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FÖRORD

Vatten är grunden för allt liv, vårt viktigaste livsmedel och en av våra värdefullaste naturresurser. 
Nätverket av sjöar, vattendrag och våtmarker utgör en livsnerv i landskapet och är livsmiljö för 
många växter och djurarter. Grunda kustvattenområden är nödvändiga uppväxt- och livsmiljöer 
för en stor del av de arter och organismer som behövs för att upprätthålla en fungerande 
havsmiljö. Vatten är samtidigt en central resurs för samhället. Vi är helt beroende av grund- och 
ytvatten av en god kvalitet och i tillräcklig mängd för vår dricksvattenförsörjning. Vatten förser 
oss också med värden som energiproduktion, transportleder, fiske, livsmedelsproduktion och 
bad- och friluftsliv. För många av oss har vattnet också ett starkt upplevelsevärde, till exempel i 
form av ett boende med sjöutsikt eller när vi vistas i naturen. Alla dessa olika värden förutsätter 
en fortsatt god vattenkvalitet och vattentillgång, och det finns därför ett nödvändigt och nära 
samband mellan vatten miljöfrågor och frågor om vår samhälls utveckling och våra livsvillkor.

Vi behöver fortsätta använda vatten för en mängd olika ändamål, och måste samtidigt vara 
medvetna om hur den användningen påverkar vattenmiljön och dess olika funktioner och 
förutsättningar. Ett ogenomtänkt och ohållbart utnyttjande av vattenresurserna riskerar att 
leda till både ödesdigra miljöförluster och att samhällets framtida behov av vattenförsörjning 
och vattenanvändning inte längre kan tillgodoses.

En ansvarsfull vattenförvaltning som väger in dessa olika intressen och anspråk på våra vatten-
miljöer blir allt viktigare, i takt med att samhällsutvecklingen leder till en ökad påverkan på 
vattenkvaliteten. Vattenmyndighetens arbete med genomförandet av EU:s ramdirektiv för 
vatten är en grundpelare i en sådan ansvarsfull vattenförvaltning, med syftet att säkerställa en 
långsiktig och hållbar vattenanvändning i Bottenhavets vattendistrikt.

Den 15 december 2016 beslutade Vattendelegationen för Bottenhavets vattendistrikt om en 
förvaltningsplan och ett åtgärdsprogram för distriktets vattenförekomster för förvaltnings-
perioden 2016-2021. Dessa grundar sig på de miljökvalitetsnormer för samtliga vatten förekomster 
i distriktet som delegationen också har fastställt. Miljökvalitetsnormerna anger vilken vatten-
kvalitet som ska uppnås i våra vatten, och till vilken tidpunkt. Dessa beslut ligger nu till grund för 
den fortsatta förvaltningen av distriktets grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten.

Förvaltningen av vatten är en miljö- och resursfråga som berör hela samhället. Uppdraget att 
säkerställa en långsiktig och hållbar vattenförvaltning ligger först och främst på de myndigheter 
och kommuner som berörs av åtgärdsprogrammet, men alla aktörer i samhället måste ta ansvar 
för och beakta vattenmiljöfrågorna i sin dagliga verksamhet för att vi ska kunna nå de uppsatta 
målen. En utmaning under den kommande förvaltningsperioden blir att se till att vattenfrågorna 
i än högre grad integreras i samhällsplanering och myndighetsutövning. En annan utmaning är 
att se till att verksamhetsutövare och enskilda får en ökad förståelse för de prioriteringar och 
avvägningar mellan olika intressen som krävs för att vi ska kunna nå de beslutade målen om en 
god och hållbar vattenkvalitet. Vår målsättning är att miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram 
ska bli effektiva verktyg för att nå dessa mål.

Genom prioriterade insatser och ökad samverkan kan vi nu tillsammans arbeta för att säkra en 
god vattenkvalitet och vattentillgång för nuvarande och kommande generationer!

Gunnar Holmgren 
Landshövding, ordförande i Vattendelegationen för Bottenhavets vattendistrikt
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Förvaltningsplan för Bottenhavets vattendistrikt 2016-2021
Förvaltningsplanen är uppdelad i fem olika delar samt Miljökvalitetsnormer för 
vatten och ett antal bilagor. Avsikten är att du som läsare smidigt ska kunna hitta 
den del, eller det avsnitt i en viss del, du är intresserad av.  Nedan följer en kort 
beskrivning av förvaltningsplanens delar och deras innehåll.

Del 2
Vattenförvaltning 

2009-2015

Del 3
Övervaknings-

program

§
Miljökvalitetsnormer

MKN

Del 4
Åtgärdsprogram

Del 5
Vattenförvaltning

2016-2021

Del 1 
Introduktion Förvaltningsplan

2016 - 2021

Bilagor

Del 1 sammanfattar och inleder hela förvaltningsplanen.  Här beskrivs nätverk och 
roller på alla samverkansnivåer, tillsammans med en bakgrund till varför arbetet är 
så viktigt. Här finns också en sammanfattning av åtgärdsprogrammet.

I del 2 hittar du alla resultat från kartläggnings- och analysarbetet. Här finns även 
information om principer för framtagande av miljökvalitetsnormerna. Samverkan 
och samråd som genomförts under den gångna sexårscykeln redovisas också. 
Beskrivningarna har fokus på att visa resultat medan metoder och arbetssätt åter-
finns i bilaga 1.

Del 3 är Övervakningsprogram 2009-2015. Den här delen visar bland annat vilken 
övervakning som ligger till grund för statusklassificeringen.

Del 4 innehåller åtgärdslistan med samtliga åtgärder riktade till myndigheter och 
kommuner. Du hittar även den samhällsekonomiska konsekvensanalysen av dessa 
åtgärder här.
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I del 5 blickar vi framåt och tittar på vad som kan vara särskilda frågor att beakta 
inom vattenförvaltningen de kommande sex åren.

I Miljökvalitetsnormer för vatten redogörs för föreskrifterna om kvalitetskrav för 
vattenförekomster inom vattendistriktet och de miljökvalitetsnormer som har fast-
ställts för vattenförekomsterna inom distriktet. Här beskrivs också principerna för 
framtagande och fastställande av miljökvalitetsnormer.

Till förvaltningsplanen finns ett antal bilagor. I dessa går det att läsa allt om vilka 
metoder och arbetssätt som använts i statusklassificeringen, vilka krav från vatten-
förvaltningsförordningen som förvaltningsplanen uppfyller och vilka referenser som 
har använts i arbetet. Vidare har varje distrikt sina egna bilagor. Följande bilagor 
följer med Förvaltningsplan för Bottenhavets vattendistrikt:

Bilaga 1. Arbetssätt och metoder

Bilaga 2. Krav enligt vattenförvaltningsförordningen, bilaga 1

Bilaga 3. Ordlista 

Bilaga 4. Referensmaterial

Bilaga 5. Åtgärdsområdessammanställningar (denna bilaga finns endast digitalt på 
vattenmyndigheternas webbplats)

Bilaga 6. Samarbete över gränserna

Bilaga 7. Bilagor från Norge
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Övervakningsprogram 2009 – 2015

1. Övervakningsprogram 2009 – 2015
Övervakningsprogram 2009 – 2015 beskriver den övervakning som genomförts 
under cykeln och som ligger till grund för genomförda statusklassificeringar samt 
uppföljning av åtgärder.  Här beskrivs hur övervakningen hänger ihop med övrig 
vattenförvaltning. Vidare redovisas den övervakning som använts inom vatten-
förvaltningen för att genomföra statusklassificeringen. I den här delen redovisar 
vi även vad som behöver utvecklas inför kommande cykel för att övervakningen 
ska generera ett bra underlag till nästa statusklassificering. Till sist redovisas vilka 
metoder och urval som använts när övervakningsprogrammet för 2009 – 2015 har 
tagits fram.

Efter tabeller och kartor togs fram 2015 gjordes en del justeringar bland annat av 
stationer som låg i ”fel” vattenkategori och vissa stationer som inte hade tillräckligt 
med frekvens, där rapporteringen inte tillät detta. Sammantaget 2-4 procent av 
stationerna togs bort men observera att detta inte har justerats kartor i denna 
rapport. Slutliga justeringar utfördes den sjunde november 2016 med statistiken i 
tabellerna.

1.1. Introduktion
Övervakning är en viktig grundstomme i vattenförvaltningsarbetet då den ger 
kunskap om hur tillståndet är i dag och om var åtgärder behöver sättas in för att 
förbättra vattnen. Genom övervakning får vi också information om hur tillståndet 
förändras över tiden. Ofta behövs mätningar över långa tidsperioder för att man ska 
kunna se om en förändring orsakas av mänsklig påverkan eller beror på naturlig 
variation. Övervakning genomförs också för att bekräfta misstänkta miljöproblem, 
samt för att följa upp effekten av åtgärder som genomförs.
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Övervakningsprogram 2009 – 2015

1 Övervaknings- 
program

2 Provtagning

3 Datavärdar

4 Rapportering 
till EU

5 Revidering

- Statusklassning
- Påverkanskällor
- Förbättringsbehov
- Uppföljning

Kartläggning

& Analys

Miljö- 
övervakning

Figur 3.1. Övervakning är en viktig del av arbetet med att förvalta våra vattenmiljöer. Genom 
provtagningar och inventeringar samlas data in, som sedan används i arbetet med kartläggning och 
analys för att bedöma tillståndet i vattenmiljöerna. En bra tillståndsbeskrivning ger förutsättningar 
för att rätt åtgärder ska kunna genomföras. Vattenmyndigheten i varje vattendistrikt ansvarar för 
att ta fram övervakningsprogram som sedan rapporteras till EU. Övervakningsprogrammet revideras 
regelbundet för att tillgodose ändrade behov och möta upp nya förutsättningar.

Övervakningen av ytvatten omfattar undersökningar av biologi, vattenkemi och 
miljögifter. I grundvatten övervakas kemiska och fysikaliska parametrar samt grund-
vattennivåer.

I figur 3.1 illustreras övervakningens roll och de olika momenten i arbetet med att ta 
fram och revidera övervakningsprogram för vattendistriktet.
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Vattenmyndigheten genomför ingen egen övervakning utan är beroende av den 
över-vakning som andra aktörer utformar och genomför för att få underlag till status-
klassificeringar och andra bedömningar (figur 3.2). Den övervakning som görs har olika 
syften. Förutom att bedöma långsiktiga förändringar i miljötillståndet, bland annat 
är till för att följa upp hur en viss verksamhet påverkar miljön. Även utformningen av 
övervakningen ser olika ut. Till exempel är det olikheter i vilka vattentyper provtagning 
görs, vilka parametrar som övervakas och hur ofta provtagning sker.

