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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 vattenmiljöfrågor och frågor om vår samhällsutveckling 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 vattenmiljöer 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 vattenförekomster
i distriktet som delegationen också har fastställt. Miljökvalitetsnormerna anger vilken vattenkvalitet 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 1
Introduktion

Förvaltningsplan
2016 - 2021

§
Miljökvalitetsnormer
MKN

Del 2
Vattenförvaltning
2009-2015

Del 3
Övervakningsprogram

Bilagor

Del 4
Åtgärdsprogram

Del 5
Vattenförvaltning
2016-2021

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
återfinns 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
fastställts 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 vattenförvaltningsförordningen 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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1. Bottenhavets vattendistrikt
Syftet med denna del är att ge en sammanfattande bild av deltagande i vattenförvaltningen genom samverkan och samråd, kartläggningen av distriktets
vatten, vilka miljökvalitetsnormer som gäller, behovet av åtgärder, processen vid
framtagandet av åtgärdsprogrammet samt arbetet med samverkan och samråd. I
åtgärdsprogrammet (Del 4) beskrivs vilka åtgärder som behöver utföras av andra
myndigheter, länsstyrelser och kommuner för att nå målet om god status. Är du
intresserad av mer detaljerad information per åtgärdsområde hittar du det i bilaga
5 till förvaltningsplanen. Information om enskilda vattenförekomster hittar du i
databasen Vatteninformationssystem Sverige (VISS). För beskrivning av arbetssätt
och metoder, se bilaga 1.

1.1. Vattendistriktets avgränsning
Bottenhavets vattendistrikt är fördelat på sju län och 52 kommuner, varav flera
delas med Norra Östersjöns och Bottenvikens vattendistrikt. Det krävs bra
samarbete över kommun- och länsgränser för att kunna se helheten, uppströms- och
nedströmsperspektiv och för att koppla åtgärder till fysisk planering. Länsstyrelsen
Västernorrlands län är den länsstyrelse som har blivit utnämnd som vattenmyndighet. I vattendistriktet bor det runt 919 000 människor varav de flesta i tätorterna längs kusten, området runt Storsjön och längs älvdalarna (se tabell 2.1).
Tabell 2.1. Geografi och befolkning i Bottenhavets vattendistrikt (SCB, 2015b).
Fysiskt område:

Enhet

Total areal

153 576 km 2

- andel mark

85 %

- andel vatten

15 %

Markanvändning (åker, bete och skog)

2 733 661 ha

- åker

2,1 %

- bete

0,3 %

- skog

97,6 %

Befolkning:

Enhet

Total befolkning

918 672 antal

- andel i tätort

76 %

- andel utanför tätort

24 %

Befolkningstäthet

6 personer/km 2

Vattendistriktet ligger mitt i Sverige och är 153 000 km², vilket motsvarar ungefär
30 procent av Sveriges yta. Cirka 15 procent av totalytan utgörs av vatten. I väst
avgränsas vattendistriktet av vacker fjällmiljö och längs Västernorrlands kust
sträcker sig världsarvsområdet Höga kusten. I Gävleborgs län varvas exponerade
–1–
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och stenrika kustpartier med skärgårdsområden och grunda, skyddade vikar. Inom
vattendistriktets ansvarsområde finns även källflöden till de norska älvarna Glomma,
Nidelva, Stjördalselva samt Vefsna.
I vattendistriktet finns fem större älvar; Ångermanälven, Indalsälven, Ljungan,
Ljusnan och Dalälven. Dessa är även de största avrinningsområdena som finns i
vattendistriktet (se karta 2.1). Vattendistriktet gränsar även till åtgärdsområden som
täcks av åtgärdsprogrammet för havsmiljön.
Drygt 90 procent av vattendistriktet präglas av barrskogsområden som utgör
grunden för en stor del av industriproduktionen av trävaror, papper och pappersmassa. Jordbruksmarken täcker två procent av vattendistriktets yta (innefattas under
kategorin ”öppen mark” i karta 2.2 samt inom åker och bete i tabell 2.1).
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Karta 2.1. Bottenhavets vattendistrikts avgränsning och dess huvudavrinningsområden. Uppgifterna till kartan är hämtad från VISS
2016-12-12. Du kan själv zooma in över det vatten du är intresserad av. www.viss.lansstyrelsen.se
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Karta 2.2. Markanvändningen i Bottenhavets vattendistrikt. Infälld karta visar var distriktet ligger i Sverige.
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Vattendistriktets vatten är mer eller mindre påverkade av människan. Det handlar
bland annat om lämningar efter flottningsverksamhet och påverkan av vattenkraft.
Detta ger en påverkan som syns i vatten genom bland annat vattendrag som rätats,
dammar och torra vattenfåror (foto 2.1). Förutom vattenkraften är det idag främst
verksamheter som skogsbruk och tung basindustri som påverkar i vattendistriktet.
Miljöproblem som försurning, miljögifter och farligt höga halter av metaller är
även de, viktiga problem i Bottenhavets vattendistrikt. Miljögifter och höga halter
av metaller hänförs till stor del den historiska industrialiseringen. Dagens industri
bidrar i mindre utsträckning till föroreningen av våra vatten, mycket tack vare en
hårdare miljölagstiftning och en ökad medvetenhet.

Foto 2.1. Vattenmiljöerna i vattendistriktet har i stor utsträckning påverkats av mänskliga
verksamheter. Naturfåra nedströms Hjälta kraftverks intagsdamm. Fotograf: Madelen Rytterstam

1.2. Vatten i distriktet
Normal årsnederbörd är mellan 600-800 mm i vattendistriktet, men den kan vara
betydligt högre i fjällområdet, eftersom de flesta lågtryck kommer in från väst och
trycks in över fjällvärlden först. En stor del av vattenmängden lagras som snö och
därmed uppstår höga flöden framförallt under våren. Under ett normalår uppstår
två flödestoppar, i april – maj när snösmältningen startar och i juni när snön börjat
smälta i fjällen. Höga flöden kan även uppkomma under sensommar och höst vid
stor nederbörd.
Bottenhavets vattendistrikt har flera stora grundvattentillgångar med dricksvatten
av hög kvalitet. Dessa finns framförallt i sand- och grusavlagringar som ligger
längs älvdalarna. Det är här det största uttaget av dricksvatten sker, inte bara till
bebyggelse utan även för jordbruk, industri och infrastruktur. Uttag sker även i
sedimentär berggrund och i sprickackviferer i urberget. Det är inte ovanligt att uttag
kombineras med, eller baseras på, konstgjord eller inducerad infiltration av ytvatten.
–5–
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Distriktets stora sedimentära grundvattenmagasin hittar vi främst i Dalarna. Uttaget
från sprickor i urberget är volymmässigt litet, men utgör en viktig lokal tillgång.
De fem större älvarna (Ångermanälven, Indalsälven, Ljungan, Ljusnan och Dalälven)
är reglerade och utnyttjas för vattenkraftändamål. Ungefär hälften av landets totala
vattenkraft produceras i distriktet. I många av de mindre vattendragen har timmerflottningen medfört omfattande fysiska ingrepp som liksom vattenkraften skapat
vandringshinder och försämrade förhållanden för fisk och andra vattenorganismer.
På många platser där vägar korsar mindre vattendrag har vandringshinder uppstått
när vägtrummor placerats ut på ett olämpligt sätt.
Det finns drygt 33 600 sjöar i distriktet. Siljan och Storsjön är bland de större.
Vattendistriktets kustvatten varierar kraftigt till sin karaktär med både flacka och
kraftigt kuperade strandområden, vilket skapar olika ekologiska förutsättningar
och känslighet för påverkan. De grunda och inneslutna vikarna utgör viktiga yngeloch uppväxtplatser, men är samtidigt känsliga för föroreningar. Den pågående
landhöjningen bidrar till att vikarna så småningom blir helt avsnörda och ombildas
till sötvattenssjöar. I områden med öppen och djup kust är riskerna för lokala miljö
problem betydligt mindre eftersom vattenomsättningen är stor.

1.3. Kartläggning och analys av distriktets vatten
För att få reda på vilken kvalitet en vattenförekomst har och vilka åtgärder som
behöver göras, behövs kartläggning och analys (figur 2.1). Kartläggningen är en
beskrivning av hur den ekologiska, kvantitativa och kemiska statusen i vattnet är
idag. Dessutom måste orsakerna till eventuella problem kartläggas och även vilka
källor som påverkar vattnet. De arbetsmoment som ingår i arbetet med kartläggning
och analys är:
•

Dela in sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten i så kallade
vattenförekomster

•

Statusklassificera och bedöma miljöproblem

•

Analysera vilka påverkanskällor som finns kring vattenförekomster och om
dessa har en betydande påverkan på vattenförekomsterna.

•

Göra en ekonomisk analys, bland annat för att bedöma hur påverkan kan
komma att utvecklas i framtiden

•

Göra en riskbedömning genom att bedöma om det finns risk för att målen
för vattenförekomsten inte kommer att kunna följas

–6–

B ottenhavets

vattendistrikt

MKN

5 Riskanalys
- når vi våra mål?

1 Dela in i vattenförekomster

Kartläggning
& Analys
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- statusklassa och bedöma miljöproblem

4 Ekonomisk analys

3 Kartlägga
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Figur 2.1. De viktigaste momenten i kartläggningsarbetet.

Som underlag för kartläggningsarbetet behövs olika typer av data och information.
Vilken information som ska ingå regleras i vattenförvaltningsförordningen kapitel
3. En del data samlas in genom mätningar och inventeringar, som kemiska provtagningar, information om fiskarter, bottenlevande djur, växtplankton, siktdjup,
halter av näringsämnen och så vidare. Annan information som är viktig för
kartläggningsarbetet är bland annat uppgifter om markanvändning, utsläpp från
punktkällor och näringsläckage. Data som används i kartläggningsarbetet kommer
från en mängd olika aktörer som till exempel vattenvårdsförbund, nationell miljöövervakning, samordnad recipientkontroll, kalkeffektsuppföljning, SMHI, länsstyrelserna, Statistiska Centralbyrån med flera. En förteckning över databaser och
andra informationskällor som har använts i kartläggningsarbetet finns i bilaga 4.
Referensmaterial.

1.4. Distriktets vattenförekomster
För att dagens tillstånd i ett vatten ska kunna beskrivas och för att framtida kvalitetskrav ska kunna definieras delas vattnen in i enheter, så kallade vattenförekomster.
Indelningen görs enligt speciella kriterier där bland annat storlek är en tydlig
avgränsning. Oavsett om ett vatten uppfyller storlekskriterierna för att utgöra en
vattenförekomst eller inte omfattas alla vatten indirekt av vattenförvaltning. Vatten
som inte är vattenförekomster benämns inom vattenförvaltning som övrigt vatten.
Tabell 2.2 visar fördelningen mellan de olika typerna av vattenförekomster i
Bottenhavets vattendistrikt. Totalt finns i vattendistriktet 6942 vattendrag, 3731
sjöar, 85 kustvatten och 832 grundvattenförekomster.
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Tabell 2.2. Antal vattenförekomster i Bottenhavets vattendistrikt. Uppgifterna är
hämtade från VISS 2016-12-07, www.viss.lansstyrelsen.se.
Grundvatten
Ytvatten

832
10758

Naturliga vatten
Sjöar
Vattendrag
Kustvatten
Kraftigt modifierade vatten
Sjöar
Vattendrag
Kustvatten
Konstgjorda vatten
Sjöar
Vattendrag

10333
3560
6688
85
420
170
250
0
5
1
4

Nedan beskrivs hur indelningen i vattenförekomster har gått till samt hur
indelningen har förändrats sedan föregående förvaltningscykel.

Grundvatten
Grundvatten är allt vatten som finns under markytan i den mättade zonen.
Tillgången till rent grundvatten är en förutsättning för ett fungerande samhälle och
livsviktigt för alla ekosystem.

Indelning i grundvattenförekomster
Grundvatten finns överallt. Men för att möjliggöra klassificering av kvantitativ och
kemisk status avgränsas grundvattenförekomster. Inom vattenförvaltning hanteras
grundvattenförekomster där uttag större än 10 m³/dygn eller uttag för dricksvattenförsörjning till fler än 50 personer görs, eller där sådan framtida användning är
möjlig. Grundvattenförekomster avgränsas i möjligaste mån så att geologiska/hydrogeologiska särdrag och föroreningskoncentrationer är likartade inom förekomsten.
Grundvattenförekomsterna kan indelas i sand- och grusavlagringar, sedimentär
berggrund samt i urberg eller morän/svallsandsakviferer.
Metoden som används för avgränsning av förekomsterna (se bilaga 1, Arbetssätt
och metoder), innebär att många grundvattenförekomster avgränsas trots att
de inte används eller planeras att användas för dricksvattenproduktion. Det
finns också vattentäkter, främst i urberg eller morän/svallsandsakviferer, som
saknar karterad grundvattenförekomst. Arbetet med att uppdatera/revidera
grundvattenförekomsterna och deras avgränsningar kommer att fortsätta.
Grundvattenförekomster avgränsade utifrån lokalisering av ekosystem i sötvatten
eller på land, som är beroende av grundvattenflöden, kommer också att tillkomma.
I Bottenhavets vattendistrikt finns 832 avgränsade grundvattenförekomster.
Majoriteten av dessa utgörs av sand- och grusavlagringar, men i Dalarnas och delvis
i Gävleborgs län finns stora områden med sedimentär berggrund. I karta 2.3 visas
grundvattenförekomsternas lokalisering och gränser.
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Karta 2.3. Grundvattenförekomsternas lokalisering och gränser i Bottenhavets vattendistrikt. Uppgifterna till kartan är hämtad från
VISS 2016-12-12. Du kan själv zooma in över det vatten du är intresserad av. www.viss.lansstyrelsen.se
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Förändringar i grundvattenförekomstindelning sedan föregående förvaltningscykel
SGU har, utifrån uppdaterat kartmaterial, reviderat grundvattenförekomsterna.
I flera fall har mindre förekomster slagits ihop till en större och i andra fall har
grundvattenförekomster delats i mindre förekomster eller fått en ändrad geografisk
utbredning. Antalet grundvattenförekomster i Bottenhavets vattendistrikt har med
dessa förändringar ökat från 781 till 832.
I VISS kan vattenförekomster beslutade 2009 och vattenförekomster beslutade 2015
visas genom att i kartan välja bland de två skikten med vattenförekomster.

Ytvatten
Ytvatten är det vatten som finns ovan markytan och delas in i ytvattenförekomsterna
vattendrag, sjö eller kustvatten. Utgångspunkten är att vatten indelas så att vattenförekomsten är så homogen som möjligt vad avser status, typ och kategori. En
vattenförekomst ska också vara sammanhängande och kan därför inte bestå av
geografiskt åtskilda delar.

Typindelning av ytvattenförekomster och ekoregioner
Enligt vattenförvaltningsförordningen ska alla ytvattenförekomster differentieras
efter typ. Typningen sker utifrån bland annat klimat, naturgeografisk ekoregion,
geologi, höjd över havet, storlek och djup. Syftet är att vattenförekomsterna ska
jämföras utifrån likartade naturliga förutsättningar.
För att underlätta arbetet med typning av sjöar och vattendrag har Sverige delats
upp i sju olika ekoregioner, baserat på naturgeografiska regioner. I Bottenhavets
vattendistrikt finns 28 typer av vattendrag, 36 typer av sjöar och fyra kustvattentyper
representerade. I bilaga 1, Arbetssätt och metoder, finns mer information om hur
typindelningen görs för ytvatten och hur fördelningen mellan olika typer ser ut i
Bottenhavet. I karta 2.4 visas de 10758 ytvattenförekomster som har avgränsats i
Bottenhavets vattendistrikt, varav 6942 vattendrag, 3731 sjöar och 85 kustvatten.
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Karta 2.4. Ytvattenförekomsternas lokalisering och gränser i Bottenhavets vattendistrikt. Inringningarna visar konstgjorda
ytvattenförekomster. I den översta ringen finns två konstgjorda ytvattenförekomster. Uppgifterna till kartan är hämtad från
VISS 2016-12-12. Du kan själv zooma in över det vatten du är intresserad av. www.viss.lansstyrelsen.se
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Kraftigt modifierade och Konstgjorda vattenförekomster
Begreppen kraftigt modifierade vattenförekomster (KMV) och konstgjorda vattenförekomster (KV) infördes i ramdirektivet som ett erkännande av att många vattenförekomster i Europa är föremål för stora fysiska förändringar och för att möjliggöra
samhällets nyttjande av vattenresurser (vattenanvändning)
I vattenförvaltningsförordningen anges att Vattenmyndigheten under vissa förutsättningar kan förklara en ytvattenförekomst som KMV eller KV.
För att kunna förklaras som KV ska vattenförekomsten ha skapats genom mänsklig
verksamhet. Exempel på KV är kanaler och dammar som anlagts där det tidigare
inte funnits vatten.
Utgångspunkten för att en ytvattenförekomst ska kunna förklaras som KMV är att
den har fått en väsentligt ändrad fysisk karaktär till följd av mänsklig verksamhet
med stor samhällsnytta. Verksamheter som kan anges som skäl för att förklara
vattenförekomster som KMV är bland annat kraftproduktion, dricksvattenförsörjning, markavvattning och översvämningsskydd.
Under förvaltningscykeln 2016-2021 har Vattenmyndigheten endast förklarat
vattenförekomster som KMV med vattenkraft som grund. Orsaken är att det saknas
nationell vägledning för hur vattenförekomster som påverkas av andra vattenanvändningar ska bedömas ur KMV-synpunkt.
För att ta fram förslag på KMV använde Vattenmyndigheten de kriterier som anges
i Havs- och vattenmyndigheten (HaV) vägledning om KMV för vattenkraft (HaV,
2016a). Kriterier och metodik för arbetet med KMV beskrivs närmare i bilaga 1
Arbetssätt och metoder.
I Bottenhavets vattendistrikt har totalt 420 vattenförekomster förklarats som KMV,
varav 170 i sjöar och 250 i vattendrag. Fem vattenförekomster, fyra i vattendrag och
en sjö, har förklarats som konstgjorda (karta 2.4).

Förändringar i ytvattenförekomstindelning sedan föregående förvaltningscykel
Indelningen av vattenförekomster ses över och revideras vid behov i början av varje
vattenförvaltningscykel. Den senaste revideringen av vattenförekomster genomfördes 2010-2012, då avgränsningarna för de vattenförekomster som fastställdes
2009 förbättrades och vatten som utgjorde skyddade områden lades till, bland
annat dricksvattentäkter, vatten som berörs av Natura 2000-områden och EU-bad
(badplatser som i genomsnitt har mer än 200 badande per dag under badsäsongen).
Vissa vattenförekomster togs bort eftersom de inte uppfyllde kriterierna för att
utgöra vattenförekomst.
I Bottenhavets vattendistrikt innebär förändringarna en minskning med 412
ytvattenförekomster. Anledningen till förändringen är framförallt att olika typer av
skyddade områden har påverkat avgränsningen av vattenförekomsterna. Förutom
detta har även nya bedömningar av betydande påverkan bidragit samt att många
väldigt små vattendrag mellan två sjöar har tagits bort som vattenförekomster och
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sjöarna har istället kopplats direkt mot varandra. Den nya indelningen ger bättre
förutsättningar för korrekta miljökvalitetsnormer och därmed även mer riktade
åtgärdsprogram.
I VISS kan både vattenförekomster (2004-2009) och preliminära vattenförekomster
(2010-2015) visas genom att i kartan välja bland de två skikten med vattenförekomster.
Sedan föregående förvaltningscykel har 154 stycken KMV tillkommit i vattendistriktet. Anledningen är att Vattenmyndigheten gjort en ny bedömning av vilka
vattenförekomster som bör hanteras som KMV, utifrån HaV:s vägledningar för 4
kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen.
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2. Status på distriktets vatten
Hur statusklassificering ska genomföras regleras i föreskrifter från HaV och Sveriges
geologiska undersökning (SGU). Som komplement finns även bedömningsgrunder,
vägledningar och handböcker (HVMFS 2013:19, SGU 2014 , SGU 2013). I syfte
att förtydliga handböckerna så att klassificeringar kan göras på ett mer enhetligt
sätt, tog vattenmyndigheterna gemensamt fram hjälpredor (hjälpredorna finns
tillgängliga på www.vattenmyndigheterna.se) för olika moment i kartläggningsarbetet. I bilaga 1, Arbetssätt och metoder, finns alla beskrivningar av hur vi har gått
tillväga i arbetet.
I databasen VISS finns resultat från alla delar av kartläggningsarbetet med undantag
av den ekonomiska analysen. Här går också att läsa motiveringstexter till varför ett
vatten till exempel har en viss status eller ett miljöproblem.

2.1. Bedömning av mätningarna och dess noggrannhet
Hur mycket dataunderlag som finns för statusklassificeringar och andra bedömningar varierar. Som komplement till mätdata används ofta modellering och expertbedömningar. Det skiljer sig åt mellan län och distrikt vilket underlag som finns.
För att tydliggöra hur väl underbyggd en statusklassificering är görs en så kallad
tillförlitlighetsklassificering. Bedömningen av tillförlitlighet är ett nytt verktyg som
har införts i samband med arbetet med statusklassificering. En uppskattning av
tillförlitligheten i en statusklassificering kan ge en indikation på var övervakning
behöver utökas eller förändras. Tillförlitlighetsklassificeringar har gjorts för
ekologisk status och kemisk status, men även för vissa andra enstaka parametrar.

2.2. Grundvatten
För att bedöma grundvattenförekomsternas tillstånd, görs en klassificering av
kemisk och kvantitativ status. Klassificeringen görs utifrån resultat från mätningar
av kemiska parametrar och information om kvantitativa påverkanskällor, som
utvärderas med bedömningsgrunder från SGU (SGU, 2013).

Kvantitativ status
Av vattendistriktets 832 grundvattenförekomster har samtliga bedömts ha god
kvantitativ status. En sammanställning av resultaten från klassificeringen av
kvantitativ status visas i tabell 2.3 samt i karta 2.5.
Tabell 2.3. Kvantitativ status för grundvattenförekomster i Bottenhavets vattendistrikt.
Uppgifterna är hämtade från VISS 2016-12-05. www.viss.lansstyrelsen.se.
Kvantitativ status

Antal grundvattenförekomster

God kvantitativ status

832

Uppnår ej god kvantitativ status

0
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Statusbedömningarnas tillförlitlighet
Tillförlitlighetsklassningen av kvantitativ status är mycket låg, se diagram 2.1, vilket
speglar den bristfälliga övervakningen av grundvattennivåer och avsaknaden av
information om vattenuttag.
Förändringar i kvantitativ status sedan föregående förvaltningscykel
Den kvantitativa statusen är oförändrad sedan föregående förvaltningscykel.

Kemisk status
Av vattendistriktets 832 grundvattenförekomster har 811 bedömts ha god kemisk
status medan 21 vattenförekomster har otillfredsställande kemisk status, se tabell
2.4 samt i karta 2.6. Det är främst arsenik, bekämpningsmedel och klorid som ligger
till grund för otillfredsställande status i distriktet. I mindre grad, förekommer
bensen, benso(a)pyren och polyaromatiska kolväten (PAH) i några förekomster över
gränsvärden.
Tabell 2.4. Kemisk status för grundvattenförekomster i Bottenhavets vattendistrikt.
Uppgifterna är hämtade från VISS 2016-12-05, www.viss.lansstyrelsen.se.
Kemisk status

Antal grundvattenförekomster

God kemisk status

811

Otillfredsställande kemisk status

21
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Karta 2.5. Kvantitativ status för grundvattenförekomster i Bottenhavets vattendistrikt. Uppgifterna till kartan är hämtad från
VISS 2016-12-12. Du kan själv zooma in över det vatten du är intresserad av. www.viss.lansstyrelsen.se
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Karta 2.6. Kemisk status för grundvattenförekomster i Bottenhavets vattendistrikt. Uppgifterna till kartan är hämtad från
VISS 2016-12-12. Du kan själv zooma in över det vatten du är intresserad av. www.viss.lansstyrelsen.se
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Statusbedömningarnas tillförlitlighet
Tillförlitlighetsklassningen av kemisk status för grundvatten är låg, se diagram 2.1,
vilket visar att det finns stort behov av mer tillförlitlig data och mer övervakning i
grundvatten. I brist på relevant mätdata baseras mycket av statusklassificeringarna
på expertbedömning.
600

500

400

300

200

100

0

A - Mycket bra

B - God

C - Medel

D - Låg

Diagram 2.1. Tillförlitlighetsklassning av kemisk status i grundvatten i Bottenhavets
vattendistrikt. Uppgifterna är hämtade från VISS 2016-12-09, www.viss.lansstyrelsen.se.

Förändringar i kemisk status sedan föregående förvaltningscykel
Samtliga 12 grundvattenförekomster som i förra cykeln klassificerades till otillfredsställande status, har fortfarande inte uppnått god status. Ytterligare nio vattenförekomster har fått sänkt status på grund av verifierade provtagningar under
perioden 2008-2012. Dessa provtagningar har till exempel visat på höga halter av
bekämpningsmedel och påverkan från förorenat område.

Påverkansanalys och riskbedömning
Riskbedömning ska visa vilka vattenförekomster som riskerar att få otillfreds
ställande status på grund av mänsklig påverkan. Eftersom grundvatten ofta är svåra
och kostsamma att återställa är det viktigt att identifiera och åtgärda påverkanskällor
innan det sker en förändring av kemisk och/eller kvantitativ status i förekomsten.
Vattenflödet i grundvattnet är mycket långsammare än i ytvatten, vilket innebär att
föroreningar inte späds ut och transporteras bort på samma sätt som i ytvatten.
Påverkansanalyser visar vilka påverkanskällor som är betydande och var det därför
kan finnas problem i vattenförekomsterna. Det möjliggör att påverkanskällorna
kan åtgärdas tidigt så att risken för försämring av grundvattenstatusen minskar
eller upphör. Med betydande påverkan menas sådan påverkan som, ensamt eller
tillsammans med övrig påverkan, gör att en vattenförekomst inte når, eller riskerar
att inte nå god status.
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Även sårbarhetsanalyser görs, vilket innebär en analys om marktäcket hindrar
föroreningar från att spridas vidare eller om det finns en risk att föroreningarna
sprids ner till underliggande grundvatten.

Resultat av riskbedömning
I Bottenhavets vattendistrikt har 72 (nio procent) av grundvattenförekomsterna
bedömts vara i risk att inte uppnå god kemisk status till år 2021 (tabell 2.5 och karta
2.7). Riskerna kommer främst från befarad spridning av miljöfarliga ämnen från
förorenade områden, användning av bekämpningsmedel på jordbruksmark samt risk
för påverkan från ovanliggande infrastruktur och tätbebyggda områden.
Två (0,2 procent) av grundvattenförekomsterna riskerar att inte uppnå god
kvantitativ status till år 2021 (tabell 2.5 och karta 2.8). Riskerna kommer från
information om stora vattenuttag och vattenbrist.
Tabell 2.5. Riskbedömning för grundvattenförekomster i Bottenhavets vattendistrikt.
Uppgifterna är hämtade från VISS 2016-12-05, www.viss.lansstyrelsen.se.
Riskbedömning

Antal grundvattenförekomster

Risk för att ej uppnå god kemisk status

72

Risk för att ej uppnå god kvantitativ status

2
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Karta 2.7. Grundvattenförekomster med risk för otillfredsställande kemisk status i Bottenhavets vattendistrikt. Uppgifterna till kartan
är hämtad från VISS 2016-12-12. Du kan själv zooma in över det vatten du är intresserad av. www.viss.lansstyrelsen.se

– 20 –

Karta 2.8. Grundvattenförekomster med risk för otillfredsställande kvantitativ status i Bottenhavets vattendistrikt. Uppgifterna till
kartan är hämtad från VISS 2016-12-12. Du kan själv zooma in över det vatten du är intresserad av. www.viss.lansstyrelsen.se
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Förändringar i riskbedömningar sedan föregående förvaltningscykel
Utifrån uppdaterat kartmaterial tillhandahållet av SGU har grundvattenförekomsterna reviderats. I flera fall har mindre förekomster slagits ihop till en
större och i andra fall har grundvattenförekomster delats i mindre förekomster eller
fått en ändrad geografisk utbredning.
I förra cykeln bedömdes 65 vattenförekomster riskera att inte uppnå god kemisk
status och inga förekomster bedömdes riskera att inte uppnå god kvantitativ status.
Antalet grundvattenförekomster i risk i vattendistriktet har ökat med 14 procent
i vattenförekomster sedan den förra riskbedömningen. Ökningen innefattar både
vattenförekomster som riskera att inte uppnå god kemisk status i 72 förekomster och
god kvantitativ status i två förekomster.

2.3. Ytvatten
Ekologisk status
Bottenhavets vattendistrikt har 10333 naturliga (det vill säga exklusive KMV och
KV) ytvattenförekomster och av dessa har 6722 (cirka 65 procent) bedömts ha
sämre än god ekologisk status. För sjöar och vattendrag är det fysisk påverkan
som är den främsta orsaken till att god ekologisk status inte nås. För kustvatten är
det framförallt övergödningspåverkan men även miljögifter som bidrar till att god
ekologisk status inte uppnås. En sammanställning av resultaten från klassificeringen
av ekologisk status för samtliga ytvattenkategorier visas i tabell 2.6 samt i karta 2.9.
Tabell 2.6. Ekologisk status för ytvattenförekomster i Bottenhavets vattendistrikt.
Vattenförekomster som har förklarats som kraftigt modifierade eller konstgjorda
ingår inte i denna tabell (se avsnitt om Kraftigt modifierade och konstgjorda
vattenförekomster). Uppgifterna är hämtade från VISS 2016-12-09,
www.viss.lansstyrelsen.se.
Ytvattenförekomster

Vattendrag

Sjöar

Kustvatten

Totalt i distriktet

6688

3560

85

Hög

475

401

6

God

1509

1186

31

Måttlig

4359

1856

32

Otillfredsställande

205

69

12

Dålig

140

45

4
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Karta 2.9. Ekologisk status för ytvattenförekomster i Bottenhavets vattendistrikt. Uppgifterna till kartan är hämtad från
VISS 2016-12-12. Du kan själv zooma in över det vatten du är intresserad av. www.viss.lansstyrelsen.se
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Statusbedömningarnas tillförlitlighet
För merparten av ytvattenförekomsterna i vattendistriktet har tillförlitligheten i
klassificeringen av ekologisk status bedömts vara medel (klass C) eller låg (klass
D). En låg andel av klassificeringarna har bedömts ha mycket god tillförlitlighet
(klass A) och cirka 20 procent har bedömts ha god tillförlitlighet (klass B).
Tillförlitligheten av klassningarna i vattendistriktet visas i diagram 2.2 samt en
jämförelse mellan vattendistrikten i diagram 2.3). Uppgifterna är hämtade från
VISS, där data för Sveriges alla vattenförekomster finns samlat. www.viss.lansstyrelsen.se.
3500

A - Mycket bra
B - God

3000

C - Medel
2500

D - Låg

2000
1500
1000
500
0

Kust

Sjöar

Vattendrag

Diagram 2.2. Tillförlitlighetsklassningen för ekologisk status för sjöar, vattendrag och
kustvatten i Bottenhavets vattendistrikt. Uppgifterna är hämtade från VISS 2016-12-09,
www.viss.lansstyrelsen.se.
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B - God
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Diagram 2.3. Procentuell fördelning av tillförlitlighetsklassningen för ekologisk status i
jämförelse mellan de olika vattendistrikten. Uppgifterna är hämtade från VISS 2016-12-09,
www.viss.lansstyrelsen.se.
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Förändringar i ekologisk status sedan föregående cykel
Vid en jämförelse med statusklassificeringarna 2009 och 2016 har andelen vattenförekomster med god ekologisk status minskat med cirka 25 procentenheter.
Andelen med måttlig ekologisk status har ökat med i motsvarande grad (se tabell
2.7). En bidragande orsak till denna försämring av status är nya bedömningsgrunder
för hydromorfologi. De nya bedömningsgrunderna ger en tydligare bild av effekter
på ekosystemen, vilket visar på större problem än tidigare bedömningar.
Det är dock för tidigt att dra slutsatser utifrån skillnader i statusklassificering
mellan 2009 och 2015. Bedömningen 2015 är baserad på ett bättre dataunderlag,
framför allt för biologiska parametrar, och metodiken för statusklassificering har
också vidareutvecklats. Skillnaderna mellan 2009 och 2016 är alltså snarare en effekt
av bättre kunskap och metoder än en försämring av miljön. Att bedömningarna
är mer tillförlitliga innebär ett steg i rätt riktning mot ett säkrare underlag för att
kvantifiera förbättringsbehov och föreslå åtgärder.
Tabell 2.7. Förändringar i ekologisk status i Bottenhavets vattendistrikt.
Vattenförekomster som har förklarats som kraftigt modifierade eller
konstgjorda ingår inte i denna tabell. Uppgifterna är hämtade från
VISS 2016-12-09, www.viss.lansstyrelsen.se.
Status

2009

2016

Antal vattenAndel vattenförekomster förekomster (%)

Antal vattenförekomster

Andel vattenförekomster (%)

Hög

473

4,2

882

8,5

God

5632

50,4

2726

26,0

Måttlig

3835

34,3

6244

60,8

838

7,5

286

2,8

387

3,5

189

1,8

Otillfredsställande
Dålig
SUMMA

11166

10333

Ekologisk potential
För vatten som förklarats som kraftigt modifierade (KMV) eller som konstgjorda
vatten (KV), används andra benämningar på kvalitetsklasser jämfört med de som
används för naturliga vatten. Istället för ekologisk status är det den ekologiska
potentialen som bedöms. I Bottenhavets vattendistrikt har 420 ytvattenförekomster
utpekats som KMV och fem som KV. Alla utpekade KMV och KV i Bottenhavets
vattendistrikt har klassningen otillfredsställande ekologisk potential (se tabell 2.8
och 2.9 samt karta 2.10 och 2.11).
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Tabell 2.8. Ekologisk potential - kraftigt modifierade vatten i Bottenhavets vattendistrikt.
Uppgifterna är hämtade från VISS 2016-12-09, www.viss.lansstyrelsen.se.
Ytvattenförekomster
Totalt i distriktet

Ekologisk potential
Vattendrag

Sjöar

250

170

Hög

0

0

God

0

0

Måttlig

0

0

250

170

0

0

Otillfredsställande
Dålig

Tabell 2.9. Ekologisk potential - konstgjorda vatten i Bottenhavets vattendistrikt.
Uppgifterna är hämtade från VISS 2016-12-09, www.viss.lansstyrelsen.se.
Ytvattenförekomster

Ekologisk potential
Vattendrag

Sjöar

Totalt i distriktet

4

1

Hög

0

0

God

0

0

Måttlig

0

0

Otillfredsställande

4

1

Dålig

0

0
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Karta 2.10. Ekologisk potential för ytvattenförekomster som har förklarats som konstgjorda. Inringarna visar konstgjorda vatten. I den
översta ringen finns två konstgjorda ytvattenförekomster. Uppgifterna till kartan är hämtad från VISS 2016-12-12. Du kan själv zooma
in över det vatten du är intresserad av. www.viss.lansstyrelsen.se
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Karta 2.11. Ekologisk potential för ytvattenförekomster som har förklarats som kraftigt modifierade. Uppgifterna till kartan är hämtad
från VISS 2016-12-12, 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
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Kemisk status
Gränsvärden för kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids i
alla vattendistriktets ytvattenförekomster. Därmed klassificeras samtliga ytvatten
i distriktet till uppnår ej god status när kvicksilver och PBDE inkluderas i bedömningen. Eftersom problemen med kvicksilver och PBDE är ett övergripande
nationellt problem presenteras kemisk status exklusive kvicksilver och PBDE för
att dessa parametrar inte ska överskugga eventuella problem med andra prioriterade
ämnen.
I vattendistriktet har 91 ytvattenförekomster bedömts ha sämre än god kemisk
status exklusive kvicksilver och PBDE, se tabell 2.10 och karta 2.12.
Tabell 2.10. Kemisk status exklusive kvicksilver och PBDE för ytvattenförekomster
i Bottenhavets vattendistrikt. Uppgifterna är hämtade från VISS 2016-12-01,
www.viss.lansstyrelsen.se.
Kemisk status
Totalt i distriktet
Uppnår ej god kemisk status exklusive Hg och PBDE

Vattendrag

Sjöar

Kustvatten

6942

3731

85

32

37

21

Statusbedömningarnas tillförlitlighet
Tillförlitlighetsklassificeringen för kemisk status exklusive överallt överskridande
ämnen visar att tillförlitligheten oftast sätts som ”C-Medel” och att det är ovanligt
att sätta ”A – mycket bra”. Detta visar att det ofta saknas rätt kvalitet på mätdata för
att göra en korrekt bedömning av kemisk status, se diagram 2.4.
25%

A - Mycket bra

Andel av totala antalet klassade
parametrar för kemisk status*

B - God
20%

C - Medel
D - Låg

15%

10%

5%

0%

Kust
Sjö
Vattendrag
Diagram 2.4. Tillförlitlighetsklassningen per parameter för *kemisk status exklusive överallt
överskridande ämnen för sjöar, vattendrag och kustvatten i Bottenhavets vattendistrikt.
Uppgifterna är hämtade från VISS 2016-12-09, www.viss.lansstyrelsen.se.
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Karta 2.12. Kemisk status i Bottenhavets vattendistrikt, då kvicksilver och PBDE har uteslutits ur bedömningen. Uppgifterna till
kartan är hämtad från VISS 2016-12-12. Du kan själv zooma in över det vatten du är intresserad av. www.viss.lansstyrelsen.se
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Förändringar i kemisk status sedan föregående cykel
Även i den föregående vattenförvaltningscykeln sänkte de höga halterna av
kvicksilver statusen för samtliga vattenförekomster och så är också fallet i cykel
2016-2021. I och med reviderade gränsvärden för prioriterade ämnen 2013 (direktiv
2013/39/EU) infördes även ett gränsvärde i biota för polybromerade difenyletrar
(PBDE). Gränsvärdet är så lågt att uppmätta halter av PBDE i biota, likt kvicksilver,
överskrider gränsvärdet överallt i Sverige. Exkluderat kvicksilver och PBDE, har
antalet vattenförekomster som inte uppnår god status ökat från 54 till 91 stycken.
Ändringen i status beror dels på att fler mätningar har gjorts sedan föregående
cykel, dels på att gränsvärden och matriser för befintliga prioriterade ämnen har
reviderats och dels för att möjligheten till statusklassning med alternativa matriser
så som sediment har tillkommit. Likt förra cykeln är det främst tungmetaller, PAH
och TBT som orsakar sänkt status och det är i stort sett samma områden som har
problem.

