Bild 1: Kartan visar åtgärdsområden i Bottenhavets vattendistrikt samt vattendistriktets läge i Sverige.

Tabell 1: Tabellen visar Bottenhavets åtgärdsområden och berörda kommuner per åtgärdsområde. I kartan
på föregående sida är åtgärdsområdena numrerade efter nedanstående lista. De kommuner som benämns
inom parantes berör inga vattenförekomster inom åtgärdsområdet.
Nummer Åtgärdsområde
Berörda kommuner
1
Vojmån och Vapstälven
Storuman, Vilhelmina.
2
Malgomaj och Kultsjödalen
Dorotea, Strömsund, Vilhelmina.
3
Övre Ångermanälven
Dorotea, Sollefteå, Vilhelmina, Åsele, Örnsköldsvik.
4
Långseleån
Dorotea, (Sollefteå), Strömsund, Vilhelmina, Åsele.
Dorotea, Krokom, (Ragunda), Sollefteå, Strömsund,
5
Ström
Vilhelmina.
(Dorotea), (Härnösand), Kramfors, Ragunda, Sollefteå,
6
Nedre Ångermanälven
Strömsund, (Sundsvall), Åsele, Örnsköldsvik.
Södra Höga kustens
7
Härnösand, Kramfors, Timrå.
inlandsvatten
Norra Höga kustens
8
Härnösand, Kramfors, (Sollefteå), Örnsköldsvik.
inlandsvatten
Bjurholm, Kramfors, Nordmaling, Sollefteå, Vilhelmina,
9
Norra Ångermanland
Åsele, Örnsköldsvik.
Södra Västerbottens VRO
Bjurholm, Lycksele, Nordmaling, Vilhelmina, Åsele,
10
Bottenhavsdelen
Örnsköldsvik.
Norra Bottenhavets
11
Nordmaling, Örnsköldsvik.
kustvatten
Norra Höga kustens
12
Härnösand, Kramfors, Örnsköldsvik.
kustvatten
Södra Höga kustens
13
Härnösand, Sundsvall, Timrå.
kustvatten
(Bräcke), Härnösand, Kramfors, (Ragunda), Sollefteå,
14
Nedre Indalsälven
Sundsvall, Timrå.
Bräcke, Krokom, Ragunda, Sollefteå, Strömsund, Sundsvall,
15
Mellan Indalsälven
Östersund.
16
Norra Indalsälven
Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre, Östersund.
17
Övre Indalsälven
Berg, Krokom, Åre.
18
Storsjöbygden
Berg, Bräcke, Krokom, (Ånge), Åre, Östersund.
19
Gimån
Berg, Bräcke, Ragunda, Sundsvall, Ånge, Östersund.
20
Nedre Ljungan
Nordanstig, Sundsvall, Timrå, Ånge.
21
Mellan Ljungan
Berg, Bräcke, Härjedalen, Ljusdal, Ånge.
22
Övre Ljungan
Berg, Härjedalen, Ånge, Åre.
23
Övre Ljusnan
Berg, Härjedalen, (Ljusdal), Mora, (Orsa), (Ånge), (Älvdalen).
24
Mellersta Ljusnan
Bollnäs, Hudiksvall, Härjedalen, Ljusdal, (Ånge).
25
Voxnan
Bollnäs, Härjedalen, Ljusdal, (Orsa), Ovanåker, Rättvik.
26
Nedre Ljusnan
Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Söderhamn.
27
Södra Hälsinglands kustvatten Gävle, Söderhamn.
Mellersta Hälsinglands
28
Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Söderhamn, Ånge.
kustvatten
29
Norra Hälsinglands kustvatten Hudiksvall, (Ljusdal), Nordanstig, Sundsvall, Ånge.
Norra Hälsinglands kust- och
30
Hudiksvall, Nordanstig, Sundsvall.
utsjövatten
Södra Hälsinglands
31
Hudiksvall, Söderhamn.
utsjövatten
Norra Gästriklands
32
Gävle, Söderhamn.
utsjövatten
Södra Gästriklands
33
Gävle, Tierp, Älvkarleby.
utsjövatten
34
Gästriklands kustvatten
Bollnäs, Gävle, Ockelbo, Söderhamn, Älvkarleby.
35
Testeboån
Bollnäs, Falun, Gävle, Ockelbo, Ovanåker, (Sandviken).

Nummer
36

Åtgärdsområde
Gavleån

38
39
40
41
42
43
44
45

Tängerströmmen och
Marnäsån
Oreälven
Övre Österdalälven
Övre Västerdalälven
Mellersta Österdalälven
Nedre Västerdalälven
Nedre Österdalälven
Siljan
Faluån-Sundbornsån

46

Övre Dalälven

47

Dalälven Grådö - Torsång

37

48
49

Dalälven Färnebofjärden Grådö
Nedre Dalälven

Berörda kommuner
Avesta, (Bollnäs), Falun, Gävle, Hedemora, Hofors, Ockelbo,
Sandviken, Säter.
(Bollnäs), Falun, Leksand, Mora, Orsa, Ovanåker, Rättvik.
Härjedalen, Ljusdal, Mora, Orsa, (Ovanåker), Rättvik.
Härjedalen, Malung-Sälen, Mora, Älvdalen.
Malung-Sälen, Mora, Älvdalen.
Malung-Sälen, Mora, (Orsa), Vansbro, Älvdalen.
Gagnef, Leksand, Ludvika, Malung-Sälen, Mora, Vansbro.
Gagnef, Leksand, Mora.
Leksand, Mora, Orsa, Rättvik.
Borlänge, Falun, (Hedemora), Leksand, Rättvik, Säter.
Borlänge, Falun, Gagnef, (Leksand), Ludvika, Smedjebacken,
Säter.
(Avesta), Borlänge, Falun, Hedemora, Hofors, (Norberg),
Smedjebacken, Säter.
Avesta, Heby, Hedemora, (Hofors), Norberg, Sala, Sandviken.
Avesta, Gävle, Heby, Hofors, Sandviken, Tierp, Älvkarleby.