Regional miljöövervakning

Nationell miljöövervakning

Kalkeffektuppföljning

Råvattenkontroll

Kommunal miljöövervakning

Uppföljning av skyddade områden

Recipientkontroll

Samordnad recipientkontroll

Miljöövervakning i 
vattenförvaltning 

  - kontrollerande
  - kvantitativ
  - operativ
  - undersökande
  - skyddade områden

Statligt finansierad

Finansierad av andra aktörer

Figur 3.2. Vattenmyndigheten är beroende av den övervakning som andra aktörer utformar 
och genomför för att få underlag till statusklassificeringar och andra bedömningar. Den 
övervakning som genomförs har olika syften och utformning och det är därför bara en viss del av 
övervakningen som kan användas inom vattenförvaltningen. Övervakningen finansieras dels av 
staten (ljusblå) och dels av andra aktörer (mörkare blå).

I ramdirektivet för vatten specificeras hur övervakningen ska utformas för att 
uppfylla de krav som gäller för vattenförvaltning. Det handlar bland annat om 
vilka metoder som ska användas och hur ofta provtagning ska ske. Syftet med 
specificeringarna är framför allt att upprätthålla en god kvalitet och att det ska gå 
att jämföra resultaten av klassificeringar och bedömningar mellan olika länder. I 
Sverige reglerar Sveriges Geologiska Undersöknings (SGU) och Havs- och vatten-
myndighetens föreskrifter hur klassificeringarna ska genomföras vilket till vissa delar 
begränsat vilken övervakning som kan användas för att göra statusklassificeringar. 
Därför varierar hur väl kraven i ramdirektivet uppfylls i den nuvarande svenska över-
vakningen. Övervakning som inte uppfyller ramdirektivets krav kan ändå användas i 
viss utsträckning, till exempel som underlag vid expertbedömningar. 
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I databasen Vatteninformationssystem Sverige (VISS) finns mycket information om 
vattenrelaterad övervakning. Det går att se var olika övervakningsstationer finns, 
vad som mäts och hur ofta det mäts. Däremot lagras ingen mätdata i VISS, utan 
resultaten hämtas hos respektive datavärd. För varje statusklassning av kvalitets-
faktorer finns en koppling till de stationer, vars mätdata använts som underlag för 
statusbedömningen. 

Övervakningsprogrammen är ett samarbete
Vattenmyndigheterna ska enligt vattenförvaltningsförordningen, se till att det tas 
fram övervakningsprogram för att övervaka statusen i sjöar, vattendrag, kustvatten 
och grundvatten. Genomförandet av programmen ska göras i samarbete med de 
myndigheter, kommuner, organisationer och övriga som vattenmyndigheterna finner 
lämpligt. Syftet är att få en sammanhållen och heltäckande översikt över vatten-
statusen inom varje vattendistrikt. Hur övervakningen ska utformas specificeras i 
Havs- och vattenmyndighetens övervakningsföreskrifter, SGU:s övervakningsföre-
skrifter samt Naturvårdsverkets handbok 2008:2. 

Övervakningsprogrammet ska också redovisa hur skyddade områden övervakas. De 
övervakningsprogram som tas fram för de fem vattendistrikten rapporteras till EU 
av Havs- och vattenmyndigheten.
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Övervakningsprogram enligt vattenfÖrvaltningsfÖrordningen

2. Övervakningsprogram enligt 
vattenförvaltningsförordningen

Inom vattenförvaltningsarbetet finns olika typer av övervakning som fyller olika 
syften. 

2.1. Grundvatten 

Övervakning av kvantitativ status 
Inom varje vattendistrikt ska ett övervakningsnät för kvantitativ övervakning 
upprättas för grundvattenförekomster där risk föreligger att summan av grund-
vattenuttagen är större än den långsiktiga årliga grundvattenbildningen. Kvantitativ 
övervakning ska också upprättas i grundvattenförekomster där förändrade grund-
vattennivåer kan medföra risk för att god ekologisk status inte nås i med grund-
vattnet förbundna ytvatten eller i grundvattenberoende terrestra ekosystem eller 
där antropogent förorsakad risk för saltvatteninträngning eller annan försämring av 
grundvattnets kvalitet kan uppstå. Kvantitativ övervakning ska alltid utföras i grund-
vattenförekomster där uttagen i minst en plats är större än 100 m³/dygn.

Den kvantitativa övervakningen syftar till att:

• underlätta bedömning av den kvantitativa statusen för alla grundvatten-
förekomster eller grupper av förekomster,

• ge en tillförlitlig bedömning av den tillgängliga grundvattenresursen,

• ge en tillförlitlig bedömning av de effekter på förbundna terrestra och 
akvatiska ekosystem som de antropogent orsakade förändringarna på grund-
vattennivån har,

• ge en bedömning av antropogent förorsakad risk för saltvatteninträngning 
eller annan försämring av grundvattnets kvalitet.

Övervakning av kemisk status 
Kontrollerande övervakning 
För varje vattenförvaltningscykel ska ett program för kontrollerande övervakning 
av grundvatten upprättas. Resultaten av det kontrollerade programmet ska sedan 
användas för att upprätta ett operativt övervakningsprogram.

Syftet med den kontrollerande övervakningen är att:

• ge en heltäckande översikt av grundvattenförekomsternas (eller gruppernas) 
kemiska status, 

• ge underlag för bedömningar av långsiktiga tendenser, både till följd av 
förändringar i naturliga förhållanden och förändringar orsakade av mänsklig 
verksamhet,

• ge underlag för riskbedömningar,

• ge en bas för upprättande av ett operativt övervakningsprogram.
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Operativ övervakning
Ett operativt övervakningsprogram ska upprättas för sådana grundvatten-
förekomster som är i riskzonen att inte nå god kemisk status.

Syftet med den operativa övervakningen är att:

• fastställa kemisk status för alla grundvattenförekomster eller grupper av 
förekomster som bedöms vara i riskzonen,

• fastställa förekomsten av eventuella långsiktiga uppåtgående tendenser för 
koncentrationen av varje typ av förorenande ämnen på grund av mänsklig 
verksamhet. 

Den operativa övervakningen fokuserar specifikt på de risker som ligger till grund 
för att god status inte nås.

2.2. Ytvatten 

Kontrollerande övervakning 
Kontrollerande övervakning i ytvatten ska utföras i ett så stort antal vatten-
förekomster att en generell beskrivning av vattenstatusen i varje avrinningsområde 
inom vattendistriktet kan göras. I ett avrinningsområde som är heterogent med 
avseende på vattentyper och/eller påverkanstryck krävs fler övervakningsstationer 
än i ett homogent avrinningsområde. Samtliga ytvattenkategorier ska omfattas av ett 
kontrollerande övervakningsprogram.

Den kontrollerande övervakningen syftar till att:

• komplettera och bekräfta det förfarande för bedömning av miljöpåverkan 
som anges i bilaga II i ramdirektivet,

• kunna utforma effektiva och ändamålsenliga övervakningsprogram i fram-
tiden,

• bedöma de långsiktiga förändringarna i naturliga förhållanden,

• bedöma de långsiktiga förändringar som orsakas av omfattande mänsklig 
verksamhet.

Kontrollerande övervakning ska för varje övervakningsstation ske under en period av 
ett år inom förvaltningsplanens tidsram när det gäller:

• parametrar som indikerar samtliga biologiska kvalitetsfaktorer,

• parametrar som indikerar samtliga hydromorfologiska kvalitetsfaktorer,

• parametrar som indikerar samtliga allmänna fysikalisk-kemiska kvalitets-
faktorer,

• prioriterade förorenande ämnen som släpps ut i avrinningsområdet eller 
delavrinningsområdet,

• andra förorenande ämnen som släpps ut och läcker från mark i betydande 
mängder i avrinningsområdet eller delavrinningsområdet.
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Övervakningsprogram enligt vattenfÖrvaltningsfÖrordningen

Operativ övervakning 
Operativ övervakning av ytvatten ska utföras för de vattenförekomster där statusen 
är sämre än god samt i alla vattenförekomster där statusen riskerar att försämras 
samt de vattenförekomster där det förekommer utsläpp av prioriterade ämnen. 
Övervakningen ska omfatta den eller de kvalitetsfaktorer som är mest känsliga för 
den påverkan (försurning, övergödning, flödesförändringar med mera) som vatten-
förekomsterna är utsatta för.

Den operativa övervakningen i ytvatten syftar till att:

• fastställa statusen för de vattenförekomster som bedöms ligga i riskzonen för 
att inte följa miljökvalitetsnormerna,

• bedöma de förändringar av statusen för dessa vattenförekomster som 
åtgärdsprogrammet resulterar i.

För att kunna bedöma omfattningen av den påverkan som ytvattenförekomster 
utsätts för, ska de kvalitetsfaktorer som bäst återspeglar situationen övervakas. 
Operativ övervakning ska innehålla:

• parametrar för den biologiska kvalitetsfaktor, eller de biologiska 
kvalitetsfaktorerna, som är mest känslig(-a) för den påverkan som vatten-
förekomsterna utsätts för,

• alla prioriterade förorenande ämnen som släpps ut,

• andra förorenande ämnen som släpps ut i betydande mängd,

• parametrar som indikerar den hydromorfologiska kvalitetsfaktor som är 
mest känslig för den påverkan som har konstaterats.

Övervakning i skyddade områden
Övervakning av skyddade områden genomförs i de områden som pekas ut som 
skyddade områden enligt Ramdirektivet för vatten. Här ställs särskilda krav på över-
vakningen utifrån utpekat typ av skydd. Denna övervakning beskrivs mer utförligt i 
avsnittet Övervakning av skyddade områden nedan (sida 34).

Undersökande övervakning
Förutom ovan nämnda övervakningstyper finns även undersökande övervakning av 
ytvatten. Denna övervakning används i tre fall: 

• För att fastställa omfattningen och konsekvenserna av föroreningsincidenter, 

• För att fastställa orsakerna till att miljökvalitetsnormen troligtvis inte 
kommer att kunna följas i de fall operativ övervakning inte har inletts, 

• När orsaken till överskridandena av miljökvalitetsnormerna är okänd. 
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3. Program för övervakning 2009 - 2015 
I Bottenhavet övervakas åtta procent av ytvattenförekomsterna i den kontrollerande 
övervakningen av ekologisk status, samt två procent av vattenförekomsterna med 
avseende på kemisk status (tabell 3.1). Inom den kvantitativa övervakningen av 
grundvattenförekomster övervakas endast en procent av grundvattenförekomsterna. 
Övervakningsstationer från Jämtlands län är inte inkluderat i dessa beräkningar. 
Även en del stationer saknas i Dalarna, Västernorrland och Gävleborg vilket 
påverkar statistiken i samtliga tabeller.

Tabell 3.1. Kontrollerande övervakning av vattenförekomster (VF) i Bottenhavets 
vattendistrikt. Data baseras på uttag från VISS 2016-11-07.