Påverkansanalys och identifiering av miljöproblem
För att identifiera åtgärder till vattenförekomster som inte uppnår god status
krävs en påverkansanalys. Analysen visar vilka påverkanskällor som, ensamt eller
tillsammans med övrig påverkan, medför att vattenförekomsten inte når, eller
riskerar att inte nå, miljökvalitetsnormerna. Påverkanskällorna som orsakar miljöproblem anses bedöms till betydande påverkan. Dessa påverkanskällor riktar sig
åtgärdsprogrammet till.
Miljöproblemen visar de betydande påverkanskällornas effekter i miljön.
Miljöproblemen delas in i övergödning och syrefattiga förhållanden, miljögifter
(prioriterade ämnen och SFÄ), försurning, förändrade habitat genom fysisk
påverkan, främmande arter och annat betydande miljöproblem.
Syftet med att ange miljöproblem är att denna information tillsammans med
påverkan är ett underlag för att ta fram åtgärdsprogram. Miljöproblemens funktion
är främst för att på ett pedagogiskt vis gruppera och kategorisera vattenförekomster
och påverkan. Ett miljöproblem råder i de fall då påverkan är så omfattande att
risker i ekosystemet uppstår. För mer information om förändringar i miljöproblem,
se kapitel 3. Arbetssättet beskrivs i bilaga 1, Arbetssätt och metoder.

Riskbedömning – att hitta de vatten som behöver åtgärdas
En riskbedömning innehåller en analys av nuvarande status, påverkan och aktuellt
miljöproblem samt bedömning om framtida påverkan. Riskbedömningen syftar
till att beskriva de vatten som är i behov av åtgärder för att följa miljökvalitetsnormerna. I vissa fall kan vatten, som bedöms inte ligga i riskzonen, behöva bli
föremål för ytterligare övervakning.

Resultat av riskbedömning
Av vattendistriktets 10758 ytvattenförekomster är det 7735 som har bedömts
vara i riskzonen att inte uppnå god ekologisk status/potential, eller ha försämrad
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status/potential, 2021, se karta 2.13. Knappt 93 procent av dessa uppnår inte god
status idag medan resterande ytvattenförekomster har bedömts vara i riskzonen
baserat på resultat från påverkansanalys, för att de omfattas av åtgärdsprogram för
kalkning eller för att data saknats. Även om åtgärder påbörjas kan det ta lång tid för
ekosystemen att återhämta sig.
I samtliga ytvattenförekomster i vattendistriktet överskrids gränsvärdena för kvicksilver och PBDE. Eftersom halterna inte kan förväntas sjunka nämnvärt under
överskådlig framtid så är samtliga ytvattenförekomster också i riskzonen att inte
uppnå god kemisk status 2021.
För riskbedömning av kemisk status exklusive kvicksilver och PBDE är kunskapsunderlaget ofta bristfälligt. Endast de vattenförekomster som inte uppnår god status
har bedömts riskera att inte uppnå god status. Detta kan innebära att antalet vattenförekomster som riskerar att inte uppnå god kemisk status underskattas.
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Karta 2.13. Ytvattenförekomster i Bottenhavets vattendistrikt som riskerar att inte uppnå god ekologisk status/potential, eller ha
försämrad status/potential, 2021. Uppgifterna till kartan är hämtad från VISS 2016-12-12. Du kan själv zooma in över det vatten du är
intresserad av. www.viss.lansstyrelsen.se
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Förändringar i riskbedömningar från förra cykeln
Riskbedömning ekologisk status eller potential
En del ytvattenförekomster har i denna cykel blivit nya riskobjekt och andra har
friats. Förklaringen är att riskbedömningar från förra cykeln delvis har verifierats,
samt att det i denna cykel finns en ökad kunskap om vattenförekomsterna och dess
påverkanskällor, vilket i sin tur leder till säkrare riskbedömning och korrigering av
de som genomförts tidigare. Revideringar av vattenförekomster kan också påverka
det totala antalet vattenförekomster i risk.
Riskbedömning kemisk status
Metodiken med att bedöma risk för kemisk status har avsevärt förändrats sedan
föregående förvaltningscykel vilket är anledningen till att så många färre vattenförekomster bedömts som riskobjekt under denna cykel. Under föregående cykel
fungerade riskbedömningen som en extra expertbedömning där det var stor brist
på underlagsdata utifrån påverkansanalys. Under nuvarande cykel bedömdes risk
främst utifrån att status är sämre än god. Se vidare bilaga 1, Arbetssätt och metoder.
Tabell 2.11. Nationell sammanfattning av riskbedömning med förändringar från förra
och nuvarande förvaltningscykel för ytvattenförekomster. Uppgifterna är hämtade från
VISS 2016-12-09, www.viss.lansstyrelsen.se.
2009
Antal vattenförekomster
Totalt i Sverige
Risk att ekologisk status/
potential inte uppnås
Risk att kemisk status
inte uppnås*

2016

Vattendrag

Sjöar

Kustvatten

Vattendrag

Sjöar

Kustvatten

15552

7228

623

15087

7421

653

9311

3812

560

10778

4390

555

854

277

230

138

134

117

* Kemisk status exklusive kvicksilver eller PBDE.

Tabell 2.12. Distriktsvis sammanfattning av riskbedömning med förändringar från förra
och nuvarande förvaltningscykel för ytvattenförekomster i Bottenhavets vattendistrikt.
Uppgifterna är hämtade från VISS 2016-12-09, www.viss.lansstyrelsen.se.
2009
Antal vattenförekomster

Vattendrag

2016

Sjöar Kustvatten

Vattendrag Sjöar Kustvatten

Totalt i distriktet

7379

3723

64

6942

3731

85

Risk att ekologisk status/
potential inte uppnås

4218

2124

52

5245

2441

49

356

135

30

32

37

21

Risk att kemisk status
inte uppnås*

*Kemisk status exklusive kvicksilver eller PBDE.
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3. Miljöproblem och påverkanskällor
För att komma fram till vilka åtgärder som behöver genomföras krävs en analys av
om det finns miljöproblem i vattenförekomsterna och vilka påverkanskällor som i
så fall ligger bakom problemen. En viktig del av påverkansanalysen är att identifiera
så kallad betydande påverkan, sådan påverkan som ensam eller tillsammans med
övrig påverkan kan medföra att en vattenförekomst inte följer eller riskerar att inte
följa miljökvalitetsnormerna (MKN). Det är effekten av dessa påverkanskällor som
åtgärdsprogrammet syftar till att minska.
I detta kapitel beskrivs de påverkanskällor och miljöproblem som bedöms i
Förvaltningsplanen och Åtgärdsprogrammet. Följande påverkanskällor och
miljöproblem beskrivs; förändrade habitat genom fysisk påverkan, miljögifter
(prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen, SFÄ), otillräckligt dricksvattenskydd, försurning, övergödning och syrefattiga förhållanden, främmande arter,
förändrade grundvattennivåer, klorid i grundvatten och nitrat i grundvatten.

3.1. Förändrade habitat genom fysisk påverkan
Miljöproblemet förändrade habitat genom fysisk påverkan avser alla typer av fysiska
förändringar som är orsakade av människan och som påverkar hydromorfologin och
därmed livsmiljöerna i ett vattenområde. Ingrepp i vattenmiljön som sjösänkning,
dämning, utdikning och muddring är exempel på den här typen av fysiska förändringar.
Människan har under generationer förändrat vattenlandskapet för att vinna mark,
förbättra produktionen inom jord- och skogsbruk, möjliggöra bebyggelse, skapa
sjötrafikleder och annan infrastruktur, eller utvinna energi. Samtidigt som de här
ingreppen har en positiv effekt för människa och samhälle kan de få allvarliga
konsekvenser för de akvatiska ekosystemen. De fysiska förändringarna påverkar
hydrologiska och morfologiska processer i vattnet som i sin tur påverkar livsmiljöerna och förutsättningarna för allt biologiskt liv. Mänskliga förändringar av
vattnen kan också påverka vattnens konnektivitet och möjligheten för växter, djur
och organiskt material att färdas fritt i vattnen.
Fysisk påverkan är det mest omfattande miljöproblemet i många områden och är där
det största hindret för att följa miljökvalitetsnormerna. De mest påtagliga fysiska
förändringarna i vattenmiljöerna är de som kommer sig av vattenkraften påverkan
genom sina dammar, vattenreglering och torrfåror men även av markavvattningar,
sjösänkningar, flottledsrensningar, rätningar och kanaliseringar.
Fysiska förändringar indelas i flödesförändringar, konnektivitetsförändringar
och morfologiska förändringar, beroende på vilken typ av fysisk påverkan som
ingreppen ger.
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Flödesförändringar
Flödesförändringar är förändringar av de hydrologiska förhållandena i sjöar
och vattendrag. Reglering för vattenkraft har orsakat de största hydrologiska
förändringarna i vattensystem i Bottenhavet. Normalt avgör tillrinningen hur flödet
varierar i ett vattendrag, men i hårt reglerade system styrs flödet av behovet för
kraftproduktion. Vattensystemens karaktär förändras när områden som tidigare
varit forssträckor förvandlas till uppdämda sjöar eller torrfåror.
Fysiska förändringar av landskapet kan ofta leda till att vattenflödet förändras.
Flottade vattendrag gjordes ofta smalare för att få fart på vattnet. Flödesförändringar
kan också uppkomma på grund av underdimensionerade broar eller vägtrummor,
eller av konstruktioner i vattnet som pirar, brofundament, ramper och bryggor. De
pågående klimatförändringarna gör att problemen med översvämningar och torrperioder förmodligen kommer att öka ytterligare i framtiden.
Med avseende på flödesförändringar är det sex procent av sjöarna och 33 procent av
vattendragen som bedömts ha sämre än god status i vattendistriktet (tabell 2.13).
Tabell 2.13. Status avseende flödesförändringar för de vattenförekomster i sjöar och
vattendrag som har sämre än god status i Bottenhavets vattendistrikt. Uppgifterna är
hämtade från VISS 2016-12-09, www.viss.lansstyrelsen.se.
Måttlig
Vatten
kategori
Sjöar
Vattendrag

Otillfredsställande

Totalt antal
vattenförekomster
med sämre än god
ekologisk status

Dålig

Andel Yta Längd Andel Yta Längd Andel Yta Längd
(%) (%) (%)
(%) (%) (%)
(%) (%) (%)

Andel (%)

0

1

-

0

1

-

5

1

-

6

24

-

31

5

-

8

3

-

3

33

För sjöar anges andelen av det totala antalet vattenförekomster samt andelen av den summerade
ytan för vattenförekomster. För vattendrag anges andelen av det totala antalet vattenförekomster
samt andelen av den summerade vattendragslängden.

Flödesförändringarna från vattenkraften är utbredda i vattendistriktet och
påverkan är som mest påtaglig i de stora älvarna med biflöden. I karta 2.14 syns
vilka vattenförekomster som har problem med flödesförändringar i Bottenhavets
vattendistrikt. Flödesförändringar från uttag av kylvatten för industriändamål och
dricksvattenuttag är ringa. De stora industrierna i vattendistriktet är belägna längs
de stora älvarna där vattenuttaget till verksamheten påverkar flödet marginellt i
jämförelse med påverkan från vattenkraftens regleringar.
Även skogsavverkningar kan medföra snabbare avrinning och ändrad hydrologi i
skogsvattendragen och ökad risk för förändrade flödesregimer.
Utbredningen av hydrografiska förändringar i kustområdena har inte bedömts i kartläggningsarbetet eftersom det inte har funnits några tydliga bedömningskriterier för
detta miljöproblem.
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Karta 2.14. Ytvattenförekomster som har problem med flödesförändringar i Bottenhavets vattendistrikt. Uppgifterna till kartan är
hämtad från VISS 2016-12-12. Du kan själv zooma in över det vatten du är intresserad av. www.viss.lansstyrelsen.se
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Konnektivitetsförändringar
Konnektivitetsförändringar är förändringar som orsakats av människan och innebär
att det bildas barriärer i vattensystemen. Exempel på barriärer är dammar, trösklar
eller fellagda vägtrummor men också invallningar som förhindrar kontakt med
närområde och svämplan, samt transport av näringsämnen, sediment och organiskt
material. Bristande konnektivitet medför till exempel att fiskar inte kan vandra fritt
i ett vattensystem. Det kan innebära att viktiga lek-, uppväxt, övervintrings- och
födosöksområden inte kan nås.
I stort sett alla fiskarter vandrar, i större eller mindre utsträckning, under någon
fas i livet (HaV, 2013c) och vandringshindren påverkar fiskbestånden negativt och
försämrar deras motståndskraft mot yttre stress.
I Bottenhavets vattendistrikt är 45 procent av vattendragen och 31 procent av sjöarna
påverkade av konnektivitetsförändringar (se tabell 2.14).
Tabell 2.14. Status avseende konnektivitetsförändringar för de vattenförekomster
i sjöar och vattendrag som har sämre än god status i Bottenhavets vattendistrikt.
Uppgifterna är hämtade från VISS 2016-12-09, www.viss.lansstyrelsen.se.
Måttlig
Vatten
kategori

Otillfredsställande

Totalt antal
vattenförekomster
med sämre än god
ekologisk status

Dålig

Andel Yta Längd Andel Yta Längd Andel Yta Längd
(%) (%) (%)
(%) (%) (%)
(%) (%) (%)

Andel (%)

Sjöar

23

32

-

2

3

-

6

32

-

31

Vattendrag

33

-

37

2

-

4

10

-

15

45

För sjöar anges andelen av det totala antalet vattenförekomster samt andelen av den summerade
ytan för vattenförekomster. För vattendrag anges andelen av det totala antalet vattenförekomster
samt andelen av den summerade vattendragslängden.

I Bottenhavets vattendistrikt är problemen med konnektivitetsförändringar stora
och den vanligaste orsaken är fellagda vägtrummor därefter kommer andra barriärer
så som historiska vattenanläggningar (se karta 2.15).
Gamla vattenanläggningar som inte längre uppfyller sitt avsedda syfte kan utgöra
vandringshinder och därmed ett hinder för att följa miljökvalitetsnormerna för
vatten. Intressekonflikter kan uppstå då dessa anläggningar utgör kulturhistoriskt
värdefulla miljöer.
Den goda tillgången till strömmande vatten i älvdalarna var en av de historiskt
avgörande faktorerna främst för träindustrins lokalisering. Kring förra sekelskiftet
krävde växande industrier i hela industrisektorn i landet allt mer elkraft. För att
tillmötesgå den stora efterfrågan måste produktionen bli storskalig och därmed
byggdes de stora älvarna i vattendistriktet ut. Detta är ofta kulturmiljöer som
speglar den tidiga elektrifieringen. Gamla vattenanläggningar med historiskt värde
återfinns idag framför allt i mindre vattendrag på landsbygden.
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Länsstyrelserna i distriktet har med anslag från Riksantikvarieämbetet arbetat med
att göra kulturmiljöinventeringar och bedömningar av vattenanknutna kulturmiljöer.
Kunskapsunderlagen från dessa utgör underlag vid genomförande av åtgärder för att
förbättra vattnets status.
Vattenkraftens regleringsmagasin påverkar konnektiviteten i vattendragen. I
Bottenhavets vattendistrikt finns de största regleringsmagasinen i fjällvärlden
och det är också där som regleringsamplituderna blir som störst. Påverkan från
regleringarna i magasinen varierar över året. Beroende på när på året olika fiskarter
vandrar upp för att leka i älvarna innebär magasinet ett hinder. Nedströms de stora
magasinen i älvarna påverkas konnektiviteten av kraftverk och kraftverksdammar.
Vattendistriktets vägnät är till stora delar privat och kommunalt. Det är ofta de
privata, mindre skogsbilvägarna som har fellagda vägtrummor som kan utgöra
vandringshinder.
Konnektivitetsförändringar har inte bedömts i kustvattenförekomsterna men
vandringshinder påverkar även ekologin i kustvatten. Pirar, vägbankar och andra
konstruktioner i vattnet försämrar möjligheten till vandring och lek för fiskar samt
spridning för vattenlevande organismer, sediment och organiskt material. Detta
gäller spridning utmed strandområdena samt mellan kustvatten och sötvattenförekomster till det kustnära området.
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Morfologiska förändringar
Morfologiska förändringar påverkar formen och strukturerna i sjöar och vattendrag.
Formförändringar kan vara muddringar, utfyllnader, rätningar, rensningar, kanaliseringar, invallningar eller sjösänkningar. Exempel på strukturförändringar är anläggningar i vattenområdet som pirar, stenkistor, bryggor.
I Bottenhavets vattendistrikt har 32 procent av vattendragen och 15 procent av sjöarna
bedömts ha problem med morfologiska förändringar (se tabell 2.15 och karta 2.16).
Tabell 2.15. Status för morfologiska förändringar för de vattenförekomster i sjöar och
vattendrag som har sämre än god status i Bottenhavets vattendistrikt. Uppgifterna är
hämtade från VISS 2016-12-09, www.viss.lansstyrelsen.se.
Måttlig
Vatten
kategori

Otillfredsställande

Totalt antal
vattenförekomster
med sämre än god
ekologisk status

Dålig

Andel Yta Längd Andel Yta Längd Andel Yta Längd
(%) (%) (%)
(%) (%) (%)
(%) (%) (%)

Andel (%)

Sjöar

13

38

-

2

1

-

0

0

-

15

Vattendrag

26

-

33

6

-

5

1

-

1

32

För sjöar anges andelen av det totala antalet vattenförekomster samt andelen av den summerade
ytan för vattenförekomster. För vattendrag anges andelen av det totala antalet vattenförekomster
samt andelen av den summerade vattendragslängden.

I slutet av 1800-talet fanns ett starkt tryck på att utöka den odlingsbara marken på
grund av en växande befolkning. I hela landet genomfördes omfattande rensningar
och rätningar av vattendrag, utdikningar och sjösänkningar i syfte att vinna ny
mark. Dessa stora förändringar i landskapet ger än idag negativa konsekvenser för
tillståndet i sjöar och vattendrag. Sjöregleringar är en pågående verksamhet som
påverkar morfologin och därmed akvatiska livsmiljöer i många sjöar.
Dagens skogsbruk kan ge morfologiska förändringar genom störningar av svämplan
och närområde till vattendragen i form av körskador, dikningar och för hårt
avverkade kantzoner. Längs Dalälvens dalgång förekommer också större jordbruk
som påverkar morfologin på vattendragen genom dikning och rätning men även
till en viss del markavvattning. Ett naturligt närområde längs vattendrag i skogsbruksmark och jordbruksmark inklusive dess svämplan med träd och våtmarker
reglerar avrinningen på ett skonsamt sätt. Högflöden bromsas och lågvattenföringen
ökar sommartid. Påverkan på zonen och dess vattenhållande förmåga blir stor om
avverkning och dikning sker. Närområdet hyser opåverkad en mycket hög biologisk
mångfald. Till exempel så återfinns cirka 20 procent av våra hotade arter utmed
stränder. Träd och buskar ger även en rad ekosystemtjänster till kringliggande
vatten. Studier har visat att tätheten av fisk är betydligt högre i vattendrag med
mycket död ved jämfört med de med lite död ved.
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Karta 2.16. Ytvattenförekomster som har problem med morfologiska förändringar i Bottenhavets vattendistrikt. Uppgifterna till kartan
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Utdikningen av jordbruks- och skogslandskapet har betytt att antalet våtmarker har
minskat kraftigt vilket fått en rad konsekvenser. Våtmarker och sjöar har en utjämnande effekt på avrinningen och när dessa buffringsmagasin tas bort ökar känsligheten vid såväl höga flöden som torrperioder. De pågående klimatförändringarna gör
att problemen med översvämningar och torrperioder förmodligen kommer att öka
ytterligare i framtiden.
Vattenkraften påverkar genom regleringsmagasin och dämningsområden morfologin
på sjöar och vattendrag. Många av vattnen i vattendistriktet som påverkas av vattenkraften är klassificerade av Vattenmyndigheten som kraftigt modifierade vatten
vilket innebär att de morfologiska förändringarna till viss del måste accepteras på
grund av verksamhetens betydelse för kraftproduktionen. Dock kan ett antal anpassningsåtgärder bli aktuella för att minska de kraftigaste förändringarna i vattnen.
I de större städerna utgör hamnar, pirar och andra konstruktioner i strand- och
vattenområdet den vanligaste formen av morfologisk påverkan, tillsammans med
rensningar och muddringar. Förändringar i bottensubstrat och bottenstrukturer
såsom sedimentbankar eller påverkan från dumpningar, utgör också morfologisk
påverkan. Omfattningen av de morfologiska förändringarna i kusten är bitvis
mycket stor men inte kartlagd i detalj. De fysiska förändringarna varierar utmed
Bottenhavets kust- och skärgårdsområde.
I kustnära havsområden har framförallt hamnar och farleder samt utfyllnader av
mark lett till morfologiska förändringar. Strandlinjen är konstgjord med kajer,
pirar och bryggor och man har muddrat viktiga bottnar framförallt för båttrafik.
Även vägbankar och liknande konstruk-tioner med avsaknad av eller med
feldimensionerade trummor har stängt av eller begränsat vattenutbytet mellan
kustvattenområden och härigenom påverkat bland annat grunda bottnar. Dessa
bottnar är av mycket stor betydelse som lek- och uppväxtmiljöer för ett stort antal
arter. Stranderosion är ett annat problem som kan vara en direkt eller indirekt effekt
av i fysiska förändringar i kustområden. Stranderosionen är i vissa områden ett
stort hot mot marina och kustbaserade kulturlämningar som vrak och den bebyggda
miljön.

Påverkanskällor kopplade till fysiska förändringar
Vattenkraftsdammar är för distriktet den största påverkanskällan som ger fysiska
förändringar på grund av att de inte bara påverkar konnektiviteten i vattnen
utan även medför flödesförändringar och morfologiska förändringar. Många av
Bottenhavets vattenförekomster är också kraftigt påverkade av de rensningar,
rätningar och utgrävningar av sjöutlopp som utfördes för flottningen och som inte
återställdes efter flottningens upphörande.

Vattenkraftverksdammar och övriga dammar
De flesta dammarna utgör vandringshinder och endast ett fåtal har en fungerande
fiskväg eller är utrivna eller raserade. Enligt VISS (2016-12-09) har cirka 450 av
vattendistriktets vattenförekomster betydande påverkan från dammar. Många av
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dessa dammar är stora vattenkraftsdammar i drift. I vattendistriktet finns även ett
antal mindre vattenkraftsdammar för småskalig elproduktion eller som inte längre
är i drift. Delar av vattenförekomsterna har även angivits ha betydande påverkan
från andra typer av dammar så som tröskeldammar, grunddammar och dammar
för vattenuttag. Förutom den barriäreffekt och fragmentering av vattendraget som
dammkroppen skapar, påverkas även morfologin och flödet av själva regleringen.
I många fall där flödet regleras kommer morfologin att anpassa sig till det nya
tillståndet. Hur lång tid detta tar beror på bottensubstratet, sedimenttransporten
i vattendragsfåran och hur den hydrologiska regimen har förändrats. Vattendrag
i sandiga jordarter med hög sedimenttransport är de som förändrar sig snabbast
medan vattendrag med liten sedimenttransport kan förändras mycket långsamt.
Eftersom de flesta regleringar innebär att de medelhöga flödena tas bort och
de lägsta vattenföringarna minskar kommer det effektiva flödet, det flödet som
dominerar de morfologiska processerna, att förskjutas och erosionen koncentreras
till ett smalare vattenståndsintervall.

Sjöregleringar
Sjöregleringar påverkar såväl konnektivitet, flöde som morfologi. Fördämningen i
sig skapar ett vandringshinder och flödet påverkas av regleringen av vattenståndet.
De morfologiska förändringarna är framförallt i form av förändringar i planform,
närområde, svämplan och bottenstruktur. Regleringen av vattenstånd blir mest
påtaglig för växt- och djurliv i svämplanet.
Många arter är specialiserade på att leva i denna övergångszon mellan vatten och land.
På svämplan med naturliga översvämningar finns några av Sveriges mest artrika och
produktiva ekosystem. Den biologiska mångfalden gynnas av naturliga störningar
från vattenståndsfluktuationer och isrörelser. Uteblivna störningar liksom mycket
kraftiga störningar ger mer artfattiga ekosystem. Vid sjöregleringar utjämnas
vattenståndsfluktuationerna och tar bort de naturliga störningarna. Detta förändrar
artsammansättningen och gör att konkurrensstarka arter ökar på bekostnad av
konkurrenssvaga. En del naturtyper och arter kan slås ut helt av en reglering. En
annan viktig aspekt är att stora arealer av naturlig översvämningsmark/våtmark
försvinner, vilka har en utjämnande effekt på höga flöden och dämpar effekten från
övergödningen.

Broar och vägtrummor
Dagens utbredda vägnät innebär att vattendrag korsas av bil- och järnvägar på
många platser. Ofta har man vid utformningen av skärningspunkterna mellan väg
och vatten inte tagit tillräckligt hänsyn till djurlivet. Fellagda vägtrummor och
feldimensionerade broar skapar vandringshinder och påverkar flödet.
Inventeringar som gjorts i norra Sverige visar att ungefär en tredjedel av alla
vägpassager utgör definitiva eller partiella vandringshinder för bottendjur, fisk
och utter. Trafikverket inventerar och åtgärdar fellagda vägtrummor i det statliga
vägnätet successivt men mycket arbete återstår. Enligt VISS (2016-12-09) har cirka
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1000 av vattendistriktets vattenförekomster angetts ha betydande påverkan från
vägtrummor eller andra barriärer. De flesta vägtrummor finns i mindre vattendrag
på privata och kommunala vägar och syns följaktligen inte alltid i bedömningarna
som görs på vattenförekomstnivå, vilket innebär att de inte bedöms vara den direkta
orsaken till att en vattenförekomst inte följer miljökvalitetsnormerna.

Markavvattningar
Markavvattning är ett samlingsbegrepp för verksamheter som genomförs för att
avvattna mark i syfte att varaktigt öka en markens lämplighet för ett visst ändamål.
Exempel på markavvattningar är dikningar i olika syften, sänkning/urtappning av
vattenområde, reglering/ fördjupning/rätning av ett vattendrag för att skydda mot
översvämning, samt invallningar.
Markavvattning är ofta en grundläggande förutsättning för att marken ska kunna
brukas för olika mänskliga verksamheter såsom jordbruk, skogsbruk, infrastruktur
eller bebyggelse. Avvattnad mark ger bättre tillväxt, förbättrad markstruktur och
en minskad ytvattenavrinning. De fysiska förändringar som markavvattningar
indirekt eller direkt ger upphov till är dock ett betydande miljöproblem för sjöar
och vattendrag i Sverige. Markavvattning och skyddsdikning medför att naturligt
förekommande vatten i landskapet leds bort, vilket innebär en risk för erosion,
grumling, igenslamning av bottnar och förändrad hydrologi i såväl sjöar som
vattendrag som i närmiljön.
Enligt en uppgift från Lantbrukarnas Riksförbund (LRF, 2014) finns det i Sverige
cirka 90 000 mil diken som är grävda eller anlagda på något sätt, varav 9 000
mil ligger i jordbrukslandskapet. Det finns ingen exakt siffra över antalet markavvattningsföretag men flera sammanställningar visar att det nationellt rör sig om
över 50 000 stycken (SOU 2009:42, SOU 2014:35). Av dessa markavvattningar är
flera sjösänkningar (se ovan).

Skogsbruk
Skogsbruket påverkar, förutom vid markavvattning, framförallt sjöar och vattendrag
genom påverkan på dess närområde och svämplan. Monokulturer, avverkning samt
körning med tunga maskiner i närmiljön ger en stor påverkan på markens vattenhushållande förmåga, morfologin såväl inom zonen som i vattendraget samt de
ekosystemtjänster zonen naturligt levererar till sjöar och vattendrag. Såväl biologisk
mångfald som produktionen av bottendjur och fisk är beroende av en naturlig
närmiljö inklusive svämplan.
Jordbruk
Brukad åkermark som ligger inom närområde och svämplan vid sjöar och vattendrag
och som saknar en obrukad kantzon påverkar livet i vattnet på likartat sätt som
skogsbruket. Avsaknad av en zon med naturligt förekommande vegetation innebär
att zonen inklusive de ekosystemtjänster den tillför vattnet uteblir. En i huvudsak
naturlig närmiljö inklusive svämplanet med naturligt förekommande vegetation är
en förutsättning för att uppnå god ekologisk status.
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Bebyggelse
De större städerna i Bottenhavets vattendistrikt växer och mer mark behöver
tas i anspråk för ny bebyggelse och nya verksamheter. Med bostadsbyggande och
hårdgjorda ytor ökar påverkanstrycket på vattenmiljöer i tätbebyggda områden i
distriktet. Dessa fysiska förändringar påverkar framförallt flöde och morfologi. När
svämplan och närområden till sjöar och vattendrag bebyggs ändras de naturliga
avrinningsförhållandena. Nederbörden hindras från att infiltrera ned i marken
och bilda grundvattnet och istället bildas dagvatten som måste tas omhand.
Ytavrinningen blir snabbare med högre flödestoppar, vilket kan medföra översvämningar med ökad markerosion och sedimenttransport som följd. Hårdgjorda ytor
kan också leda till minskad markerosion och sedimenttransport vilket gör att
vattendrag inte får någon naturlig tillförsel av sediment och näringsämnen från
omgivande mark.
Ett annat ökande problem i vattendistriktet är exploatering av strandnära områden.
Genom strandnära byggen ökar förekomsten av pirar, bryggor, muddringar och
ingrävningar som indirekt eller direkt påverkar de fysiska förhållandena i vattnet
och på land. Vanliga följder av byggande i vatten är grumlingar, ökad erosion,
ökad sedimentation och förändrade flödesmönster, som i sin tur påverkar växt- och
djurliv. Det finns ingen samlad bild över exploateringstrycket längs stränder i vattendistriktet men däremot lokala och regionala utredningar.

Båttrafik och hamnar
Båttrafiken påverkar vatten- och strandmiljöer både direkt och indirekt. De
svallvågor som båttrafiken orsakar kan bland annat leda till fysiska störningar
i form av erosion av stränder, resuspension av sedimentet och borttransport av
finare sedimentpartiklar. Mjukbottnar och lätteroderade stränder, exempelvis vid
rullstensåsar, är särskilt känsliga för vågerosion.
Muddring av farleder och hamnar påverkar vattenmiljöerna på flera olika sätt. Dels
blir den lokala påverkan stor när bottenmaterialet förflyttas, framför allt för bottenlevande djur och växter.
Ibland är de morfologiska förändringarna av den strandnära undervattensmiljön
så stora att de ursprungliga strandbiotoperna har ersatts av andra som mer liknar
exponerade utsjömiljöer. Utbredningen av problemet med morfologiska förändringar i kustområdena har inte bedömts i kartläggningsarbetet eftersom det inte har
funnits några tydliga bedömningskriterier för detta miljöproblem.
I begreppet hamnar ingår kajer, pirar, bryggor och vågbrytare och andra
installationer i det kustnära området som är relaterat till hamnverksamhet, samt
farleder in till hamnen. Påverkanstrycken från hamnar är dels påverkan från vattenanläggningarna som medför förändrade förhållande i grundområden, hårdgjorda
stränder, förändrade flödes- och sedimentationsmönster, ökad stranderosion till följd
av ökad vågverkan, dels påverkan från muddringar i form av grumling och spridning
av förorenade sediment.
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Flottleder
Under 1800- och 1900-talet anlades flottleder för att transportera timmer i åar och
älvar i hela Sverige. Många gånger är spåren efter flottningsepoken inte så tydlig i
södra Sverige som i de stora älvarna i norr t.ex. saknas ofta ledarmar och stenpirar.
Men effekten blev densamma då hinder i form av större sten och stenblock togs bort
eller sprängdes och biflöden stängdes av för att styra timrets väg genom vattnet.
Dessa fysiska förändringar innebar en drastisk förändring av såväl hydrologin som
morfologin och därmed ekosystemen och habitatdiversiteten framförallt i strömmande vatten. Rätade och rensade vattendrag får högre vattenhastigheter, som bland
annat förändrar bottensubstrat och naturliga strukturer. Detta ger mer homogena och
utarmade livsmiljöer, som leder till minskad resiliens och retention av näringsämnen.
Trots att återställning bedrivits ända sedan 1980-talet är fortfarande ett stort antal,
cirka 1200 stycken (VISS 2016-12-09), vattenförekomster i vattendistriktet påverkade
av rensningar och i behov av åtgärd för att uppnå god ekologisk status. Bristen på
huvudman för verksamheten innebär dock särskilda problem vid åtgärdsarbetet.
Kulturmiljöer
Det finns ofta kulturlämningar vid och utmed våra vatten eftersom människan
tidigt sökte sig hit. De var viktiga transportleder samt erbjöd möjlighet till fiske
och strandslåtter samt inte minst tillgång till vatten. I takt med samhällsutvecklingen förändrades människans utnyttjande av vattnet bland annat genom
flottning av timmer samt att nyttja vattnets kraft för kvarndrift och senare även
för elproduktion. Sveriges första vattenkraftverk byggdes 1882 i Rydal i Viskan.
Den påverkan som skett på våra vattendrag bär på en kulturhistoria och det är
viktigt att man vid restaurering så långt som möjligt tar hänsyn till de värdefulla
kulturmiljöerna.

