990:12 Naturtyper i Marks kommun - underlag till naturvårdsplan 
1991:1 Grusförsörjningsplan – revidering 
1991:2 Vattenöversikt – grundvatten 
1991:3 Vattenöversikt – ytvatten 
1991:4 Våtmarker som kvävefällor i Marks kommun – bakgrund och åtgärdsförslag 
1992:1 Kvävefälla i Veselången – teknisk utformning 
1992:2 Bottenfaunan i Slottsåns vattensystem våren 1991 
1992:3 Bottenfaunan i Surtans vattensystem hösten 1991 
 
1993:1 Dokumentation av några hotade och sällsynta arter i Marks kommun 
1993:2 Radon i hus – undersökningar gjorda 1972–1992 i Marks kommun 
 
1994:1 Slottsåns vattensystem – Fiskevårdande åtgärder 
1994:2 Märgelgravar och andra småvatten i Marks kommun 
1994:3 Naturvårdsplan 
1994:4 Lavar och luft i Marks kommun 1993 
1994:5 Miljö i Mark – Lokal Agenda 21 
 
1995:1 Miljöprojekt i Mark - så här har vi gjort 



 
1996:1 Färghandeln - Bilhandeln, underlag till miljödiplomering 
1996:2 Bottenfauna i Marks kommun - En sammanställning 
 
1997:1 Fiskevårdsplan för Lillån, Viskan 
1997:2 Fiskevårdsplan för Surtan 
1997:3 Naturvärdesbedömning av rinnande vatten - En bedömning, efter System 

Aqua av 29 vattendrag i Mark 
 
1998:1 Texilkemikalier och plastadditiver 
 
2001:1 Projekt Småvatten i Mark 2001 – en del i SNF:s jordbrukskampanj 
 
2002:1 Lokalisering av en järnvägsanknuten godsterminal i Marks kommun 
 
2003:1  Förändringar av arealförluster och halter av fosfor och kväve i Marks 

kommuns vattendrag 1987-2001  
 
2004:1 Häggån i Marks kommun - beskrivning och naturvärdesbedömning av 

skyddsvärda vatten- och landmiljöer samt förslag till åtgärder  
2004:2  Sjön Lygnerns miljötillstånd - förr och nu 
 
Rapporterna kan beställas från miljökontoret. 