Antal  
över vakade 
vatten-
förekomster

Kontrollerande  
övervakning  
ekologisk status

Kontrollerande  
övervakning  
kemisk status

Kvantitativ  
övervakning

Totalt 
antal 
vatten-
före-
komster

Vatten kategori Antal VF Andel VF Antal VF Andel VF Antal VF Andel VF Antal VF
Sjöar 318 9% 48 1% 3731

Vattendrag 458 7% 47 1% 6942

Kustvatten 54 64% 17 20% 85

Grundvatten - - 100 12% 10 1% 832

Totalt 830 8% 212 2% 10 1% 11590

Inom den operativa övervakningen övervakas sex procent av de vattenförekomster 
som är utpekade att vara i risk att inte uppnå god ekologisk status. När det gäller 
operativ övervakning av kemisk status är det 35 procent av vattenförekomsterna som 
är utpekade att vara i risk med avseende kemisk status (exklusive kvicksilver och 
PBDE) som övervakas (tabell 3.2).

Tabell 3.2. Operativ övervakning av vattenförekomster (VF) i Bottenhavets 
vattendistrikt. Data baseras på uttag från VISS 2016-11-07.

Antal övervakade 
vattenförekomster

Operativ övervakning 
ekologisk status

Operativ övervakning 
kemisk  status

Antal vatten-
förekomster  
i risk 
(ekologisk 
status)

Antal vatten-
förekomster  
i risk 
(kemisk 
status)*

Vatten kategori Antal VF Andel VF Antal VF Andel VF Antal VF Antal VF
Sjöar 139 6% 21 1% 2402 38

Vattendrag 301 6% 8 0% 5230 29

Kustvatten 37 76% 10 20% 49 21

Grundvatten 17 2% 72

Totalt 477 6% 56 35% 7681 160

*omfattar inte Hg och PBDE
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3.1. Övervakning av grundvatten
I Bottenhavets vattendistrikt har avgränsats 832 grundvattenförekomster varav 
72 riskerar att inte uppnå kemiskt god status 2021. Majoriteten av förekomsterna 
har inte regelbundet övervakats och dessa förekomster är ofta opåverkade och 
saknar större dricksvattenuttag. I Bottenhavets vattendistrikt saknar stationer samt 
information om övervakningsprogram i bland annat i Dalarna och Gävleborgs län.

Övervakning av kvantitativ status
I Bottenhavets vattendistrikt ingår tio grundvattenförekomster som övervakas med 
avseende på kvantitativ status (tabell 3.3 och karta 3.1) och samtliga förekomster 
ingår i den nationella miljöövervakning som SGU utför. Dessa tio förekomster utgör 
cirka en procent av vattendistriktets förekomster. Två förekomster riskerar att inte 
uppnå god status.

Övervakningen omfattar de delar av SGU:s nationella övervakning av nivåer som 
utförs i vattenförekomster i sand och grus i en referensmätning och ofta ligger 
resterande program utanför de avgränsande grundvattenförekomsterna. 

Tabell 3.3. Kvantitativ övervakning i grundvatten i Bottenhavets vattendistrikt. Data 
baseras på uttag från VISS 2016-11-07.

Totalt antal vatten-
förekomster

Antal vattenförekomster 
med övervakning

Andel vattenförekomster 
med övervakning

Grundvatten 832 10 1 %

Totalt 832 10 1 %

Kontrollerande övervakning av kemisk status
I Bottenhavets vattendistrikt ingår 100 grundvattenförekomster med kontrollerande 
övervakning och där övervakningen har legat till grund för klassning (tabell 3.4 och 
karta 3.2).

Tabell 3.4. Kontrollerande övervakning av kemisk status i grundvatten i Bottenhavets 
vattendistrikt. Data baseras på uttag från VISS 2016-11-07.

  Totalt antal vatten-
förekomster

Antal vattenförekomster 
med övervakning

Andel vattenförekomster 
med övervakning

Grundvatten 832 100 12 %

Totalt 832 100 12 %
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Karta 3.1. Kvantitativ övervakning i grundvatten i Bottenhavets vattendistrikt. Små berörda vattenförekomster är inringade i kartan. 
Uppgifterna till kartan är hämtade från VISS 2015-06-10, där detaljerade kartor över Sveriges alla vattenförekomster finns samlat. Du 
kan själv zooma in över det vatten du är intresserad av. www.viss.lansstyrelsen.se

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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Karta 3.2. Program för kontrollerande övervakning av kemisk status i grundvatten i Bottenhavets vattendistrikt. Små berörda 
vattenförekomster är inringade i kartan. Uppgifterna till kartan är hämtade från VISS 2015-06-10, där detaljerade kartor över Sveriges 
alla vattenförekomster finns samlat. Du kan själv zooma in över det vatten du är intresserad av. www.viss.lansstyrelsen.se

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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I det kontrollerande programmet ingår de parametrar som har legat till grund för de 
statusklassade grundvattnen (tabell 3.5). Många stationer ingår i flera olika övervak-
ningsprogram i huvudsak det nationella programmet som SGU bedriver, de regio-
nala övervakningsprogrammen och den lokala råvattenkontrollen som kommunerna 
bedriver.

Enligt vattenförvaltningsförordningen har SGU föreskrivningsrätten och den 
aktuella föreskriften (SGU-FS 2014:1) beskriver övervakningen. Det kontrollerande 
programmet saknar till exempel parametern syre. Syre har traditionellt inte prov-
tagits i Sverige eftersom provtagningen sker via brunnar där vattnet ofta omblandas. 
En ytterligare parameter som övervakas men inte är tillräckligt redovisad i 
programmen är bekämpningsmedel. 

Tabell 3.5. Kontrollerande övervakning av kvalitetsfaktorer, redovisat som antal 
stationer. Data baseras på uttag från VISS 2016-11-07.

Bottenhavets vattendistrikt Kontrollerande övervakning – Grundvatten

Antal stationer

Basparametrar
Ammonium 110

Konduktivitet 107

Nitrat 100

Sulfat 100

Övriga parametrar
Arsenik 60

Bekämpningsmedel 6

Bly 52

Kadmium 49

Klor 118

Koppar 96

Krom 15

Kvicksilver 38

Nickel 45

Zink 45

Bensen 21

Bensoapyren 19

Dikloretan 25

PAH 20

Tri-Tetrakloreten 25

Triklormetan 26
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Operativ övervakning av kemisk status
Grundvattenförekomster som riskerar att inte uppnå kemiskt god status 2021 ligger 
till grund för det operativa programmet. I Bottenhavets vattendistrikt riskerar 72 
vattenförekomster att inte uppnå god status. Av dessa övervakas 24 procent i det 
operativa programmet (tabell 3.6 och karta 3.3).

Tabell 3.6. Operativ övervakning av kemisk status i grundvatten i Bottenhavets 
vattendistrikt. Data baseras på uttag från VISS 2016-11-07.

  Totalt antal vatten-
förekomster

Antal vattenförekomster 
med övervakning

Andel vattenförekomster 
med övervakning

Grundvatten 72 17 24 %

Totalt 72 17 24 %

I Bottenhavets vattendistrikt dominerar den operativa övervakningen av analys av 
bekämpningsmedel, arsenik och klor som kan vara antropogent betingade (tabell 
3.7). Den operativa övervakningen utgörs i mindre grad av parametrar som ammo-
nium och bensen.

Tabell 3.7. Operativ övervakning av kvalitetsfaktorer, redovisat som antal stationer. 
Data baseras på uttag från VISS 2016-11-07.

Bottenhavets vattendistrikt Operativ övervakning – Grundvatten

Antal stationer

Basparametrar
Ammonium 1

Övriga parametrar
Arsenik 5

Bekämpningsmedel 5

Klor 4

Bensen 2
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Karta 3.3. Program för operativ övervakning av kemisk status i grundvatten i Bottenhavets vattendistrikt. Små berörda 
vattenförekomster är inringade i kartan. Uppgifterna till kartan är hämtade från VISS 2015-06-10, där detaljerade kartor över Sveriges 
alla vattenförekomster finns samlat. Du kan själv zooma in över det vatten du är intresserad av. www.viss.lansstyrelsen.se

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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Gruppering av grundvattenförekomster
Grundvattenförekomsterna har delats upp i grupperingarna med likartad geologisk 
uppbyggnad och är framtaget av SGU i samverkan med vattenmyndigheterna. SGU 
rekommenderar att varje grupp av förekomster övervakas med minst tre stationer. På 
grund av att grupperingarna behöver utvecklas har länsstyrelserna i samband med 
statusklassificeringen i VISS inte använt grupperingarna i vattendistriktet.

Trendövervakning
Genom trendberäkningar av parametrar som riskerar att försämra den kemiska 
statusen går det att avgöra om vattenförekomsten riskerar att inte uppnå god status. 
Övervakningsdata i VISS kan visa detta. I Bottenhavets vattendistrikt har tre uppåt-
gående trender registrerats vilken riskerar att miljökvalitetsnormen uppåtgående 
trend fastställs och åtgärder ska vidtas för att vända trenden.   Vattenmyndigheten 
ska bestämma vilken koncentrationsnivå som är respektive parameters maximala 
nivå innan trenden ska vända, det vill säga utgångspunkt för att vända trend. 

3.2. Övervakning av ytvatten

Kontrollerande övervakning av ekologisk status
I Bottenhavets vattendistrikt omfattas åtta procent av ytvattenförekomsterna av 
någon form av övervakning för bedömning av ekologisk status. Fördelningen mellan 
vattenförekomstkategorier visas i tabell 3.8. 

Tabell 3.8. Kontrollerande övervakning av ekologisk status i Bottenhavets 
vattendistrikt. Data baseras på uttag från VISS 2016-11-07.

Kontrollerande övervakning av ekologisk status

  Totala antal  
vattenförekomster

Antal vattenförekomster 
med övervakning

Andel vattenförekomster 
med övervakning

Kustvatten 85 54 64%

Sjöar 3731 318 9%

Vattendrag 6942 458 7%

Totalt 10758 830 8%

Det kontrollerande övervakningsnätet för ekologisk status redovisar de över-
vakningsstationer som har använts vid klassificeringen av ekologisk status (karta 
3.4). Eftersom övervakningen är upprättad för olika syften och kan ha olika design 
är möjligheten att bedöma säkerhet och precision för programmets helhet begrän-
sade.  Förutom att det saknas många kopplade stationer i Jämtland och Västernorr-
land (karta 3.4) så saknas även några stationer i Sundsvallsbukten på kartan men 
som är aktiva.
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Karta 3.4. Kontrollerande övervakning av ekologisk status i Bottenhavets vattendistrikt, per ytvattenkategori. Kartan visar 
övervakning av vattenförekomster med övervakning av biologiska, fysikalisk-kemiska (inklusive särskilda förorenande ämnen) och 
hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. Uppgifterna till kartan är hämtade från VISS 2015-06-10, där detaljerade kartor över Sveriges alla 
vattenförekomster finns samlat. Du kan själv zooma in över det vatten du är intresserad av. www.viss.lansstyrelsen.se

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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Tabell 3.9 visar den kontrollerande övervakningen av kvalitetsfaktorer som antal 
övervakade stationer. I Bottenhavets vattendistrikt övervakas främst fysikaliska-
kemiska kvalitetsfaktorer i sjöar och vattendrag, medan biologiska kvalitetsfaktorer 
dominerar i kust- och utsjövatten. På grund av problem med näringsämnen och 
försurning samt en omfattande kalkningsverksamhet dominerar kvalitetsfaktorn 
näringsämnen och försurning. Kalkeffektuppföljningen står även för en stor del av 
den biologiska övervakningen. Salthaltsförhållanden (konduktivitet och practical 
salinity unity (PSU)) saknas i programmet, trots att mätningar så gott som alltid 
sker i samband med fysikalisk-kemisk provtagning. Detta beror på att data inte legat 
till grund för någon klassificering av kvalitetsfaktorer.