3.2. Miljögifter i yt- och grundvatten
Miljögifter är ämnen som har en skadlig inverkan på miljön när de släpps ut. De
är giftiga, långlivade, tas upp av levande organismer och har en förmåga att spridas
i miljön. De innefattar både vissa organiska ämnen, som polyaromatiska kolväten
(PAH) och vissa oorganiska ämnen, som metaller. Metaller är inte skadliga i sig utan
blir ett miljögiftsproblem först när de förekommer i tillräckligt höga halter så att
miljöskadliga effekter uppstår. Inom vattenförvaltningsarbetet hanteras miljögifter
olika beroende på om det gäller ytvatten eller grundvatten.
•

Miljögifter i grundvatten omfattar samtliga ämnen som kan sänka grundvattnets kemiska status i statusklassificeringen. Vilka ämnen det handlar
om beskrivs närmare i bilaga 1, Arbetssätt och metoder. Nitrat, ammonium,
klorid och sulfat behandlas i andra avsnitt av förvaltningsplanen.
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Miljögifter i ytvatten hanteras dels som en del av klassificeringen av
kemisk ytvattenstatus (prioriterade ännen) och dels som en kvalitetsfaktor
kopplad till ekologisk status i form av särskilda förorenande ämnen (SFÄ).
De omfattar samtliga ämnen i HaV:s föreskrifter HVMFS 2015:4 och
beskrivs även närmare i bilaga 1, Arbetssätt och metoder. Vid beslut om
miljökvalitetsnormer i december 2016 hanteras dock inte nya prioriterade
ämnen som ingår i HVMFS 2015:4 (ämne nr 34-45). Bland dessa finns
bland annat dioxiner, PFOS, HBCDD och ett antal bekämpningsmedel.
Detsamma gäller för de särskilda prioriterade ämnena koppar och zink.
Status, miljökvalitetsnormer och förslag till åtgärder för dessa kommer
istället att beaktas i ett åtgärdsprogram vid slutet av 2018 i enlighet med
Vattenförvaltningsförordningen.

Ytvatten
Bottenhavets vattendistrikt överskrids gränsvärden för prioriterade ämnen
(exklusive kvicksilver och PBDE) i 91 ytvattenförekomster och i 135 ytvattenförekomster överskrids gränsvärden för särskilda förorenande ämnen (se karta 2.17).
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Karta 2.17. Ytvattenförekomster som har problem med prioriterade ämnen och/eller särskilda förorenande ämnen i Bottenhavets
vattendistrikt. Uppgifterna till kartan är hämtad från VISS 2016-12-12. Du kan själv zooma in över det vatten du är intresserad av.
www.viss.lansstyrelsen.se
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I Bottenhavets vattendistrikt är det, förutom de överallt överskridande ämnena,
främst antracen, polyaromatiska kolväten (PAH:er), TBT (tributyltenn) samt metal�lerna bly, kadmium och nickel som orsakar att gränsvärden för prioriterade ämnen
överskrids (se diagram 2.5). För SFÄ är det främst halter av metallerna zink, koppar
och arsenik som överstiger sitt riktvärde vilket resulterar i måttlig ekologisk status
(se diagram 2.6). Kunskapen om hur utbrett miljöproblemet är och hur detta ska
åtgärdas är dock bristfällig. Det finns därmed ett behov av att komplettera med
bland annat fler mätningar och åtgärdsutredningar för att preciserade och kostnadseffektiva åtgärder ska kunna tas fram.
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Diagram 2.5. Antalet vattenförekomster per vattenkategori och ämne som har sänkt status för
prioriterade ämnen i Bottenhavets vattendistrikt. Uppgifterna är hämtade från VISS 2016-12-01,
www.viss.lansstyrelsen.se. *Exklusive överallt överskridande ämnen (Kvicksilver och PBDE).
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Diagram 2.6. Antalet vattenförekomster per vattenkategori och ämne som har sänkt status för
särskilda förorenande ämnen i Bottenhavets vattendistrikt. Uppgifterna är hämtade från VISS
2016-12-01, www.viss.lansstyrelsen.se.
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Grundvatten
I Bottenhavets vattendistrikt har man funnit förhöjda halter av bland annat
arsenik, bekämpningsmedel och bly som orsakar otillfredsställande status i totalt
21 grundvattenförekomster (diagram 2.7). Även bensen, benso-a-pyren och PAH:er
kan påträffas i grundvattnet. I många fall är det ännu inte klarlagt varifrån föroreningarna härstammar men kartläggning av potentiella påverkanskällor pekar på att
det främst kan handla om föroreningsskadade markområden, städer och jordbruk.
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Diagram 2.7. Antal grundvattenförekomster med förbättringsbehov i Bottenhavets vattendistrikt,
där ett ämne har föranlett sänkt kemisk status eller vattenförekomsten är i riskzonen att inte
uppnå god kemisk status till 2021. Uppgifterna är hämtade från VISS 2016-12-01,
www.viss.lansstyrelsen.se.

Påverkanskällor kopplade till miljögifter
Många miljögifter med relevans för vattenområdet har sedan 1970-talet visat en
nedåtgående trend i miljön. Däremot tillkommer ständigt nya potentiella miljögifter,
i form av organiska miljögifter och läkemedelsrester.
Det är troligt att de största utsläppen av miljögifter numera inte sker från punktkällor utan snarare som diffusa utsläpp eller som en kombination av punktkällor och
diffusa källor. Diffus spridning kan ske i samband med användning och kassering av
produkter och varor, som sedan kan spridas vidare via avloppsreningsverk, enskilda
avlopp och dagvatten, lakvatten från deponier, spridning av slam på jordbruksmark
och så vidare. Detta innebär att det är extra svårt att avgöra vilka som är de
betydande påverkanskällorna. I redovisningen i VISS av påverkanskällor kopplat till
miljögifter har ofta påverkan angetts ospecificerat som diffusa källor.

Avloppsvatten via avloppsledningsnät och avloppsreningsverk
Användningen av olika kemikalier och läkemedel är idag en naturlig del av våra liv
och i samhället. Avloppsvatten från hushåll, industrier, olika verksamheter samt
dag- och dräneringsvatten innehåller därmed olika miljögifter, vilket är ett problem
som har uppmärksammats allt mer. Dagens avloppsreningsverk är inte alltid
konstruerade för att bryta ner miljögifter eller läkemedelsrester. Istället passerar
stora mängder av dessa substanser reningsverket och når våra vatten. Delar av miljö– 51 –

M iljöproblem

och påverkanskällor

gifterna hamnar dessutom i slammet från reningsverken. Slammet används ibland
som gödningsmedel på åker- eller skogsmark, vilket kan medföra en risk att miljögifterna sprids vidare i miljön.
Problemen med bräddningar av orenat avloppsvatten via avloppsledningsnät och
avloppsreningsverk är primärt förknippat med hälsorisker och övergödning men
utsläppen medför även tillförsel av miljögifter till våra vatten.
Dagens avloppsreningsverk är primärt konstruerade för att ta hand om organiskt
material och rena kväve och fosfor. De är inte konstruerade för att bryta ner de
läkemedel, inklusive nedbrytningsprodukter, som finns i avloppsvattnet. Det finns
flera potentiella risker med läkemedelsrester som når miljön. De ämnen som inte
bryts ner i reningsverken når vattendrag, sjöar och kustvatten. Där kan de orsaka
problem för fiskar och andra vattenlevande organismer.
De senaste åren har flera grupper av läkemedel provtagits i ytvatten och analyserats
inom den regionala och nationella miljöövervakningen. Kunskapen om bland annat
östrogena ämnen och smärtstillande läkemedel har därför ökat och det finns idag ett
underlag för att översiktligt bedöma i vilken omfattning dessa sprids i miljön. Det
pågår samtidigt forskning på flera institutioner i Sverige med syfte att bättre förstå
de processer i reningsverken som bryter ner läkemedel och att därmed kunna styra
dessa processer så att nedbrytningen blir mer effektiv.
Resterna av läkemedel kan också förorena vattenförekomster som används till
produktion av dricksvatten. Läkemedelsrester kan också ansamlas i reningsverkets
slam, som används som jordförbättring och sprids på jordbruksmark. Rester av
läkemedel i slammet kan tas upp av grödorna, eller påverka mikroorganismerna i
jorden och på så sätt påverka förutsättningarna för odling.
Det finns ett stort behov av att komplettera kunskapsunderlaget kring effekter
av läkemedelsrester i vattenmiljön. Forskning om såväl spridning och biologiska
effekter som om nedbrytningsprocesser och reningsteknik behöver intensifieras.

Industrier
I Bottenhavets vattendistrikt finns ett stort antal industrier som har utsläpp till
vatten. Utsläpp från industrier påverkar nästan alltid ytvatten men det är sällan
direktpåverkan på grundvatten.
I vattendistriktet har metallutvinning bedrivits i stor skala inom flera områden
och i Dalarna präglas problembilden av föroreningar kopplade till gruvområdena
med tillhörande bruksområden. De upplag av gruvavfall och slagg som genererats
av gruvdriften och tillhörande industri har gett upphov till en föroreningsbild som
domineras av metaller. Dessa föroreningar påverkar ofta förhållanden lokalt i mark
och vatten men bidrar även till den regionala belastningen av föroreningar. Många
åtgärder har genomförts och begränsat utsläppen av metaller till vattenmiljön, men
lokalt finns fortfarande områden med för hög belastning. Höga världsmarknadspriser på olika metaller har dessutom lett till att flera äldre gruvor har driftsatts eller
planeras att sättas i drift igen.
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Stora delar av kusten är påverkad av utsläpp från miljöfarliga verksamheter samt
tidigare industrier. Många föroreningar är långlivade och finns därför fortfarande kvar
och skapar problem i miljön. Halterna av bland annat dioxin och metaller i sediment
är kraftigt förhöjda utanför trä- och pappersindustrier. Dioxiner och dioxinliknande
substanser hanterades under den första förvaltningscykeln som särskilda förorenande
ämnen. Under hösten 2013 genomfördes dock ändringar som innebär att dessa ämnen
istället ska hanteras som prioriterade ämnen från och med 2018 (direktiv 2013/39/EU).
På grund av detta ingår inte dioxiner i de klassificeringar som presenteras 2014-2015.
Kunskapsläget kring vilka prioriterade eller särskilda förorenande ämnen som
släpps ut och i vilken utsträckning de påverkar vattenmiljöerna är generellt sett
ganska dåligt. Utsläppen har oftast inte värderats mot miljökvalitetsnormerna god
ekologisk och kemisk status.

Jordbruk
Inom jordbruket används en rad växtskyddsmedel som oavsiktligt kan hamna i ytvatten
och grundvatten genom till exempel läckage, vindavdrift, avdunstning eller felaktig
hantering. Det är mycket viktigt att sprida kunskaperna om hur och i vilken mängd
bekämpningsmedel ska användas på åkrar och i trädgårdar för att minimera riskerna
för att de sprids till yt- och grundvatten. Användningen av bekämpningsmedel inom
vattendistriktet är mindre per arealenhet än i jordbruksbygder i södra Sverige, men
restsubstanser förekommer i många inlandsvatten, även om det generellt är i låga halter.
Skogsbruk
Höga halter av kvicksilver finns inlagrade i markerna i Sverige, se nedan
Atmosfärisk deposition. Skogsavverkning och körskador i samband med skogsbruk
och annan markanvändning kan öka läckaget till sjöar och vattendrag. Det är viktigt
att undvika körskador i skyddszonen runt vattendragen och minska uttransporten av
slam och humus, för att begränsa läckaget av kvicksilver.
Atmosfärisk deposition
Förbränningsprocesser, transporter och djurhållning resulterar i utsläpp till luften av
bland annat miljögifter i form av metaller eller organiska miljögifter samt försurande
och gödande ämnen. Föroreningar kan transporteras långa sträckor i atmosfären innan
de landar och når mark, sjöar, vattendrag och grundvatten. I den nuvarande statusklassningen framstår särskilt kvicksilver, polybromerade difenyletrar (PBDE), nickel,
kadmium, bly och polyaromatiska kolväten (PAH: er) som diffust spridda i landet.
För kvicksilver är atmosfärisk deposition den största källan till kvicksilver i svenska
sjöar. Det kvicksilver som faller ned över Sverige kommer främst från utsläpp i
samband med förbränningsprocesser i andra europeiska länder. Luftnedfallet av
kvicksilver över Sverige har minskat, men är fortfarande så stort att halterna i
marken fortsätter att byggas på. Det gör att läckaget från marken till våra vattensystem ökar vilket medför att nästan samtliga ytvatten i Sverige överskrider gränsvärdet för kvicksilver.
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Precis som för kvicksilver är atmosfärisk deposition den största påverkanskällan för
polybromerade difenyletrar (PBDE). PBDE har använts som flamskyddsmedel inom
elektronisk utrustning. Användning av PentaBDE och oktaBDE förbjöds 2004 inom
EU medan vissa PBDE fortfarande är tillåtna vilket medfört att halterna av PBDE i
stort sedan 1990-talet är tillbakagående. Samtliga ytvatten i Sverige överskrider dock
gränsvärdet för PBDE.

Dagvatten
Dagvatten kallas generellt det vatten som är tillfälligt ytavrinnande nederbörds-,
regn-, spol-, och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor, på genomsläpplig mark
via diken eller ledningar till recipienter. Hårdgörande av ytor i tätorter tillsammans
med extrem nederbörd och stigande vattennivåer i hav, sjöar och vattendrag på
grund av klimatförändringar riskerar ökade dagvattenmängder att hantera.
Dagvattnets sammansättning och innehåll av ämnen varierar och beror bland
annat av markanvändningen, byggnadsmaterial och olika aktiviteter i våra städer
och tätorter. Varje år introduceras mängder av nya ämnen i samhället varav många
riskerar att hamna i dagvattnet för vidare transport till recipienter. Miljögifter i
tätorter som via dagvattnet tillförs våra vatten kan vara olika metaller eller organiska
miljögifter. En del av dessa ämnen, är förbjudna i Sverige eller håller på att fasas ut
men kan fortfarande hittas i äldre produkter. Ofta leds dagvattnet orenat ut i våra
vatten vilket kan bidra till en betydande negativ påverkan beroende av dagvattnets
innehåll av miljögifter och känsligheten av recipienten. Det behövs en mer detaljerad
påverkansanalys för att ge svar på hur stor påverkan som orsakas av dagvatten är.
Påverkan från dagvatten kan också gälla gödande ämnen.

Förorenade områden
Ett föroreningsskadat område är ett markområde, vattenområde, grundvatten,
sediment, en byggnad eller en anläggning som är så förorenad att det kan medföra
skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön. Områden som riskerar
att orsaka miljöskador finns både vid pågående och nedlagda verksamheter. Oftast
består problemet av flera slags föroreningar och de återfinns vanligtvis också i flera
olika medier.
Målet för Naturvårdsverkets sanering av förorenade områden är att alla områden
med störst risk för människa och miljö ska vara sanerade innan år 2050. För att nå
detta mål sätts ett etappmål, som innebär att 25 procent av de farligaste objekten ska
vara sanerade till 2025.
I Bottenhavets vattendistrikt har länsstyrelserna och kommunerna inventerat
5 562 förorenade områden med hjälp av den så kallade MIFO-modellen (Metodik
för Inventering av Förorenade Områden). Informationen som har tagits fram
administreras av länsstyrelserna i en gemensam databas, EBH-stödet.
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I Bottenhavets vattendistrikt har 108 vattenförekomster bedömts utsättas för
betydande påverkan från föroreningsskadade områden. Bland de objekt som
prioriteras av länsstyrelserna i Bottenhavets vattendistrikt finns områden förorenade
av bland annat organiska miljögifter och metaller i form av prioriterade ämnen och
SFÄ som påträffats i gräns- eller riktvärdesöverskridande halter i vattenförekomster.

Sura sulfatjordar
Se avsnitt under miljöproblem försurning om sura sulfatjordar.
Båttrafik och hamnar
Påverkan från giftiga båtbottenfärger kan utgöra ett problem för vattenlevande
organismer. Det extremt giftiga ämnet TBT (tributyltenn) användes tidigare men
är idag förbjudet i all båtbottenfärg. TBT bryts dock ned mycket långsamt och idag
hittas höga halter TBT i sediment från såväl större hamnar som småbåtshamnar.
Trots att reglerna för båtbottenfärger har skärpts under de senaste åren och allt fler
alternativ till båtbottenfärg har börjat dyka upp så fortsätter gamla färgrester att
läcka TBT. Muddring av hamnar och farleder innebär en risk för att föroreningar i
sedimentet når vattenmassan.
I Bottenhavets vattendistrikt har 15 vattenförekomster klassats till uppnår ej god
status med avseende på TBT. Reglerna för båtbottenfärger har dock skärpts under
de senaste åren och det har lett till att fler alternativ till båtbottenfärg har utvecklats.
Muddring av hamnar och farleder innebär en risk för att föroreningar i sedimentet
når vattenmassan.

3.3. Olyckor
Risken för olyckor med utsläpp av drivmedel eller farligt gods utgör ett allvarligt hot
mot vattenförekomsterna. Många större vägar går över eller i närheten av stora och
sårbara dricksvattenförekomster. En vanlig bränsletank med dieselolja som brister
vid en vägavkörning kan ställa till stor skada. Farligt gods transporteras på både väg,
järnväg och sjö. Årligen inträffar 500-800 utsläpp av miljögifter på väg och i de flesta
fall handlar det om bränsle eller hydrauloljor. På järnvägen är olyckorna få men
konsekvenserna allvarligare, dels eftersom det handlar om stora godsmängder, dels
eftersom olycksplatsen kan vara svårtillgänglig.

3.4. Otillräckligt dricksvattenskydd
Dricksvattnet är en av våra viktigaste infrastrukturer. Tillgång på rent dricksvatten
är avgörande för folkhälsan och det är samhällsekonomiskt viktigt som bas i
livsmedelsframställning och inom industrin. Bilden av att Sverige har tillräckligt
med dricksvatten av god kvalitet stämmer inte alltid. I delar av landet råder det brist
på vatten under vissa tider av året och kvalitén är inte lika god överallt. De senaste
årens händelser med Cryptosporidium och högfluorerade ämnen (PFAS) i dricksvatten visar hur sårbar dricksvattenförsörjningen är och har bidragit till att förändra
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bilden av Sveriges dricksvatten. Medvetenheten om dricksvatten har ökat och många
kommuner moderniserar nu sina vattenverk och installerar UV-ljus som ytterligare
reningssteg. Det är med andra ord inte längre en självklarhet att ha tillgång till rent
dricksvatten direkt ur kranarna.
Ett förorenat vatten är svårt och kostsamt att åtgärda, särskilt när det gäller
grundvatten. Kostnaderna för att ta fram nya vattentäkter kan dessutom bli mycket
stora. Uppsalas vattentäkt, som försörjer mer än 100 000 personer, värderades på
1990-talet till över en miljard svenska kronor. Nolby vattentäkt i Sundsvall, som
försörjer 12 000 personer (vattentäkten är kopplad till flera täkter, max 77200
personer) har värderats till cirka 400 miljoner svenska kronor om vattentäkten
skulle slås ut (Livsmedelsverket, 2013b). Därför är det förebyggande arbetet särskilt
viktigt för att minimera riskerna och förhindra försämring av råvattnet. Det har
varit utgångspunkten när åtgärder för skydd av dricksvatten arbetats fram inom
åtgärdsprogrammet 2016-2021.

Hoten mot dricksvattenförsörjningen
Hoten mot dricksvattenförsörjningen är många. Verksamheter och markanvändning
inom dricksvattentäktens tillrinningsområde liksom de klimatförändringar vi står
inför, är några exempel som kan innebära risker för dricksvattenförsörjningen. Men
även avsaknaden av vattenskyddsområde, otillräckliga föreskrifter till vattenskyddsområdena och bristande tillsyn kan leda till att påverkanskällorna som beskrivs
nedan orsakar problem med dricksvattnet. Avsaknad av regional vattenförsörjningsplanering och strategisk kommunal vattenplanering riskerar framtida generationers
tillgång till rent dricksvatten.

Påverkanskällor dricksvatten
Vägar, järnvägar och farleder innebär risker för dricksvattenförsörjningen och
konsekvenserna i samband med olyckor och utsläpp av drivmedel eller kemiska
produkter kan bli mycket stora. Utsläpp av olja, diesel, bensin, lösningsmedel och
dyl. kan ge smak och lukt på dricksvatten vid halter som är 100 gånger lägre än när
vattnet blir ohälsosamt att dricka. Några liter diesel kan smaksätta upp till 1 miljon
liter vatten. Vägsaltning kan medföra förhöjda halter av klorid i dricksvattnet, och
leda till problem med smak samt korrosion på ledningar. Skogs- och jordbruksverksamheter innebär risk för kemisk och mikrobiell förorening av dricksvattnet,
till exempel genom användning av bekämpningsmedel och växtnäringsämnen. Den
regionala provtagningen av grundvatten i Skåne 2007-2010 (Länsstyrelsen Skåne,
2012) visade att en tredjedel av proverna innehöll bekämpningsmedel. Fyra av tio
fynd härstammade från substanser som används i dagens ogräsbekämpning. Många
av fynden av bekämpningsmedel gjordes i dricksvattentäkter. Industriella verksamheters hantering av kemikalier och avfall kan innebära föroreningsrisker för dricksvatten. På senare år har förhöjda halter av svårnedbrytbara högfluorerade ämnen,
så kallade PFAS, uppmätts i flera dricksvattentäkter i Sverige. De är kemikalier
som framställs industriellt, i huvudsak för användning av impregneringsmedel och
i brandskum. Livsmedelsverket genomförde 2014 en kartläggning bland Sveriges
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kommuner för att se i vilken utsträckning dricksvattenanläggningarnas råvatten
var förorenade av PFAS. Kartläggningen visade att cirka 3,4 miljoner svenskar
har kommunalt dricksvatten som är påverkat av PFAS (Livsmedelsverket, 2015).
Dricksvattentäkter i bland annat Uppsala, Kallinge och Luleå har fått stängas ned
efter att höga halter av PFAS påträffats i dricksvatten.
Klimatförändringarna innebär ökade risker för dricksvattenförsörjningen. Effekter
av klimatförändringarna, som temperaturökning och extrema väderhändelser, kan
påverka råvattnets kvalitet och kvantitet. Stora regnmängder med inslag av skyfall
och översvämningar kan påverka råvattentäkterna på olika sätt. Påverkan på ytvattentäkter ses till exempel genom markavrinning från gödslade betesmarker eller utsläpp
(bräddning) från överbelastade avloppsledningar. Påverkan på grundvattentäkter
ses bland annat vid ökad nederbörd med översvämning och höjda grundvattennivåer som följd. Då sker en minskning av det luftade markskiktet ovanför grundvattenytan som är viktigt för att reducera mängden virus och andra smittämnen.
Infrastrukturprojekt, gruv- och täktverksamhet, utdikning av våtmarker, skogsavverkning eller annan fysisk påverkan i dricksvattentäkters tillrinningsområde kan
leda till förändrade grundvattennivåer med vattenbrist och försämrad vattenkvalitet
som följd.

Verktyg för att säkerställa dricksvattenförsörjningen
För att säkerställa dricksvattenförsörjningen nu och i framtiden behöver kommuner
och myndigheter prioritera det förebyggande arbetet. Bland annat behövs
uppdaterade vattenskyddsområden, regelbunden och systematisk tillsyn av vattenskyddet, kontroll av råvatten och strategisk planering av dricksvattenresurserna.

Strategisk planering av dricksvattenresurser
Samhällsplaneringen är ett av de viktigaste verktygen för att långsiktigt säkerställa
dricksvattenförsörjningen. Grunden för en hållbar planering av dricksvattenresurserna kan exempelvis utgöras av en vattenförsörjningsplan, vars övergripande
syfte är att trygga en långsiktig dricksvattenförsörjning. Avsaknad av planering kan
innebära att viktiga områden för nuvarande och framtida dricksvattenförsörjning
tas i anspråk för uttag av naturgrus, för väg- och järnväg, bebyggelse eller andra
verksamheter och markanvändning som riskerar förorena vattenresursen, istället för
att området bevaras och skyddas för dricksvattenändamål. Vattenresurser tillgängliga
för dricksvattenförsörjningen är dessutom ojämnt fördelade över landet avseende
storlek och vattenkvalitet. Det finns med andra ord en begränsning i tillgängligt
vatten vilket gör att planering och reglering krävs för att inte överuttag ska ske
med vattenbrist eller kvalitetsförändringar som följd (SGU, 2009). De regionala
vattenförsörjningsplanerna behöver arbetas in i översiktsplanen så att dricksvattenförekomster synliggörs och hushållningen och skyddet av dem kan prioriteras.
Klimatförändringarna kan komma att få stor påverkan på dricksvattnet och är därför
en viktig aspekt i planen.
Avsaknad av regional vattenförsörjningsplanering riskerar framtida generationers
tillgång till rent dricksvatten. I dagsläget har tio av landets 21 länsstyrelser tagit
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fram en regional vattenförsörjningsplan. I Bottenhavets vattendistrikt har samtliga
län tagit fram en regional vattenförsörjningsplan.

Vattenskyddsområde
Vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter är ett konkret och effektiv verktyg
för att förhindra eller minimera risken för förorening av dricksvattentäkter. Ett
vattenskyddsområde är ett geografisk avgränsat område, vanligen hela eller delar
av vattentäktens tillrinningsområde. Inom skyddsområdet kan markanvändning,
åtgärder och verksamheter som riskerar att förorena eller på annat sätt påverka
dricksvattnet kvalitet eller kvantitet negativt regleras genom föreskrifter och vid
behov styras undan. Ett fastställt vattenskyddsområde innebär också att vattentäkten och dess betydelse tydliggörs för boende och verksamhetsutövare i området
genom skyltning och information, samt att områdesskyddet synliggörs i den fysiska
planeringen.
Enligt Havs-och vattenmyndighetens sammanställning finns det i Sverige omkring
1750 allmänna dricksvattentäkter varav knappt 35 procent saknar vattenskyddsområde (HaV, 2015g). Många av de befintliga vattenskyddsområdena inrättades för
mellan 30 till 50 år sedan, utifrån dåvarande lagstiftning och den tidens kunskap om
exempelvis föroreningar och föroreningsspridning. Dricksvattentäkter som saknar
eller har ett inaktuellt vattenskyddsområde med föreskrifter riskerar att förorenas av
verksamheter, åtgärder eller markanvändning som inte är reglerade utifrån dagens
syn på vattenskydd.
I Bottenhavet vattendistrikt finns 263 dricksvattentäkter belägna inom en avgränsad
vattenförekomst enligt vattenförvaltningen. Enligt uppgifter i VISS är det endast
cirka en procent av vattentäkterna som har relevanta vattenskyddsområden. Utifrån
uppgifter från nationella databasen VIC-natur är troligtvis den siffran underskattad,
drygt 60 vattenskyddsområden i Bottenhavets vattendistrikt har inrättats med stöd
av miljöbalken och kan därför också oftast anses vara relevanta. Cirka 50 procent
av befintliga vattenskyddsområden behöver ses över och vid behov revideras. Drygt
20 procent av vattentäkterna saknar helt skydd. Många vattentäkter har ännu inte
avgränsats som vattenförekomster och finns därför inte med i VISS. Det verkliga
antalet vattenskyddsområden som behöver fastställas eller ses över och revideras
är därför större än vad som är angivet i VISS. Arbete pågår dock med att avgränsa
nya vattenförekomster. En sammanställning (2015) har utförts Bottenhavets vattendistrikt omkring 491 dricksvattentäkter varav cirka 399 (81 procent) omfattas av
någon form av skydd. 272 skyddsområden har dock inrättats med äldre lagstiftning
och behöver ses över och vid behov revideras och 158 (32 procent) vattentäkter
saknar helt skydd.
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Tabell 2.16. Allmänna vattentäkter i Bottenhavets vattendistrikt och deras skydd,
inklusive vattentäkter som inte är kopplade till vattenförekomst. Siffrorna i tabellen
är summan av de fyra kolumnerna från höger och totalsiffran är summan av samma
kolumner. Data har sammanställts under 2015.
Länsstyrelsen

Antal allmänna Skydd enligt
vattentäkter
Miljöbalken

Skydd enligt
vattenlagen

Skydd med
lokala föreskrifter

Saknar skydd

Jämtland

148

8

56

0

84

Dalarna

131

26

74

2

29

82 (66)

6

43

1

16

Västernorrland

130

5

89

7

29

Totalt

491

37

262

10

158

(=8%)

(=53%)

(=2%)

(=32%)

Gävleborg

Observera att vattendistrikten är indelade per avrinningsområde och inte per län, denna tabell visar
hela länens antal vattentäkter. En del av vattentäkterna tillhör därför ett annat vattendistrikt.

Tillsyn och tillsynsvägledning av vattenskyddet
Regelbunden och systematisk tillsyn inom vattenskyddsområden är en förutsättning
för att syftet med skyddet ska uppnås. Tillsyn av vattenskyddet innebär kontroll av
efterlevnaden av föreskrifter inom vattenskyddsområdet. Brister tillsynen finns risk
för att verksamheter och markanvändning bedrivs på ett sätt som inte är förenligt
med kraven enligt föreskrifterna, och att vattenskyddet inte fungerar i praktiken.
Tillsynen är också viktig för att upprätthålla en medvetenhet om dricksvattenskyddet hos både nya och hos sedan tidigare etablerade verksamhetsutövare och
markägare inom skyddsområdet.
Enligt förordningen (2011:13) om tillsyn enligt miljöbalken ska tillsynen över ett
vattenskyddsområde beslutat av den kommunala nämnden bedrivas av kommunen
och tillsynen över ett vattenskyddsområde beslutat av länsstyrelsen bedrivas av länsstyrelsen. Tillsynen över vattenskyddsområden som länsstyrelsen har beslutat om
kan överlåtas till kommunen.
För att tillsynsmyndigheterna ska kunna bedriva en effektiv och ändamålsenlig
tillsyn behövs stöd från vägledande myndigheter. I dagsläget saknas aktuell nationell
vägledning i form av handböcker, manualer eller motsvarande. Naturvårdsverkets
handbok (NV, 2010) om vattenskyddsområde berör tillsynsområdet om än väldigt
begränsat. Länsstyrelsen ansvarar för tillsynsvägledningen i länet och HaV ansvarar
för central tillsynsvägledning i fråga om vattenskyddsområden enligt 7 kap.
miljöbalken.
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Kontroll av råvattenkvalitet
För att vattenproducenterna ska kunna leverera säkert dricksvatten behövs kunskap
om råvattnets kemiska och mikrobiologiska kvalitet. Kunskapen används bland
annat för att beredningen i vattenverken ska anpassas utifrån råvattnets kvalitet. Det
är viktigt att känna till årstidsvariationer och de sämsta förhållandena för att kunna
anpassa beredningen på bästa sätt. Även mer långsiktiga trender i råvattenkvalitet
behöver övervakas, till exempel för att se effekter av klimatförändringarna. Det finns
ett lagkrav i 3 § Livsmedelsverket föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten som
säger att särskild hänsyn ska tas till beskaffenheten om av det vatten (råvattnet) som
är avsett att användas som dricksvatten, vid beredningen av dricksvatten.

3.5. Försurning
Försurning orsakas främst av deposition av luftburna svavel- och kväveföreningar
som bildar syror i reaktion med vatten och påverkar framför allt mark, sötvatten
och grundvatten. Även havsmiljöer kan ha problem med försurning men det beror
då på ökande koldioxidhalter. Försurningen ger skador på vattenlevande organismer
och kan påverka hela ekosystem. Fiskarter som till exempel lax, öring och mört
samt kräftor drabbas hårt. Även planktonsamhället förändras, kiselalger saknas
exempelvis helt vid låga pH-värden. Skadorna uppkommer inte enbart på grund
av surheten i sig utan orsakas också av att aluminium och andra skadliga metaller
utlakas från marken vid låga pH-värden.
De kalkningsåtgärder som genomförs i Sverige har som syfte att motverka den
negativa inverkan som försurningen har på djur- och växtlivet, i väntan på att vattenkvaliteten återhämtar sig. Kalkning av sjöar och vattendrag har pågått i organiserad
form sedan början av 1980-talet. Idag sprids det över 100 000 ton kalk per år i de
svenska sjöarna och vattendragen. Tack vare minskad försurningsbelastning och
förbättrade kalkningsstrategier har kalkningen kunnat minskas sedan början av
2000-talet. Men även om många sjöar och vattendrag börjar återhämta sig från
försurningen kommer behovet av kalkning att finnas kvar i många år framöver i de
känsligaste områdena.

Kritisk belastning vid försurning av sjöar
Kritisk belastning är ett mått på hur mycket miljön, i detta fall sjöar, tål. Enligt
beräkningarna överskrids den kritiska belastningen i huvudsak i sydvästra Sverige
och i viss mån även i sydöstra delarna (figur 2.2). Beräkningarna visar också att
försurningsläget i svenska sjöar har förbättrats sedan 2000, och att det förväntas
förbättras ytterligare något till 2020 (figur 2.2).
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2010
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19 % överskridande

Överskridande
(95 percentilen)
ekv/ha/år
0
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100–200
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Figur 2.2. Överskridande av kritisk belastning för försurning av sjöar år 2000 (till vänster)
och år 2010 (i mitten). Kartan till höger visar en prognos för år 2020. I varje ruta anges
överskridandet av den nivå som skyddar 95 procent av sjöarealen (SLU, 2012).

Förhållanden i Bottenhavets vattendistrikt
I Bottenhavets vattendistrikt har 15 procent av sjöarna och 15 procent av vattendragen sämre än god status med avseende på försurning som andel av de bedömda
vattendragen. (karta 2.18). För information om den senaste klassificeringen per
enskild vattenförekomst hänvisas till VISS. Bedömningarna omfattar antropogen
försurning från mänsklig påverkan men måste särskiljas från naturlig episodförsurning som uppstår vid högflödesperioder på våren.
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Karta 2.18. Ytvattenförekomster som har problem med försurning i Bottenhavets vattendistrikt. Uppgifterna till kartan är hämtad
från VISS 2016-12-12. Du kan själv zooma in över det vatten du är intresserad av. www.viss.lansstyrelsen.se
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Norrländska vatten som ofta har en dålig förmåga att neutralisera försurande ämnen
är speciellt känsliga för surstötar som uppkommer vid snösmältning och höga
vattenflöden. Tunna jordtäcken och svårvittrad berggrund ger sjöar och vattendrag ett
dåligt skydd mot försurning i många områden. Nedfall av svaveldioxid har minskat
kraftigt men många vattenförekomster har problem med dålig buffertkapacitet
och är fortfarande påverkade av tidigare svavelnedfall. Ungefär hälften av vattnen
i Västerbottens östra delar är påverkade av försurning vilket medför betydande
problem för fisk och andra vattenlevande djur. I Jämtland kalkas ett betydande antal
sjöar och vattendrag och läget har försämrats enligt länets egna bedömningar sedan
2008, framförallt i fjällvärlden. Länsstyrelsen bedömer att cirka 12-15 procent av
länets vatten är försurade. I Västernorrland finns problem i länets mellersta och
nordöstra delar. I Dalarna är situationen något bättre och flera sjöar och vattendrag
har återhämtat sig. I Gävleborg är sjöarna i länets västra och norra del till en större
del jonsvaga och har en sämre syraneutraliserande förmåga än resten av sjöarna i
länet. Eftersom svavelnedfallet har minskar kraftigt i norra Sverige får skogsbruket
en större roll avseende påverkan på försurningen genom att buffrande ämnen bortförs
från områden som redan har en dålig buffertkapacitet. Enligt miljömålsuppföljningen
har slumpvis utvalda sjöar analyserats med MAGIC-modellen och då har andelen
försurade sjöar beräknats till nio procent i Dalarnas län, två procent för Jämtlands
län, fyra procent för Västernorrlands län samt sex procent för Västerbottens län.
Tabell 2.17. Status med avseende på försurning kemisk status för sjöar och vattendrag
i Bottenhavets vattendistrikt angett i andel procent totala antalet vattenförekomster.
Uppgifterna är hämtade från VISS 2016-12-09, www.viss.lansstyrelsen.se.
Vattenförekomst

Nuvarande status
Dålig

Otillfredsställande

Måttlig

God

Hög

Ej bedömda

Sjöar

0

3

10

11

25

13

Vattendrag

0

4

7

15

11

32

Påverkanskällor kopplade till försurning
Påverkan från atmosfärisk deposition
Försurning orsakas av utsläpp av främst svaveldioxid men även kväveoxider från
förbränningsanläggningar, transporter, industrier och jordbruk. I havsmiljöer är det
utsläpp av koldioxid som orsakar försurning.
Det luftburna nedfallet av svavel över Sverige har minskat kraftigt sedan 1980-talet
(diagram 2.8). Merparten av nedfallet kommer från internationella källor.
Den internationella sjöfarten är idag den största enskilda källan till nedfall av
försurande ämnen i Sverige. I takt med minskande utsläpp av luftföroreningar
från landbaserade källor har trycket ökat på att något görs åt sjöfartens utsläpp av
svaveloxid och kväveoxider. Det har bland annat lett till att den högsta tillåtna svavelhalten i fartygsbränslen har sänkts kraftigt och kommer att skärpas ytterligare fram
till år 2020.
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Diagram 2.8. Tidsutvecklingen för nedfall av svavel vid tre platser i olika delar av Sverige;
Arkelstorp i Skåne (▲), Södra Averstad i Värmland (■) och Ammarnäs i Västerbotten (♦)
(IVL, 2013).