Övervakningen av hydromorfologiska kvalitetsfaktorer är starkt eftersatt. Detta 
beror till viss del av att urvalet för dessa kvalitetsfaktorer är begränsat samtidigt som 
det inte är definierat vilka kvalitetsfaktorer som mäter hydromorfologisk påverkan. 
Däremot har många vattendrag biotopkarterats i vattendistriktet fram till 2015, 
vilket bidragit till betydligt större kunskap om hydromorfologisk status, påverkan 
och åtgärdsbehov. Insamlad data har använts som ett komplement i statusklass-
ningen, men är inte representerad i form av övervakningsstationer och ingår därför 
inte i övervakningsprogrammet.

Fältinventeringar av potentiella vandringshinder i form av dammar och vägtrummor 
har genererat underlag för bedömning av konnektivitet, men inte heller dessa redo-
visas som övervakningsstationer.

Övervakning av särskilda förorenande ämnen (SFÄ) (omfattar elva ämnen). Arsenik, 
krom, koppar och zink är vanligast förekommande.
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Tabell 3.9. Kontrollerande övervakning av kvalitetsfaktorer, redovisat som antal 
stationer. En del av vattenförekomsterna med övervakning av särskilda förorenande 
ämnen har övervakning av både biota, sediment och vatten och stationer kan därför 
vara dubblerade i tabellen. Data baseras på uttag från VISS 2016-11-07.

Bottenhavets vattendistrikt Kontrollerande övervakning av kvalitetsfaktorer

  Sjöar Vattendrag
Kustvatten + 
utsjövatten

Biologiska kvalitetsfaktorer Antal stationer Antal stationer Antal stationer

Växtplankton (inkl. klorofyll) 13   13

Makrofyter + makroalger     23

Påväxtalger   7

Bottenfauna   81 17

Fisk 110 245

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer    
Hydrologisk regim 46 40

Tidvatten    

Kontinuitet    

Morfologiska förhållanden    

Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer    

Ljusförhållanden 11   41

Syre 3   27

Salthalt    

Försurning 109 166

Näringsämnen 81 187 22

Särskilda förorenande ämnen    
Arsenik 13 29 44

Krom 43 34 47

Koppar 58 56 45

Icke-dioxinlika PCBer 5   33

Zink 73 73 49

Bisfenol 1   3

Bronopol 1   2

Dioxin     7

PCB dioxon     23

PFOS     1

Triclosan 1   7

Kontrollerande övervakning av kemisk status
I Bottenhavets vattendistrikt omfattas drygt en procent av ytvattenförekomsterna 
av någon form av övervakning för bedömning av kemisk status. Fördelningen 
mellan vattenförekomstkategorier visas i tabell 3.10. Kemisk status bedöms utifrån 
övervakning av särskilt utpekade ämnen eller miljögifter. Dessa benämns som 
prioriterade ämnen. Den största skillnaden sedan övervakningsprogram i föregående 
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förvaltningscykel är att det nu inte omfattar den så kallade omdrevsövervakningen 
av metaller i sjöar. Det beror på att omdrevsövervakningen utförs med för glest 
intervall, en gång vart sjätte år, och därför har metallanalyserna ansetts för osäkra 
för att kunna användas som underlag för bedömning av kemisk status. Kustvatten 
övervakas i störst utsträckning, vilket speglar påverkansbilden av metaller och miljö-
gifter i vattendistriktet.

Tabell 3.10. Kontrollerande övervakning av kemisk status i ytvatten i vattendistriktet. 
Data baseras på uttag från VISS 2016-11-07.

Antal övervakade vattenförekomster 
Bottenhavets vattendistrikt

Kontrollerande övervakning  
kemisk status

Totalt antal  
vattenförekomster

Vattenkategori Antal VF Andel VF Antal VF

Sjöar 48 1 % 3731

Vattendrag 47 1 % 6942

Kustvatten 17 20 % 85

Totalt 112 1,04 % 10758
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Karta 3.5. Kontrollerande övervakning av kemisk status (prioriterade ämnen) i Bottenhavets vattendistrikt, per vattenkategori. 
Uppgifterna till kartan är hämtade från VISS 2015-06-10, där detaljerade kartor över Sveriges alla vattenförekomster finns samlat. Du 
kan själv zooma in över det vatten du är intresserad av. www.viss.lansstyrelsen.se

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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Tabell 3.11 och karta 3.5 visar kontrollerande övervakning av prioriterade ämnen 
som antal övervakade stationer. I Bottenhavets vattendistrikt övervakas främst 
metaller. Metallhalter i vatten övervakas främst genom programmen för omdrev, 
recipientkontroll och nationella/regionala övervakningsprogram. Övriga ämnen 
övervakas i vattendistriktet av nationella program.

Tabell 3.11. Kontrollerande övervakning av kvalitetsfaktorn prioriterade ämnen, 
redovisat som antal stationer per ämne. En del av vattenförekomsterna har 
övervakning av både biota, sediment och vatten och stationer kan därför vara 
dubblerade i tabellen. Data baseras på uttag från VISS 2016-11-07.

Bottenhavets  
vattendistrikt

Kontrollerande övervakning av kemisk status

Sjöar Vattendrag Kustvatten + utsjövatten

Prioämne Antal stationer Antal stationer Antal stationer

Metaller

Kadmium 91 44 51

Kvicksilver 54 21 47

Nickel 79 36 46

Bly 70 37 38

Organiska ämnen

Alaklor 10 9 1

Aldrin 9 3 13

Antracen 14 11 6

Atrazin 5 9 0

Bensen 5 9 0

Bensoapyrene 10 5 6

Benzobfluoranthene 17 6 6

Benzoghiperylene 6 15 6

Benzokfluoranthene 11 7 7

Brominerad_difenyleter 11 6 6

DDT 15 2 15

DEHP 16 11 13

Dieldrin 9 2 13

Dikloretan 3 6 0

Diklormetan 5 9 0

Diuron 3 6 0

Endosulfan 11 9 6

Endrin 9 2 13

Fluoranten 9 7 6

Hexaklorbensen 15 9 3

Hexaklorbutadien 8 9 6

Hexaklorcyklohexan 13 7 7

Indeno123cdpyrene 8 3 6
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Bottenhavets  
vattendistrikt

Kontrollerande övervakning av kemisk status

Sjöar Vattendrag Kustvatten + utsjövatten

Prioämne Antal stationer Antal stationer Antal stationer

Metaller

Isodrin 10 0 13

Isoprutoron 5 9 0

Klorfenvinfos 11 9 1

Kloroalkaner 11 9 1

Klorpyrifos 11 9 1

Naftalen 14 11 5

Nonylfenol 9 9 12

Oktylfenol 17 9 9

PAH 14 4 0

Pentaklorbensen 5 8 0

Pentaklorfenol 6 7 0

Simazin 5 9 0

TBT 20 16 14

Trifluralin 11 9 1

Triklorbensener 5 9 0

Triklormetan 5 9 0

Operativ övervakning av ekologisk status
I Bottenhavets vattendistrikt är 7681 vattenförekomster utpekade att vara i risk att 
inte nå god status eller riskerar att få försämrad ekologisk status. Av dessa omfattas 
lite mer än sex procent av operativ övervakning (tabell 3.12).

Tabell 3.12. Antal vattenförekomster med operativ övervakning av ekologisk status i 
Bottenhavets vattendistrikt Data baseras på uttag från VISS 2016-11-07.

Antal övervakade vatten-
förekomster Bottenhavets 
vattendistrikt

Operativ övervakning  
ekologisk status

Antal vatten förekomster  
i risk 
(ekologisk status)

Vattenkategori Antal VF Andel VF Antal VF

Sjöar 139 6 % 2402

Vattendrag 301 6 % 5230

Kustvatten 37 76 % 49

Totalt 477 6,2% 7681
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Karta 3.6 Operativ övervakning av ekologisk status i Bottenhavets vattendistrikt, per vattenkategori. Kartan omfattar övervakning av 
biologiska, fysikalisk-kemiska och hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. Uppgifterna till kartan är hämtade från VISS 2015-06-10, där 
detaljerade kartor över Sveriges alla vattenförekomster finns samlat. Du kan själv zooma in över det vatten du är intresserad av. www.
viss.lansstyrelsen.se

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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Karta 3.6 och tabell 3.13 visar de stationer som ingår i den operativa övervakningen. 
I respektive vattenförekomst övervakas de kvalitetsfaktorer som bäst indikerar den 
påverkan som föranleder att vattenförekomsten är utpekad att riskera att inte uppnå 
god status eller få sänkt status.

I Bottenhavets vattendistrikt för sjöar och vattendrag dominerar övervakningen av 
indikatorer för försurning, såväl fysikaliska – kemiska som biologiska kvalitetsfaktorer. 
För kustvattenförekomster är indikatorer för övergödning mer dominerande. I vatten-
distriktet är hydromorfologiska förändringar ett av de dominerande miljöproblemen 
för sjöar och vattendrag, däremot finns det knappt någon övervakning som kan svara 
på effekter från denna typ av påverkan (tabell 3.13). Fyra särskilda förorenande ämnen 
ingår i den operativa övervakningen i vattendistriktet (tabell 3.13).

Tabell 3.13. Operativ övervakning av kvalitetsfaktorer, redovisat som antal stationer. 
En del av vattenförekomsterna med övervakning av särskilda förorenande ämnen 
har övervakning av både biota, sediment och vatten och stationer kan därför vara 
dubblerade i tabellen. Data baseras på uttag från VISS 2016-11-07.