De rapporterade utsläppen av kväve (NOx och NH3) från Europa har minskat med
cirka 47 procent respektive cirka 28 procent under perioden 1990 – 2010. I det
svenska krondroppsnätet syns däremot inte någon statistiskt säkerställd nedgång för
nedfallet av oorganiskt kväve under perioderna 1990 – 1999 eller 2000 – 2011 (IVL,
2013) (figur 2.3).
Sydvästra Sverige
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Figur 2.3. En analys av nedfallet av oorganiskt kväve med nederbörden till öppet fält.
Kartan illustrerar uppdelningen på geografiska områden (IVL, 2013).

Påverkan från skogsbruket
Skogsbruk bidrar till markförsurningen, eftersom växande träd både frigör vätejoner
och tar upp näringsämnen (baskatjoner) som kan neutralisera surhet i marken.
Om fallna träd får ligga kvar i skogen återgår baskatjonerna till marken, men om
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skogsbrukets uttag av biomassa är stort kan detta bidra till försurning av marken.
En ökad efterfrågan på biobränsle har också gjort att uttaget av grenar och toppar,
så kallad GROT har ökat (diagram 2.9), framförallt i södra Sverige. Skogsbruket har
härmed blivit en allt viktigare påverkansfaktor kopplat till försurningen av mark
och i vissa områden är skogsbrukets försurningspåverkan betydande (figur 2.4). I
Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering 2012 (NV, 2012a) beräknades skogsbrukets bidrag till försurningen av mark i granskog till cirka 30-70 procent (figur
2.4). Föryngringsavverkning sker i cirka en procent av skogsmarken årligen varför
effekten är svår att bedöma generellt men sker avverkningen i områden med försurningsproblem är effekten och behov av motverkande åtgärder större. Beräkningar
visar att om GROT-uttag tas med blir överskridandet av den kritiska belastningen
högre än dagens beräkningar som normalt görs baserat på uttag bara av stammar
(IVL, 2012a).
Anmält grotuttag

Faktiskt grotuttag

Uttag i gallring

Askåterföring

Anmäld stubbskörd

Diagram 2.9. Förändringen i uttag av grenar och toppar (GROT) och stubbar samt
askåterföring. Data från Skogsstyrelsen (IVL, 2013).
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Figur 2.4. Skogsbrukets bidrag till försurning av skogsmark vid stamuttag respektive med GROTuttag i granskog i Sverige (IVL, 2012a).

För att markförsurningen ska leda till försurning av yt- och grundvatten krävs dock
att vätejoner frigörs från marken och transporteras med en mobil anjon (till exempel
klorid, nitrat eller sulfat) till vattensystemet. Detta kan ske i samband med slutavverkning som leder till läckage av främst nitrat.
Skogsbrukets påverkan på markförsurningen kan därmed leda till att återhämtningen från försurning i sjöar och vattendrag bromsas och ett framtida större
uttag av biomassa från skogen innebär en risk för att försurningen av vatten på
sikt återigen ökar. Genom askåterföring kan försurningspåverkan vid GROT-uttag
motverkas i vissa områden men än så länge finns inte ett tillfredställande kunskapsunderlag vilka marker askåterföring har störst effekt för att motverka försurning
av vatten, i konsekvensanalysen så har kostnaden beräknats för att ta fram ett
sådant underlag. Askåterföring sker idag i begränsad omfattning i förhållande till
GROT-uttaget och sprids i områden där det finns en fungerande logistik mellan
producent och mottagare av askan (diagram 2.9). Att avgränsa kantzoner vid
avverkningar kan motverka transport av vätejoner via nitratläckage från marken och
förhindra både försurning av vatten och körskador i dessa områden.
Här noteras också en intressekonflikt mellan olika miljömål, när man vill öka uttaget
av biomassa till förnyelsebar energi och samtidigt minska försurningspåverkan.

Påverkan från sulfidjordar
En annan form av försurning är den som uppträder i anslutning till marker med
naturligt högt innehåll av svavel som friläggs och syresätts vid landhöjning. När
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sådana områden påverkas, via odling eller grävningsarbeten, påskyndas de naturliga
processerna och syresättningen av marken leder till en försurning av avrinnande
vatten. Det sänkta pH-värdet i marken kan också leda till att metaller som nickel,
kadmium, koppar, med flera metaller urlakas. Den mest påtagliga effekten uppstår
vid rejäla regn efter torrperioder. Då sjunker pH avsevärt i det avrinnande vattnet
med potentiell fiskdöd som följd.
I Bottenhavets vattendistrikt förekommer dessa svavelhaltiga sulfidjordar (även
kallade svartmocka) framförallt längs kusten. Kartläggning pågår av SGU i vatten
distriktet men inga vattenförekomster är ännu klassificerade med avseende på denna
påverkanskälla på grund av låg kunskap om sulfidjordarnas förekomst.

3.6. Övergödning
Hög belastning av näringsämnen eller stora mängder organiskt material kan
orsaka övergödning av vattnet. Höga halter av växtnäring i ytvatten leder till ökad
produktion av biomassa vilket bland annat yttrar sig som påskyndad igenväxning av
sjöar och vattendrag samt algblomningar. Övergödningen kan leda till syrgasbrist
i bottenvatten, då en större mängd organisk material ska brytas ned. Det medför i
sin tur att hela organismgrupper som lever i bottensedimenten, eller i anslutning till
dessa, kan försvinna.
Ett vatten som är påverkat av övergödning är ofta grumligt vilket kan bero på en
stor mängd växtplankton i vattenmassan. Vanligtvis leder övergödningen till att den
biologiska mångfalden utarmas.
Övergödning av sjöar, vattendrag är begränsat till främst den södra delen av
Bottenhavets vattendistrikt och i cirka hälften av kustvattenförekomsterna (se karta
2.19).
Cirka 319 av 10758 (2,9 procent) ytvattenförekomster i Bottenhavets vattendistrikt
har sämre än god status med avseende på näringsämnen och syreförbrukande
ämnen. Av kustvattenförekomsterna har 46 av 85 vattenförekomster miljöproblem
övergödning, ca hälften. Alla vattenförekomster som inte uppnår god status med
avseende på övergödning ska nå miljökvalitetsnormen god ekologisk status, men
med tidsfrist till 2021 eller 2027.
Utspädning från utsjövatten och älvmynningar bidrar ofta till god vattenkemi även
fast utsläppen kan vara betydande lokalt och orsaka lokala effekter på biologiska
kvalitetsfaktorer. Miljöproblemet övergödning och syrefattiga förhållanden har i
många fall noterats då växtplankton eller bottenfauna visar sämre än måttlig status.
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Karta 2.19. Ytvattenförekomster i Bottenhavets vattendistrikt som har övergödningsproblem. Uppgifterna till kartan är hämtad från
VISS 2016-12-12. Du kan själv zooma in över det vatten du är intresserad av. www.viss.lansstyrelsen.se
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Påverkanskällor som kan bidra till övergödningsproblem
Fosfor
Tillförseln av fosfor till vatten i Bottenhavets vattendistrikt beräknas till 1019 ton
per år. Fördelningen mellan olika källor framgår av diagram 2.9. Av det mänskligt
orsakade läckaget av fosfor (jordbruk, industri, avloppsvatten via reningsverk,
dagvatten, enskilda avlopp och hygge) står jordbruk för den största andelen följt av
industri och avloppsreningsverk. Industrins andel av källorna härrör till stor del från
ett antal massabruk. Skogsmarken täcker stora delar av distriktet vilket ger ett stort
bruttoläckage även om näringsläckaget per ytenhet inte är stort.
Läckaget från hyggen ingår i läckaget från skog men står för en mycket liten andel
(mindre än en procent). En del av jordbruksmarkens bidrag beror på de naturgivna förutsättningarna i kustområden och i södra delen av distriktet med mycket
jordbruksmark och dominans av lerjordar som är speciellt benägna att läcka fosfor.
Bräddningen från avloppsledningsnät och vid reningsverk är bristfälligt kartlagd
och något som behöver uppmärksammas. De enskilda avloppens och bräddningens
betydelse för övergödningen är troligen dessutom betydligt större i många vattenmiljöer än vad som framgår av källfördelningsdiagrammen. Dels är fosforn från
orenat avloppsvatten mer biotillgängligt än från till exempel läckage från åkermark,
och dels är det relativa bidraget från speciellt enskilda avlopp betydligt större under
den period då det är störst tillväxt och biologisk aktivitet, från försommar till tidig
höst. Läckaget från de diffusa källorna sker däremot främst under perioden sen höst
till vår då avrinningen är hög och den biologiska aktiviteten låg.
I källfördelningen (diagram 2.9) finns inte tillförsel från utsjön (Östersjön) med.
Många av distriktets kustvattenförekomster påverkas dock av fosfor från utsjövatten.
Inte heller internbelastning finns med. Det kan lokalt var en viktig källa i vissa sjöar
och kustvatten men det finns inte någon kartläggning av den totala omfattningen.
2% 3%

3%

Skog

4%
4%

33 %

4%
6%

19 %

Industri
Jordbruk
Myr
Avloppsreningsverk
Enskilda avlopp
Vatten
Fjäll
Dagvatten
Öppen mark

22 %

Diagram 2.10. Källfördelning för fosfor i Bottenhavets vattendistrikt. Diagrammet visar
tillförseln av fosfor, till vatten i vattendistriktet (HaV, 2014d).
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Kväve
I Bottenhavets vattendistrikt har fosfor större betydelse än kväve som tillväxtbegränsande faktor till skillnad från Egentliga Östersjön där kväve har större
betydelse. Tillförseln av kväve till kusten och havet i Bottenhavets vattendistrikt
beräknas vara ca 31 600 ton. Av det mänskligt orsakade läckaget av kväve (jordbruk,
industri, reningsverk, dagvatten, enskilda avlopp och hygge) står avloppsreningsverk,
industri och jordbruk för den största tillförseln till kusten. Avloppsreningsverkens
stora bidrag beror på att kväve inte renas i samma omfattning som fosfor samt att det
är en stor befolkning i vattendistriktets kustområde. Skogsbrukets andel av skogsmarkens bidrag är svår att beräkna då det finns dåligt med underlag men, hyggen,
skogsgödsling, markberedning och stormfällning ökar kväveläckaget.
I källfördelningen (diagram 2.10) finns inte tillförsel från utsjön med. Många av
vattendistriktets kustvattenförekomster påverkas dock av kväve från utsjövatten.
1%

2%

1%

3%

Skog

7%

8%
42 %

Avloppsreningsverk
Industri
Jordbruk
Vatten
Myr
Fjäll

10 %

Enskilda avlopp
Öppen mark
Dagvatten

10 %

16 %

Diagram 2.11. Källfördelning för kväve i Bottenhavets vattendistrikt. Diagrammet visar
tillförseln av kväve till vatten i vattendistriktet (HaV, 2014d).

Bedömning av betydande påverkan kopplat till övergödning
De viktigaste källorna kopplade till övergödningspåverkan i vårt vattendistrikt är
läckage från jordbruksmark, avloppsvatten via reningsverk och enskilda avlopp, samt
IPPC-anläggningar. I tabell 2.18 redovisas hur många vattenförekomster som har
bedömts utsättas för betydande påverkan från respektive påverkanskälla. I karta 2.20
till karta 2.22, redovisas vilka av de övergödda vattenförekomsterna som utsätts för
betydande påverkan från större punktkällor, jordbruksmark, dagvatten respektive
enskilda avlopp.
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Tabell 2.18. Betydande påverkanskällor kopplade till övergödning i Bottenhavets
vattendistrikt. I tabellen anges antalet vattenförekomster inom varje vattenkategori
som bedömts utsättas för betydande påverkan från respektive påverkanskälla.
Uppgifter är hämtade från VISS 2016-12-06, www.viss.lansstyrelsen.se.
Sjöar
Jordbruk
Skogsbruk
Enskilda avlopp

Vattendrag

Kustvatten

Andel (%)**

56

96

33

58 %

5

-

41

14 %

51

70

33

48 %

Dagvatten

7

11

15

10 %

Reningsverk

5

12

18

12 %

IPPC-anläggningar*

8

6

15

8%

Fiskodlingar***

3

-

5

2%

* Anläggningar som pekats ut enligt IPPC-direktivet (96/61/EG) (IPPC=Integrated Pollution
Prevention and Control), exempelvis energianläggningar, pappersbruk, viss verkstadsindustri
och större djuranläggningar. IPPC-direktivet är sedan den 7 januari 2013 ersatt av
industriutsläppsdirektivet (IED).
**Andel av antalet vattenförekomster med miljöproblemet övergödning
***Fem kustvatten har betydande påverkan och tre sjöar har troligen betydande påverkan från
fiskodlingar.

Vattenmyndigheterna arbetar med ett projekt för att kartlägga internbelastningen
i sjöar och kustvatten. I vattendistriktet är tretton vattenförekomster utpekade där
internbelastning förmodas vara en betydande påverkanskälla (se tabell 2.19).
Tabell 2.19. Vattenförekomster med förmodad betydande påverkan från
internbelastning i Bottenhavets vattendistrikt.
Vattenförekomst-ID

Namn

SE672215-156026

Storsjön

SE671105-154223

Ottnaren

SE679885-153715

Varpen

SE679413-155519

Bergviken

SE679231-156470

Marmen

SE680926-153196

Växsjön

SE682527-153073

Orsjön

SE666027-154021

Storsjön

SE666694-154311

Gammelbysjön

SE670202-149006

Nedre Milsbosjön

SE669616-150732

Hönsan

SE668374-150912

Brunnsjön

SE666648-145494

Glaningen
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Avloppsvatten via avloppsledningsnät och avloppsreningsverk
I Bottenhavets vattendistrikt har avloppsvatten via reningsverk bedömts vara en
betydande påverkanskälla för 35 vattenförekomster (karta 2.20). Sett till andelen
av de vattenförekomster med övergödningsproblem har avloppsvatten via reningsverken störst påverkan på kustvattnen där ca 39 procent är påverkade av utsläpp från
reningsverk. Tillförseln av fosfor är 1019 ton för hela vattendistriktet, varav fyra
procent släpps ut från avloppsreningsverken.
Av den totala tillförseln av kväve i Bottenhavets vattendistrikt (31600 ton) står avloppsreningsverken för tolv procent (diagram 2.10). Bräddning via bräddavlopp innebär att
mer eller mindre utspätt avloppsvatten från ett överbelastat ledningsnät, avleds direkt
till närmaste recipient utan att passera ett avloppsreningsverk. Bräddning har en större
betydelse för fosforutsläppen än för kväve, eftersom reningspotentialen i reningsverken
är högre för fosfor. Eftersom det av olika anledningar förekommer bräddningar av
avloppsvatten kan utsläppen från ett enskilt verk variera mellan olika år, vilket kan
ge betydande konsekvenser åtminstone lokalt. Klimatförändringar med mer vanligt
förekommande skyfall riskerar att öka behoven av bräddningar.

Industrier och andra anläggningar med utsläpp av näringsämnen
Vissa typer av industrier släpper ut avloppsvatten som innehåller kväve och/eller fosfor.
I Bottenhavets vattendistrikt har 29 vattenförekomster betydande påverkan från större
industriutsläpp. Industrin står för utsläpp av totalt 122 ton fosfor och 1900 ton kväve i
Bottenhavets distrikt. Utsläppen av fosfor har minskat med 30 ton fosfor och 359 ton
kväve mellan åren 2007 och 2013 för de tolv största anläggningarna (tabell 2.20 nedan).
Tabell 2.20. Visar de största utsläppskällorna av fosfor och kväve längs
Bottenhavskusten samt förändring mellan 2007 och 2013 (PLC5 och SMP).
Industri/Större punktkälla
Husum
Domsjö fabriker

Fosfor ton per
år 2007

Fosfor ton per
år 2013

Kväve ton per
år 2007

Kväve ton per
år 2013

27

19

223

141

10,8

24

205

228

Mondi Package Dynäs AB

4,7

5,2

40

44

Östrands massafabrik

18

15,5

120

123

Fillanverket

2,5

2,2

112

100

Ortvikens pappersbruk

3,5

3,8

81

95

Akzo Nobel

0,3

0,03

78

73

11,5

5

105

67

15

14

35

50

Korsnäsverken

17,5

14

273

190

Skutskärs bruk

27

19,2

248

106

Norrsundets bruk

14

Nedlagt

56

Nedlagt

152

122

1576

1217

Iggesunds bruk
Vallviks bruk

Summa

I karta 2.20 visas de vattenförekomster som har bedömts utsättas för betydande påverkan från
större punktkällor (reningsverk eller IPPC-anläggningar).
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Jordbruk
Diffus belastning från jordbruksmark står för en stor del av såväl fosfor- som kvävetillförseln till distriktets ytvattenförekomster och har angivits som en betydande
påverkanskälla i 58 procent av de vattenförekomster med övergödningsproblem
(karta 2.21).
Hur stort läckaget av näringsämnen från jordbruksmarken blir beror både på
brukningsmetoder och vidtagna åtgärder men också på jordart, topografi och nederbördsförhållanden. Att finna de områden där det största näringsämnesläckaget sker
och där sätta in åtgärder kan vara mycket betydelsefullt för att minska jordbrukets
påverkan.

Skogsbruk
Kväve tillförs skogsmarken framförallt genom luftnedfall medan fosfor framförallt
härrör från vittring. Normalt tar vegetationen upp merparten av det kväve som når
skogsmarken via luft och nederbörd. Men med tiden kan kraftig kvävetillförsel
(genom nedfall av föroreningar eller gödsling) leda till ett ökat kväveläckage från
mark till angränsande sjöar, vattendrag och havsområden, vilket innebär risk för
övergödning.
Aktiviteter inom skogsbruket kan leda till ett ökat näringsläckage och skogsbruket
har angivits som betydande påverkanskälla för övergödningsproblemen för 41 kustvattenförekomster i distriktet. Relativt sett är påverkan störst på kustvattnen och det
har att göra med att kvävet, där skogen står för hela 52 procent av belastningen, har
störst betydelse för kustvattnen. I skogsdominerade avrinningsområden kan läckage
från skogsmark utgöra den största källan av både fosfor och kväve men där har dock
oftast få av sjöarna och vattendragen övergödningsproblem.

Dagvatten
I Bottenhavets vattendistrikt har dagvatten bedömts vara en betydande
påverkanskälla för 33 vattenförekomster med avseende på övergödning.
Dagvatten innehåller en mängd ämnen som kan vara miljöpåverkande, däribland
näringsämnen.
I distriktet står dagvatten för cirka tre procent av den antropogena fosfortillförseln.

Avloppsvatten från enskilda avlopp
Avloppsvatten från enskilda avlopp påverkar såväl grundvatten som ytvatten. De
står för fyra procent (50 ton) av fosfortillförseln i distriktet. Cirka (40 ton) av denna
fosfor når kustvattnet vilket innebär att de enskilda avloppen utgör 12 procent av
den totala antropogena fosforbelastningen på havet.
När det gäller kvävetillförseln har enskilda avlopp relativt sett mindre betydelse än
de har för fosfor. På distriktsnivå kommer en procent av bruttobelastningen eller
fyra procent av antropogen kvävetillförseln (400 ton) från enskilda avlopp.
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Framförallt i sommarstugeområden vid sjöar och kust kan de enskilda avloppen
dock stå för en betydligt större andel av tillförseln de månader på året då suget efter
näringsämnen från alger och växter är som störst, och då också förlusterna från
jordbruket är som minst.
I Bottenhavets vattendistrikt har därför enskilda avlopp, trots sin relativt lilla
andel av den totala årliga näringsämnestillförseln, bedömts vara en betydande
påverkanskälla för 154 vattenförekomster (karta 2.22).

Båttrafik
Utsläpp av orenat avloppsvatten från septiktankar kan lokalt ge ett betydande bidrag
till övergödningen. Effekterna av utsläppen blir särskilt stora eftersom trafiken
av fritidsbåtar är som mest intensiv under sommarmånaderna när den biologiska
aktiviteten är stor och det råder näringsbrist i ytvattnet. Från och med den 1 april
2015 gäller förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre
vattendrag inom hela Sveriges sjöterritorium. För yrkestrafik är det sedan 1990-talet
förbjudet att släppa ut toalettavfall inom svenskt sjöterritorium och förbud är även
på gång att införas för utsläpp av toalettavfall i hela Östersjön.
Fiskodlingar
I Bottenhavets vattendistrikt förekommer matfiskodlingar i sjöar och kustvatten. I
till exempel Höga kusten-området har de havsbaserade fiskodlingarna tillstånd att
maximalt släppa ut 15 ton fosfor respektive 129 ton kväve per år. Näringsläckaget
från fiskodlingar har dock minskat under senare tid genom förbättrad utfodringsteknik samt ändrad sammansättning av fodrets innehåll. Inventeringar som
gjorts under och i närheten av fiskodlingar visar dock på en negativ påverkan från
näringsämnen redan något år efter etableringen och tydliga effekter efter några
år (Länsstyrelsen Västernorrland, 2011). I Bottenhavets vattendistrikt utgör
fiskodlingar en betydande påverkanskälla i fem vattenförekomster vid Höga kusten
och ytterligare tre vattenförekomster i Jämtland som kan ha påverkan från större
fiskodlingar.
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Karta 2.20. Ytvattenförekomster i Bottenhavets vattendistrikt som har övergödningsproblem och där större punktkällor (reningsverk och
IPPC-anläggningar) har bedömts vara betydande påverkanskällor. Små berörda vattenförekomster är inringade i kartan. Uppgifterna
till kartan är hämtad från VISS 2016-12-12. Du kan själv zooma in över det vatten du är intresserad av. www.viss.lansstyrelsen.se
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Karta 2.21. Ytvattenförekomster i Bottenhavets vattendistrikt som har övergödningsproblem och där diffust läckage från jordbruksmark
har bedömts vara en betydande påverkanskälla. Uppgifterna till kartan är hämtad från VISS 2016-12-12. Du kan själv zooma in över
det vatten du är intresserad av. www.viss.lansstyrelsen.se
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Karta 2.22. Ytvattenförekomster i Bottenhavets vattendistrikt som har övergödningsproblem och där enskilda avlopp har bedömts
vara betydande påverkanskälla. Uppgifterna till kartan är hämtad från VISS 2016-12-12. Du kan själv zooma in över det vatten du är
intresserad av. www.viss.lansstyrelsen.se
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3.7. Främmande arter
Med främmande arter menas växter, djur eller mikroorganismer som med
människans hjälp har spridits utanför sitt naturliga utbredningsområde. Främmande
arter har nått svenska vatten dels genom avsiktliga utplanteringar och dels
oavsiktligt genom att de har följt med fartyg, spridits via fiskeredskap och liknande.
Vissa främmande arter kan expandera kraftigt i sin nya livsmiljö och i samband med
detta påverka inhemska arter eller orsaka socioekonomiska skador. Dessa brukar
kallas invasiva främmande arter.
I ett internationellt perspektiv har Sverige hittills drabbats i relativt liten
utsträckning av invasiva främmande arter även om det finns runt ett hundratal
främmande arter i landets sjöar, vattendrag och havsmiljön. Främmande arter kostar
EU minst 12 miljarder euro per år och i Sverige uppgår kostnaden för kontroll,
skador och förlorad vinst för tolv invasiva arter till mellan 1,1 - 4,5 miljarder kronor
per år (Naturvårdsverket, 2009a).
Den 1 januari 2015 trädde en ny EU-lagstiftning i kraft, Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nummer 1143/2014 om förebyggande och hantering av
introduktion och spridning av invasiva främmande arter och barlastvattenkonventionen. Syftet är att ta itu med problem på ett övergripande sätt för att skydda
inhemsk biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samt att minimera och mildra
effekter som dessa arter kan ha på människors hälsa eller ekonomi. En unionsförteckning över de arter som omfattas av förordningen publicerades i början av januari
2016 och kommer löpande revideras. Av de 37 arter som listas i EU:s förteckning
är det endast fyra stycken som idag finns i Sverige, bland annat signalkräfta
(Pacifastacus leniusculus) och ullhandskrabba (Eriocheir sinensis). Hanteringen
av arter som finns med på EU-förteckningen regleras på ett utförligt sätt inom
förordning (EU) nummer 1143/2014. Dessa arter kommer därför inte omfattas av
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram.
Utöver de arter som finns med på unionsförteckningen så finns ett flertal arter som
är främmande för Sverige och som har stor spridning inom landet. Även dessa arter
kan ha stor påverkan på sin livsmiljö och har påverkat den ekologiska statusen i flera
vattenförekomster.
Ökad global handel, fler och snabbare transporter i kombination med ett varmare
klimat i Sverige, bidrar till att risken med introduktion av nya invasiva främmande
arter ökar.
Konsekvenserna av att främmande arter introduceras i våra vatten är till stor del
okända men man vet att det är mycket svårt att utrota en art som blivit livskraftig i
sin nya miljö. Invasiva främmande arter kan vara ett hot mot den inhemska floran
och faunan och därmed ekologisk status på flera olika sätt, bland annat genom att
sprida sjukdomar eller genom att de utgör konkurrenter om föda och livsmiljö.
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Det finns flera exempel på invasiva främmande arter som kan påverka den ekologiska
statusen för sjöar, vattendrag och kust. Ett exempel är den invasiva arten sjögull
(Nymphoides peltata) som bildar massiva bestånd och kan täcka stora delar av
en sjö eller ett vattendrag. Det påverkar människor direkt genom att försvåra för
bad, fiske och båttrafik. Sjögullens växtsätt gör även att solljuset inte når ner i
vattnet. Minskad tillgång på solljus påverkar både djur och växter under ytan som
är beroende av ljus för sin överlevnad. Ett annat exempel är amerikansk bäckröding
(Salvelinus fontinalis) som i vissa fall kan ha negativ påverkan på våra inhemska
laxfiskar. Bäckröding växer snabbare och blir könsmogen tidigare än till exempel
öring, vilket ger den fördelar vid konkurrens om resurser, såsom föda eller ståndplatser i vattnet.
Flera nya arter har också kommit in längs Sveriges kuster, oftast via barlastvatten,
under de senaste decennierna. En del av arterna är talrika och vanliga, medan andra
bara påträffas sporadiskt. Nyzeeländsk tusensnäcka förekommer ofta i stor mängd
på kustförekomsternas bottnar och kan därmed konkurrera ut den naturliga bottenfaunan i vattenförekomsten. Havsborstmasken marenzellaria tros kunna bidra till
spridning av miljögifter då den gräver gångar i förorenade sediment som därmed
virvlas upp i vattenmassan.
Det är svårt att påvisa främmande arters effekter på ekologisk status och ofta är
kunskapsunderlaget för bedömning bristfälligt. Det varierar därför mellan olika
län om och hur man har klassificerat problemet. I Bottenhavets vattendistrikt har
problem med främmande arter därför inte prioriterats för analys i detta skede. I
nuläget saknas klassningar för större delen av vattendistriktet (se karta 2.23). I
distriktets sjöar och vattendrag har arter så som bäckröding, kanadaröding, och
vattenpest (Elodea canadensis och Elodea nuttallii) påträffats.
För mer information om främmande arters spridning i respektive åtgärdsområde se
bilaga 5, Åtgärdsområdessammanställningar.

Påverkanskällor kopplat till främmande arter
Fiske och fiskevård
Inplantering sker av fritidsfiskeintressen och kraftbolag som ålagts att försöka
upprätthålla fiskemöjligheterna i reglerade vatten. Tidigare spreds inhemska fiskar
som röding, sik och öring. På senare tid har det blivit vanligare med nordamerikanska arter såsom regnbåge, bäckröding eller kanadaröding. Både fisk och fiskföda
(till exempel små kräftdjur) som satts ut i ett vattenområde kan på egen hand sprida
sig vidare till andra vattenområden. Utsatt fisk kan även ha med sig medpassagerare
i form av växter, andra djur, parasiter och andra sjukdomsframkallande organismer.
Att sätta ut fisk eller flytta fisk mellan olika vattenområden ökar risken för att sprida
sjukdomar och parasiter.

– 79 –

M iljöproblem

och påverkanskällor

Handel och vattenbruk
Ett stort antal främmande invasiva arter säljs av trädgårdshandeln och akvariehandeln
eller importeras direkt av privatpersoner. Det innebär en i vissa fall en okontrollerad införsel av dessa arter och sedan kan de spridas vidare av köpare om de inte
hanteras korrekt i odlingar, trädgårdsdammar eller akvarier. Det är främst utländska
prydnadsväxter i trädgårdsdammar och som spritt sig till vattenmiljöer. Ett exempel
är vattenväxten sjögull som har blivit ett stort problem i vissa sjöar. Vattenbruk kan
bli ett problem om odlade individer rymmer eller på annat sätt kommer loss från
odlingarna. Ett annat problem med odlingar är att parasiter eller andra sjukdomsframkallande organismer gynnas i dessa förhållanden och kan spridas från odlingar
till vattenmiljöer där de kan ha en stor påverkan på vilda bestånd.
Sjöfart
Oavsiktligt förflyttas främmande invasiva arter som medpassagerare på fartygs- och
båtskrov och i barlastvatten. Enligt beräkningar transporteras varje dag runt 10 000
arter av växter och djur runt världen i fartygens barlasttankar eller som påväxt på
fartygsskrov. De kan även komma som medpassagerare i containers, i förpackningsmaterial, med produkter och med livsmedel som förflyttas med fartyg eller båt.
Sjöfarten utvecklas hela tiden till snabbare transporter och ju snabbare resor desto
fler arter klarar transporten och därmed ökar risken för att de kan etablera sig i den
miljö de kommer till.

3.8. Förändrade grundvattennivåer
Generellt sett är tillgången på grundvatten god i hela Sverige, men lokalt kan
det uppstå vattenbrist vid varma och torra perioder. Det finns 52 grundvattenförekomster i Sverige som riskerar att inte uppnå god kvantitativ status år 2021.
Endast två utav dessa 52 grundvattenförekomster ligger Bottenhavets vattendistrikt.
Vattenuttag sker bland annat för vattenanvändning i jordbruk, allmän eller enskild
dricksvattentäkt och inom industrin. Vid för stora vattenuttag i områden nära
kusten eller i områden med relikt saltvatten kan grundvattenförekomsten få höga
halter av klorid och sulfat. Då vattenflödena ändras kan även förorenat vatten riskera
att tränga in och orsaka problem med vattenkvaliteten.
Konstgjord grundvattenbildning sker ofta för produktion av dricksvatten. Om
vattenkvaliteten på det infiltrerade ytvattnet är dålig, eller om vattnet innehåller
höga halter av ämnen som kan bilda avlagringar, riskerar grundvattenförekomsten
att bli förorenad.
Täktverksamhet, gruvverksamhet, återställning av dagbrott, utdikning av
våtmarker och skogsavverkning kan orsaka förändringar i grundvattennivåerna.
Hårdgjord yta hindrar naturliga påfyllningen av grundvattenmagasinen, framför
allt i städer med stor andel hårdgjorda ytor. På sikt kan det medföra en betydande
grundvattennivåsänkning.
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Ekosystem som är beroende av grundvatten påverkas av alltför stora förändringar i
grundvattennivåer. Till sådana miljöer räknas till exempel rikkärr och källor.
Klimatförändringar leder till problem med förändrade grundvattennivåer, både
torka och översvämningar. Problemen med låga grundvattennivåer berör mest södra
Sverige, men även i övriga Sverige kan förändrade grundvattennivåer innebära
problem för dricksvattenförsörjningen. Nivåförändringar kan också leda till ändrade
strömningsriktningar inom en grundvattenförekomst, vilket i sin tur kan innebära
nya påverkanskällor.
I Bottenhavets vattendistrikt finns det ingen grundvattenförekomst med otillfredsställande kvantitativ status men två grundvattenförekomster riskerar att inte uppnå
god kvantitativ status till år 2021. För sand- och grusförekomsten Axmar föreslås ett
minskat uttag vid vattenbrist och för grundvattenförekomsten Valboåsen föreslås
optimerade uttag och återinfiltrering.

3.9. Klorid i grundvatten
Det förekommer naturligt saltpåverkade grundvattenmagasin, men förhöjda kloridhalter i grundvattnet kan också vara antropogent betingade och då handlar det oftast
om vägsaltning, läckande avloppsledningar eller lakvatten från avfallsdeponier
(SGU, 2013). Mer än 200 000 ton vägsalt sprids på våra vägar varje år (TRV, 2015b).
I kustområden kan det lokalt och under sommarsäsong vara vanligt med förhöjda
kloridhalter i borrade brunnar på grund av överuttag av vatten. Förhöjda halter
av klorid i grundvatten ger problem med saltsmak på dricksvatten och korrosion i
vattenledningar. Vissa grundvattenberoende ekosystem kan också påverkas.
Fyra grundvattenförekomster i Bottenhavets vattendistrikt har otillfredsställande
status med avseende på klorid, men betydligt fler bedöms vara påverkade i
betydande grad av framförallt vägsaltning. Åtgärder mot påverkan från vägsaltning
föreslås för 20 grundvattenförekomster. Fem grundvattenförekomster är i risk att
inte uppnå god kemisk status år 2021 med avseende på klorid.

3.10. Nitrat i grundvatten
Nitrathalterna i grundvatten är under naturliga förhållanden mycket låga. Förhöjda
halter i grundvatten beror framför allt på jordbrukets kvävegödsling. Förhöjda
halter av nitrat ger främst problem med kvaliteten på dricksvatten. Det finns ingen
grundvattenförekomst i Bottenhavets vattendistrikt med otillfredsställande status
med avseende på nitrat. Men tre grundvattenförekomster är i risk att inte uppnå god
kemisk status 2021 med avseende på nitrat (näringsämnen).
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3.11. Sammanfattning av miljöproblemen
Förändringar gällande miljöproblem från förra cykeln
Stora delar av Bottenhavets vattendistrikt präglas av den påverkan som mänskliga
verksamheter har medfört och effekterna kan avläsas i tillståndet i vattenmiljöerna.
De mest omfattande miljöproblemen är fysisk påverkan och påverkan av miljögifter
(tabell 2.21). Övergödningsproblemen är lokaliserade till kustområden och i viss
mån också längs älvdalarna där huvuddelen av befolkningen bor. För information om
den senaste klassificeringen per enskild vattenförekomst hänvisas till VISS.
Tabell 2.21. Sammanfattning av miljöproblem i ytvatten i Bottenhavets vattendistrikt
inklusive förändringar från tidigare förvaltningscykel. Uppgifterna är hämtade från VISS
2016-12-09 samt för miljögifter 2016-12-01, www.viss.lansstyrelsen.se.
2009
Vattendrag
Totalt antal vattenförekomster

7379

2016

Sjöar Kustvatten
3723

64

Vattendrag Sjöar Kustvatten
6942

3731

85

Övergödning

525

224

19

169

104

46

Flödesförändringar

543

301

-

2246

290

-

Konnektivitetsförändringar

1548

960

-

3156

1286

-

Morfologiska förändringar

1452

508

-

2446

589

2

356

135

30

64

62

27

1093

772

-

1040

573

-

89

44

30

0

0

0

Miljögifter - särskilda
förorenande ämnen och/eller
prioriterade ämnen (exkl. Hg och
PBDE)1,2
Försurning
Främmande arter

¹ 2009 års siffror inkluderar vattenförekomster i risk för att ha sämre än god kemisk status år 2015.
² 2009 års siffror inkluderar inte SFÄ då dessa inte beaktades i distriktet under föregående cykel.
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4. Vatten i ett förändrat klimat
Världen står inför en klimatförändring. Det är dock svårt att förutspå i vilken
omfattning vi kommer att påverkas och hur snabbt förändringarna kommer att ske.
De flesta forskare och klimatexperter är idag eniga om att ökningen i den globala
medeltemperaturen som har skett de senaste hundra åren till stor del orsakas av
ökade halter av växthusgaser i atmosfären främst på grund av mänsklig aktivitet.
Klimatet i Sverige har blivit gradvis varmare och mer nederbördsrikt, se tabell 2.22.
Tabell 2.22. Förväntade effekter av klimatförändringar på nationell skala (SOU 2015:51).
Parameter

Förändring

Lufttemperatur

Ökning i hela landet, främst i norra Sverige, främst vintertid

Medelnederbörd

Ökning i hela landet, främst i Norrlands inland, främst vinter och vår

Kraftig korttidsnederbörd

Ökning i hela landet, främst för de korta varaktigheterna

Vattentillgång

Ökning av årsmedel i hela landet förutom östra Götaland. Ökningen är
störst på vintern. Minskning på sommaren, främst i östra Götaland.

100-årsflöde och
200-årsflöde

Ökning i stora delar av landet. Minskning i Norrlands inland och norra
kustland samt i nordvästra Svealand.

Lågflöden

Mer vanligt i Götaland och Svealand, främst östra Götaland.

Havsvattennivåer

Stigande havsnivå, nettoökningen störst i södra Sverige.

Klimatförändringar i Bottenhavets distrikt
I Bottenhavet vattendistrikt förväntas varmare somrar och ännu varmare vintrar
under detta sekel i jämförelse med kontrollperioden år 1971-2000 enligt SMHI:s
jämförelse. Mer nederbörd ska falla som regn istället för snö på grund av varmare
förhållanden, och generellt ökar även nederbörden under höst och vinter. Under
sommaren sker ingen större ökning även om extremhändelser som skyfall kommer
att öka. Dessutom kan perioder av torka öka. Period med snötäcke och isläggning
kommer att förkortas, särskilt i kustnära områden även om inland och fjällområden
också påverkas. En förskjutning av den hydrologiska cykeln, det vill säga vattnets
kretslopp, kan också påverka vårfloden om snömagasinen minskar men dessa
förändringar blir särskilt tydliga vid seklets slut. Översvämningsproblem kopplade
till snösmältningen kan alltså minska på sina håll medan översvämningar till följd
av extrema skyfall eller långvarig nederbörd förmodligen kommer att öka. Större
översvämningar, ex. 100-års flöden, förväntas generellt minska. Flödenas storlek
och den reglerstrategi som tillämpas har förstås påverkan på översvämningarnas
konsekvenser. I delar av norra Norrland och längs Norrlandskusten visar beräkningar att 100-årsflöden med extrem lokal tillrinning kan komma att ändras till
20-årsflöden. Förändringar i den hydrologiska cykeln och temperaturer i luft och
vatten kommer att innebära påverkan på våra vattenmiljöer, på både kort och lång
sikt.
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4.1. Ökad regnmängd och regnintensitet
Nederbörden i hela Sverige förväntas generellt att öka och antalet tillfällen med
intensiv nederbörd ökar betydligt. Den största nederbördsökningen förväntas i
norra och västra Sverige. Dessutom kommer alltmer av vinternederbörden falla som
regn, även i norr. Ökade nederbördsmängder och ökad nederbördsintensitet kan
innebära mer frekvent förekommande översvämningar. Extrema regntillfällen med
översvämningar som resultat kan orsaka allvarliga skador på olika typer av teknisk
infrastruktur vilket kan medföra stora konsekvenser för ekonomiska verksamheter
och samhällets invånare.
Kraftig nederbörd och översvämningar kan påverka till exempel sedimentation,
resuspension och transport av till exempel miljögifter vilket kan medföra en ökad
tillförsel av föroreningar till våra vatten. Ytvattentäkter kan komma att förorenas
och spridning av virus, bakterier och parasiter kan öka. Vid omfattande översvämningar då grundvattenmagasin och markporer är vattenfyllda kan ett ökat utbyte
med ytvatten förorena grundvattnet. I områden som hotas av översvämningar kan
det finnas förorenade marker där åtgärder behöver vidtas för att förhindra spridning
och läckage av föroreningar och giftiga ämnen.
Dagvattenproblematiken kan öka i ett förändrat klimat. Dagvatten tillsammans
med utsläpp via avloppssystemen är betydande källor till föroreningar i stadsnära
vatten. Ökad regnintensitet och avrinningsvolym i kombination med en höjning av
vattenståndet kan ge ett ökat behov av omhändertagande av dagvatten. När alltmer
vinternederbörd faller som regn, och särskilt i de fall då marken är frusen, ökar
avrinningen och bidrar till att större avrinningsvolymer ska tas om hand i dagvattensystemen. Redan idag är det i vissa områden problematiskt att avleda stora nederbördsmängder som faller under en kort period.
Våra tätorter och dess avloppssystem är inte heller utformade för att avleda de
ökade nederbördsmängder som framtida klimatscenarier pekar på. I kombinerade
avloppssystem är möjligheten till bräddning en inbyggd funktion i systemet för att
förhindra problem som källaröversvämningar och samtidigt skydda människors
hälsa. I tätorter där det finns stor andel kombinerade system riskerar därför antalet
bräddningar av orenat avloppsvatten att öka som en effekt av klimatförändringarna.
Utsläpp och bräddningar från avloppsvatten kan bidra till tillförsel av näringsämnen
och miljöskadliga ämnen men även en ökad mikrobiologisk belastning som kan
innebära hälsorisker för råvatten.

4.2. Ett varmare klimat
Ett varmare klimat kan innebära att perioder av torka ökar, särskilt i landets södra
delar. Torrperioderna kan vara ett allvarligt hot mot vattenresurserna, vattenkvalitet
och biologisk mångfald. Låga vattennivåer i sjöar, vattendrag och grundvatten
orsakar inte bara begränsningar för vattenförsörjningen och bevattning, utan även
en sämre vattenomsättning och kvalitet på badvatten. En ökad temperatur leder
till en längre vegetationsperiod. Det leder till förändringar i markanvändningen
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och i jordbruksproduktionen som sannolikt kommer att innebära ökade förluster
av näringsämnen och ökad användning av växtskyddsmedel. Ökad nederbörd och
speciellt ökad nederbördsintensitet innebär högre risk för förluster av fosfor från
jordbruksmark. Resultaten från en studie då klimatprojektioner användes för att
modellera närsaltstransport till Mälaren (Capell & Olsson, 2013) tyder på att en
framtida ökning av temperatur och nederbörd kommer att leda till ökade inflöden
av närsalter till Mälaren, vilket kan ha stor påverkan på vattenkvaliteten. Samtidigt
så blir fastläggningen (retentionen) av fosfor i sjöar effektivare i ett varmare klimat
vilket gör det svårt att skatta nettoeffekten av ökat inflöde av näringsämnen.
Högre vattentemperaturer påverkar också näringskedjorna i våra vatten. Ökade
vattentemperaturer gynnar även tillväxten av bakterier och giftiga alger. Fiskar och
andra vattenlevande djurs livsförhållanden kan försämras påtagligt. En medeltemperaturökning i luften på 2,5−4,5 grader kan exempelvis innebära att sjöar i Gävleborg
får liknande temperaturregimer som dagens skånska sjöar som i sin tur efterliknar
klimatet i mellersta Frankrikes lågland. I allt varmare vatten får kallvattenlevande arter
som röding och lax, sämre konkurrensmöjlighet mot varmvattenlevande arter som
abborre, gös, gädda, mört och mal, något vi kan se redan idag. Med ett varmare klimat
kan fler främmande arter få fäste i svenska sjöar, vattendrag och kustvatten och kan
då tränga ut inhemska arter som är anpassade till kallare förhållanden. I ett internationellt perspektiv har Sverige hittills drabbats i relativt liten utsträckning av invasiva
främmande arter men ökad global handel, fler och snabbare transporter i kombination
med ett varmare klimat kan bidra till en ökad introduktion av nya främmande arter.

4.3. Höjda vattenstånd i hav, sjöar och vattendrag
Med klimateffekterna förutspås även en högre havsnivå. Nya forskningsresultat
tyder på att det kan komma att röra sig om havsnivåhöjningar på 0,6 – 1,2 meter
för Sveriges del. Konsekvenserna kommer i första hand att bli stora i landets södra
delar på grund av en avtagande landhöjning. I kustområdena kommer havsnivåhöjningen att påverka grundvattnet genom att ökad risk för saltvatteninträngning i
grundvattenmagasinen. Nivåvariationerna kan också ge ändrade flödesförhållanden
inom grundvattenförekomsten, vilket kan orsaka nya transportvägar för vattnet och
därmed även för spridning av föroreningar.

4.4. Fler effekter på vattenkvalitet
Under de senaste decennierna har man sett att vattnet i sjöar och vattendrag i
stora områden på det norra halvklotet, inklusive Sverige har blivit allt brunare, så
kallad brunifiering (Skjelkvåle med flera, 2001). Brunifieringen beror på ökande
koncentrationer av organiskt material, humusämnen, troligen i kombination med
ökande koncentrationer av järn. Orsaken till de ökande koncentrationerna av
humusämnen är inte helt utredd, men en kombination av klimatförändringar i form
av högre temperaturer och ökad avrinning tros spela en viktig roll (till exempel
Winterdahl, 2011; Worrall med flera 2007), möjligen i kombination med minskande
sulfatdeposition (till exempel Evans med flera, 2006; Monteith med flera, 2007). Klart
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är i alla fall att de ökande koncentrationerna av humusämnen innebär ett problem för
dricksvattenrening (SLU, 2003).
Humusämnen fungerar dessutom som bärare av många andra ämnen, till exempel
tungmetallerna kvicksilver (Åkerblom med flera, 2008) och bly (Gustafsson med
flera, 2011). Ökad uttransport av humusämnen från mark till vatten skulle därmed
kunna föra med sig ökad transport även av andra ämnen (se till exempel Huser med
flera, 2011; Wällstedt med flera, 2010).
En indirekt negativ effekt av brunifiering är att introducerade fiskarter såsom den
till grumliga förhållanden välanpassade gösen får en konkurrensfördel jämfört med
till exempel gädda och abborre. Problemen med brunare vatten uppmärksammades
redan under den första förvaltningscykeln och tas upp i distriktets förvaltningsplan
från 2009 som ett problem som behöver utredas vidare.

4.5. Konsekvenser av förändrat klimat för möjligheten att följa
miljökvalitetsnormerna
Prognoserna för klimatförändringarna tar sikte på mitten och slutet av 2000-talet.
Det är inte troligt att direkta effekter från klimatförändringar kommer att påverka
måluppfyllelsen innan år 2021 och 2027, utan att sådana effekter blir tydliga i
slutet av seklet. Däremot kan samhällets anpassningsåtgärder för att minska
negativa konsekvenser av ett förändrat klimat ha betydelse för vattenkvaliteten
och för måluppfyllelsen. Kunskap om klimatets påverkan på enskilda kvalitetsfaktorer likväl som åtgärders påverkan på vatten blir därför viktiga även för aktörer
utanför Vattenmyndigheten. EU-kommissionen informerar också i sin vägledning
om integration av klimatfrågan i vattenförvaltningen, att ett förändrat klimat
inte får användas som undantag för att sänka krav på miljökvalitetsnorm för en
vattenförekomst.
Några exempel på kortsiktig påverkan med kortsiktig eller långsiktiga effekter
nämns också ovan.
Genom att genomföra åtgärderna i åtgärdsprogrammet kan troligtvis negativa
effekter av ett förändrat klimat minska. Här följer exempel på några sådana
åtgärder:
•

Med mer episodiska flöden kommer till exempel våtmarker och tvåstegsdiken som jämnar ut flödena att ha betydelse.

•

Ökad nederbörd eller en ökning i skyfall kan bidra till fler bräddningar av
avloppsledningsnätet (inklusive ledningsnät för dagvatten). Åtgärder såsom
minskade utsläpp från enskilda avlopp, lokal dagvattenhantering nära källan,
underhåll av pumpar, utökad fördröjningskapacitet i magasin, är ofta mer
kostnadseffektiva än att byta ut hela ledningsnätet eller bygga nya ledningsnät.
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4.6. Översvämningsdirektivet
Under 2007 skapades genom översvämningsdirektivet en europeisk ram för
att stödja medlemsstaterna i arbetet med att identifiera, utvärdera och hantera
översvämningsrisker. Översvämningsdirektivet arbetar utifrån fyra fokusområden:
•

människors hälsa

•

miljön

•

kulturarvet

•

ekonomisk verksamhet

I likhet med vad som gäller för ramdirektivet för vatten så genomförs översvämningsdirektivet i iterativa cykler med sexårsintervall. Under 2016 avslutas
den första förvaltningscykeln. I Sverige genomförs översvämningsdirektivet
genom förordning (2009:956) om översvämningsrisker, 2012:587 och MSBFS
2013:1, föreskrifter om riskhanteringsplaner. Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) är ansvarig myndighet och genomför arbetet i nära samarbete med
länsstyrelserna.
Arbetet med översvämningsdirektivets genomförande ska ske genom att medlemsländerna systematiskt kartlägger översvämningshot och översvämningsrisker En
förvaltningscykel i arbetet med översvämningsdirektivet består av olika moment.
Under steg 1 bedömer och pekar MSB ut tätorter med betydande översvämningsrisk
utifrån ett antal kriterier. MSB presenterade sin första bedömning i december
2011. I detta steg pekades Falun, Vansbro, Malung och Edsbyn ut som tätorter
med betydande översvämningsrisk i Bottenhavets vattendistrikt (se karta 2.23). I
steg 2 utarbetas kartor, ett arbete som sker i två steg. Först tar MSB fram kartmaterial som visar vattenstånd och områden med som hotas av översvämning för
de utpekade tätorterna och därefter arbetar länsstyrelserna fram riskkartor som
illustrerar vilka objekt som riskerar att drabbas. I det tredje steget fastställs riskhanteringsplaner för de utpekade tätorterna. Mer att läsa om Sveriges arbete med
Översvämningsdirektivet finns på MSB:s webbplats.
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Karta 2.23. Kartan visar orter i Bottenhavets vattendistrikt som har riskhanteringsplaner. Falun, Vansbro, Malung och Edsbyn har
riskhanteringsplaner gällande översvämning.
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Översvämningsriskkartor
För Bottenhavets vattendistrikt har 23 kartor offentliggjorts i 12 PDF-er på
Länsstyrelsen i Västernorrlands webbplats i december 2013. Syftet med riskkartorna
är att identifiera områden, objekt eller verksamheter som kan skadas och anläggningar som kan förorena vattnet vid en översvämning. Med en riskkarta avses i detta
sammanhang en eller flera kartor för ett definierat flöde i ett vattendrag. Riskkartor
för översvämningar kan användas av olika aktörer för att bidra till förbättrad
riskhantering för översvämningsrisker i berörda områden. Exempelvis kan kartorna
användas för att förhindra att nya risker skapas genom etablering av verksamheter
i översvämningshotade områden, bidra till att reducera befintliga risknivåer i
områden med översvämningsrisk, och/eller bidra till att anpassa samhället till
nuvarande och kommande översvämningsrisker.
Exempel på användningsområden:
•

Hantering av översvämningsrisk (förebyggande och anpassning)

•

Underlag för fysisk planering och markanvändning

•

Underlag för räddningstjänstens planering och verksamhetsutövares
riskhantering

•

Som underlag för information till allmänheten

•

Som underlag för fastighetsägare, enskilda verksamhetsutövare och
näringslivet

För varje tätort finns en eller flera riskkartor som beskriver 50-årsflöde, 100-årsflöde
och det högsta beräknade flödet, dvs. minst tre kartor per vattendrag.
Steg 3 i arbetet med översvämningsdirektivet innebär att riskhanteringsplaner för
översvämningsriskerna ska tas fram för Falun, Malung, Vansbro och Edsbyn.

Riskhanteringsplaner för Edsbyn, Falun, Malung och Vansbro
Riskhanteringsplanerna identifierar åtgärder utifrån slutsatserna från framtagna
hot- och riskkartor. Syftet med riskhanteringsplanerna är att ta fram åtgärder
som kan verka för att reducera negativa konsekvenser av en översvämning.
Riskhanteringsplanerna ska ha hänsyn och hantera de allvarligaste riskerna inom
riskområdet och innehålla tydligt mätbara mål för att minska konsekvenserna av
översvämningar. I denna första cykel av översvämningsdirektivet handlar många
av åtgärderna om att ta fram underlag och analyser för att uppfylla kunskapsmål
och kunna gå vidare med relevanta åtgärder. Planerna tas fram av länsstyrelserna i
samarbete med berörda kommuner och andra aktörer.

Edsbyn
Edsbyn har pekats ut på grund av återkommande översvämningar i floden Voxnan,
som rinner genom samhället. Orten har översvämmats regelbundet och de senaste
stora händelserna är år 1977, 1985 och 2000. Jämfört med underlagen i urvalsprocesserna visar de framtagna och mer detaljerade översvämningskarteringarna
avsevärt mindre konsekvenser. För 100-årsflödet drabbas exempelvis inte ett
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enda bostadshus. För det beräknande högsta flödet (BHF) är situationen aningen
annorlunda och ett 30-tal hus i Edsbyn drabbas liksom hela Ovanåkers by. Gällande
distributionsanläggningar så påverkas tre stycken av 100-årsflödet och åtta stycken av
BHF. Endast en tillståndspliktig verksamhet drabbas och det redan vid 50-årsflödet
men verksamheten är lokaliserad i relativt brant terräng och för samtliga flöden är
det enbart delar av verksamheten och delar av byggnaderna som svämmas över. Vid
BHF beräknas avloppsreningsverket och återvinningscentralen att översvämmas.
Bandyarenan, Svenska fönster arena, översvämmas delvis redan vid ett 50-årsflöde.
Även där ser översvämningen ut att vara partiell för samtliga flödessituationer. Dock
översvämmades större delen av det området såväl år 1985 som år 2000. Väg 301 blir
avskuren från Gråsäter till Edsbyn vid BHF. Voxnabruk är sannolikt helt avskuret
från Edsbyn och modeller indikerar att såväl väg 301 som vägen söder om Voxnan är
översvämmade vid flera ställen redan vid 100-årsflöde.
Riskhanteringsplanen för Edsbyn innehåller huvudsakligen kunskapsåtgärder som
syftar till att höja kunskap och beredskap vid händelse av översvämning. Till stor
del fokuserar åtgärderna på att formalisera befintlig kunskap från tidigare översvämningar, arbeta med kunskapsöverföring och säkerställa att befintliga skydd och rutiner
är intakta och aktuella. Vidare aktualiseras ett arbete med att implementera den nya
kunskapen som erhållits med de nya karteringarna i den fysiska planeringen.
Samråd om riskhanteringsplanen och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har
genomförts under 2015. Samrådssvaren visar att det finns ett behov att tydliggöra
ansvarsfördelning mellan stat, kommun och räddningstjänst för de olika åtgärderna
som föreslås i riskhanteringsplanen. Det inkom inga samrådssvar som motsätter
sig innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen. Det påpekas däremot behov av
fördjupat arbete om miljörisker i översvämningsområdet, främst för förorenad mark
och miljöfarlig verksamhet. Vidare konstaterades att det för Natura2000-området
Sässman är nödvändigt med återkommande översvämningar för att bibehålla dess
naturvärden. Mer information om arbetet med riskhanteringsplanerna kan fås från
Länsstyrelsen i Gävleborg.

Falu tätort
Falu tätort hotas av översvämning i områdena kring sjön Runns stränder men också
utmed Faluån som delar tätorten. Vattennivån i Faluån styrs av tillrinningen från
den uppströms liggande sjön Varpan och vid höga flöden i Dalälven även av vattennivån i Runn. Vid höga flöden i Dalälven trycks vatten från Dalälven in i sjön Runn
och påverkar då vattennivån i sjön Tisken och Faluån. Till Tisken, som Faluån
mynnar ut i, rinner även Gruvbäcken som för med sig sediment från den tidigare
gruvverksamhet som bedrivits i området. Gruvbäcken rinner från sjön Stora Vällan
som är en del i det stora vattensystem som anlades för gruvverksamhetens räkning.
Falu tätort har kring 37 000 invånare. Inom det geografiska området för riskhanteringsplanen bor 134 personer i områden som påverkas direkt av en översvämning vid ett
50-årsflöde. I samma område finns cirka 94 arbetsplatser där 451 personer har sina
arbeten. I riskområdet för beräknat högsta flöde bor 2481 personer och det finns 549
arbetsställen med cirka 4110 anställda som kan komma att påverkas.
– 90 –

V atten

i ett förändrat klimat

Riskhanteringsplanens mål och åtgärder är inriktade på:
•

att utreda möjligheterna att begränsa Dalälvens inlopp i Runn vid högflöden,

•

att etablera former för samverkan om flödesreglering i de mindre vattendragen i kommunen,

•

att begränsa antalet fastigheter som behöver evakueras vid översvämning,

•

robusthetshöjande åtgärder för vatten, avlopp och el,

•

beredskapsplanering för evakuering och nödvattenförsörjning,

•

vägledning för riskhantering i den fysiska planeringen för att förebygga
översvämning av bostäder, infrastruktur, samhällsviktig verksamhet och
verksamheter med miljöpåverkan,

•

att översvämning av förorenade områden och verksamheter inte ska
förhindra möjligheten att följa miljökvalitetsnormen för yt- och grundvatten. Mål om att utreda i vilken mån Tiskens sediment riskerar att spridas
nedströms vid höga vattenflöden som når Faluån uppströms ifrån. Mål om
att utreda två förorenade områden och kartlägga C- och U-verksamhet samt
oljeavskiljare finns upptagna i riskhanteringsplanen,

•

att åtgärder för att minska översvämningsrisker väljs så att målet att
följa miljökvalitetsnormen i vatten och bevara naturens mångfald tagits i
beaktande,

•

att översvämning vid ett 200-årsflöde inte orsakar oersättliga ogynnsamma följder på kulturarvet. Kulturarv inom Världsarvet Falun hotas
av översvämning. Länsmuseet ligger nära Faluån i riskområdet för
översvämning.

Ingen av recipienterna i anslutning till Falu stad (Faluån, Tisken och Runn) klarar
idag kraven för god ekologisk eller kemisk ytvattenstatus. Det beror bland annat på
förhöjda halter av koppar, zink, kadmium och bly. I Runn har även olika typer av
organiska miljögifter hittats. En översvämning kan under en kortare tid försämra
statusen med avseende på näringsämnen och metaller, men halterna skulle sannolikt
snart återgå till nuvarande tillstånd. Om vattnets hastighet vid översvämning är hög
finns dock risk att de förorenade sedimenten i Tisken (MIFO riskklass 2) grumlas
upp och transporteras nedströms. Detta kan försämra statusen i Tisken och även
försämra förhållandena för det akvatiska livet i nedströms liggande Runns sediment.
Sannolikheten att den kemiska statusen i närliggande grundvattenförekomst
försämras bedöms vara låg. Falu tätort är till stora delar byggd på mark där man
använt slagg från gruvan som utfyllnadsmaterial. Om staden översvämmas och
slaggen läggs under vatten kommer sannolikt en större mängd metaller än normalt
att tillfälligt läcka ut i närliggande sjöar och vattendrag.
Frekvent bräddning av avloppsvatten är ett problem för statusen i vattendragen men
vid mer extrema flöden innebär utspädningseffekten och det faktum att det sker så
ställen att påverkan på vattendraget bedöms bli kortvarig.
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I vissa fall kan åtgärder för att minska konsekvenserna av översvämningar medföra
negativ miljöpåverkan till exempel på landskapet eller biologisk mångfald. Sådana
tänkbara följder av riskhanteringsplanen behöver utredas närmare i exempelvis
detaljplaner, tillståndsansökningar och projekt för att genomföra åtgärder.
Samråd om riskhanteringsplanen och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning
genomfördes under 2015. Mer information om arbetet med riskhanteringsplanerna
kan fås från Länsstyrelsen i Dalarna.

Malungs tätort
Malungs tätort hotas av översvämning från Västerdalälven. Västerdalälven är i stort
sett oreglerad och vattennivåerna stiger snabbt.
Malungs tätort har kring 5000 invånare. Inom det geografiska området för
riskhanteringsplanen bor 118 personer i områden som påverkas direkt av en
översvämning vid ett 50-årsflöde. I riskområdet för beräknat högsta flöde bor 716
personer.
Riskhanteringsplanens mål och åtgärder är inriktade på:
•

att utforma ett system för varning och information vid höga flöden i
Västerdalälven,

•

att säkra pumpkapaciteten,

•

att begränsa antalet fastigheter som behöver evakueras vid översvämning,

•

robusthetshöjande åtgärder för vatten, avlopp och el,

•

beredskapsplanering för evakuering och nödvattenförsörjning,

•

vägledning för riskhantering i den fysiska planeringen för att förebygga
översvämning av bostäder, infrastruktur, samhällsviktig verksamhet och
verksamheter med miljöpåverkan,

•

att översvämning av förorenade områden och verksamheter inte ska
förhindra möjligheten att följa miljökvalitetsnormen för yt- och grundvatten. Mål om att utreda två förorenade områden och kartlägga C- och
U-verksamhet samt oljeavskiljare finns upptagna i riskhanteringsplanen,

•

att åtgärder för att minska översvämningsrisker väljs så att målet att
följa miljökvalitetsnormen i vatten och bevara naturens mångfald tagits i
beaktande,

•

att översvämning vid ett 200-årsflöde inte orsakar oersättliga ogynnsamma
följder på kulturarvet.

Inom riskområdet för översvämning i Malungs tätort finns ingen miljöfarlig verksamhet
som kan orsaka större utsläpp av föroreningar. Översvämning av förorenad mark
riskerar däremot att förorena dricksvattnet och bedöms vara den största risken för att
miljökvalitetsnormen för yt- och grundvatten inte kan följas på grund av översvämning.
Frekvent bräddning av avloppsvatten är ett problem för den kemiska och ekologiska
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statusen i vattendragen men vid mer extrema flöden innebär utspädningseffekten och
det faktum att det sker så sällan att påverkan på vattendraget bedöms bli kortvarig.
I vissa fall kan åtgärder för att minska konsekvenserna av översvämningar medföra
negativ miljöpåverkan, till exempel på landskapet eller den biologiska mångfalden.
Sådana tänkbara följder av riskhanteringsplanen behöver utredas närmare i
exempelvis detaljplaner, tillståndsansökningar och projekt för att genomföra
åtgärder.
Samråd om riskhanteringsplanen och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning
genomfördes under 2015. Mer information om arbetet med riskhanteringsplanerna
kan fås från Länsstyrelsen i Dalarna.

Vansbro tätort
Vansbro tätort hotas av översvämning från Västerdalälven men också från Vanån som
möter Västerdalälven i Vansbro tätort. Västerdalälven är i stort sett oreglerad och
vattennivåerna stiger snabbt. Det finns en skyddsvall i Vansbro som är avgörande för
att minska konsekvenserna i Vansbro tätort vid höga vattenflöden i Västerdalälven och
Vanån. Under årens lopp har det blivit sättningar i vallen och den behöver förstärkas
om den ska skydda samhället från att översvämmas. För att undvika att stora delar av
tätorten och industriområden med förorenad mark översvämmas behöver vallen även
förlängas. Ett projekt för att förstärka och förlänga skyddsvallen är påbörjat.
Vansbro tätort har kring 2000 invånare. Inom det geografiska området för riskhanteringsplanen bor ett fåtal personer i området som påverkas direkt av ett
50-årsflöde. I riskområdet för beräknat högsta flöde bor 923 personer. I samma
område har 677 personer sina arbetsplatser. Många av dessa berörs även av ett
100-årsflöde eftersom den befintliga skyddsvallen översvämmas.
Riskhanteringsplanens mål och åtgärder är inriktade på:
•

att förstärka och förlänga befintlig skyddsvall,

•

att utforma ett system för varning och information vid höga flöden i
Västerdalälven,

•

att begränsa antalet fastigheter som behöver evakueras vid översvämning,

•

en ny vattentäkt som klarar beräknat högsta flöde,

•

robusthetshöjande åtgärder för vatten, avlopp och el,

•

beredskapsplanering för evakuering och nödvattenförsörjning,

•

vägledning för riskhantering i den fysiska planeringen för att förebygga
översvämning av bostäder, infrastruktur, samhällsviktig verksamhet och
verksamheter med miljöpåverkan.

•

att översvämning av förorenade områden och verksamheter inte ska
förhindra möjligheterna att följa fastställd miljökvalitetsnorm för yt- och

– 93 –

V atten

i ett förändrat klimat

grundvatten. Mål om att kartlägga C- och U-verksamhet samt oljeavskiljare
finns upptagna i riskhanteringsplanen.
•

att översvämning av förorenade områden och verksamheter inte ska förhindra
möjligheten att följa miljökvalitetsnormen för yt- och grundvatten.

•

att översvämning vid ett 200-årsflöde inte orsakar oersättliga ogynnsamma
följder på kulturarvet.

Skyddsvallen kan förhindra förorenad mark från att översvämmas vilket minskar
risken för att miljögifter frigörs vid höga vattenflöden. Bland dessa kan nämnas
arsenik, bly, krom, bensen och PCP. Frekvent bräddning av avloppsvatten är ett
problem för den kemiska och ekologiska statusen i vattendragen men vid mer
extrema flöden innebär utspädningseffekten och det faktum att det sker så sällan
att påverkan på vattendraget bedöms bli kortvarig. I vissa fall kan åtgärder för att
minska konsekvenserna av översvämningar medföra negativ miljöpåverkan, till
exempel på landskapet eller den biologiska mångfalden. Sådana tänkbara följder av
riskhanteringsplanen behöver utredas närmare i exempelvis detaljplaner, tillståndsansökningar och projekt för att genomföra åtgärder. Miljökonsekvensbeskrivning för
skyddsvallen tas fram för tillståndsansökan och detaljplan.
Samråd om riskhanteringsplanen och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning
genomfördes under 2015. Mer information om arbetet med riskhanteringsplanerna
kan fås från Länsstyrelsen i Dalarna.

Samverkan mellan vattenförvaltningen och översvämningsdirektivet
Då klimatförändringarnas effekter i vatten förväntas bli många och för att få en
effektiv vattenförvaltning med ett integrerat klimatperspektiv är det viktigt att
samverkan sker mellan vattenförvaltningen och översvämningsdirektivet. En
samverkan ger möjligheter att optimera ömsesidiga synergieffekter och minimera
konflikterna mellan de olika direktivens mål.
Riskhanteringsplanerna bör samverka med vattenförvaltningens förvaltningsplaner,
där så är möjligt, för att synergieffekter mellan de båda instrumenten ska kunna
nyttjas. Åtgärder som syftar till att minska översvämningshotet kan samtidigt
ha flera fördelar på såväl vattenkvalitet, grundvattenbildning och biologisk
mångfald. Synergieffekter kan exempelvis nås genom att förbättra och bevara
naturlig retention hos akviferer, marker och ekosystem. Exempel på åtgärder kan
vara restaurering av vattendrag där rätade och rensade bäckfåror samt svämplan
och våtmarker återställs så att återskapade naturliga processer förbättrar vattenkvaliteten och återskapar livsmiljöer för vattenberoende växter och djur samtidigt
som motståndskraften mot klimatförändringar ökar.
Flödestoppar nedströms vid mindre mer frekventa översvämningar kan minskas
genom ovan beskrivna åtgärder. För stora omfattande översvämningar kan dock
andra åtgärder vara nödvändiga att vidta för att skydda översvämningsdirektivets
fyra fokusområden och för att upprätthålla säkerheten i samhället.
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I tätorter kan åtgärder för ett naturligt vattenupptag som påverkar vattenkvaliteten
positivt och samtidigt minskar översvämningshotet vara användandet av grön infrastruktur och öppna dagvattenlösningar. Mängden dagvatten som kan behöva avledas
i ledningar kan minskas genom att använda flödesdämpande och utjämnade åtgärder,
så kallat lokalt omhändertagande av dagvatten. Genom att infiltrera och fördröja
dagvatten lokalt och ställa krav på höjdsättningar på mark och högsta tillåtna nivåer
för vatten och avlopp så kan översvämningshotet minska. Vid överbelastning av
avledningssystemen kan alternativa ytliga avledningsvägar och områden som tål att
tillfälligt översvämmas minska effekterna. Förutsättningar kan på så sätt skapas
för att bevara en god grundvattenbalans och göra samhällen motståndskraftiga
mot tillfälliga skyfall. I öppna dagvattenanläggningar renas dagvattnet genom
sedimentation av föroreningar och upptag av växter. Öppna dagvattenanläggningar
kan ge stora möjligheter att skapa estetiska och arkitektoniska värden och kan bidra
till att öka den biologiska mångfalden samtidigt som säkerhetsaspekten behöver
beaktas. En minskad volym dagvatten som avleds innebär även en reducerad
föroreningsbelastning till våra vatten.
Vattenförvaltningen genomsyras av ett avrinningsområdesperspektiv vilket är
viktigt även då det kommer till klimatanpassning. Behovet av åtgärder uppströms
i avrinningsområdet för att minska flödestoppar nedströms är en viktig del av
helhetssynen. Detta arbete behöver utvecklas i nära samarbete med hanteringen av
översvämningsrisker. En klimatanpassning av tätorter kan vara verkningslös om inte
uppströms förekommande hot har analyserats och åtgärdats.
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5. Skyddade områden enligt
vattenförvaltningsförordningen
I EU finns flera direktiv som skyddar områden med anknytning till vatten utifrån
olika perspektiv, se punktlistan nedan. I vattenförvaltningsförordningen pekas dessa
områden ut som särskilt skyddsvärda. Skyddet för de vattenrelaterade värdena i
dessa områden samordnas genom vattenförvaltningen.
Av vattenförvaltningsförordningen (VFF) och ramdirektivet för vatten, bilaga IV
framgår vilka typer av områden som ska ingå:
•

Vattenförekomster som fastställts för uttag av vatten som är avsett att
användas som dricksvatten. Förordning (2004:660) om förvaltning av
kvaliteten på vattenmiljön, Ramdirektiv för vatten (2000/60/EG artikel 7).
Fortsättningsvis kallade Dricksvattenförekomster.

•

Områden som har fastställts för skydd av ekonomiskt betydelsefulla vattenlevande djur- och växtarter. Förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer
för fisk- och musselvatten, Skaldjursdirektivet (2006/113/EG) samt
Fiskvattendirektivet (2006/44/EG), fortsättningsvis kallade Ekonomiskt
betydelsefulla arter. Skaldjurs- och fiskvattendirektivet har upphört att gälla
och hanteras sedan 22 december 2013 istället inom ramdirektivet för vatten.
De utpekade områdena ska garanteras samma skydd som tidigare vilket gör
att förordningen fortfarande gäller tills vidare.

•

Områden som har fastställts för skydd av livsmiljöer eller arter där
bevarandet eller förbättrandet av vattnets status är en viktig faktor för
deras skydd, inklusive relevanta Natura 2000-områden som fastställs
enligt direktiv (92/43/EEG) för bevarande av livsmiljöer samt vilda
djur och växter, och direktiv 2009/147/EG om bevarande av vilda fåglar.
Fortsättningsvis kallade områden för skydd av livsmiljöer eller arter.

•

Vattenförekomster som fastställts som rekreationsvatten, inklusive områden
som fastställs som badvatten. (Badvattenförordning (2008:218), Direktiv
(2006/7/EG) tidigare badvattendirektivet (76/160/EEG)). Fortsättningsvis
kallade EU-bad.

•

Områden som är känsliga för näringsämnen, inklusive områden som
fastställs som sårbara (Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket,
Direktiv (91/676/EEG) om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från
jordbruket), och områden som fastställs som avloppskänsliga områden.
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,
Direktiv (91/271/EEG) om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse).
Fortsättningsvis kallade områden känsliga för näringsämnen.

Begreppet skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen är inte samma
sak som områden som omfattas av områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken.
Områden skyddade enligt miljöbalkens 7 kapitel har ett formellt skydd, till exempel
i form av ett vattenskyddsområde, naturreservat eller nationalpark. Detta gäller inte
för skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen. De kan omfattas av
formella skydd enligt miljöbalkens 7 kapitel men gör inte alltid det.
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Vägledning för Vattenmyndighetens arbete och bedömning av skyddade områden
finns i Naturvårdsverkets handbok för Kartläggning och analys av ytvatten (NV,
2007a) samt i Naturvårdsverkets faktablad (NV, 2008b).
I Bottenhavets vattendistrikt är det ett stort antal vattenförekomster som berörs av
de olika typerna av skyddade områden (tabell 2.23). I VISS är det möjligt att söka
ut antal skyddade områden per åtgärdsområde eller kommun. Vattenmyndigheten
ska redovisa krav på åtgärder som är riktade specifikt mot skyddade områden enligt
6 kap. 5 § punkt 1, vattenförvaltningsförordningen med avseende på inrättandet av
vattenskyddsområden eller för att på annat sätt skydda dricksvatten. Eftersom det
inte finns några särskilda krav på hur åtgärder för skyddade områden i övrigt ska
redovisas i åtgärdsprogrammet, kopplas de åtgärder som krävs för att främja skyddet
till redan pågående åtgärdsarbete på nationell, regional och lokal nivå.