Bottenhavets vattendistrikt Operativ övervakning av kvalitetsfaktorer

Sjöar Vattendrag Kustvatten + utsjövatten

Biologiska kvalitetsfaktorer Antal stationer Antal stationer Antal stationer
Växtplankton (inkl. klorofyll) 5 20

Makrofyter + makroalger 24

Påväxtalger 17

Bottenfauna 56 16

Fisk 6 159

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer

Hydrologisk regim 19 29

Tidvatten

Kontinuitet

Morfologiska förhållanden

Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer

Ljusförhållanden 41

Syre 9

Salthalt

Försurning 95 257

Näringsämnen 19 16 19

Särskilda förorenande ämnen

Arsenik 12 5 14

Krom 17 1 3

Koppar 23 4 14

Icke-dioxinlika PCBer 2 8

Zink 28 15 13

* Salthaltsförhållanden (konduktivitet och practical salinity unity (PSU)) saknas i 
programmet, trots att mätningar så gott som alltid sker i samband med fysikalisk-kemisk 
provtagning. Detta beror på att data inte legat till grund för någon klassificering av 
kvalitetsfaktorer.
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Antal stationer för operativ övervakning per kvalitetsfaktor i Bottenhavets vatten-
distrikt. Statistiken behöver dock kompletteras med Jämtlands län för att visa 
korrekt antal stationer för hela distriktet.

Operativ övervakning av kemisk status
I Bottenhavets vattendistrikt är övervägande ytvattenförekomster utpekade att vara 
i risk att inte nå god status eller riskerar att försämra statusen med avseende på 
kemisk status. Detta beror på problematiken med kvicksilver och PBDE där gräns-
värdena i biota överskrids i samtliga vattenförekomster i Sverige. Av distriktets 7681 
riskklassade ytvattenförekomster omfattas endast 39 förekomster av operativ över-
vakning. Bortser man från kvicksilver och PBDE  är 88 vattenförekomster i risk och 
av dessa omfattas 44 procent i det operativa programmet (Tabell 3.14).

Tabell 3.14. Operativ övervakning av kemisk status i Bottenhavets vattendistrikt. 
observera att statistiken inte omfattar övervakning av kvicksilver och PBDE. Data 
baseras på uttag från VISS 2016-11-07.

Antal övervakade  
vattenförekomster  
Bottenhavets vattendistrikt

Operativ övervakning kemisk status Antal vatten förekomster 
i risk (kemisk status)*

Vattenkategori Antal VF Andel VF Antal VF

Sjöar 21 55% 38

Vattendrag 8 28% 29

Kustvatten 10 48% 21

Totalt 39 44% 88

*omfattar inte Hg och PBDE

Karta 3.7 och tabell 3.15 visar de stationer som ingår i den operativa övervakningen 
för kemisk status. I respektive vattenförekomst övervakas de kvalitetsfaktorer som 
bäst indikerar den påverkan som föranleder att vattenförekomsten är utpekad att 
riskera att inte uppnå god status eller få sänkt status. Den operativa övervakningen 
av kemisk status omfattar 15 parametrar i Bottenhavets vattendistrikt (tabell 3.15). 
Kvicksilver är den parameter som övervakas i flest stationer.



– 26 –

program fÖr Övervakning 2009 - 2015 

Tabell 3.15. Operativ övervakning av kvalitetsfaktorn prioriterade ämnen, redovisat  
som antal stationer. En del av vattenförekomsterna har övervakning av både biota, 
sediment och vatten och stationer kan därför vara dubblerade i tabellen.  
Data baseras på uttag från VISS 2016-11-07.

Bottenhavets vattendistrikt Operativ övervakning av kemisk status

  Sjöar Vattendrag Kustvatten

Prioämne Antal stationer Antal stationer Antal stationer

Metaller
Kadmium 16 1 2

Kvicksilver 18 5 14

Bly 11 2 9

Organiska ämnen
Antracen 6 1 2

Brominerad Difenyleter 1 1

Oktylfenol 3

Benzoapyrene 1

Benzoghiperylene 2

DEHP 1

Fluoranthen 3

Inden123cdpyrene 2 1

Klorfenvinos 1

Naftalen 5

PAH 2

TBT 1 1



– 27 –

Karta 3.7. Operativ övervakning av kemisk status (prioriterade ämnen) i Bottenhavets vattendistrikt, per vattenkategori. Uppgifterna 
till kartan är hämtade från VISS 2015-06-10, där detaljerade kartor över Sveriges alla vattenförekomster finns samlat. Du kan själv 
zooma in över det vatten du är intresserad av. www.viss.lansstyrelsen.se

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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Trendövervakning av prioriterade ämnen i biota och sediment
Trendövervakning av prioriterade ämnen i biota sker framför allt i två nationella 
program för metaller och organiska miljögifter i biota i sjöar och i kustvatten. I 
programmet ingår i landet som helhet totalt 30 sjöar och 40 stationer i kustvatten, 
varav en del ligger i utsjön. Stationerna besöks årligen och resultat används för att 
dels bedöma generellt tillstånd, storskalig spridning och långväga transport samt för 
att analysera långtidstrender. 

Utöver dessa program finns ett nationellt program för övervakning av metaller 
och organiska miljögifter i havssediment. Programmet omfattas av 16 stationer 
lokaliserade på ackumulationsbottnar i respektive havsbassäng. Stationerna besöks 
med sex års mellanrum (senast år 2014) och data analyseras för att bedöma tillstånd 
och långtidstrender av miljögiftsbelastning. Ämnen som analyseras är bland annat 
ämnen som är prioriterade enligt ramdirektivet för vatten. Av tekniska skäl är 
stationerna ännu inte registrerade i databasen VISS och kan inte rapporteras för det 
kontrollerande programmet. Detta kommer att rättas till framöver.

Programmen för biota i kustvatten och havssediment har rapporterats som en del av 
övervakningsprogrammet för förvaltning av havsmiljön (HaV, 2014c). 
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Tabell 3.16. Övervakning av långtidstrender hos prioriterade ämnen i biota och sediment. 
Av tekniska skäl rapporteras inte stationer i havssediment i övervakningsprogrammet 
2015. Källa: www.naturvardsverket.se och databasen VISS, www.viss.lansstyrelsen.se

Program/ 
undersökning

Tung-
metaller 
(Cd, Hg, 
Ni, Pb)

PBDE Hexaklor-
bensen, 
hexaklor-
cyklohex-
an, DDT

PAHer TBT Biota
Antal 
stationer

Frekvens
Intervall 
Minimi 
vart tredje 
år

Nationell miljöövervakning 
av metaller och organiska 
miljögifter i havet – ab-
borre

x x x x 3 1 gång/år

Nationell miljöövervakning 
av metaller och organiska 
miljögifter i havet – sill/
strömming

x x x 18 1 gång/år

Nationell miljöövervakning 
av metaller och organiska 
miljögifter i havet – tång-
lake

x x x 3 1 gång/år

Nationell miljöövervakning 
av metaller och organiska 
miljögifter i havet – torsk

x x x 2 1 gång/år

Nationell miljöövervakning 
av metaller och organiska 
miljögifter i havet – blå-
mussla

x 3 1 gång/år

Nationell miljöövervakning 
av organiska tennfören-
ingar – nätsnäcka i havet

x 17 1 gång/år

Nationell miljöövervakning 
av metaller och organiska 
ämnen i sötvatten - ab-
borre

x x x x x
27 

(TBT: 13 
stationer)

1 gång/år

Nationell miljöövervakning 
av metaller och organiska 
ämnen i sötvatten - gädda

x x x x 2-9 1 gång/år

Nationell miljöövervakning 
av metaller och organiska 
ämnen i sötvatten - röding

x x x x x 2-3 1 gång/år

Gruppering av ytvattenförekomster
Någon systematisk gruppering av vattenförekomster har inte tagits fram för 
ytvattnens övervakningsprogram. Grupperingar har dock gjorts i viss utsträck-
ning där vatten har samma naturliga förhållanden och samma påverkansbild, både 
i inlandsvatten och i kustvatten. Indirekt används gruppering även när data från 
stationer i uppströms/nedströms vattenförekomster används för klassificering av 
flera vattenförekomster. Vanligast är denna typ av gruppering för bedömning av 
fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer i vattendrag där cirka 360 försurnings- och 40 
näringsämnesbedömningar gjorts i vattendistriktet.

http://www.naturvardsverket.se
http://www.viss.lansstyrelsen.se
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Modeller och satelliter kompletterar
Som ett komplement till övervakningsstationer har modellering använts i hög grad i 
bedömningen av näringsämnen där klassningen för 5826 vattendrag och 2776 sjöar 
i vattendistriktet baseras på modelldata, främst modellen S-Hype (S-Hype SMHI). 
För kustvatten har SMHI:s kustzonsmodell använts vid bedömningen av närings-
ämnen för 38 vattenförekomster (Kustzonsmodellen SMHI). 

Magic modellen (Magicbiblioteket IVL) används som grund för försurningsbedöm-
ningen. För kalkade sjöar och vattendrag har den Magic-modellerade avvikelsen 
från förindustriellt tillstånd utan kalkning använts för klassificeringen av försur-
ning. Detta gör att nuvarande bedömningar oftast inte bygger på uppmätta pH från 
kalkeffektuppföljningens övervakningsstationer. För den operativa övervakningen av 
måluppfyllelsen av kalkningsåtgärderna behövs dock data från dessa övervaknings-
stationer.

Satellitövervakning har främst använts för övervakning av parametern klorofyll 
a som ingår i kvalitetsfaktorn växtplankton i kustvatten. I vattendistriktet har 
satellitdata använts som stöd för bedömningen av 62 vattenförekomster.

Övervakning av betydande vatten
Vid arbete med att ta fram övervakningsprogram ska medlemsländerna, där det 
är lämpligt, bland annat se till att det finns punkter för övervakning i betydande 
vattenvolymer och vattenflöden. Vilka dessa vatten är har överenskommits av vatten-
myndigheterna, Havs- och Vattenmyndigheten och SGU (tabell 3.17 och 3.18). 
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Tabell 3.17. Övervakning av betydande vattenflöden i Bottenhavets vattendistrikt. (källa: SMHI)

Namn HARO nr Utlopp Area (km2) Omfattas av övervakning
Gideälven 34 Mynningen i havet 3442 Ja

Ångermanälven 38 Mynningen i havet 31865 Ja

Faxälven 38 Faxälven 9037 Ja

Fjällsjöälven 38 Fjällsjöälven 8433 Ja

Vojmån 38 Mynningen i Volgsjön 3543 Nej

Näsån 38 Mynningen i Bodumsjön 3000 Nej

Indalsälven 40 Mynningen i havet 26272 Ja

Hårkan 40 Mynningen i Midskogs  
dämningsområde

3991 Ja

Ammerån 40 Ammerån 3097 Nej

Indalsälven 40 Indalsälven 2853 Ja

Ljungan 42 Mynnar i havet 12851 Ja

Gimån 42 Gimån 4317 Ja

Ljusnan 48 Mynnar i havet 19829 Ja

Voxnan 48 Mynnar i Varpen 3713 Ja

Dalälven 53 Mynnar i havet 28954 Ja

Västerdalälven 53 Mynnar i Dalälven 8640 Ja

Orsaälven 53 Utlopp i Orsasjön 3310 Ja

Lillälven 53 Lillälven 3065 Ja

Tabell 3.18. Övervakning av betydande vattenvolymer i Bottenhavets vattendistrikt. (källa: SMHI)

Namn Area (km2) SjöID Omfattas av övervakning
Storsjön 452 702172-143255 Nej

Siljan 292 673490-145597 Ja

Kallsjön 159 703362-137894 Ja

Ströms Vattudal 146 708038-149042 Nej

Flåsjön 110 711381-150545 Nej

Torrön 103 707659-136489 Nej

Malgomaj 103 717181-153354 Nej

3.3. Strategi för undersökande övervakning 
Undersökande övervakning har inte utförts enligt ramdirektivet för vatten i Sverige.