5.1. Register för skyddade områden
Vattenmyndigheten ska enligt vattenförvaltningsförordningen (2004:660), Naturvårds
verkets kartläggningsföreskrifter (NFS 2006:1, ändrade genom HVMFS 2011:14) samt
SGU:s kartläggningsföreskrifter (SGU-FS 2013:1) upprätta ett register över skyddade
områden. Registret ska hållas uppdaterat, vara tillgängligt för allmänheten och ska
omfatta alla skyddade områden enligt bilaga IV i ramdirektivet för vatten.
Av registret ska följande information framgå:
•

områdets geografiska avgränsning

•

områdets namn

•

typ av områdesskydd

•

svensk lagstiftning som skyddar området

•

syftet med skyddet

Det är flera olika myndigheter som har ansvar för de olika typerna av skyddade
områden som berörs av registret över vattenrelaterade skyddade områden. Dessa
myndigheter sköter åtaganden enligt respektive direktiv, vilket ofta även omfattar
rapportering till EU-kommissionen. Vattenmyndigheten är därför beroende av att
myndigheterna samordnar sitt arbete och att information finns tillgänglig i dessa
myndigheters register. Följande myndigheter ansvarar för skyddade områden av
respektive kategori:
•

Jordbruksverket ansvarar för nitratkänsliga områden enligt Nitratdirektivet.

•

Länsstyrelsen i Västra Götaland ansvarar för musselområden enligt
Skaldjursdirektivet.

•

HaV ansvarar för fiskvattenområden enligt Fiskvattendirektivet,

•

HaV ansvarar för badplatser enligt Badvattendirektivet,

•

Naturvårdsverket ansvarar för N2000 områden enligt Art- och habitatdirektivet och Fågeldirektivet,
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•

Naturvårdsverket ansvarar för näringsämneskänsliga områden enligt
Avloppsvattendirektivet.

•

Vattenmyndigheterna ansvarar för Dricksvattenförekomsterna enligt
Ramdirektivet för vatten.

Registret förs i databasen VISS och där är det möjligt att se vilka de vattenrelaterade
skyddade områdena är, var de ligger och vilka vattenförekomster som berörs av
respektive område.
En sammanställning över hur många vattenförekomster som berörs av olika typer av
skyddade områden i Bottenhavets vattendistrikt finns i tabell 2.23. I karta 2.24 och
2.25 framgår utbredningen av skyddade områden i vattendistriktet.
Tabell 2.23. Antal vattenförekomster i Bottenhavets vattendistrikt som berörs av de
olika typerna av skyddade områden. Uppgifterna är hämtade från VISS 2016-12-09,
www.viss.lansstyrelsen.se.
Skyddade områden

Grundvatten

Vattendrag

Sjöar

Kustvatten

Totalt antal vattenförekomster i
vattendistriktet

832

6942

3731

85

Dricksvattenförekomster

218

13

32

0

Ekonomiskt värdefulla vatten
(Fiskvatten)

Ej relevant

11

9

0

Skyddat område för ”EU-bad”

Ej relevant

1

5

3

23

108

70

0

Områden känsliga för utsläpp av
näringsämnen (Avloppsdirektivet)

Ej relevant

alla

alla

alla

Områden för skydd av livsmiljöer
eller arter (Art- och habitatdirektivet)

Ej relevant

1097

766

19

Områden för skydd av livsmiljöer
eller arter (Fågeldirektivet)

Ej relevant

502

410

18

Områden känsliga för utsläpp av
näringsämnen (Nitratdirektivet)
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Karta 2.24. Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen i Bottenhavets vattendistrikt (Natura 2000). Uppgifterna till
kartan är hämtad från VISS 2016-12-12. Du kan själv zooma in över det vatten du är intresserad av. www.viss.lansstyrelsen.se
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Karta 2.25. Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen i Bottenhavets vattendistrikt. Detta gäller dricksvattenförekomster
samt områden som omfattas av badvattendirektivet, nitratdirektivet, avloppsvattendirektivet samt fiskvattendirektivet (direktivet har
upphört och hanteras numera inom ramdirektivet för vatten). Uppgifterna till kartan är hämtad från VISS 2016-12-12. Du kan själv zooma
in över det vatten du är intresserad av. www.viss.lansstyrelsen.se
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5.2. Kvalitetskrav för skyddade områden
I flera av de skyddade områdena finns speciella kvalitetskrav som baseras
på respektive EG-direktiv. För fiskvatten, musselvatten och badplatser, till
exempel, finns särskilda parametrar som ska bedömas enligt egna normer. När
Vattenmyndigheten fastställer miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten ska
kraven för de skyddade områdena som berör respektive vatten ingå, förutom övriga
krav enligt vattenförvaltningsförordningen. Kravet för det skyddade området ska
gälla framför normen för vattenförekomsten.
Mer information om kvalitetskrav för vattenförekomster som berörs av skyddade
områden finns i avsnittet Miljökvalitetsnormer.

5.3. Skyddade områden i Bottenhavets vattendistrikt
För flera av de vattenrelaterade skyddade områdena ingår det att bedöma status,
kvaliteten, på respektive område enligt den egna underliggande lagstiftningen. I
vattenförvaltningen bedöms de skyddade områdenas status i förhållande till berörda
vattenförekomster. För att kunna bedöma måluppfyllelsen när det gäller krav för
de skyddade områdena krävs information utöver vad som annars behövs enligt
vattenförvaltningsförordningen.

Dricksvattenförekomster
För dricksvattenförekomster, gäller särskilda krav enligt vattenförvaltningsförordningen beträffande identifiering, registrering, övervakning, miljökvalitetsnormer och åtgärder. Minimikravet gäller för vatten som används för uttag, eller som
reserverats för framtida uttag, av mer än 10 m³ i snitt per dygn i eller som förser
mer än 50 personer med dricksvatten. Dessa vatten pekas också ut enligt vattenförvaltningsförordningen som skyddsvärda för att garantera tillgången på dricksvatten av god kvalitet, här kallade dricksvattenförekomster. EU:s medlemsländer
har enats om ett direktiv för att beskriva minimikravet på dricksvattenkvaliteten
(direktiv 98/83/EG). Direktivet innebär att länderna måste följa de krav som
direktivet ställer men får ha egna, strängare nationella krav. Sverige har inkluderat
dricksvattendirektivet i svensk lagstiftning genom Livsmedelsverkets föreskrifter
(SLVFS 2001:30) om dricksvatten, omtryck (LIVSFS 2013:4 och LIVS 2015:3).
Kraven för drickvattenförekomster gäller dricksvattenuttag för såväl permanentsom fritidsbruk och det omfattar både ordinarie vattentäkter och reservvattentäkter,
yt- och grundvattenförekomster. Det är viktigt att notera att kraven inom dricksvattendirektivet avser kvaliteten på dricksvattnet efter rening, det vill säga inte
råvattenkvaliteten i vattenförekomsten. De strängare kvalitetskraven ska ses som
komplement till vattenförvaltningens krav på yt- eller grundvattnets kvalitet. Alla
avgränsade dricksvattenförekomster är skyddade områden och ingår i registret för
skyddade områden.
Enligt svensk lagstiftning kan också vattenskyddsområden fastställas enligt 7 kap.
miljöbalken för vatten som används som vattentäkter. Ett vattenskyddsområde är
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vanligen hela eller tillrinningsområdet, för själva uttagspunkten av dricksvattnet.
I vattenskyddsområdet fastställs föreskrifter för att säkerställa att skyddet uppnås.
Vattenskyddsområden sammanfaller ofta med dricksvattenförekomster men är
vanligtvis mindre.

Tillstånd i vattendistriktets dricksvattenförekomster
Under den översyn av vattenförekomstindelningen som genomfördes 2011-2012
avgränsades nya grund-och ytvattenförekomster i vattendistriktet, motiverat med
att vattnet används för dricksvattenproduktion. I Bottenhavets vattendistrikt finns
det 263 dricksvattenförekomster, varav 218 är grundvattenförekomster och 45 är
ytvattenförekomster. Det finns dock ännu flera vattentäkter som inte har avgränsats
som dricksvattenförekomst.
Dricksvattenskydd är en viktig del i vattenförvaltningsarbetet och beskrivs under
Otillräckligt dricksvattenskydd i avsnittet Miljöproblem och påverkan.

Områden för skydd av livsmiljöer eller arter (Natura 2000)
Enligt vattenförvaltningsförordningen skyddas utvalda arter och livsmiljöer vilka
sammanfaller med art- och habitatdirektivet (92/43/EEG) och fågeldirektivet
(2009/147/EG, ersätter tidigare 79/409/EEG). Direktiven innebär att Sverige har
ett långsiktigt ansvar för att säkerställa att utpekade naturtyper och arter finns kvar
och har goda möjligheter att finnas kvar (gynnsam tillstånd) i landet. Med stöd av
art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet väljs skyddsvärda områden ut att ingå i
EU:s nätverk av skyddade områden, nätverket Natura 2000.
I Sverige finns det cirka 4000 områden som ingår i Natura 2000-nätverket och de
innefattar sammanlagt en yta av drygt sex miljoner hektar, eller cirka 15 procent
av Sveriges yta. Urvalet av områden ska utgöra en representativ grund för Sveriges
naturmiljöer. Det är många utpekade Natura 2000-områden som sammanfaller med
vattenförekomster enligt vattenförvaltningen. Enligt vattenförvaltningsförordningen
är det Vattenmyndighetens uppgift att fastställa vilka områden som omfattas av
begreppet skyddade områden i förordningen. De områdena begränsas till dem där
bevarandet eller förbättrandet av vattnets status är en viktig faktor för de naturtyper
och arter som ska skyddats i området. Vattenmyndigheten har följt de kriterier som
Naturvårdsverket listar i sin handbok 2007:3 för urval.
I Bottenhavets vattendistrikt är det totalt 1882 vattenförekomster som berörs av
art- och habitatdirektivet och 930 som berörs av fågeldirektivet. I många fall har en
vattenförekomst koppling till båda direktiven.

Status i Natura 20000-områden
Bevarandestatusen för arter och naturtyper utpekade enligt art- och habitatdirektivet fastställs utifrån en sammanvägd bedömning baserad på klassificering av
de fyra faktorerna: utbredningsområde, framtidsutsikter, storlek (populationens
eller naturtypens) samt kvalitet (på artens livsmiljö eller på naturtypen). Tillståndet
bedöms sedan i en fyrgradig skala: gynnsam, otillräcklig, dålig/ogynnsam respektive
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okänt tillstånd. År 2014 fattade regeringen beslut om att ge landets länsstyrelser i
uppdrag att uppdatera bevarandeplanerna för landets Natura 2000-områden.
Enligt ramdirektivet för vatten är det vattenförekomster som statusklassificeras. I
vattenförekomster knutna till Natura 2000-områden ska de specifika mål och normer
som satts upp för de ingående vattenrelaterade arterna och livsmiljöerna följas upp.
Kraven enligt Natura 2000-objektens bevarandeplaner är utformade på ett annat
sätt än de krav som formuleras för vattenförvaltningens vattenförekomster. Därför
kan det vara svårt att avgöra vilket krav som är strängast eller att göra sammanvägda
bedömningar.

Ekonomiskt betydelsefulla arter
Sverige har fastställt områden för skydd av sötvattenlevande fisk och musslor i
salt eller bräckt vatten enligt förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för
fisk- och musselvatten. Fiskvattendirektivet (2006/44/EG) och skaldjursdirektivet
(2006/113/EG) har båda upphört att gälla den 22 december 2013, och skyddet av
dessa områden övertas av ramdirektivet för vatten. Detta innebär att skyddet av fisk
och musslor ska vara minst lika starkt under ramdirektivet för vatten som tidigare.
Förordningen gäller tillsvidare.

Fiskvatten
Syftet med områden för skydd av fiskvatten är att skydda eller förbättra sötvatten
som hyser eller skulle kunna hysa fisk. Dessa områden är antingen laxfiskvatten,
som är vatten där fisk som lax, öring, sik, siklöja, nors och harr, lever eller skulle
kunna leva, eller områden som hyser eller skulle kunna hysa gädda, abborre, ål och
karpfiskar. Fiskvattendirektivet är införlivat i svensk lagstiftning genom, bland
annat, förordning om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten (2001:554
ändrad genom 2011:632). Det är HaV som är ansvarig för fiskvattnen enligt
förordningen men länsstyrelserna har enligt föreskriften ansvar för det praktiska
arbetet. Sveriges Lantbruksuniversitet är datavärd och har skött rapporteringen av
direktivets genomförande till kommissionen. Eftersom direktivet har upphört finns
det inte någon rapporteringsskyldighet längre. Fiskvattenområden i Sverige framgår
av bilagan till Naturvårdsverkets fiskvattenförteckning (NFS 2002:6). I Bottenhavets
vattendistrikt berörs Lögdeälven, Storsjön-Indalsälvens och Ljungans fiskvattenområden av fiskvattendirektivet, vilket innebär att 20 vattenförekomster berörs (se
tabell 2.24).
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Tabell 2.24. Antalet fiskvattenområden i Bottenhavets vattendistrikt och dess
ekologiska status (inom parantes förra cykelns klassning). Uppgifterna är hämtade från
VISS 2016-12-09, www.viss.lansstyrelsen.se.
Fiskvattenområde (SE)
Lögdeälven (SEFI1005)
Storsjön och Indalsälven
(SEFI1006)
Ljungan (SEFI1007)

Antal vatten- Status för området
förekomster
6 Måttlig till hög status (Hög
status)
13 Otillfredsställande till god
status (Hög status)
1 Måttlig status (Hög status)

Berörda åtgärds
områden
Södra Västerbottens
VRO Bottenhavsdelen
Storsjöbygden, Norra
Indalsälven och Övre
Indalsälven
Nedre Ljungan

Musselvatten
Tidigare skaldjursdirektivet är ett systerdirektiv till fiskvattendirektivet och har
utformats på ett snarlikt sätt. Liksom sitt systerdirektiv har skaldjursdirektivet
upphört att gälla och hanteras inom ramdirektivet för vatten. Enligt förordningen
om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten, har områden i kustvatten eller
bräckt vatten, som behöver skyddas eller förbättras för att göra det möjligt för
musslor att leva och växa till pekats ut. Det är länsstyrelsen i Västra Götaland som
ansvarar för förvaltningen av musselvattnen. Områdena redovisas i länsstyrelsen
i Västra Götalands läns förteckning (14 FS 2007:554) över musselvatten. De är 32
stycken musselvatten i Sverige, samtliga är belägna på västkusten i Västerhavets
vattendistrikt.

EU-bad
Syftet med EU:s badvattendirektiv är att skydda människors hälsa. Detta görs genom
att badvatten provtas och kontrolleras för att eventuella föroreningar ska upptäckas
och för att åtgärder ska sättas in där förbättrad vattenkvalitet krävs. Sverige har
införlivat Badvattendirektivet i svensk rätt genom badvattenförordningen och
via föreskrift från HaV och allmänna råd om badvatten. HaV har tagit fram en
vägledning för badvatten som stöd vid tolkning av lagstiftningen. Medlemsstaterna
ska enligt badvattendirektiv 2006/7/EG årligen skapa en förteckning av alla
badvatten samt badsäsongens längd. För alla badvatten ska en kontrollplan fastställas
innan badsäsongen börjar och man ska säkerställa att data från kontroller i badvatten
sammanställs vid säsongens slut. Klassificering av badvattnet görs sedan utifrån en
sammanvägning av årets resultat och de senaste tre årens resultat.
Kommunerna i Sverige är ansvariga för att fastställa vilka badplatser som ska utgöra
EU-bad och ombesörja provtagning (HVMFS 2012:14). I Sverige är rekommendationen att bad med fler än 200 badgäster i snitt per dag under badsäsongen ska pekas
ut.

Tillstånd i vattendistriktets EU-badvatten
I Bottenhavets vattendistrikt finns sammanlagt nio vattenförekomster som klassas
som badvatten.
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Provtagning, bedömning och klassificering av badvatten omfattar främst tarmbakterier som intestinala enterokocker samt Escherichia coli. Badvattnets kvalitet
klassificeras som utmärkt, bra, tillfredsställande eller dålig.
I Bottenhavets vattendistrikt finns sammanlagt nio vattenförekomster som klassas
som badvatten varav en inte uppnådde tillfredsställande badvattenkvalitet enligt
sammanställning av badvattenkontroller 2014 (se tabell 2.25).
Tabell 2.25. Antalet EU-bad i Bottenhavets vattendistrikt som inte uppnådde
tillfredsställande badvattenkvalitet 2010-2014 (HaV, 2015f).
Kommun
Bollnäs

Badplats

2010

2011

2012

2013

2014

Bottenhavet

1

Karlslund

X

Områden känsliga för utsläpp av näringsämnen
Nitratdirektivet
Nitratdirektivet syftar till att minska jordbrukets påverkan av nitrater på yt- och
grundvatten. Enligt direktivet ska varje medlemsland peka ut så kallade nitratkänsliga områden. Vart fjärde år ska landet göra en översyn av de känsliga områdena
som angetts och göra nödvändiga ändringar och tillägg. Nitratdirektivet har införts i
svensk lagstiftning genom:
•

Miljöbalken

•

Förordning om miljöhänsyn i jordbruket

•

Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

•

Statens jordbruksverks föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket vad avser
växtnäring

Statens jordbruksverks föreskrifter om hänsyn till natur- och kulturvärden i
jordbruket.
Jordbruksverket är ansvarig svensk myndighet för genomförandet av nitratdirektivet och pekar ut de nitratkänsliga områdena. De nitratkänsliga områdena
är landområden som genom jordbruk förorenar eller riskerar att förorena yt- eller
grundvatten med nitrater. Nitratdirektivet handlar till stora delar om att anpassa
jordbruksmetoderna inom de nitratkänsliga områdena till god jordbrukarsed, för
att minska belastningen av nitrater på våra vatten. Nitrathalten i de vatten som
berörs av områdena får inte överstiga 50 mg/l. De nitratkänsliga områdena redovisas
som ett sammanhängande område. I den senaste översynen, år 2014, förändrades
utsträckningen av det nitratkänsliga området så att några delar föll bort och andra
tillkom. Utbredningen av det nitratkänsliga området kan ses i VISS och där går även
att se vilka vattenförekomster som berörs av området.
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Status i nitratkänsliga områden
Gränsen för nitrat i vatten enligt nitratdirektivet, 50 milligram/liter, är också det
nationella riktvärdet för nitrat i grundvatten. För grundvattenförekomster innebär
nitratdirektivet inte några ytterligare kvalitetskrav. Nitrat ingår däremot inte i
bedömning av ytvattenförekomsternas status enligt vattenförvaltningsförordningens
övriga krav. För sjöar och vattendrag anses inte kvävebelastning vara ett generellt
problem även om hög belastning under vissa förhållanden kan leda till fiskdöd. Dock
fångas belastning av nitrat upp i klassificering av kustvattenförekomster genom
andra parametrar som även omfattar nitrat. Generellt anses därför ramdirektivet för
vatten och vattenförvaltningsförordningens mål för skydd mot övergödning täcka
nitratdirektivets mål. Men de åtgärder som nitratdirektivet medför för jordbruket är
av stor betydelse för vattenförvaltningens måluppfyllelse.
Avloppsdirektivet
Enligt avloppsvattendirektivet ska avloppsvatten från bebyggelse (beroende på
storlek) samlas upp och föras till avloppsreningsverk. I direktivet ställs också krav på
en viss reningsgrad av avloppsvatten och dessutom anges minimikrav för kvaliteten
hos det renade vattnet. Medlemsstaterna ska även peka ut avloppsvattenkänsliga
områden som kräver mer långtgående rening, från tätort, än vad övriga områden
gör. Hela Sverige är utpekat som känsligt för fosfor medan det kvävekänsliga
området utgör kustvattnen från norska gränsen till Norrtälje kommun. Kraven på
avloppsreningsverkens mer långtgående rening av kväve rör utsläpp som når dessa
kustvatten.

Kraven i avloppsvattendirektivet är inte direkt relaterade till tillståndet i recipienten
(det vatten som tar emot avloppsvatten) utan knyts istället till reningsgraden på
reningsverken.
Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för avloppsvattendirektivets genomförande
i Sverige.
Fosforkänsliga områden
Alla avloppsreningsverk i Sverige över en viss storlek (200/2000/10000 personekvivalenter) omfattas av de krav på fosforrening som följer av avloppsvattendirektivet. Enligt svensk lagstiftning är avloppsreningsverk med en belastning på
mer än 2 000 personekvivalenter tillståndspliktig enligt Miljöbalken. Vid tillståndsprövning av verksamheter ställs krav och meddelas villkor utifrån vad som anses
skäligt efter en rimlighetsavvägning mellan vad som är bästa möjliga teknik (BAT),
miljönyttan samt kostnaderna för att genomföra åtgärder. De flesta tillstånd för
avloppsreningsverk som är meddelade med stöd av miljöbalken innehåller krav att
klara lägre utsläppsnivåer för fosfor än 0,5 mg/l och flertalet av nyare tillstånd har
krav på utsläppsnivån 0,3 mg P/l eller lägre. I avloppsvattendirektivet finns krav på
utsläppsnivån 1,0 mg P/l. Samtliga reningsverk i Sverige uppfyller kraven på fosforrening enligt avloppsvattendirektivet.
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Kvävekänsliga områden
De avloppsreningsverk vars utsläpp når de kvävekänsliga kustvattnen omfattas av
avloppsvattendirektivets krav på kväverening. Det betyder att kvävereningsgraden i
avloppsreningsverket tillsammans med retentionen i vattendragen ska vara minst 70
procent.

I Bottenhavets vattendistrikt har alla ytvattenförekomster pekats ut som känsliga
med avseende på fosfor och inga ytvattenförekomster med avseende på kväve.
I Sverige finns det två reningsverk som fortfarande inte uppfyller kraven på
kväverening utifrån domen i EU-domstolen 2009, men inget av dess ligger i vattendistriktet. I karta 2.26 visas det nitratkänsliga områdets geografiska utbredning.

Förändringar av antalet vattenförekomster som berörs av skyddade
områden sedan 2009
Sedan 2009 har antalet vattenförekomster som berörs av skyddade områden
förändrats (tabell 2.26). Till stor del beror förändringarna på den översyn av vattenförekomstindelningar som gjordes 2011-2012, där vattenförekomster både slogs
ihop och delades upp. Vid översynen lades också vatten som berörs av skyddade
områden till; bland annat dricksvattentäkter, Natura2000-områden och vatten med
EU-badplatser. I Bottenhavets vattendistrikt innebar revideringen dock ändå att
antalet vattenförekomster minskade jämfört med 2009 vilket även avspeglar sig i
antalet Natura 2000-områden i tabellen nedan. Läs mer om vattenförekomstindelningen i kapitel 2.
Vid översyn av Nitratkänsliga områden som görs var fjärde år (Jordbruksverket,
2014a) revideras antalet känsliga områden så att vissa vattenförekomster faller bort
och andra tillkommer. År 2010 och 2014 genomfördes revideringar som resulterade
i att flera nya områden tillkom främst i Värmlands, Dalarnas, Jönköpings och
Kronobergs län. De cirka 200 vattenförekomster som 2015 har bedömts vara nitratkänsliga områden i vattendistriktet berör framför allt Dalarnas län.
Tabell 2.26. Antal vattenförekomster i Bottenhavets vattendistrikt som berörs av skyddade
områden enligt förvaltningsplan 2009-2015 jämfört med förvaltningsplan 2016-2021.
Skyddade områden

Antal vattenförekomster Antal vattenförekomster
2009-2015
2016-2021

Dricksvattenförekomster

218

218

57

20

9

9

Områden känsliga för utsläpp av näringsämnen (Nitratdirektivet)

inga

187

Områden känsliga för utsläpp av näringsämnen (Avloppsdirektivet)

alla

alla

Områden för skydd av livsmiljöer eller arter
(Art- och habitatdirektivet)

2330

1882

Områden för skydd av livsmiljöer eller arter
(Fågeldirektivet)

1141

930

Ekonomiskt värdefulla vatten (Fiskvatten)
Skyddat område för ”EU-bad”
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6. Vattnets värde och vattenanvändning
En del i kartläggning av vattenresurserna är en ekonomisk analys som ska ge det
samhällsekonomiska perspektivet på vattenanvändningen och värdet av vattenresurserna i distriktet. Syftet är att beskriva vilka som använder vatten, hur de
påverkar vattnet och vilken betydelse det har för samhällsekonomin (figur 2.5).
Kartläggning: Naturvetenskap

Kartläggning: Ekonomisk analys
Vattenanvändning

Framtidsscenarier
Övervakning

Statusklassning

Värdet av vatten

Påverkan

Underlag till Åtgärdsprogram

Figur 2.5. Den ekonomiska analysen är tillsammans med den naturvetenskapliga
kartläggningen en del av arbetet med kartläggning och analys.

En anledning till att den ekonomiska analysen görs är att värdet av rent vatten och dess
bidrag till god livskvalitet har stor betydelse för samhällets utveckling. EUs ramdirektiv
för vatten är den första rättsakten där ekonomi är en integrerad del av åtgärderna. Vid
politiska beslut som berör vattenanvändare är det viktigt att ta hänsyn till kostnader
för och konsekvenser av olika vägval. Verktyg, i form av beräkning av kostnadseffektiva
åtgärder, värdet av ekosystemtjänster och användares olika vattenfotavtryck, har
utvecklats för att mäta hur vår konsumtion påverkar jordens vattenresurser. Verktygen
används i politiska diskussioner både i Sverige och inom EU och begreppet PPP
(Polluter Pays Principle, principen om att förorenaren betalar) används och refereras
till allt oftare. Samhällsekonomiska analyser används i allt större utsträckning, men det
behövs fortfarande bättre underlag och mer forskning för att kunna ge tillämpningen av
samhällsekonomiska aspekter inom vattenförvaltningen fullt genomslag.
Detta kapitel sammanfattar resultat från tre analyser som använts som underlag för
framtagande av Åtgärdsprogram 2016-2021 och de krav som rör ekonomisk analys
enligt 3 kap. vattenförvaltningsförordningen.
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Vattendistriktens ekonomiska struktur och miljöpåverkan
1995-2011 är baserad på offentlig statistik och visar uppgifter för
parametrarna, utsläpp till vatten av förorenande ämnen, miljöskatter, vattenrelaterade miljöskyddskostnader, vattenanvändning,
markanvändning, befolkningsantal och distriktens ekonomiska
struktur (miljöekonomiska profiler) samt VA-avgift per kommun
(SCB, 2013a).
Ekonomiska och sociala drivkrafter i vattendistrikten fram
till 2021, kompletterad med branschspecifika kommentarer.
Rapporten visar prognosen för branschernas utveckling (sysselsättning och förädlingsvärde) samt befolkningsutveckling per
vattendistrikt. Branschernas egen syn på utveckling med fokus på
vattenanvändning och vattenpåverkan har även undersökts (Sweco,
2013).
Värdet av vattenkvalitetsförbättringar i Sverige – en studie baserad
på värdeöverföring. Rapporten visar ett sätt att värdera kvalitetsförbättringar i övergödningspåverkade vatten (Enveco, 2014).

I jämförelse med föregående förvaltningsplan har den ekonomiska analysen inom
ramen för kartläggningen av vattenresurserna utökats med dessa underlag.
I avsnittet Samhällsekonomisk konsekvensanalys i Åtgärdsprogram 2016-2021 beskrivs
de delar av den ekonomiska analysen som rör föreslagna åtgärder och deras kostnads
effektivitet, i form av en samhällsekonomisk konsekvensanalys av föreslagna åtgärder.

6.1. Verksamhetsutövarnas ökade investeringar för vattnet
I samtliga vattendistrikt i Sverige syns, genom ökade investeringar för skyddsåtgärder såsom reningsanläggningar, en ökad hänsyn till vatten från industrin och
andra vattenanvändare. Både investeringar och löpande kostnader har ökat. Av
industrins miljöskyddskostnader, som uppgick till 12,5 miljarder kronor under 2012,
användes cirka 3,7 miljarder kronor för att minska vattenpåverkan.
I de flesta branscher ökar inte heller miljöpåverkan lika snabbt som produktionen,
vilket är en förutsättning för en mer hållbar tillväxt. Det betyder att det inte
finns något linjärt samband mellan vattenanvändning och negativ vattenpåverkan.
Vattenanvändningen, här synonymt med vattenuttag, har generellt sett varit stabil
över en längre tid i Sverige men ökat något efter 2010. Den totala förbrukningen
av sötvatten var 2010 cirka 2,7 miljarder m³ i Sverige, där industrin står för 65
procent av vattenanvändningen, hushållen för cirka 20 procent, övrig användning
elva procent och jordbruket för fyra procent. I diagram 2.11 visas vattenanvändning
uppdelat per vattendistrikt och sektor.
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Av Sveriges totala förnybara vattenresurser på knappt 200 miljarder m³ används
omkring en procent inom hushåll, jordbruk och industri. Internationellt sett är detta
en låg andel och bland de lägsta i Europa. Trots detta förekommer det i perioder
lokalt vattenbrist i Sverige.

Diagram 2.12. Vattenanvändning 2010, uppdelat per vattendistrikt och per sektor (SCB, 2013a).

I Bottenviken är det stål- och metallframställning som står för den största vattenanvändningen i distriktet. I Bottenhavet, Norra Östersjön och Södra Östersjön
är massa och pappersindustrin störst. I Västerhavet är industrin för tillverkning
av kemikalier, raffinaderier och läkemedelsindustrin de största vattenanvändarna
(diagram 2.11).
De fyra mest vattenintensiva industrierna (massa och pappersindustrin, stål- och
metallframställning samt försörjning av el, gas, värme och kyla) står för åtta procent
av Sveriges bruttonationalprodukt och betalar nio procent av de totala miljöskatterna. En stor del av vattenanvändningen rör uttag av havsvatten för kylning
(SCB, 2013a).
Ytvattenuttag är den dominerande typen av vattenuttag i Sverige, där grundvattenuttag står för omkring elva procent totalt. Andelen vattenuttag från grundvatten
uppgår till drygt tio procent i Bottenhavet. Av det vatten som används av hushållen
kommer 80 procent från kommunala vattenverk, medan de resterande 20 procenten
framförallt avser permanentboende utan anslutning till kommunalt vatten.
Fritidshusens vattenuttag står för knappt fyra procent av hushållens totala uttag men
kan ändå lokalt ha stor betydelse.
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6.2. Sveriges befolkning och näringsliv år 2021 – framtidsscenarier
Befolkning
Sveriges totala befolkning beräknas år 2021 ha nått drygt tio miljoner personer. Norra
Östersjöns vattendistrikt kommer att vara det vattendistrikt som fortsätter att öka
mest på grund av stor inflyttning till Stockholmsområdet (diagram 2.12). Även Södra
Östersjöns vattendistrikt beräknas få en relativ omfattande befolkningsökning de
kommande åren. Befolkningsutvecklingen i Bottenhavets och Bottenvikens vattendistrikt beräknas i stort sett vara oförändrad fram till 2021. Det är därmed i framför
allt Norra Östersjöns vattendistrikt som hushållens vattenanvändning kan förväntas
öka stort men även i Södra Östersjöns och Västerhavets distrikt kan en viss ökning
förväntas, med antagandet att genomsnittsförbrukningen på 160 liter per person och
dygn är oförändrad. Län med positiv befolkningsutveckling under prognostiden i
landet är Stockholm, Skåne, Halland, Uppsala, Södermanlands och Östergötlands
län.

Diagram 2.13. Befolkningsutveckling i vattendistrikten 1990-2021. Prognosen för
befolkningsutvecklingen är streckad (Sweco, 2013, baserad på SCB:s befolkningsprognos).

Näringsliv
Samtliga tolv undersökta branscher (jordbruk; skogsbruk; fiske; gruvor och
mineralutvinningsindustri; livsmedels-, dryckes- och tobaksindustri; massa och
pappersvaruindustri; kemikalier, raffinaderier och läkemedelsindustri; stål- och
metallframställning; el-, gas-, värmeverk; vatten- och reningsverk; avfallshantering
och återvinning samt transport) förväntas få en ökad tillväxt, medan antalet
anställda i dessa branscher beräknas minska till år 2021 jämfört med 2009. De
branscher som förväntas ha starkast produktionsutveckling är kemikalieindustrin,
raffinaderier, läkemedelsindustrin samt stål- och metallframställning. Prognosen
för 2021 stämmer generellt överens med branschernas egen syn på sin utveckling.
Avvikande är gruv- och mineralutvecklingsindustrin som ser en produktionsutveckling inom branschen som är betydligt högre än den prognosen förutspår.
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Vid intervjuer med branschrepresentanter beskriver de att de ser att mycket positivt
kan komma att hända inom såväl miljöteknik och teknikutveckling som genom
konsumenternas efterfrågan på miljövänliga produkter och tjänster.

6.3. Kostnader för vatten och avlopp
Produktionen av dricksvatten behöver finansieras långsiktigt för framtida
investeringar. Stora tätorter har generellt lägre VA-avgifter på grund av kortare
ledningsnät per abonnent samt stordriftsfördelar för vattenproduktion och
avloppsrening, medan kommuner med hög VA-avgift har längre ledningsnät per
abonnent och dricksvatten- och reningsverk som betjänar färre personer. Skillnader
i VA-avgifterna beror även på hur investeringskostnaderna har hanterats historiskt
(Svenskt vatten, 2014a).
I den svenska vattentjänstlagen regleras VA-kostnaderna, och de får som grundprincip endast baseras på det pris som motsvarar kostnaden för produktionen,
det vill säga en typ av självkostnadspris. I Sverige saknas samtidigt ett gemensamt
prissättningssystem, vilket innebär att kostnader för vatten och avlopp varierar från
124 till 889 kronor per hushåll och månad eller från 10 till 70 kr per m³ (1-7 öre
per liter) beroende på var du är bosatt (Svenskt vatten, 2014a). I jämförelse med
Danmark, Finland, Tyskland och Nederländerna har Sverige en relativt låg VA-avgift
(diagram 2.13).
Studier från Mälaren och Vombsjön (i Skåne) (Svenskt vatten, 2014b) visar att en
höjning av VA-avgiften med 0,3 öre/liter för uttag från respektive sjö skulle kunna
ge en långsiktig finansiering av den kommunala VA-hanteringen. Likaså har studien
visat att åtgärder för att reducera kväve och fosfor från näringsverksamhet behöver
finansieras med 263 miljoner i Mälaren (0,2 procent av omsättningen runt Mälaren)
och med 37 miljoner i Vombsjön (två procent av omsättningen runt Vombsjön).

Diagram 2.14. Hushållens kostnad för vatten per m³ inom EU (Europeiska kommissionen,
2013a).
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Ett exempel på hur VA-avgiften kan användas för tillämpning av principen om att
förorenaren ska betala, är kommuner som använder en differentierad vattentaxa för
dagvatten. Det kan till exempel innebära att små fastigheter med liten belastning på
dagvattensystemet och en normal vattenförbrukning får en totalt minskad kostnad,
medan stora fastigheter med större belastning på dagvattensystemet och relativt
liten vattenförbrukning totalt får en ökad kostnad.