Direktivet säger att undersökande övervakningen kan sättas in vid tre olika tillfällen. 

• Då miljökvalitetsnormen överskrids och orsaken är okänd,

• När den kontrollerande övervakningen visar att målen som fastställts med 
miljökvalitetsnormerna troligtvis inte följs. I detta fall är det för att fastställa 
orsakerna till att målen inte uppfylls,

• I samband med olyckor och oavsiktliga föroreningsincidenter för att fast-
ställa omfattningen och konsekvenserna.
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Den undersökande övervakningens uppgift är att klarlägga omfattningen av miljö-
problemet så att rätt åtgärder kan genomföras. Det är tillsynsmyndigheten som 
har ansvar för genomförandet av den undersökande övervakningen i enlighet med 
26 kap Miljöbalken, antingen genom egna undersökningar eller genom att ålägga 
verksamhetsutövaren/-na att genomföra övervakningen. 

När orsaken till en miljöeffekt är okänd
Undersökande övervakning kan utföras när den ekologiska eller kemiska statusen 
inte uppnår god status och orsaken till miljöeffekten är okänd. Undersökningarna 
kan avse såväl utvidgade undersökningar av de ekologiska och kemiska förhållan-
dena som fördjupad påverkansanalys. Syfte med den undersökande övervakningen är 
då att klarlägga miljöproblemet så att rätt åtgärder kan genomföras.

Det är vattenmyndigheterna och länsstyrelserna som ansvarar för att övervaka och 
utreda orsakssambanden för statusklassificeringen och miljöproblem inom ramen 
för sitt kartläggningsarbete enligt vattenförvaltningsförordningen. Att utreda 
orsakssamband är nödvändigt som grund för åtgärdsprogrammet och vilka åtgärder 
som behövs. För vissa miljöproblem kan särskilda nationella/regionala projekt 
behöva initieras för att undersöka orsakssambanden.

Undersökande övervakning i samband med efterbehandling av föro-
renade områden
Ett exempel på undersökande övervakning kan vara de undersökningar som görs 
inom arbetet med förorenade områden inför fortsatt arbete med åtgärder (figur 3.3). 
När det efter övergripande inventering bedömts att det förekommer läckage till 
vatten och/eller att påverkan finns, vidtas undersökningar, den så kallade ”MIFO 
Fas II -klassningen”, för att verifiera utsläppens/läckagets omfång. Är utsläppet 
eller läckaget av sådant omfång att risk för miljö eller hälsa föreligger eller att miljö-
kvalitetsnormen inte följs går man vidare med en förstudie. I förundersökningen 
görs ytterligare bestämning av art på utsläppet samt var ifrån det härstammar. Nästa 
steg är att genomföra en huvudstudie där det kvantifieras vilka ämnen och vilka 
mängder som behöver åtgärdas och vilka åtgärder som är nödvändiga att vidta.

Övergripande 
inventering

MIFO fas II- 
klassning

Förstudie Huvudstudie Åtgärd

Undersökande övervakning

Figur 3.3. Arbetsflöde vid åtgärder av förorenade områden och i vilka faser undersökande 
övervakning genomförs. ”MIFO Fas II-klassning” innebär att riskklassningen från den 
översiktliga inventeringen verifieras med provtagning för de objekten med högst risk.
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Undersökande övervakning i samband med screening av miljögifter
Ett annat exempel på undersökande övervakning kan vara screening av miljögifter 
(figur 3.4). Denna startade 1996 – 97 på uppdrag av Naturvårdsverket. Målet är en 
screening som kan fungera som ett ”early warning”- system för att hitta förekomst 
av nya miljögifter i miljön. Framförallt utgör resultaten från screeningen underlag 
för bedömning av åtgärdsbehov. Det är också ett sätt att få information om alla de 
kemiska ämnen som finns med på olika internationella listor och som Sverige åtagit 
sig att kontrollera. Screeningen ger också underlag för att avgöra om ett ämne ska tas 
med i regelbundna mätningar i exempelvis övervakningsprogram med tidsserier. 

Val av ämne
Förberedande 
teoretisk 
undersökning

Mätning
Uppföljning 
av resultat

Fördjupad 
undersökning

Åtgärder

Figur 3.4. Screeningprocessen.

Olyckor och föroreningsincidenter
En annat tänkbart alternativ på undersökande övervakning kan vara i samband 
med en olycka eller föroreningsincident. Det är särskilt effekterna på miljön, den 
ekologiska, kemiska eller kvantitativ statusen, som ska följas upp och för att se om 
insatta åtgärder har fått önskad effekt.  

Ansvarsfördelningen för den undersökande övervakningen är delad mellan olika 
myndigheter och följer i huvudsak det område som idag regleras i lagen om skydd 
mot olyckor (2003:778). 

• Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) ansvarar för 
samordning och metodutveckling med avseende på uppföljning av miljö-
effekter för olyckor och föroreningsincidenter för land, sjöar, vattendrag, 
kanaler och hamnar.

• Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att samordning och metod-
utveckling med avseende på uppföljning av miljöeffekter för olyckor och 
föroreningsincidenter sker inom sitt ansvarsområde. Hav- och vatten-
myndigheten har uppdragit åt Sweco att ge expertstöd vid olje- och 
kemikalieolyckor till havs och i inlandsvatten, den så kallade ”oljejouren”.

• Tillsynsmyndigheten har ansvar för genomförandet av den undersökande 
övervakningen i enlighet med 26 kap. miljöbalken, antingen genom egna 
undersökningar eller genom att ålägga verksamhetsutövaren/-na att genom-
föra undersökningar med anledning av olyckans miljöeffekter.
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3.4. Övervakning av skyddade områden
Nedan beskrivs de övriga direktiv som har koppling till ramdirektivet för vatten och 
där övervakningen kan ses som gemensam:

• Dricksvattendirektivet. Här är det dricksvattenförekomster som berörs. Sverige 
har inkluderat dricksvattendirektivet i svensk lagstiftning genom Livsmed-
elsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten, omtryck (LIVSFS 
2013:4). Sverige saknar vägledning för specifika övervakningsprogram för 
skyddade yt- eller grundvattenförekomster som används för dricksvattenuttag. 
Denna övervakning av dricksvattentäkter genomförs framför allt på lokal 
nivå. De ytvattenförekomster som ger mer än 100 m³ per dag ska omfattas 
av ytterligare sådan övervakning som är nödvändig för att uppfylla kraven i 
artikel 7 i Ramdirektivet för vatten. Övervakning ska göras av alla de ämnen i 
parameterlistan från dricksvatten direktivet som är prioriterade ämnen och som 
släpps ut i dricks-vattenförekomsten, eller som är särskilt förorenande ämnen 
som släpps ut i betydande mängd. Provtagningsfrekvensen beror på hur många 
personer som försörjs med dricksvatten från vattenförekomsten. När det gäller 
dricksvattenförekomster i grundvatten ska de övervakas med avseende på de 
ämnen som hotar vattnets kvalitet som dricksvatten. En dricksvattenförekomst 
i grundvatten får inte representeras av övervakning från någon annan grund-
vattenförekomst utan måste övervakas i sig själv. 

• Art- och habitatdirektivet samt Fågeldirektivet. Vattenförekomster som 
berörs av Natura 2000-objekt får särskilda krav på övervakning som beror 
på de vattenrelaterade arter och livsmiljöer som finns i vattnet. En utgångs-
punkt är bevarandestatus för vattenrelaterade värdena i vattnet, antingen 
på objektsnivå (om det finns) eller i den biogeografiska skalan. Om värdena 
inte uppnår god bevarandestatus ska lämpliga, känsliga biologiska och 
andra indikatorer övervakas. Övervakningen ska även kontrollera effekter av 
de åtgärder som vidtas. I någon mån kan ekologisk status användas för att 
indikera om grundförutsättningarna finns för att N2000-värdena ska kunna 
finnas och fortleva i vattenförekomsterna men då tas inte hänsyn till de 
särskilda krav som dessa värden ställer på sin miljö.

• Nitratdirektivet. Jordbrukets påverkan avseende nitrater och effekterna av 
de åtgärder som nitratdirektivet för med sig för jordbruket följs upp med 
övervakning av nitrat. Resultaten rapporteras regelbundet till kommissionen 
enligt direktivets egna rutiner. Eftersom nitrater som näringsämne inte ingår 
i den ordinarie parameteruppsättningen för att bedöma sjöar och vatten-
drag ska det ingå i de särskilda kraven för status för de vatten som berörs 
av nitratkänsliga områden. För grundvatten och kustvatten ingår nitrat i 
bedömningen av status och övervakning ändå med samma eller strängare 
krav än vad nitratdirektivet ställer. 

• Avloppsvattendirektivet. Det ställs inga kvalitetskrav eller krav på miljö-
undersökningar i avloppsvattendirektivet, till exempel miljöövervakning. 
Kraven riktas direkt mot avloppsreningsverkens kapacitet och utformning 
inom de utpekade områdena. 
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• Badvattendirektivet. Övervakningen enligt badvattendirektivet omfattar 
Escherichia coli och intestinala enterokocker och vid behov annan synlig 
förorening som kan äventyra badvattenkvaliteten. Övervakningen utförs av 
kommunerna och resultaten lagras i Havs- och vattenmyndighetens register 
Badplatsen. Folkhälsomyndigheten sammanställer informationen och 
rapporterar in till EU. Övervakningsprogram enligt vattenförvaltningen för 
vattenförekomster med badplatser ska omfattas av denna övervakning och 
statusklassificeras även med kraven för badvattenstatus. 

• Fiskvattendirektivet. Direktivet har upphört att gälla och ersätts av ram-
direktivet för vatten. Områdena finns kvar och de ska ha minst samma 
skyddsnivå under ramdirektivet för vatten som de hade under fiskvatten-
direktivet. Generellt anses kvalitetskraven enligt ramdirektivet för vatten 
omfatta även kraven enligt fisk-vattendirektivet. Eftersom förordningen 
kvarstår i den svenska lagstiftningen ska övervakningen av fiskvatten-
områdena fortsätta som tidigare. 

• Skaldjursdirektivet. Detta är ett systerdirektiv till fiskvattendirektivet 
som också upphört att gälla och ersätts av ramdirektivet för vatten. Kravet 
på undersökning av mikrobiella parametrar i skaldjursdirektivet saknar 
motsvarighet i ramdirektivet för vatten och kvarstår. Vattenförekomster som 
berörs av dessa områden ska övervakas och klassificeras även utifrån dessa 
mikrobiella parametrar. Direktivet berör endast Västerhavets vattendistrikt i 
Sverige.

Urvalet av övervakning i skyddade områden omfattar de stationer som övervakas 
utifrån respektive direktiv och sammanfaller med kontrollerande och/eller operativ 
övervakning enligt ramdirektivet för vatten.

Nedan redovisas den övervakning som sammanfaller mellan ramdirektivet för vatten 
och respektive annat direktiv (tabell 3.19).

Tabell 3.19. Antal stationer som övervakas inom skyddade områden och som 
sammanfaller med ramdirektivet för vattens övervakning.

Skyddande område i Bottenhavets vattendistrikt

Direktiv Sjöar Vattendrag Kust Grund-
vatten

Totalt

  Antal 
stationer

Antal 
stationer

Antal 
stationer

Antal 
stationer

Antal 
stationer

Nitratdirektivet 136 36 12 184

Badvattendirektivet 6 1 3 10

Fiskvattendirektivet 1 4 5

Dricksvattendirektivet 2 1 98 101
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Nitratdirektivet
184 stationer från övervakningen av nitratkänsliga områden sammanfaller med 
Bottenhavets vattendistrikts övervakningsprogram (tabell 3.19 och karta 3.8).

Badvattendirektivet
Tio stationer från övervakningen av badplatser som sammanfaller med Bottenhavets 
vattendistrikts övervakningsprogram (tabell 3.19 och karta 3.9).

Fiskvattendirektivet
Fem stationer från övervakningen av fiskvattendirektivet som sammanfaller med 
Bottenhavets vattendistrikts övervakningsprogram (tabell 3.19 och karta 3.10).

Dricksvattendirektivet 
101 stationer som sammanfaller med dricksvattenuttag i skyddade områden 
övervakas med Bottenhavets vattendistrikts övervakningsprogram (tabell 3.20 och 
karta 3.11). För skyddande områden som används för dricksvattenuttag samman-
faller dessa med ytvattentäkter och där övervakas enbart prioriterade ämnen och i 
vattenfas.

Tabell 3.20. Sammanställning av övervakning i yt- och grundvattenförekomster som 
sammanfaller med dricksvattenförekomster.

Sjöar Vattendrag Kust Grundvatten Totalt

  Antal  
stationer

Antal  
stationer

Antal  
stationer

Antal  
stationer

Antal  
stationer

Dricksvattendirektivet 2 1 98 101

Livsmiljöer och artskyddsområden
Enligt Ramdirektivet för vatten ska operativ övervakning ske i de vattenförekomster 
som är skyddade områden enligt Art- och habitatdirektivet och som riskerar att inte 
uppfylla alla kvalitetskrav, det vill säga miljökvalitetsnormen enligt Ramdirektivet 
för vatten och kraven på gynnsam bevarandestatus enligt Art- och habitatdirektivet.

När det gäller urval av miljöövervakning som berörs av Art- och habitatdirektivet, 
kan ett relevant sådant urval inte göras i dagsläget. Program för uppföljning av 
skyddade områden är under uppbyggnad och metoder för detta är framtagna, men 
något stationsnät har ännu inte tagits fram i Sverige. Därför har det inte varit möjligt 
att ta fram ett övervakningsprogram för dessa områden. Detta ställningstagande har 
skett i samförstånd med Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket.
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Karta 3.8. Övervakning av nitratkänsliga områden Bottenhavets vattendistrikt. Uppgifterna till kartan är hämtade från  
VISS 2015-06-10, där detaljerade kartor över Sveriges alla vattenförekomster finwns samlat. Du kan själv zooma in över det  
vatten du är intresserad av. www.viss.lansstyrelsen.se

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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Karta 3.9. Övervakning av badvattendirektivet i Bottenhavets vattendistrikt. Uppgifterna till kartan är hämtade från VISS 2015-06-10, 
där detaljerade kartor över Sveriges alla vattenförekomster finns samlat. Du kan själv zooma in över det vatten du är intresserad av. 
www.viss.lansstyrelsen.se

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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Karta 3.10. Övervakning av fiskvattendirektivet i Bottenhavets vattendistrikt. Uppgifterna till kartan är hämtade från  
VISS 2015-06-10, där detaljerade kartor över Sveriges alla vattenförekomster finns samlat. Du kan själv zooma in över  
det vatten du är intresserad av. www.viss.lansstyrelsen.se

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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Karta 3.11. Övervakning av vattenförekomster som är föremål för uttag av dricksvatten i Bottenhavets vattendistrikt. Av sekretesskäl 
visas övervakade vattenförekomster och inte lokalisering av stationer. Uppgifterna till kartan är hämtade från VISS 2015-03-27, där 
detaljerade kartor över Sveriges alla vattenförekomster finns samlat. Du kan själv zooma in över det vatten du är intresserad av.  
www.viss.lansstyrelsen.se

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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4. Förändringar i övervakningsprogrammet

4.1. Vattenmyndighetens övervakningsprogram 2007, 2009, 2012 
och 2015

Vattenmyndigheten har tidigare tagit fram tre övervakningsprogram som har 
rapporterats till EU, åren 2007, 2009 och 2012. Eftersom Vattenmyndigheten inte 
bedriver övervakning i egen regi så byggdes dessa program upp av övervaknings-
stationer som andra aktörer ansvarar för.

Övervakningsprogram 2007
När övervakningsprogram 2007 togs fram arbetade Vattenmyndigheten utifrån 
riktlinjerna att urvalet skulle baseras på övervakningsstationer där mätningar av 
vattenkemi samt minst två biologiska kvalitetsfaktorer ingick. Dessa urvalskriterier 
innebar att merparten av de stationer som rapporterades var sådana som ingår i 
olika delar av den nationella övervakningen, men som endast är en liten del av den 
totala övervakningen som genomförs i Sverige. Även för övervakning av grundvatten 
rapporterades endast en del av den nationella kontrollerande övervakningen samt 
den nationella kvantitativa övervakningen.

Övervakningsprogram 2009
Samma övervakningsprogram som togs 2007 rapporterades i samband med fram-
tagande av förvaltningsplanen 2009. Eftersom programmet hade stora brister förband 
sig Sverige till att göra en extra rapportering av övervakningsprogram 2012.

Övervakningsprogram 2012
Under 2012 gjorde Sverige en revidering och en extra rapportering av övervakningen 
till EU (Länsstyrelsen Norrbotten, 2012). Då var utgångspunkten att inkludera all 
pågående övervakning i Sveriges vattenförekomster som genomförs regelbundet. 

Detta innebar att betydligt fler övervakningsstationer rapporterades. Cirka 20 procent 
av Sveriges vattenförekomster ingick i övervakningsprogrammet. Operativ över-
vakning av grundvatten saknas i stort sett helt, och övervakning av skyddade områden 
behöver förstärkas för såväl ytvatten som grundvatten. Den operativa övervakningen 
av kemisk status kunde inte heller kopplas till den påverkansanalys som var gjord. 

Förutom rapporteringen av övervakningsprogram 2012 tog vattenmyndigheterna 
fram en strategi för hur övervakningen behöver utvecklas för att leva upp till ram-
direktivet för vatten. (Vattenmyndigheterna, 2013a).

Övervakningsprogram 2009 - 2015
Övervakningsprogram 2015 är ett tillbakablickande program och till skillnad 
från tidigare program beskriver det den övervakning som använts och som ligger 
till grund för den statusklassning som genomförts 2013 – 2014. Därmed utgör 
programmet också grunden till miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram som 
beslutas av vattendelegationerna 2015. Fortfarande utgörs programmet av befintlig 
övervakning, men representerar på ett mycket bättre sätt än tidigare det underlag 
som legat till grund för förvaltningsplanen 2016-2021.
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5. Övervakning av gränsvatten

Övervakning av norska gränsvatten 
Pågående övervakning i vattendistrikten Bottenhavet, Nordland, Tröndelag 
och Glomma är utformad till att anpassa ländernas olika övervakningsbehov. I 
samverkan med Norge har det tydliggjorts att det finns brist på data i gränsvat-
tenområdena och mer övervakning behöver planeras in framöver. Behovet av över-
vakning bör sättas i relation till påverkanstrycket, vilket dock är relativt lågt i dessa 
områden. 
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6. Utvecklingsbehov inför framtiden
Det finns fortfarande ett behov att utveckla Sveriges övervakning av yt- och grund-
vatten för att leva upp till ramdirektivet för vattens krav. För ytvatten är till exempel 
inte övervakningen av biologiska kvalitetsfaktorer tillräcklig och övervakning av 
prioriterade ämnen behöver förbättras, framför allt med avseende på organiska 
miljögifter. Även övervakning av hydro-morfologiska kvalitetsfaktorer behöver 
utvecklas. Allmänt gäller också att övervakningsprogrammen på ett tydligare 
sätt behöver utformas utifrån typen av påverkan och risken för att inte uppsatta 
miljömål, det vill säga miljökvalitetsnormen, följs.

Även för övervakningen av grundvatten behöver utvecklas. Bland annat behöver 
grundvatten statusklassificeringar baseras på verkliga mätvärden istället för en 
påverkansmodell, och expertbedömningar. Med hänsyn till kommande klimat-
förändringar, då torka och kraftiga skyfall kommer att bli vanligare och leda 
till att grundvattennivåerna varierar mer, måste en medveten strategi finnas för 
övervakning av kvantitativ risk och status. Övervakning av skyddade yt- och grund-
vattenförekomster som används för dricksvattenuttag behöver också utvecklas för att 
uppfylla de särskilda kriterier som finns för dricksvatten. 

6.1.  Strategi för fortsatt arbete
Utifrån erfarenheter och insamlat underlag från den första förvaltningscykeln 
tog vattenmyndigheterna 2013 fram ett förslag till strategi för hur övervakningen 
behöver utvecklas så att Sveriges övervakning ännu bättre kan anpassas till ram-
direktivets krav. Med utgångspunkt från bland annat denna strategi pågår nu ett 
arbete för att utforma framtidens övervakningsprogram. 

För att nationella myndigheter ska ta ett större ansvar för utformning och genom-
förande av övervakningen enligt vattenförvaltningens behov genomförs flera sats-
ningar. Några av de som är på gång eller planeras är:

• Havs- och vattenmyndigheten arbetar med att ta fram en ny vägledning för 
att underlätta arbetet med att utforma övervakningsprogram enligt vatten-
förvaltningens behov. Dessa vägledningar ses som ett viktigt underlag för att dagens 
övervakning ska kunna anpassas till kraven. Detta gäller till exempel de nationella 
och regionala övervakningsprogrammen samt den samordnade recipientkontrollen. 