6.4. Vattentjänsternas miljökostnader
I Sveriges tillämpning av ramdirektivet för vatten har en påverkanskälla definierats
som en sådan vattentjänst som omfattas av kraven på kostnadstäckning i artikel 9 i
direktivet, nämligen vatten och avloppssektorn (VA-sektorn). De enskilda avloppen
omfattas inte, utan endast kommunal avlopps- och vattendistribution. Detta innebär
att VA-sektorns miljö- och resurskostnader fullt ut ska täckas av avgifter från
brukarna.
Omkring 86 procent av Sveriges befolkning är anslutna till ett kommunalt spillvattenförande ledningsnät (SCB, 2013a). Som det har angetts ovan framgår det
av vattentjänstlagen att inga vinster får tas ut i verksamheten, utan självkostnadsprincipen ska gälla. I tabell 2.27 nedan visas omsättningen i den svenska VA-sektorn.
Tabell 2.27. VA sektorns finansiella kostnadstäckning i Sverige 2012 (SCB, 2013a).
Nettoomsättning Finansiell kostnadstäckning
(Miljarder kronor)
Dricksvatten inklusive ledningsnät

4,7 100 % enligt lagen om allmänna
vattentjänster

Avlopp inklusive ledningsnät

3,9 100 % enligt lagen om allmänna
vattentjänster

Det finns en del metodproblem med att uppskatta VA-sektorns miljö- och resurskostnader. Detta gäller i synnerhet resurskostnaderna, som är svåra att skilja från miljökostnaderna och även till stor del varierar med resursanvändningen i den enskilda
vattenförekomsten. I ramdirektivet för vatten kopplas resurskostnadsbegreppet
framför allt till kvantitetsproblem, med avseende på vattenuttag. Nedanstående
analys utgår utifrån antagandet att tillgången till vatten är god i Sverige och att det
inte finns någon rivalitet om kvantiteten på vatten, det vill säga inga resurskostnader.
Tillgången till vatten av god kvalitet kan dock vara en bristvara även i Sverige.
Exempelvis påverkar reningsverkens utsläpp av näringsämnen möjligheterna för
turism och rekreation. Även utsläppen av miljögifter påverkar människors hälsa och
biologisk mångfald. Nedan kopplas alla dessa kostnader till de så kallade miljökostnaderna, enligt ramdirektivets definition. Begreppet ”miljökostnad” används alltså
här för att belysa samhällets kostnader för påverkan på miljön, medan begreppet
”miljöskyddskostnad” avser näringslivets/verksamhetsutövarnas kostnader för att
skydda miljön från påverkan. Kostnadstäckning för berörda branscher uppnås om
dessa två väger jämt.
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Naturvårdsverket har tagit fram monetära schablonvärden för kväve- och fosforutsläpp, som kan användas som en grov uppskattning av miljökostnaderna. Det
monetära schablonvärdet för ett minskat kilogram tillfört kväve uppgår till 31
kronor, och motsvarande siffra för fosfor är 1 023 kronor (NV, 2009a). Utsläppen
från Sveriges större avloppsreningsverk uppgick 2012 till 275 ton fosfor (SCB, 2012),
vilket skulle motsvara en kostnad på 281 miljoner kronor. Kväveutsläppen uppgår till
17 120 ton (SCB, 2012), vilket ger en uppskattning på 531 miljoner kronor i ytterligare miljökostnad. Tillsammans ger de en kostnad för utsläpp av kväve och fosfor
på 812 miljoner kronor.
Att approximativt uppskatta miljökostnader för vattenutsläpp av miljögifter och
läkemedel kan också vara möjligt, men sådana uppgifter presenteras inte här
på grund av stora osäkerheter. Detta värde kan enligt vissa uppskattningar vida
överskrida miljökostnaderna för kväve och fosfor.
En miljöskyddskostnad för VA-sektorn kan inte definieras utifrån tillgänglig data.
En högt räknad uppskattning är att anta att hela förädlingsvärdet av avloppsrening
(Svensk näringslivsindelning 2007 kod 37) kan räknas som en miljöskyddskostnad.
Förädlingsvärdet uppgår till 1,8 miljarder kronor, (SCB, 2013b).

6.5. Ekosystemtjänster beskriver värdet av vatten
Ekosystemtjänster är de varor, tjänster och processer som naturen erbjuder
människan. Fisken vi fångar är en ekosystemtjänst lika väl som nedbrytningen av
miljögifter i havsbottnarnas sediment, rent vatten att simma i eller vågenergin. Trots
att många ekosystemtjänster är långt ifrån outtömliga, tas de ofta för givna.
Grön infrastruktur, där naturliga processer återskapas i städer för att exempelvis
hantera dagvattenavrinning, är en viktig ekosystemtjänst. Detta för att minska risker
med översvämningar och bidra till en grönare stad samt minskad miljöpåverkan.
Från vattenekosystem kommer tjänster som dricksvatten och resurs för livsmedelsproduktion och industri. Vattenmiljöer har även stora värden för turism, kultur och
rekreation samt är livsmiljö för många organismer. Om våra vatten når god status
innebär det samtidigt att fler värden, kopplade till biodiversitet och naturvård,
skapas vilket är en förutsättning för att ge oss en rad viktiga ekosystemtjänster.
Ekosystemtjänster från vatten har till exempel värderats inom projektet
BalticSTERN, (2013). I projektet har ett friskare Östersjön, med minskad påverkan
från övergödning, värderats till 7,5 miljarder kronor per år (1 000 kronor per år
per vuxen invånare). Denna kostnad kan jämföras med kostnaden för det svenska
åtagandet i Baltic Sea Action Plan (Helcom, 2007), där målet är att Östersjön ska
återfå livsmiljöer som fanns 1950, som ligger på strax under tre miljarder kronor per
år (400 kronor per år per vuxen invånare).
Totalförsvarets forskningsinstitut har undersökt hur kommun och näringsliv
påverkades efter utbrottet av den vattenburna smittan Cryptosporidium i Östersund
2010. Det otjänliga vattnet bedöms att ha orsakat sammanlagt 27 000 sjukdomsfall
– 114 –

V attnets

värde och vattenanvändning

(cirka hälften av Östersunds kommuninvånare) och lett till att det tog tre månader
tills att dricksvattnet kunde anses rent. Samhällskostnaderna för utbrottet
uppskattas till 220 miljoner kronor (FOI, 2011).
En studie av det samhällsekonomiska värdet av ekosystemtjänsten rent vatten för
Mälaren och Vombsjön gav årliga nyttovärden på 127 miljarder kronor respektive 1,6
miljarder kronor (Svenskt vatten, 2014b).

6.6. Värdet av vattenkvalitetsförbättringar i
övergödningspåverkade vatten
Enveco Miljöekonomi AB har på uppdrag av vattenmyndigheterna analyserat hur
mycket det kan anses vara värt att förbättra vatten som är övergödningspåverkade.
Syftet med studien är att ta fram underlag för diskussioner om undantag (till
exempel lägre satta miljökvalitetsnormer) utifrån bedömningen av vad som kan
utgöra orimliga kostnader, för samhällsekonomisk konsekvensanalys och kostnadsnyttoanalyser kopplade till åtgärdsprogrammet, samt för prioritering av åtgärder.
Studien redovisas mer ingående i den samhällsekonomiska konsekvensanalysen för
åtgärder mot övergödning.
I studien BalticSTERN (2013) är värderingen av betalningsviljan för ett friskare
Östersjön (1 000 kronor per år per vuxen invånare) högre än den betalningsvilja
på cirka 550 kronor som har kommit fram i denna värdeöverföringsstudie. Även
värderingstudier från Himmerfjärden på ostkusten och 8-fjordar-området på
västkusten visar betydligt högre betalningsvilja (nästan 4 000 kronor per hushåll
och år) för en höjning av vattenkvaliteten. De stora skillnaderna kan framförallt
förklaras med att i dessa studier ingår betalningsviljan för turism och att det gäller
välanvända rekreationsmiljöer i anslutning till Göteborg och Stockholm.

– 115 –

M iljökvalitetsnormer

för vatten

7. Miljökvalitetsnormer för vatten
7.1. Vad är en miljökvalitetsnorm?
Statusklassificeringen beskriver den befintliga vattenkvaliteten i en vattenförekomst. Miljökvalitetsnormen beskriver den vattenkvalitet som ska uppnås
och vid vilken tidpunkt. Normen anger hur miljön bör vara för att ekologiska
och kemiska funktioner i vattenmiljön ska uppnås. Skillnaden mellan status och
miljökvalitetsnorm definierar det åtgärdsbehov som finns och ger underlaget till
vattenförvaltningens åtgärdsprogram. Miljökvalitetsnormer är rättsligt styrande för
myndigheter och kommuner i olika sammanhang, se mer om det nedan.
Statusklassning

Åtgärdsbehov

Miljökvalitetsnorm

Nuläge

Vad behöver göras?

Målet: Vilken status, när?

M20K16N

ÅP

2 0 16

Figur 2.6. Skillnaden mellan status och miljökvalitetsnorm definierar det åtgärdsbehov som finns
och ger underlaget till vattenförvaltningens åtgärdsprogram.

Huvudregeln är att alla vattenförekomster skulle ha uppnått minst god yt- eller
grundvattenstatus eller god ekologisk potential senast den 22 december 2015 och att
statusen inte får försämras, det så kallade försämringsförbudet. Om status var sämre
än god 2015 kan årtalet för när normen ska följas flyttas fram eller ett mindre strängt
krav tillämpas med hjälp av undantag. Försämringsförbudet gäller i förhållande till
den senaste statusbedömningen en viss vattenförekomst har, och är inte kopplat till
den status som miljökvalitetsnormen fastställts utifrån. Det är alltså den senaste och
mest aktuella statusbedömningen som ska användas som utgångspunkt för bedömningen. En miljökvalitetsnorm ger inte någon rätt att förorena eller störa upp till den
angivna nivån. Övrigt vatten, som inte klarar storlekskriterierna för att utgöra vattenförekomster, omfattas inte formellt av beslutade miljökvalitetsnormer. Påverkan
på sådana vatten får dock inte riskera att försämra eller motverka nödvändiga
förbättringar i statusen för anslutande vattenförekomster. Det ska också betonas att
övriga vatten inte på något sätt är mindre skyddsvärda än vattenförekomster, utan de
ska också ingå i myndigheternas miljömål och åtgärdsarbete och omfattas av samma
grundläggande skydd enligt hänsynsreglerna och hushållningsbestämmelserna i 2-4
kap. miljöbalken.
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Olika typer av miljökvalitetsnormer
I miljöbalken definieras olika typer av miljökvalitetsnormer (5 kap. 2 § första stycket
punkterna 1-4 miljöbalken):
•

gränsvärdesnormer,

•

målsättningsnormer,

•

indikativa normer och

•

andra normer som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

Rättsverkan av de olika normerna beror på om de är gränsvärdesnormer eller så
kallade andra normer. Med andra normer menas målsättnings-, indikativa och andra
normer som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen. Det går att ställa
långtgående krav vid en avvägning enligt miljöbalken om det behövs för att följa
en gränsvärdesnorm (2 kap. 7 § andra och tredje styckena miljöbalken). För andra
normer gäller att kraven enligt de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken
ska följas, såvida det inte är orimligt (2 kap. 7 § första stycket miljöbalken). Enligt
gällande lagtext är miljökvalitetsnormer för kemisk ytvattenstatus och vissa normer
för fisk- och musselvatten gränsvärdesnormer (4 kap. 8 b § vattenförvaltningsförordningen och 2 § samt bilaga 1 och 2 till förordningen om miljökvalitetsnormer
för fisk- och musselvatten).
Övriga miljökvalitetsnormer för vatten ska enligt lagstiftaren betraktas som andra
normer (prop. 2009/10:184), även om det inte står direkt i lagstiftningen att det är så.
Det uttalandet har hittills tolkats som att miljökvalitetsnormer för ekologisk status
och potential, kemisk grundvattenstatus och kvantitativ status inte ska ses som
gränsvärdesnormer, utan som andra normer som ska följas så långt som det inte är
orimligt i det enskilda fallet. Den tolkningen är osäker i dagsläget, på grund av en
dom från EU-domstolen den 1 juli 2015 som rör bland annat frågan om hur miljömålen i ramdirektivet för vatten (det vill säga miljökvalitetsnormer för vatten) ska
tolkas (se nedan).

7.2. EU-dom påverkar tillämpningen av miljökvalitetsnormerna
Det har tidigare inte varit tydligt vad försämringsförbudet innebär, om det gäller
den övergripande statusen eller om det gäller på kvalitetsfaktor- eller till och med
parameternivå. En dom från EU-domstolen (EU-domstolens dom den 1 juli 2015 i
mål nr C-461/13) har dock klargjort rättsläget, genom att EU-domstolen slog fast
att en försämring av status föreligger så snart status hos en av kvalitetsfaktorerna
bedöms bli försämrad med en klass även om status som helhet inte försämras. Om
kvalitetsfaktorn redan befinner sig i den lägsta klassen, ska varje försämring av
denna kvalitetsfaktor anses innebära en försämring. Försämringsförbudet gäller
alltså för statusen hos varje kvalitetsfaktor, oberoende av om det påverkar den
sammanvägda statusen för vattnet eller inte.
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Figur 2.7. Om en kvalitetsfaktor försämras med en klass innebär det en försämring även om den
sammanvägda statusen som helhet inte försämras.

I domen slog EU-domstolen också fast att miljömålen enligt ramdirektivet för
vatten, som införts i Sverige som miljökvalitetsnormer för vatten, ska betraktas
som bindande normer i enskilda prövningsärenden. EU-domstolen konstaterade
att medlemsländerna är skyldiga att inte lämna tillstånd till verksamheter som kan
orsaka försämring av en ytvattenförekomsts status eller äventyrar uppnåendet av
god status, om det inte kan tillämpas undantag för den aktuella vattenförekomsten.
Direktivet innehåller alltså inte bara principiella skyldigheter för medlemsstaterna,
utan ska också få ett genomslag vid prövning av enskilda verksamheter.

7.3. Myndigheter och kommuner ser till att normerna följs
Den svenska juridiska konstruktionen för miljökvalitetsnormerna innebär att
normerna inte har någon direkt styrning för en verksamhetsutövare eller för den
enskilde utan de har en indirekt effekt. Normerna får effekt först efter att de har
omvandlas till någon form av krav eller styrmedel från en myndighet eller kommun.
Det är alltså myndigheter och kommuner som i sitt arbete ansvarar för att miljökvalitetsnormer följs (5 kap. 3 § miljöbalken). Dessa ska beakta normerna och inom
sina ansvarsområden se till att normerna följs genom att ställa de krav som behövs,
både i enskilda fall och vid utformande av generella styrmedel.

7.4. Framsteg eller bakslag för uppfyllandet av
miljökvalitetsnormerna i föregående cykel?
Under våren 2014 gjorde länsstyrelserna en översyn av normer och undantag
utifrån statusklassificeringen 2013 samt av de åtgärder som krävs för att normer
och undantag ska kunna nås. Då det inte fanns någon nationell vägledning för
hur undantag skulle fastställas sammanställde vattenmyndigheterna gemensamt
metodik och principiella ställningstaganden i en hjälpreda som vattenmyndigheterna
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tagit fram och som finns tillgänglig i VISS (4 -Hjälpreda för miljökvalitetsnormer
och undantag, version 5, 2016) som stöd för länsstyrelsernas arbete. Hjälpredan
baserades dels på erfarenheter från arbetet med normsättningen 2009, dels den
EU-gemensamma vägledningen (Europeiska kommissionen, 2009a) och dels
Naturvårdsverkets remissversion av vägledning från 2008 (NV, 2008). Dessutom
beaktades de rekommendationer EU-kommissionen lämnade till Sverige (WRc,
2015) inför arbetet med undantag i den kommande förvaltningscykeln. Under
arbetet med hjälpredan fick vattenmyndigheterna löpande vägledning från HaV i
principiella frågor.

Ny Vägledning för undantag
I december 2014 beslutade HaV om en ny vägledning för tidsfrister och mindre
stränga krav (HaV, 2014a). Vattenmyndigheterna hade då redan startat sitt samråd.
För att vattenmyndigheterna i så stor utsträckning som möjligt skulle följa den nya
vägledningen samverkade myndigheterna under framtagandet av vägledningen.

Samråd och prövning av regeringen
Utifrån samrådssynpunkter har det gjorts förändringar av föreslagna normer och
undantag för vattenförekomster som är påverkade av övergödning och som bedöms
vara orimligt kostsamma att åtgärda i syfte att uppnå god status till 2021 med
utgångspunkt från en samhällsekonomisk kostnad-nyttoanalys. Vidare har justeringar gjorts där ny och bättre information motiverat ändringar.
Utifrån regeringens prövning av åtgärdsprogrammet har det dessutom gjorts
ytterligare justeringar för de vattenförekomster som omfattas av miljöproblemen
övergödning och främmande arter samt åtgärden ekologiskt funktionella kantzoner.

Förändringar av normer sedan föregående förvaltningscykel i Botten
havets vattendistrikt
I diagrammen nedan visas andelen vattenförekomster i varje distrikt som har
normen satt till 2015, 2021 eller 2027 i den kommande förvaltningscykeln jämfört
med den första cykeln. Normer med målår efter 2015 visar andelen vattenförekomster där undantag tillämpas.
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Diagram 2.15. Andel vattenförekomster i procent med normerna god status eller potential
till 2015, 2021 eller 2027 i Bottenhavets vattendistrikt. Underlag till uppgifterna är hämtade
från VISS 2016-12-16, där data för Sveriges alla vattenförekomster finns samlat, www.viss.
lansstyrelsen.se

Diagrammen visar att antalet undantag ökar för Bottenhavets vattendistrikt med
nästan 20 procent. Framför allt har andelen undantag med tidsfrist till 2027 ökat
sedan den förra förvaltningscykeln. Anledningarna till ökningen är flera. Dels
beror det på att ny information via mätningar och undersökningar tillkommit och
att statusklassificeringen bygger på mer data. Vidare har nya bedömningsgrunder
införts för fysisk påverkan. Ny information och nya bedömningsgrunder har många
gånger resulterat i sänkt status för vattenförekomsterna jämfört med tidigare, vilket
innebär att undantag behöver tillämpas då god status inte förväntas uppnås till
2015. Ökningen av antalet undantag ska alltså inte tolkas som att vattenkvaliteten
generellt sett har försämrats, utan beror istället på att vi idag har en mer riktig bild
av statusen i våra vatten.

Miljökvalitetsnormer i siffror för Bottenhavets vattendistrikt
I tabellerna 2.28, 2.29 och 2.30 finns sammanställningar av miljökvalitetsnormer
för grund- och ytvatten inom Bottenhavets vattendistrikt. I tabellerna redovisas
även de miljökvalitetsnormer som fastställdes föregående förvaltningscykel. För
mer information om de miljökvalitetsnormer som har beslutats för respektive
vattenförekomst hänvisas till VISS där även statistik och kartor över normer och
undantag för samtliga vattenförekomster i vattendistriktet finns tillgängliga på
www.viss.lansstyrelsen.se.
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Tabell 2.28. Miljökvalitetsnormer för Bottenhavets vattendistrikts
grundvattenförekomster förvaltningscykel 2016-2021 respektive 2009-2015.
Uppgifterna är hämtade från VISS 2016-12-06, www.viss.lansstyrelsen.se.
Miljökvalitetsnormer för grundvatten

Förvaltningscykel Förvaltningscykel
2016-2021
2009-2015

Totalt antal grundvattenförekomster

832

781

Grundvattenförekomster med god kvantitativ status 2015

832

781

Grundvattenförekomster med god kvantitativ status 2021

0

0

832

769

4

-

God kemisk status med tidsfrist till 2021 för ett eller flera ämnen

10

12

God kemisk status med tidsfrist till 2027 för ett eller flera ämnen

10

0

God kemisk status 2015 med mindre strängt krav för sulfat

1

0

Kvantitativ grundvattenstatus

Kemisk grundvattenstatus
God kemisk status
Grundvattenförekomster med uppåtgående trend

I vattendistriktet finns 20 grundvattenförekomster med otillfredsställande kemisk
status varav hälften av dessa har fått miljökvalitetsnorm med undantag tidsfrist 2021
och andra hälften har fått undantag med tidsfrist 2027. Antalet förekomster med
otillfredsställande kemisk status har nästan fördubblats sedan föregående cykel och
en fördelning av när god status kan uppnås har gjorts mellan 2021 och 2027 utifrån
kunskap om påverkanskällor inklusive möjliga åtgärder.
Vattenförekomster med stigande halter av något förorenande ämne får numera
en norm för att bryta trenden innan halten orsakar otillfredsställande status. I
Bottenhavets vattendistrikt har 4 vattenföreförekomster normer för uppåtgående
trend. I föregående cykel användes inte denna typ av norm då underlag i form av
data saknades.

– 121 –

M iljökvalitetsnormer

för vatten

Tabell 2.29 Miljökvalitetsnormer för Bottenhavets vattendistrikts ytvattenförekomster
förvaltningscykel 2009-2015 respektive 2016-2021 Uppgifterna är hämtade från VISS
2016-12-06, www.viss.lansstyrelsen.se.
Miljökvalitetsnormer för
ytvatten

Förvaltningscykel 2016-2021
Sjöar

Totalt antal vattenförekomster

Totalt i förvaltningscykel
Kustvatten 2016-2021

Vattendrag

Totalt i förvaltningscykel
2009-2015

3731

6942

85

10758

11166

Hög ekologisk status

401

475

7

883

473

God ekologisk status

1210

1554

30

2794

5629

God ekologisk status 2021

1592

3711

4

5307

4793

God ekologisk status 2027

355

944

41

1340

0

Måttlig ekologisk status
2027

2

4

3

9

0

God ekologisk potential

0

0

0

0

5

God ekologisk potential
med tidsfrist till 2021*

0

0

0

0

266

God ekologisk potential
med tidsfrist till 2027*

171

254

0

425

0

God kemisk status (exklusive kvicksilver och PBDE)

3691

6912

65

10668

11112**

God kemisk status (exklusive kvicksilver och PBDE)
med tidsfrist till 2021 för
ett eller flera ämnen

30

19

0

49

54

God kemisk status (exklusive kvicksilver och PBDE)
med tidsfrist till 2027 för
ett eller flera ämnen

10

11

20

41

0

God kemisk status (exklusive kvicksilver och PBDE)
med mindre strängt krav
för ett eller flera ämnen

2

2

0

4

0

3731 (Hg)
6940 (Hg)
3732 ( PBDE ) 6942 ( PDBE )

85

10755 (Hg)
10758 ( PBDE )

11166 (Hg)

Ekologisk ytvattenstatus/potential

Kemisk ytvattenstatus

God kemisk status med
mindre strängt krav för
kvicksilver*** och PBDE

* Dessa normer berör kraftigt modifierade vattenförekomster avseende vattenkraft.
Normsättningen för dessa vattenförekomster kan sägas utgå från en avvägning mellan
miljönyttan av nödvändiga förbättringsåtgärder och samhällsnyttan av vattenkraften. Att ta
fram denna typ av normer är en komplicerad process som inte är klar. Vattenmyndigheterna
kommer att ta fram åtgärdsplaner för avrinningsområden med kraftigt modifierade
vattenförekomster med avseende på vattenkraft. Åtgärdsplanerna kommer ligga till grund för
beslut om uppdaterade miljökvalitetsnormer som ska fattas i december 2018.
**Endast kvicksilver
***Det finns två vattendrag och en sjö i Bottenhavets vattendistrikt där det finns mätdata som
visar på god kemisk status för kvicksilver.
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Antalet vattenförekomster med miljökvalitetsnormen hög ekologisk status har ökat
i jämförelse med föregående cykel 2009-2015. Dock har antalet vattenförekomster
med miljökvalitetsnormen god ekologisk status minskat. Orsaken är i de flesta fall
att statusen har reviderats utifrån ett bättre kunskapsunderlag i form av mätningar,
undersökningar och nya bedömningsgrunder främst för fysisk påverkan.
Antalet vattenförekomster som ska uppnå god ekologisk och kemisk status senare
än 2015 har ökat med drygt 2 000 förekomster i jämförelse med föregående cykel.
Nya bedömningsgrunder för fysisk påverkan har bidragit till denna ökning. En
stor förskjutning av undantag med tidsfrist för normerna har även skett till vattenförvaltningens sista cykel 2021-2027. En fördelning av genomförandet för åtgärder
mot övergödning och fysisk påverkan har gjorts utifrån redovisade principer senare
i kapitlet. Det har också skett en fördelning mellan 2021 och 2027 för miljökvalitetsnormerna för kemisk status. Grunden har varit kunskap om påverkanskällor
inklusive möjliga åtgärder.
Vattenförekomster med normen god ekologisk potential har minskat då hamnar
har klassats om till naturliga vatten utifrån vägledning från HaV. Undantaget
mindre strängt krav för de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna tillämpas istället
för de hamnar som tidigare varit klassade som kraftigt modifierade. För kraftigt
modifierade vatten som beror på vattenkraft, vilket är betydligt fler än i förra
förvaltningscykeln, har det generellt beslutats om undantag i form av tidsfrist till
2027 med att uppnå god ekologisk potential.
Tabell 2.30. Antalet vattenförekomster med undantag per miljöproblem Uppgifterna är
hämtade från VISS 206-12-06, www.viss.lansstyrelsen.se.
Förvaltningscykel
2016-2021
Miljöproblem

Tidsfrist
2021

Tidsfrist
2027

Förvaltningscykel
2009-2015

Mindre
strängt
krav

Tidsfrist
2021

Tidsfrist
2027

Mindre
strängt
krav

Förändrade
grundvattennivåer
Miljögifter i grundvatten
Övergödning

152

166

Morfologiska förändringar

1453

1481

Kontinuitet

4178

272

2234

Flödesförändringar

2120

361

715

Försurning

1442

120

0

15

0

98

Särskilda förorenande
ämnen (SFÄ)*

244

162

8

0

0

Prioriterade ämnen i ytvatten exklusive kvicksilver
och PBDE*

102

73

6

69

0

Främmande arter

* Det kan finnas flera undantag per vattenförekomst.
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Antalet tidsfrister är flest för fysisk påverkan (morfologiska förändringar, konnektivitet och flödesförändringar). En fördelning av åtgärdstakt har gjorts för miljöproblemen med en fördelning av tidsfrister mellan 2021 och 2027 enligt metodik
som redovisas under avsnittet Principer för tillämpning av normer och undantag
(se avsnitt längre ned). Under förra förvaltningscykeln tillämpades inte SFÄ i
statusklassningen och därför finns heller inga tidsfrister för detta. Undantag för
försurning och främmande arter tillämpades inte förra cykeln på grund av brister i
kunskapsunderlag.

Föreskrift om kvalitetskrav för vattenförekomster
Miljökvalitetsnormer för Bottenhavets vattendistrikt redovisas i Länsstyrelsen
Västernorrlands län (Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt)
föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i distriktet. I föreskrifternas
bilaga, liksom för respektive vattenförekomst i VISS, anges de miljökvalitetsnormer,
eventuella undantag och andra bestämmelser som beslutats för respektive vattenförekomst. I VISS framgår vilket miljöproblem som ligger till grund för respektive
undantag per vattenförekomst.

7.5. Lagstiftning och föreskrifter som styr hur
miljökvalitetsnormerna fastställs
Statusklassningen och fastställande av miljökvalitetsnormer regleras i 5 kap. miljöbalken, 3 och 4 kap. VFF samt i föreskrifter från SGU (SGU-FS 2013:2) och HaV
(HVMFS 2013:19).

Miljökvalitetsnormer för grundvatten
Enligt SGU:s föreskrifter ska miljökvalitetsnormer fastställas för grundvattenförekomster som riskerar att inte uppnå god status. För att säkerställa att försämringsförbudet upprätthålls, har Vattenmyndigheten fastställt normerna ”god kemisk
grundvattenstatus” och ”god kvantitativ status” för samtliga grundvattenförekomster.
Vattenförekomster med kemiska parametrar som idag har otillfredsställande status har
fått undantag i form av en tidsfrist till 2021 eller 2027 för att uppnå god kemisk grundvattenstatus eller ett mindre strängt krav.
Kemisk status
God

Otillfredsställande,
Uppnår ej god
Enskilda parametrar

Miljökvalitetsnorm
God status

Mindre stränga krav

Undantag

Figur 2.8: Hur normer sätts för kemisk grundvattenstatus.
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För kemisk grundvattenstatus ska miljökvalitetsnormen fastställas så att artikel
4b i ramdirektivet för vatten uppfylls. Vattenmyndigheten har för detta ändamål
fastställt riktvärde för parametrar i enlighet med SGU:s förslag (bilaga 2 och 4 i
föreskrifterna om kvalitetskrav för vattenförekomster i respektive distrikt). För
parametrar med uppåtgående trend, och där halten riskerar att överstiga riktvärdet,
har normen ”uppåtgående trend” fastställts. Syftet är att bryta trenden innan
otillfredsställande status uppstår. Utgångsvärde för att vända trend har fastställts av
Vattenmyndigheten i enlighet med SGU:s föreskrifter.
För kvantitativ status ska en norm fastställas som i huvudsak innebär att det
ska råda balans mellan nybildning och uttag av grundvatten. Detta för att säkra
tillräckliga grundvattenmängder samt för att förhindra inträngning av förorenande
ämnen.

Miljökvalitetsnormer för ytvatten
Utgångspunkten för normsättningen är vilken ekologisk status eller potential
respektive kemisk ytvattenstatus en vattenförekomst har.
För en vattenförekomst som har hög respektive god ekologisk status, ska miljökvalitetsnormen fastställas till hög respektive god ekologisk status. Om vattenförekomstens status har klassificerats som måttlig, otillfredsställande eller dålig
ekologisk status kan undantag i form av tidsfrister eller mindre strängt krav
tillämpas. För mindre strängt krav ska det anges i motiveringstexten vilken
påverkanskälla samt kvalitetsfaktor som undantas från att nå god status men för
övriga kvalitetsfaktorer ska god status uppnås.
Miljökvalitetsnorm

Ekologisk status

Hög status

Hög
God

God status

Måttlig
Otillfredsställande

God status 2021

God status 2027

Mindre stränga krav
Undantag

Dålig

Figur 2.9. Hur normer sätts för ekologisk ytvattenstatus.

För kemisk ytvattenstatus ska miljökvalitetsnormen fastställas till god kemisk status,
oavsett om det finns ämnen som överskrider gränsvärdena eller inte. Undantag
tillämpas sedan per ämne.
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Miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade och konstgjorda vatten
För kraftigt modifierade vatten och konstgjorda vatten tillämpas inte samma krav
på ekologisk status som för naturliga ytvattenförekomster. De ska i stället uppnå
god ekologisk potential som kan sägas vara en parallell miljökvalitetsnorm till god
ekologisk status, men som innebär en anpassning av normen till den påverkan som
finns från den verksamhet som har motiverat att vattenförekomsten pekas ut som
kraftigt modifierad eller konstgjord.

Fastställandet av god ekologisk potential
Maximal ekologisk potential (MaxEP) utgör referenstillståndet för kraftigt
modifierade vatten. MaxEP innebär det ekologiska tillstånd som skulle råda om alla
rimliga förbättringsåtgärder, som syftar till att åtgärda påverkan på hydromorfologin,
skulle vidtas. Med rimliga åtgärder avses alla åtgärder som är praktiskt genomförbara
och som inte ger en betydande negativ påverkan på verksamheten eller miljön i stort i
ett nationellt perspektiv.
God ekologisk potential (GEP) skiljer sig från maximal ekologisk potential genom
att endast de åtgärder som ger en betydande ekologisk nytta behöver genomföras.
GEP motsvarar då det ekologiska tillstånd som kan uppnås när alla rimliga åtgärder
genomförts. Vid sämre än god potential tillämpas undantag på samma sätt som för
ekologisk status.

Ekologisk potential är inget undantag
Det är viktigt att komma ihåg att miljökvalitetsnormen god ekologisk potential inte
utgör ett undantag, utan bara är en variant av normen god ekologisk status som har
anpassats till att vattenförekomsten är kraftigt modifierad eller konstgjord. Alla de
åtgärder som krävs för att nå god ekologisk potential behöver alltså genomföras,
och anpassningen av normen gäller bara de hydromorfologiska och biologiska
kvalitetsfaktorer som direkt påverkas av den aktuella verksamheten. För alla övriga
kvalitetsfaktorer, exempelvis näringsämnen och miljögifter, gäller samma krav som
för naturliga vatten.
Det är också viktigt att påpeka att miljökvalitetsnormen god ekologisk potential
fastställs utifrån den påverkan på vattenförekomsten som finns när miljökvalitetsnormen fastställs. Om det sedan sker förändringar av den aktuella verksamheten
som kan försämra tillståndet i vattenförekomsten ytterligare, gäller försämringsförbudet precis som för naturliga vattenförekomster, även för de hydromorfologiska
och biologiska kvalitetsfaktorerna.

Miljökvalitetsnormer för skyddade områden enligt annan EU-lagstiftning
Den EU-lagstiftning som definierar och berör så kallade skyddade områden
beskrivs i del 2 kapitel 5. De normer som fastställs för dessa områden ska i första
hand uppfylla de eventuella kvalitetskrav som följer av direktivet för det skyddade
området och dess implementering i Sverige. Därefter, i den mån det inte motverkar
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dessa krav, ska de uppfylla de krav som följer av VFF. Undantag enligt VFF får
inte tillämpas på ett sätt så att skyddet för det aktuella området inte kan uppnås.
Hanteringen av normer och undantag för dessa områden beskrivs nedan.

Dricksvatten
Direktivet om dricksvatten är infört i Sverige genom Livsmedelsverkets föreskrifter
om dricksvatten (SLVFS 2001:30). Föreskriften anger vilka kvalitetskrav som gäller
för utgående dricksvatten till konsument men inga kvalitetskrav finns avseende
vattenkvaliteten i råvatten från vattenförekomster vilket innebär att normen sätt
utifrån kraven enligt VFF.
Fisk- och musselvatten
Direktiven om kvalitetskrav för skaldjurs- och fiskvatten har upphört att gälla.
Samma skyddsnivå som i de upphävda direktiven ska säkerställas genom tillämpning
av VFF. Särskilda miljökvalitetsnormer finns i förordningen om miljökvalitetsnormer
för fisk- och musselvatten (2001:554). De miljökvalitetsnormerna gäller parallellt
med de miljökvalitetsnormer som Vattenmyndigheten fastställer enligt VFF.
Badvatten
Direktivet om badvatten har genomförts i Sverige genom bestämmelser i badvattenförordningen (2008:218) och HaVs föreskrifter och allmänna råd om badvatten
(HVMFS 2012:14). Enligt direktivet och de svenska bestämmelserna ska badvatten
uppnå minst tillfredsställande badvattenkvalitet senast vid slutet av 2015 års
badsäsong. I VFF anges att Vattenmyndigheten ska fastställa kvalitetskrav som leder
till att alla badvatten i distriktet uppnår det ovan nämnda kravet enligt badvattenbestämmelserna. Vattenmyndigheten ska dessutom fastställa kvalitetskrav som
leder till att andelen badvatten som har bra eller utmärkt badvattenkvalitet ökar.
Vattenmyndigheten har valt att fastställa kvalitetskrav för badvatten som innebär att
minst tillfredsställande badvattenkvalitet uppnås, och att alla badvatten som har bra
eller utmärkt badvattenkvalitet behåller denna kvalitet.
Nitrat och avloppsvatten
Direktiven om nitrat och avloppsvatten och de bestämmelser som genomför dessa
direktiv i Sverige innehåller inga kvalitetskrav som går utöver kraven enligt VFF.
Natura 2000-områden
Fågeldirektivet samt art- och habitatdirektivet har genomförts som bestämmelser
om områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken. Målet för dessa utpekade områden,
Natura 2000-områden, är att samtliga förekommande naturtyper och arter ska nå
en så kallad gynnsam bevarandestatus på en biogeografisk nivå. I varje utpekat
Natura 2000-område är detta dock inte möjligt att ha som målsättning eftersom
nödvändiga ekologiska förutsättningar inte alltid kan erhållas i ett mindre
område utan är beroende av situationen i ett större landskapsavsnitt. Därför har
begreppet ”gynnsamt tillstånd” införts som istället är målet för det enskilda
Natura 2000-området. Gynnsamt tillstånd i de olika Natura 2000-områdena bidrar
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gemensamt till att gynnsam bevarandestatus uppnås på den biogeografiska nivån.
Beskrivningen av ”gynnsamt tillstånd” blir ett kompletterande kvalitetskrav för de
vattenförekomster som sammanfaller med utpekade Natura 2000-områden.

Övriga skyddade områden enligt svensk lagstiftning
Det kan även nämnas att det finns områden som har skydd i Sverige men som inte
omfattas av skydd i något EU-direktiv. Det gäller exempelvis strandskyddsområden, vattenskyddsområden, naturreservat och miljöskyddsområden med flera.
Vattenmyndigheten fastställer inga särskilda krav eller miljökvalitetsnormer för
sådana områden, utan vatten inom de områdena hanteras på samma sätt som
andra vattenförekomster enligt VFF. För dem gäller de krav och bestämmelser som
följer dels av de allmänna miljökvalitetsnormerna för vatten, dels av de särskilda
föreskrifter och andra bestämmelser som gäller för varje område eller typ av skydd.

7.6. Hur kan undantag tillämpas?
När statusklassningen visar att det finns vattenförekomster som inte har uppnått
god status eller god potential 2015 kan undantag tillämpas. Beslut om undantag sker
med stöd av 4 kap. 9-11 §§ VFF. Varje beslut om undantag ska tydligt motiveras.
Det finns möjlighet att tillämpa tre olika typer av undantag:
•

Tidsfrister för när normen senast ska följas (9 §)

•

Mindre stränga krav än god status eller god potential (10 §)

•

Undantag för nya, samhällsviktiga verksamheter som under vissa förutsättningar får leda till att god status eller potential inte uppnås eller att den
nuvarande statusen eller potentialen försämras (11 §)

I förra förvaltningscykeln tillämpades endast undantag i form av tidsfrister och
mindre stränga krav och även i denna cykel tillämpas endast dessa undantag.
Förutsättningarna för att tillämpa undantagen på grund av nya, samhällsviktiga
verksamheter är ännu inte förtydligade vare sig på EU-nivå eller nationellt. Den
typen av undantag kan inte heller tillämpas på en generell eller övergripande nivå
utan förutsätter en bedömning av den enskilda verksamheten och förutsättningarna
i varje fall. Det har hittills inte framkommit konkret behov av om tillämpning
av sådana undantag. Vattenmyndigheten har därför inte tillämpat denna typ av
undantag ännu. Det finns ett behov av att utveckla juridik och metodik för hantering
av nya, samhällsviktiga verksamheter under nästa cykel eftersom det sannolikt
kommer att krävas för att hantera exempelvis kommande stora infrastrukturprojekt,
gruvverksamheter och andra typer av ingripande projekt och verksamheter. Det är
inte heller tydligt hur detta ska tillämpas i förhållande till övriga bestämmelser i
miljöbalken.
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I bestämmelserna om undantag anges vilka förutsättningar som gäller för att besluta
om undantag. Det finns tre huvudsakliga skäl:
•

Tekniskt omöjligt, vilket exempelvis kan innebära att:
– det har saknats teknik för att genomföra åtgärder så att god status skulle
kunna nås till 2015,
– det har varit tekniskt omöjligt att genomföra de åtgärder som behövs
för att god status ska kunna nås (teknik saknas eller det är praktiskt
ogenomförbart),
– nödvändiga åtgärder har varit så tidskrävande att de inte hinner genomföras eller få avsedd effekt till 2015,
– det har funnits bristande kunskap om problem, påverkan eller åtgärder,
vilket gör att det inte gått att genomföra åtgärder i tid för att nå god
status till 2015, eller
– det har funnits administrativa hinder för att genomdriva åtgärder i
tid för att nå god status 2015, till exempel på grund av tidskrävande
tillståndsprövningar.

•

Orimliga kostnader, vilket inneburit något av följande (de tre första
punkterna har bara kunnat ligga till grund för tidsfrist och inte för mindre
strängt krav):
– otillräcklig administrativ kapacitet hos myndigheter att genomdriva
åtgärder i tid för att nå god status till 2015,
– otillräcklig offentlig finansiering av fysiska åtgärder som ska bekostas av
det offentliga,
– otillräcklig lagstiftning för att kunna genomföra åtgärder, eller
– åtgärderna har bedömts ekonomiskt orimliga att genomföra utifrån en
samhällsekonomisk analys av kostnader och nytta.

•

Naturliga förhållanden, som främst används som skäl för undantag i form av
en tidsfrist i de fall då det på grund av naturens återhämtningsförmåga eller
långsam effekt av en genomförd eller planerad åtgärd inte har gått att uppnå
god status till 2015, men till en senare tidpunkt. Naturliga förhållanden kan i
vissa fall ligga till grund för beslut om en längre tidsfrist än till 2027.

Undantag
Tidsfrist till
2021 eller 2027

Mindre stränga krav

Nya samhällsviktiga
verksamheter

Skäl för undantag
Tekniskt omöjligt

Tekniskt omöjligt

Tekniskt omöjligt

Orimliga kostnader

Orimliga kostnader

Orimliga kostnader

Naturliga förhållanden

Allmänt intresse

Figur 2.10: Hur undantag har tillämpats och skälen för undantagen.
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Vidare finns det i 4 kap. 12 § VFF en bestämmelse för hur tillfällig försämring av
den nuvarande statusen på grund av exceptionella naturliga orsaker eller olyckor
ska hanteras. Om det sker en sådan tillfällig försämring så utgör det inget brott mot
direktivet om försämringen beror på en olyckshändelse eller naturliga exceptionella
händelser som inte rimligen hade kunnat förutses. Utgångspunkten är dock att
vattenförekomsten ska återställas till den kvalitén den hade innan försämringen
inträffade. Det är alltså inte fråga om något undantag som Vattenmyndigheten eller
någon annan myndighet beslutar om.

Principer för tillämpning av normer och undantag
För att normsättningen och tillämpningen av normer och undantag ska bli enhetlig
över distrikts- och länsgränser har ställningstaganden kring principer gjorts av
vattenmyndigheterna gemensamt. Principerna redovisas nedan i en kortfattad form
och mer information finns i vattenmyndigheternas hjälpreda (4 - Hjälpreda för
miljökvalitetsnormer och undantag, version 5, 2016)

Tidsfrister
Tidsfrist beslutas för vattenförekomster som har sämre än god status. Undantag med
tidsfrist innebär att god status ska uppnås, men vid en senare tidpunkt än 2015. Det
kan finnas olika skäl till detta, såsom att det är tekniskt omöjligt, innebär orimliga
kostnader eller på grund av naturliga förhållanden. En framflyttad tidpunkt för att
uppnå god status innebär inte att man kan vänta med att vidta åtgärder. Det betyder
generellt inte heller att tidsfristen ska ses som någon prioriteringsordning för
åtgärder. Det finns inte något som hindrar att normen uppnås tidigare än beslutat
årtal för tidsfristen.
Undantag för kemisk yt- och grundvattenstatus gäller för de ämnen som anges
särskilt i normen. För övriga ämnen gäller det grundläggande kravet på att behålla
god kemisk status. För ekologisk status, ekologisk potential och kvantitativ status
gäller miljökvalitetsnormen och därmed också tidsfristen på en övergripande
nivå, för hela den samlade statusbedömningen. Tidsfristen motiveras av det
eller de miljöproblem eller kvalitetsfaktorer samt påverkanskällor som påverkar
vattenförekomsten, och det framgår av de särskilda motiveringstexterna till varje
undantag. Ofta kan det för en vattenförekomst finnas olika miljöproblem och/
eller påverkanskällor som medför att god status inte har uppnåtts till 2015. Det
kan därför finnas skäl att ha olika tidsfrister för att åtgärda olika miljöproblem i en
vattenförekomst. För dessa vattenförekomster gäller dock att miljökvalitetsnormen
för vattenförekomsten, på en övergripande nivå, fastställs till den tidpunkt som
gäller för den längsta tidsfristen, det vill säga år 2027. De miljöproblem för vattenförekomsten som har tidsfrist till 2021 ska dock åtgärdas inom sin angivna tidsram,
det vill säga till år 2021.
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Tillämpade tidsfrister
I denna cykel har tidsfrister tillämpats till 2021 och 2027. För vattenförekomster där
tidsfristen gäller till 2027 har det om möjligt i motiveringstexten angetts delmål som
behöver nås under tiden fram till dess, och/eller vilka åtgärder som stegvis behöver
genomföras för att miljökvalitetsnormen ska kunna följas.
Möjlighet finns att tillämpa tidsfrister även efter 2027 om det behövs på grund
av naturens återhämtningsförmåga eller effekten av genomförda eller planerade
åtgärder inte kan uppnås till 2027. Undantag efter 2027 för återhämtning efter
vidtagna åtgärder kommer sannolikt att tillämpas i större utsträckning i nästa cykel.

Mindre strängt krav
Mindre stränga krav har tillämpats i undantagsfall, eftersom målet med
vattenförvaltningen är att god status ska uppnås i vattenförekomsterna.
Vattenmyndigheten har huvudsakligen valt att tillämpa undantag i form av
tidsfrister i förvaltningscyklerna 2009-2015 och 2016-2021.
För att besluta om mindre stränga krav krävs ett mer detaljerat underlag än
för tidsfrister. Förutom kravet på att undantaget endast får tillämpas på vattenförekomster som har sämre än god status, ska det vara känt vilken eller vilka
påverkanskällor som förorsakar sänkt status, ha genomförts en bördefördelning
och åtminstone ha gjorts en övergripande bedömning av åtgärdsansvaret. Dessutom
behöver åtgärdsbehovet vara definierat och det ska finnas ett konkret underlag för att
bedöma de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att genomföra åtgärderna
utifrån en samhällsekonomisk analys.
I kommande förvaltningscykel har det bedömts som mest motiverat att tillämpa
mindre stränga krav för vissa ämnen eller ämnesgrupper för kemisk yt- och grundvattenstatus. Det innebär att normen för god kemisk status ska uppnås för övriga
ämnen eller ämnesgrupper som ingår i bedömningen. Regeringen har dock i sitt
beslut om prövningen av Vattenmyndighetens förslag till åtgärdsprogram angett
att den kommer att ge samtliga vattenmyndigheter i uppdrag att se över förutsättningarna att tillämpa bestämmelserna om undantag, inklusive mindre stränga
krav, för flera vattenförekomster i distrikten. En sådan översyn kommer att ske
under de kommande åren.
Beroende på den allmänna förekomsten av kvicksilver och PBDE i ytvatten har ett
generellt mindre strängt krav för samtliga ytvattenförekomster tillämpats för PDBE
och för alla utom tre vattenförekomster för kvicksilver i Bottenhavets vattendistrikt.
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Grundvatten
För grundvatten har följande principer generellt tillämpats:
•

tidsfrist 2021 har tillämpats för grundvattenförekomster
– med otillfredsställande kvantitativ status, där vattenuttagen är okända
och behöver utredas,
– med otillfredsställande kemisk status med tidsfrist 2021 för de ämnen
som förorsakar den sänkta statusen, om inget annat anges nedan,
– med otillfredsställande kemisk status och som ingår i eller påverkas av ett
förorenat område med en fastställd efterbehandling som ska genomföras
till 2021,

•

tidsfrist 2027 har tillämpats för grundvattenförekomster
– i anslutning till förorenade områden med en fastställd efterbehandlingsplan som ska genomförs till 2027 och vid områden utan en sådan
plan,
– som innehåller förbjudna bekämpningsmedel eller andra förbjudna
ämnen,

•

mindre strängt krav har tillämpats för grundvattenförekomster
– med väl utredda problem och orsaker, till exempel genomförd huvudstudie och efterbehandlingsplan, där det har konstaterats att god kemisk
status inte kommer uppnås samt att det saknas tekniska och ekonomiska
förutsättningar för att uppnå god kemisk status och

•

normen ”uppåtgående trend” har tillämpats i grundvattenförekomster
– för parametrar med god kemisk status men som har uppåtgående
halter, och där de uppåtgående halterna riskerar att påverka
grundvattenförekomsten.

Naturliga ytvatten
Fysiska förändringar (hydrologi, konnektivitet och morfologi)
För ytvatten påverkade av fysiska förändringar har följande principer tillämpats:
•

tidsfrist till 2021 har generellt tillämpats
– för sjöar och vattendrag med sämre än god ekologisk status beroende på
fysiska förändringar med vissa undantag (se följande punkt). Motivet är
att det behövs bättre kunskapsunderlag om påverkan eller att det saknas
lagstiftning för effektiv prövning och omprövning av vattenverksamheter
samt administrativ kapacitet hos myndigheter för att initiera tillsyn,
prövning och åtgärder.

•

tidsfrist till 2027 har tillämpats
– för sjöar och vattendrag i skogsmark med sämre än god ekologisk
status beroende på fysiska förändringar och där åtgärden ekologiskt
funktionella kantzoner behöver genomföras, med delmålet att åtgärden
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behöver genomföras fram till 2021. Motivet är att det behövs bättre
kunskapsunderlag och styrmedel för att genomföra åtgärder och att den
naturliga återhämtningstiden är för lång för att god status ska kunna nås
till 2021 även om alla nödvändiga åtgärder genomförs snarast.
– för sjöar och vattendrag i jordbruksmark med sämre än god ekologisk
status beroende på fysiska förändringar i vattenförekomsternas
närområde. Motivet är att det behövs bättre kunskapsunderlag och
styrmedel för att genomföra åtgärder och att den naturliga återhämtningstiden är för lång för att god status ska kunna nås till 2021 även om
alla nödvändiga åtgärder genomförs snarast.
•

Mindre strängt krav har tillämpats
– för kustvattenförekomster med hamnar, vilka tidigare varit kraftigt
modifierade vatten. Dessa har omdefinierats till naturliga vatten och
fått normen ”måttlig ekologisk status”. I motiveringstext förtydligas att
vattenförekomsten är påverkad av hamnverksamhet och har ett mindre
strängt krav med avseende på kvalitetsfaktorn ”morfologiskt tillstånd”
och en beskrivning av vilken status som ska uppnås eller bibehållas för
övriga kvalitetsfaktorer.

Övergödning
För sjöar och vattendrag samt kustvatten med sämre än god status avseende näringsämnen och med en utsjöpåverkan lägre än 60 procent har följande undantag tillämpats:
•

tidsfrist till 2021 har tillämpats
– för vattenförekomster där effekten av tillgängliga åtgärder är mindre än
75 procent av förbättringsbehovet och om förbättringsbehovet är mindre
än 30 procent,
– för vattenförekomster där åtgärder har utförts som motsvarar
förbättringsbehovet men där åtgärderna ännu inte hunnit ge effekt på
den ekologiska statusen.

•

tidsfrist till 2027 har tillämpats
– för vattenförekomster där effekten av tillgängliga åtgärder är mindre än
75 procent av förbättringsbehovet och om förbättringsbehovet är större
än 30 procent,
– för vattenförekomster där effekten av tillgängliga åtgärder är mindre än
förbättringsbehovet och förbättringsbehovet är större än 60 procent,
– för vattenförekomster där uppströms liggande vattenförekomster fått
tidsfrist 2027 och där det bedömts att de uppskjutna åtgärderna kommer
att påverka möjligheterna att nå god ekologisk status till 2021.
– för vattenförekomster där åtgärdernas samhällsekonomiska kostnader
överstiger samhällsnyttorna med mer än tre gånger,
– för vattenförekomster med åtgärder relaterade till jordbruket och där
den offentliga administrativa kapaciteten är otillräcklig.
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För kustvatten med en utsjöpåverkan som är större än 60 procent och med sämre än
god status avseende näringsämnen har följande principer tillämpats:
•

tidsfrist till 2027 har tillämpats för vattenförekomster
– för vattenförekomster där tillgängliga åtgärder inte är tillräckliga för att
uppnå god status och där en utsjöpåverkan större än 60 procent medför
längre tid för naturlig återhämtning,
– där effekten av tillgängliga åtgärder är mindre än 75 procent av förbättringsbehovet för kväve och förbättringsbehovet är större än 100 kg kväve,
– där effekten av tillgängliga åtgärder är mindre än 85 procent av
förbättringsbehovet för fosfor och förbättringsbehovet är större än 50 kg
fosfor.

För övriga vattenförekomster har följande undantag tillämpats:
•

tidsfrist 2021på grund av otillräcklig offentlig administrativ kapacitet.

Försurning
För ytvatten påverkade av försurning har följande principer tillämpats:
•

god ekologisk status har tillämpats
– för försurade sjöar och vattendrag, som ingår i kalkningsprogrammet
och där biologin har återhämtat sig så att statusen nu är god.
Vattenförekomsterna ska bedömas vara i riskzonen för försämring för att
indikera att nuvarande åtgärder, i form av kalkning, inte bör upphöra.

•

tidsfrist 2021 har tillämpats
– för försurade vattenförekomster som ingår i kalkningsprogrammet men
där status fortfarande är sämre än god, eller där information om status
saknas, samt försurade vattenförekomster som inte ingår i kalkningsprogrammet. Inför 2021 behöver en ny värdering av kalkningsbehovet
göras.

•

tidsfrist till 2027 har tillämpats
– för referenssjöar och referensvattendrag i kalkningsprogrammet, med
motivet att de är försurade sjöar som inte ska kalkas.

Miljögifter i ytvatten
Undantagen för miljögifter i ytvatten följer i stort samma principer som för
grundvattenförekomsterna:
•

tidsfrist till 2021 har tillämpats
– för vattenförekomster med sänkt status på grund av miljögifter och
där åtgärder är planerade att genomföras till 2021 (till exempel efterbehandling av förorenande områden),
– för vattenförekomster med sänkt status och där det finns bristande
kunskap om problem, påverkan och åtgärder,
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tidsfrist till 2027 har tillämpats
– för vattenförekomster där fysiska åtgärder är planerade att genomföras
till 2027
– för vattenförekomster utan efterbehandlingsplan
– för vattenförekomster med sänkt status på grund av miljögifter i
sediment som till exempel TBT eller metaller, och där det i dag saknas
kunskap om påverkan, problem eller dess omfattning för att sanera

•

mindre strängt krav har tillämpats
– för vattenvattenförekomster med väl utredda problem, åtgärder och
påverkanskällor och där det har konstaterats att god kemisk ytvattenstatus inte kommer uppnås samt att det saknas tekniska och ekonomiska
förutsättningar för att uppnå god status. Mindre strängt krav gäller för
det eller de ämnen som förekommer i halter över gränsvärdet.
– för alla vattenförekomster, som är påverkade av atmosfärisk deposition
av kvicksilver i kombination med höga naturliga bakgrundshalter och
som har sämre än god kemisk status för parametern kvicksilver, med
skälet tekniskt omöjligt. På liknande sätt hanteras även PBDE.
– även för vattenförekomster med lokala källor för kvicksilver och PBDE.
Dessa har likt övriga vattenförekomster hög bakgrundsbelastning och
påverkan från atmosfärisk deposition, vilket motiverar ett sänkt krav. I
motivering till satt miljökvalitetsnorm i VISS framgår dock om det finns
lokala källor eftersom åtgärder mot dessa fortfarande ska vidtas.

Främmande arter
• Tidsfrist till 2021 har tillämpats
– för sjöar och vattendrag, som har sämre än god status på grund av
etablering av främmande arter som bedöms ha en tydlig påverkan på den
ekologiska statusen. Motiveringen är att det behövs kunskap om effektiva
åtgärder samt utvecklas styrmedel och offentlig finansiering för åtgärder.

Kraftigt modifierade och konstgjorda ytvatten
För kraftigt modifierade och konstgjorda vatten har följande principer för ekologisk
potential tillämpats:
•

tidsfrist 2021 har tillämpats
– för konstgjorda vattenförekomster som anlagts av annan anledning än
vattenkraft

•

tidsfrist 2027 har tillämpats
– för vattenförekomster som förklarats som kraftigt modifierade med
anledning av vattenkraftproduktion
– för konstgjorda vattenförekomster som anlagts med anledning av
vattenkraftproduktion
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8. Samverkan och samråd
En förutsättning för att ramdirektivet för vatten ska bli framgångsrikt är nära
samarbete och samverkan på gemenskapsnivå, medlemsstatsnivå och lokal nivå. Det
behövs också information till och delaktighet från allmänheten och olika användare.
Därför ska Vattenmyndigheten både möjliggöra och uppmuntra till deltagande av
alla som berörs av de beslut som fattas.

8.1. Samverkan för bästa resultat
Samverkan vid förvaltning av våra vatten innebär att olika intressenter inbjuds att
delta genom att diskutera viktiga frågor och bidra till dess lösning. Syftet är att
de beslut som fattas inom svensk vattenförvaltning ska vara så väl underbyggda
som möjligt. Regelbunden samverkan har flera fördelar; den bidrar bland annat
med olika perspektiv och ger möjlighet att ta del av varandras kunskaper och
erfarenheter; den bidrar också till att intressekonflikter och problem kan identifieras
på ett tidigt stadium; den skapar tillfällen för att gemensamt hitta lösningar samt
stärker relationen mellan myndigheter och intressenter. Tidig information och
kommunikation runt vattendistriktets miljöproblem ökar förståelsen för olika
åtgärder och prioriteringar.

Utveckling av samverkansarbetet
Ur ett nationellt perspektiv har samverkansarbetet i svensk vattenförvaltning
utvecklats mycket under 2009-2015 jämfört med föregående cykel. Att HaV (HaV)
kommit på plats som central samordnande myndighet för vattenförvaltningen
har varit viktigt och myndigheten har successivt utvecklat sin roll när det gäller
vägledning, föreskrifter och samordning. HaV utgör i samarbete med de fem vattenmyndigheterna och länsstyrelserna en grundläggande myndighetsstruktur för
vattenförvaltningen där samarbetet och samordningen har ökat markant sedan förra
cykeln. Det finns också behov av att effektivisera denna myndighetssamordning
och att tydliggöra vattenförvaltningens syfte och mål för resten av berörda aktörer
i samhället på ett sätt som bidrar till att lokala åtgärder börjar genomföras på bred
front.

En lärorik dialog
Till skillnad från förra cykeln har förslaget till ny förvaltningsplan och styrmedelsåtgärder den här gången arbetats fram i samarbete med berörda åtgärdsmyndigheter,
både centrala myndigheter och kommuner.

8.2. Tre samrådstillfällen varje förvaltningscykel
Inför de beslut som fattas i slutet av varje vattenförvaltningscykel ska
Vattenmyndigheten hålla offentliga samråd kring viktiga delmoment i arbetet.
Under samråden ska alla som vill kunna lämna synpunkter på de underlag som
Vattenmyndigheten har tagit fram. Syftet är att ta så väl underbyggda beslut som
möjligt och att alla som berörs blir delaktiga i besluten. De formella kraven på
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samrådstillfällena är att dokumenten ska göras tillgängliga för kommentarer under
minst en sexmånadersperiod och nå ut till allmänheten. Därför ska samråd kungöras
i samtliga större dagstidningar inom vattendistriktet.
Följande samråd har genomförts under förvaltningscykeln 2009-2015:
Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor i Bottenhavets vattendistrikt. Samrådstid: 1 december 2012 till 1 juni 2013.
Bedömning, omfattning och detaljeringsgrad av miljökonsekvensbeskrivningen
för Bottenhavets vattendistrikt med anledning av bedömning av åtgärdsprogram
2016-2021. Samrådstid: 1 december 2012 till 1 juni 2013.
Förvaltningsplan, Åtgärdsprogram, Miljökvalitetsnormer för vatten samt miljökonsekvensbeskrivning för Bottenhavets vattendistrikt 2016-2021:
Samrådstid 1 november 2014 till 30 april 2015.
Dessa samråd finns beskrivna i särskilda samrådsredogörelser som är publicerade på
vattenmyndigheternas webbplats.

Arbetsprogram med tidtabell samt översikt av väsentliga frågor
Vattenmyndigheten genomförde under perioden 1 december 2012 till 1 juni 2013
samråd för dokumentet Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga
frågor inför arbetet med förvaltningsplan 2016-2021.
I samrådsdokumentet redovisades de viktigaste arbetsmomenten under förvaltningscykeln samt när samråd hålls under perioden. Vidare redovisades de arbetsmoment
och utmaningar i form av miljöproblem med mera, som Vattenmyndigheten
bedömt vara väsentliga frågor för vattenförvaltningen inför framtagandet av förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och miljökonsekvensbeskrivning.
I Bottenhavets vattendistrikt anordnades samrådsmöten på sju orter. På vissa orter
hölls två möten samma dag (tabell 2.31).
Tabell 2.31. Antal deltagare på samrådsmöten i Bottenhavets vattendistrikt.
Borlänge
Örnsköldsvik Junsele
Östersund Sveg
Sundsvall Bollnäs
19 februari 26 februari
21 februari 12 mars
13 mars 14 mars 19 mars
Antal
externa
deltagare

20

14

35

40

6

8

50

Inför varje samrådsmöte hade annonsering gjorts i den största dagstidningen på
respektive ort. Information om mötena skickades även med e-post till berörda
kommuner samt en rad intresseorganisationer. Minnesanteckningar samt presentationer från samrådsmötena finns på vattenmyndigheternas webbplats.
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Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt mottog skriftliga samrådssvar
från 69 instanser. De fem vattenmyndigheterna gjorde en gemensam utvärdering
av de synpunkter som kom in från nationella instanser eller som ansågs vara
av nationell karaktär, medan de som berörde distriktsfrågor behandlades per
vattendistrikt.
Sammanfattningsvis konstateras att flertalet samrådsinstanser anser att
Vattenmyndigheten har identifierat de frågor som är viktigast att arbeta med inför
beslut av förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2015. Många
samrådsinstanser efterlyser tydligare prioriteringar, förtydliganden av ansvar och
roller samt konkretisering av vilket arbete som behöver göras av olika aktörer.
De flesta samrådsinstanserna ansåg att det är tydligt hur och när det går att delta och
tycka till om vattenförvaltningsarbetet under innevarande förvaltningscykel. Några
menar dock att det är tydligt på det övergripande planet men svårt att se hur deltagande konkret ska gå till.
Synpunkterna från samrådet 2012-2013 har sammanställts i en samrådsredogörelse
som finns publicerad på vattenmyndigheternas webbplats.

Förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan
Under perioden 1 november 2014 till 30 april 2015 genomfördes samråd om förslag
till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer i Bottenhavets
vattendistrikt för åren 2016-2021.
Samrådsmöten anordnades på nio orter i distriktet. På varje ort anordnades ett möte
dagtid som riktade sig till kommunpolitiker och chefstjänstemän samt ett möte
på kvällstid för övriga intressenter. Mötena hölls i Sundsvall, Örnsköldsvik, Mora,
Falun, Gävle, Hudiksvall, Sveg, Vilhelmina och Östersund. På begäran anordnades
även ett möte på kvällstid i Sollefteå för allmänheten och kommuntjänstemän.
Mötena ägde rum under perioden januari till mars.
På dagsmötena deltog representanter från totalt 39 utav distriktets 52 kommuner
med ett sammanslaget deltagarantal på 144 personer. Kvällsmötena hade ett totalt
antal deltagare på 108 personer. Antalet deltagare varierade mycket beroende på ort.
Inför varje samrådsmöte annonserades i dagspressen på respektive ort. Information
om mötena skickades även med e-post och brev till berörda kommuner, länsstyrelser, vattenråd, branschorganisationer och en rad intresseorganisationer, samt
publicerades på vattenmyndigheternas webbplats.
Under mötena presenterade Vattenmyndigheten samrådsmaterialet översiktligt och
det gavs tillfällen till diskussion i såväl stor grupp som under mingelaktiviteter. Hur
åtgärdsprogrammet är tänkt att leda till fysiska åtgärder ute i miljön visades dels i en
posterutställning och i presentationer där länsstyrelserepresentanter delgav exempel
på genomförda åtgärder i vatten.
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Vattenmyndigheterna i de fem vattendistrikten mottog skriftliga samrådssvar från
926 instanser. Det fanns också möjlighet att lämna samrådssynpunkter på enskilda
vattenförekomster via ett formulär i VISS. Synpunkterna som kom in från nationella
instanser eller som ansågs vara av nationell karaktär utvärderades gemensamt,
medan de som berörde distriktsfrågor behandlades per vattendistrikt.
Synpunkterna från samrådet 2014-2015 har sammanställts i en samrådsredogörelse
som publiceras på vattenmyndigheternas webbplats samtidigt som den fastställda
förvaltningsplanen.

8.3. Prövning av förslag till åtgärdsprogram 2015
Under samrådstiden inkom begäran från Jordbruksverket samt två kommuner
i Bottenhavets vattendistrikt om att ge regeringen möjlighet att pröva förslaget.
Om en sådan framställan görs, ska Vattenmyndigheten enligt 6 kap. 4 § vattenförvaltningsförordningen ge regeringen möjlighet att pröva förslaget till
åtgärdsprogram.
Vattenmyndigheten i Bottenhavet skickade en begäran om prövning i enlighet med
förordningen till regeringen den 7 maj 2015. Vattenmyndigheten gav även regeringen
möjlighet att pröva förslaget till åtgärdsprogram eftersom det bedöms röra andra
allmänna intressen av synnerlig vikt än sådana som avses i 1 kap. 1 § miljöbalken.
Följande instanser begärde en prövning av förslaget:
•

Krokom kommun

•

Åre kommun

•

Jordbruksverket

Den 19 november 2015 beslutade regeringen att de avser att pröva de förslag till
åtgärdsprogram för vattendistrikten som ska gälla för 2016-2021. Regeringen
beslutade också att det var vattenmyndigheternas omarbetade förslag som kommer
att läggas till grund för prövningen.
Den 3 december 2015 fattade vattendelegationen i Bottenhavet beslutet
”Vattendelegationen har bedömt föreliggande förslag till Förvaltningsplan för
Bottenhavets vattendistrikt med dess olika delar och överlämnar förslaget till
regeringen enligt regeringsbeslut den 19 november 2015.”
Den 6 oktober 2016 beslutade regeringen om ett antal ändringar i förslagen och att
vattenmyndigheterna efter att ha gjort dessa ändringar ska fastställa de åtgärdsprogram som ska gälla för 2016-2021.
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8.4. Samverkan – mycket mer än samråd
Samverkansprocessen innehåller mycket mer än samråd och finns på olika
geografiska skalor. Nedan beskrivs några av de samverkansformer som finns för
vattenförvaltningsarbetet: internationellt, nationellt, inom vattendistriktet, inom
avrinningsområden samt mer lokalt.
På internationell nivå finns ett stort behov av att utbyta erfarenheter och harmonisera
arbetet kring ramdirektivet för vatten, bland annat för att många vattenområden
delas mellan medlemsländer. För svensk del sker internationell samverkan bland
annat genom nordiska möten som anordnas en gång per år och i EU-kommissionens
arbetsgrupper. Inom EU finns ett samarbete kring en gemensam strategi för
direktivets genomförande, Common Implementation Strategy (CIS) där regeringskansliet och nationella myndigheter samt vattenmyndigheternas experter deltar.
Tre svenska vattendistrikt har gränsöverskridande vattensystem som kräver
operativt samarbete. Delar av Norge ingår i avrinningsområdet för Bottenhavets
vattendistrikt. Flera möten har genomförts med svenska och norska myndigheter
kring samverkan och samordning av vattenförvaltningen i de områden av Norge som
berör Bottenhavets vattendistrikt.
På nationell nivå samverkar de fem vattenmyndigheterna gemensamt med myndigheter, branschorganisationer och andra intresseorganisationer. Under de senaste åren
har det genomförts dialogmöten med de myndigheter och kommuner som kommer
att ansvara för någon eller några åtgärder i förvaltningsplan 2016-2021.
De fem vattenmyndigheterna har regelbundet gemensamma möten med de föreskrivande myndigheterna HaV och SGU. Vattenmyndigheterna deltar dessutom
bland annat i
•

SamHav (Samordningsgruppen för havs- och vattenmiljöfrågor) ett
samverkansforum för myndighetschefer på myndigheter med ansvar för
havs- och vattenmiljöfrågor

•

SamHatt – samlade samverkansformer för genomförande av vattenförvaltningen. Chefer och experter på berörda myndigheter möts för
strategisk planering, utbyte av information och samordning av åtgärdsarbete.

•

Samverkansmöten med näringslivets branschorganisationer

•

Länsstyrelsernas miljönätverk

•

Möten med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och branschorganisationen Svenskt vatten

På regional och lokal nivå är mångfalden av samverkansformer stor.
Vattenmyndigheten för Bottenhavet vattendistrikt möter kommuner, myndigheter
och intresseorganisationer för att informera, ta intryck och diskutera kring vattenförvaltning. Den årliga Vattenrådens dag är ytterligare forum för distriktssamverkan
och erfarenhetsutbyte. I den lokala samverkan med kommuner, vattenvårdsförbund
och vattenråd tar länsstyrelserna ett stort ansvar för samverkan inom sina respektive
avrinningsområden i länen.
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Samverkan i vattendistriktet
Vattenmyndigheten har under gångna arbetscykeln utvecklat en dialog med
branschorganisationer för vattenkraft och areella näringar. Vid möten med dessa
organisationer har framförallt myndighetstillsyn och andra styrmedel diskuterats. I
vattendistriktet finns även lokala samverkansgrupper i form av vattenråd där dessa
organisationer är representerade. Ett vattenråd är en sammanslutning av olika
intressenter som har koppling till vattnet inom ett avrinningsområde. Det kan till
exempel vara intresseorganisationer, privatpersoner, verksamhetsutövare och en eller
flera kommuner.

Vattenråd – samverkan per avrinningsområde
Vattenråden arbetar avrinningsområdesvis och alla aktörer som är berörda ska ha
möjlighet att medverka i råden. Råden ska jobba med alla typer av vatten inom
avrinningsområdet och fungera som lokala samverkansforum för vattenfrågor där
alla intresserade är välkomna att delta. Vattenråd har därför en viktig lokal roll
men påverkar även regionalt och nationellt, bland annat genom synpunkter och
kommentarer på samrådsmaterial.
Vattenråden tar fram kunskapsunderlag, sprider information, bedriver miljöövervakning, deltar i internationella projekt, tar fram lokala åtgärdsprogram och
genomför konkreta åtgärder. Vattenråden är fria att anpassa sitt arbete utifrån de
miljöproblem, möjligheter och förutsättningar som finns inom avrinningsområdet.
Distriktets vattenråd kan söka ett årligt bidrag från Vattenmyndigheten för sitt
lokala samverkansarbete och för att fungera som dialogpart för Vattenmyndigheten
och länsstyrelserna.

Många nyttor av vattenråd
Flertalet av distriktets vattenråd bildades i början av förra förvaltningscykeln
som viktiga parter i samrådsprocessen och sedan dess har ytterligare råd bildats
successivt så att i princip hela distriktets område 2015 omfattades av vattenråd.
Bildandet av vattenråd kan initieras av såväl myndigheter som intressegrupper
och organisationer. Ett viktigt grundkrav på vattenråden är att alla som berörs
av vattnet ska få möjlighet att delta. Vattenrådets sammansättning ska spegla de
lokala förutsättningarna och vattenområdets karaktär och kan bestå av företrädare
för kommuner, jord- och skogsbruk, industri, rekreationsintressen, kraftintressen,
ideella organisationer med flera. Vattenråden bidrog under förra förvaltningscykeln,
och bidrar fortlöpande, med en mycket viktig lokal kunskapsuppbyggnad och
förankring av vattnets tillstånd och värden. Vattenmyndigheten och länsstyrelserna
har också haft stort utbyte av dialogen med vattenråden, exempelvis i kartläggningen
av vattenförekomsterna och i samrådet för denna förvaltningsplan.
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Vattenråd har lett till större lokal förankring
I Bottenhavets vattendistrikt fanns det nio vattenråd i slutet av 2015 (se karta 2.26).
Vattenrådens engagemang bidrar till den lokala förankringen av vattenförvaltningen
och kunskapsbyggandet kring distriktets vatten. Några av vattendistriktets vattenråd
har idag en etablerad verksamhet där en mängd olika typer av samverkansinsatser
och till viss del även konkreta åtgärder genomförs. Men fortfarande behöver frågor
kring vattenrådens mandat och syfte hanteras för att upprätthålla lokalt engagemang
och trovärdighet för vattenförvaltningens utgångspunkt om lokal delaktighet.
Ökad delaktighet i vattenrådsarbete
En majoritet av distriktets kommuner är idag engagerade i vattenrådsarbete och
antalet kommuner som rapporterade att de arbetade aktivt med sina formella
åtgärdsuppdrag enligt Vattenmyndighetens föregående åtgärdsprogram ökade
stadigt under perioden 2009-2015.
Det finns ett tydligt framtida behov av att dialogen och samverkan mellan
Vattenmyndigheten och distriktets kommuner utvecklas för att öka möjligheterna
att förverkliga målen med förvaltningsplanen.
Även länsstyrelsernas delaktighet i vattenrådsarbetet har ökat gradvis i takt med
att vattenråden blivit fler och fått igång sina verksamheter. Behovet av att ta fram
åtgärdsprogram på lokal och mer konkret nivå i det kommande arbetet kommer
sannolikt att kräva att samverkan mellan länsstyrelser, kommuner, vattenråd och
lokala aktörer fortsätter att fördjupas.
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