• I regeringsuppdrag rörande den vattenanknutna recipientkontrollen föreslår 
Havs- och vattenmyndigheten att regeringen ska utreda möjlighet till införande 
av en vattenkontrollavgift. Avgiften ska rikta sig till de som påverkar vattnet 
och användas för övervakning av den gemensamma påverkan på vatten. Syftet 
är att få med alla verksamheter som påverkar och inte som idag framförallt till-
ståndspliktig verksamhet och att få ett system som är nationellt heltäckande. 

• En strategisk grupp bestående av vattenmyndigheterna, Havs- och vatten-
myndigheten, Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning har bildats 
med syfte att genom ökad samverkan förbättra förutsättningarna för att genom-
föra en övervakning som uppfyller vattenförvaltningens behov. Ett mål för arbetet 
är att ta fram en gemensam handlingsplan för det fortsatta arbetet.
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6.2. Utformningen av övervakningen
Havs- och vattenmyndigheten planerar att tillsammans med övriga ansvarig aktörer 
förbättra underlaget för påverkansanalysen. Detta underlag kommer att ligga till 
grund för nationellt utförda påverkansanalyser och modellresultaten behöver åter-
kopplas till resultat från övervakning så att en ständig förbättring av modellerna kan 
ske. Detta i sin tur innebär bland annat att övervakningen på ett bättre sätt behöver 
anpassas för att kunna verifiera påverkansmodellerna.

Arbete pågår för att utforma övervakningsprogram så att det går att utvärdera 
enskilda osäkerhetskällor i mätningarna, till exempel osäkerheter i tid och rum. 
Utifrån denna information kan sedan programmen optimeras ytterligare i syfte 
att minska osäkerheten i statusklassningarna. Inom forskningsprojektet WATERS 
pågår arbete med att utveckla ett osäkerhetsbibliotek där varianskomponenter för de 
olika kvalitetsfaktorerna sammanställs. Utifrån denna sammanställning kommer det 
att bli tydligt var kompletterande övervakning behöver genomföras.

Pilotprojekt pågår i bland annat Emåns avrinningsområde för att ta fram ett 
optimalt övervakningsprogram enligt vattenförvaltningens behov. Detta innebär 
att provtagningen läggs upp i olika typer av vatten så att den är proportionell till 
de vattentyper som förekommer, samt att den speglar påverkanstyper och graden 
av påverkan. I projektet kommer bland annat att bedömas den allmänna ytvatten-
statusen inom avrinningsområdet, konfidens och precision beräknas, samt testa 
metod för gruppering av vattenförekomster.

Resultatet från detta projekt är en viktig del i underlaget till den nya vägledning för 
framtagande av program enligt vattenförvaltningens krav som ska tas fram av Havs- 
och vattenmyndigheten. 

För kustvatten har ett nytt program för mjukbottenfauna har tagits fram. Detta håller 
på att startas upp. Revidering pågår av program för provtagning av fria vattenmassan 
i kustvatten. Även programmet för provtagning av vegetationsklädda bottnar vid 
kusten står på tur att revideras för att bättre uppfylla ramdirektivet för vattens krav.

6.3.  Datahantering och kvalitetssäkring 
För att datahantering och kvalitetssäkring ska bli effektiv och säker är flera sats-
ningar på gång, till exempel:

• Framtagande av nationellt stationsregister, 

• Valideringstjänst för inrapportering av data,

• Ökade resurser för att förstärka datavärdskapen generellt så att data ska 
kunna tas emot och tillgängliggöras för arbete inom vattenförvaltningen. 

Målsättningen är att all data som används för statusklassning inom vatten-
förvaltningen kunna tas emot och tillgängliggöras av de nationella datavärdarna.
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7. Metod för urval
Eftersom vattenmyndigheterna inte genomför någon övervakning i egen regi 
har övervakning som genomförts i andra syften och är relevant från ett vatten-
förvaltningsperspektiv använts. Genom att koppla de övervakningsstationer, vars 
data använts, till genomförd statusklassificering i VISS har det varit möjligt att 
sammanställa den övervakning som legat till grund för förvaltningsplanen 2016-
2021. Dessa stationer, med några tillägg, utgör vattenmyndigheternas övervaknings-
program 2009-2015.

7.1. Grundvatten – urval av övervakningsstationer

Övervakning av kvantitativ status
Urvalet av stationer för övervakning av kvantitativ status utgörs av SGU:s nationella 
program för nivåövervakning av grundvatten. Övervakningen omfattar endast 
referensmätningar, som valts ut utifrån det faktum att de inte är utsatta för mänsklig 
påverkan. Utöver SGU:s program har enstaka övervakningsstationer som mäter 
grundvattennivån inom regional övervakning och inom samordnad recipientkontroll 
valts ut.

Kontrollerande övervakning av kemisk status 
Utgångspunkten för den kontrollerande övervakningen är all övervakning som ligger 
till grund för statusklassificering av grundvattenförekomster, till exempel nationella 
och regionala övervakningsprogram samt råvattenkontroll i dricksvattentäkter. 
Endast den råvattenkontroll som bedömts vara utförd på ett sådant sätt att den utgör 
ett relevant underlag för bedömning av kemisk grundvattenstatus har använts.

Operativ övervakning av kemisk status
Den kontrollerande grundvattenövervakningen är utgångspunkt för den operativa. 
De övervakningsstationer som ligger i grundvattenförekomster som har lägre status 
än god eller riskerar att inte nå god status är utvalda att ingå i det operativa övervak-
ningsprogrammet för grundvattenförekomster. Det operativa programmet omfattar 
de miljöparametrar som ligger till grund för att god status inte uppnås respektive 
utgör risk att god status inte uppnås.

7.2. Ytvatten – urval av övervakningsstationer

Kontrollerande övervakning
Den kontrollerande övervakningen utgörs av all övervakning som legat till grund 
för statusklassificeringen av ytvattenförekomster. Utgångspunkten är nationella, 
regionala och lokala övervakningsprogram, verifieringsundersökningar samt verk-
samheters miljökontroll av den påverkade vattenmiljön utifrån gällande miljölagstift-
ning. Bilden av den allmänna statusen har kompletterats med data från inventeringar 
och undersökningar i samband med kartläggning av förorenade områden samt i 
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samband med tillståndsprövningar i de fall undersökningarna haft en sådan kvalitet 
och tillförlitlighet som vattenförvaltningen kräver. En del av undersökningarna är 
utförda under ett tillfälle eller en kortare period. 

Provtagnings- och analysmetoder följer generellt de kvalitetskrav som finns i under-
sökningstyper för sötvatten och kust och hav (HaV, 2016d).

Det förekommer olikheter mellan undersökningar, till exempel när det gäller 
provtagningsfrekvens och val av provtagningsplats, beroende av lokala behov. Den 
kontrollerande övervakningen genomförs enligt de syften som beskrivs i målen för 
kontrollerande övervakning i ramdirektivet för vatten (2000/60/EG, bilaga V, 1.3.1).

Det kontrollerande programmet omfattar samtliga biologiska kvalitetsfaktorer. Över-
vakning av hydromorfologiska kvalitetsfaktorer omfattar enbart hydrologisk regim, 
då metoder för övriga parametrar saknas. Samtliga fysikalisk-kemiska kvalitets-
faktorer övervakas, även salthalt (konduktivitet) mäts i samband med all fysikalisk-
kemisk provtagning trots att det av tekniska skäl inte rapporteras i detta övervak-
ningsprogram. Prioriterade ämnen övervakas i den mån de förväntas uppträda 
i Sverige och övervakas vid referensstationer och där de släpps ut. Särskilda 
förorenande ämnen ingår i den kontrollerande övervakningen där de släpps ut i 
betydande mängd samt vid referensstationer. Ett kriterium är dock att ämnet har en 
framtagen bedömningsgrund enligt gällande föreskrift HVMFS 2015:4.

Operativ övervakning
De övervakningsstationer som legat till grund för klassificering av ytvatten-
förekomster med status lägre än god eller i risk att inte nå god status är utvalda att 
ingå i det operativa övervakningsprogrammet. Det operativa programmet omfattar 
mätningar av kvalitetsfaktorer som är relevanta för att indikera de påverkans-
källor/miljöproblem som i den specifika vattenförekomsten legat till grund för 
att god status inte uppnås eller utgör risk att god status inte uppnås (tabell 3.21). 
Följande kriterier behöver också uppfyllas av de stationer som ingår i det operativa 
programmet:

• Mätningar som är aktiva, det vill säga inte har något slutår angivet,

• Mätningar som har slutår 2010 och senare,

• Fysikaliska-kemiska- eller mätningar av särskilda förorenande ämnen (SFÄ) 
/prioriterade ämnen (PRIO) i vatten som har tätare frekvens än en gång vart 
sjätte år,

• Mätningar som omfattar biologiska kvalitetsfaktorer och som har tätare frek-
vens än en gång vart sjätte år,

• Mätningar oavsett frekvens som omfattar provtagning av särskilda 
förorenande ämnen/prioriterade ämnen i biota eller sediment.

Detta medför att fysikaliska-kemiska- eller SFÄ/PRIO-mätningar i vatten som 
har frekvens lägre eller lika med en gång vart sjätte år, till exempel omdrevssjöar i 
nationella och regionala program inte används till det operativa programmet. 
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Övervakning av hydromorfologiska kvalitetsfaktorer omfattar enbart hydrologisk 
regim, då metoder för övriga parametrar saknas. Fisk i vattendrag och i viss mån 
även bottenfauna och makrofyter påvisar bäst hydromorfologisk påverkan.

Urvalet har kompletterats med stationer som följer upp åtgärder mot försurning, så 
kallad kalkeffektuppföljning även om dessa inte alltid använts för statusklassning av 
kalkade vatten.

Tabell 3.21. Biologiska kvalitetsfaktorer som använts för att indikera respektive 
påverkan vid operativ övervakning.

Effekt Vattendrag Sjöar Kustvatten

Förorening av  
näringsämnen

Påväxtalger
Bottenfauna

Växtplankton
Makrofyter
Fisk
Bottenfauna

Växtplankton
Bottenfauna
Makrovegetation

Organisk förorening Påväxtalger
Bottenfauna

Makrofyter
Fisk
Bottenfauna

Växtplankton
Bottenfauna
Makrovegetation

Försurning Påväxtalger
Bottenfauna
Fisk

Växtplankton
Bottenfauna
Fisk

-

Hydromorfologiska  
påverkan - flödes-
förändringar

Bottenfauna Makrofyter -

Hydromorfologiska  
påverkan – kontinuitets-
förändringar

Fisk Bottenfauna
Fisk

-

Hydromorfologiska 
påverkan – morfologiska 
förändringar

Bottenfauna
Fisk

- -
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