Tabell 2: Tabellen visar kommuner inom Bottenhavets distrikt och vilka åtgärdsområden respektive
kommun berörs av. Åtgärdsområdena i tabellen är numrerade efter kartan som visar åtgärdsområdena i
Bottenhavets distrikt. Vissa åtgärdsområden benämns inom parantes vilket betyder att inga
vattenförekomster inom åtgärdsområdet berör den nämnda kommunen.
Kommun
Åtgärdsområde (med kartnummer)
36: Gavleån, (47: Dalälven Grådö – Torsång), 48: Dalälven Färnebofjärden - Grådö, 49: Nedre
Avesta
Dalälven.
17: Övre Indalsälven, 18: Storsjöbygden, 19: Gimån, 21: Mellan Ljungan, 22: Övre Ljungan, 23:
Berg
Övre Ljusnan.
Bjurholm
9: Norra Ångermanland, 10: Södra Västerbottens VRO Bottenhavsdelen.
24: Mellersta Ljusnan, 25: Voxnan, 26: Nedre Ljusnan, 28: Mellersta Hälsinglands kustvatten,
Bollnäs
34: Gästriklands kustvatten, 35: Testeboån, (36: Gavleån), (37: Tängerströmmen och Marnäsån).
Borlänge
45: Faluån-Sundbornsån, 46: Övre Dalälven, 47: Dalälven Grådö - Torsång.
(14: Nedre Indalsälven), 15: Mellan Indalsälven, 18: Storsjöbygden, 19: Gimån, 21: Mellan
Bräcke
Ljungan.
2: Malgomaj och Kultsjödalen, 3: Övre Ångermanälven, 4: Långseleån, 5: Ström, (6: Nedre
Dorotea
Ångermanälven).
35: Testeboån, 36: Gavleån, 37: Tängerströmmen och Marnäsån, 45: Faluån-Sundbornsån, 46:
Falun
Övre Dalälven, 47: Dalälven Grådö - Torsång.
Gagnef
42: Nedre Västerdalälven, 43: Nedre Österdalälven, 46: Övre Dalälven.
27: Södra Hälsinglands kustvatten, 32: Norra Gästriklands utsjövatten, 33: Södra Gästriklands
Gävle
utsjövatten, 34: Gästriklands kustvatten, 35: Testeboån, 36: Gavleån, 49: Nedre Dalälven.
Heby
48: Dalälven Färnebofjärden - Grådö, 49: Nedre Dalälven.
36: Gavleån, (45: Faluån-Sundbornsån), 47: Dalälven Grådö - Torsång, 48: Dalälven
Hedemora
Färnebofjärden - Grådö.
36: Gavleån, 47: Dalälven Grådö - Torsång, (48: Dalälven Färnebofjärden – Grådö), 49: Nedre
Hofors
Dalälven.
24: Mellersta Ljusnan, 26: Nedre Ljusnan, 28: Mellersta Hälsinglands kustvatten, 29: Norra
Hudiksvall
Hälsinglands kustvatten, 30: Norra Hälsinglands kust- och utsjövatten, 31: Södra Hälsinglands
utsjövatten.
21: Mellan Ljungan, 22: Övre Ljungan, 23: Övre Ljusnan, 24: Mellersta Ljusnan, 25: Voxnan,
Härjedalen
38: Oreälven, 39: Övre Österdalälven.
(6: Nedre Ångermanälven), 7: Södra Höga kustens inlandsvatten, 8: Norra Höga kustens
Härnösand
inlandsvatten, 12: Norra Höga kustens kustvatten, 13: Södra Höga kustens kustvatten, 14:
Nedre Indalsälven.
6: Nedre Ångermanälven, 7: Södra Höga kustens inlandsvatten, 8: Norra Höga kustens
Kramfors
inlandsvatten, 9: Norra Ångermanland, 12: Norra Höga kustens kustvatten, 14: Nedre
Indalsälven.
5: Ström, 15: Mellan Indalsälven, 16: Norra Indalsälven, 17: Övre Indalsälven, 18:
Krokom
Storsjöbygden.
37: Tängerströmmen och Marnäsån, 42: Nedre Västerdalälven, 43: Nedre Österdalälven, 44:
Leksand
Siljan, 45: Faluån-Sundbornsån, (46: Övre Dalälven).
21: Mellan Ljungan, (23: Övre Ljusnan), 24: Mellersta Ljusnan, 25: Voxnan, 26: Nedre Ljusnan,
Ljusdal
28: Mellersta Hälsinglands kustvatten, (29: Norra Hälsinglands kustvatten), 38: Oreälven.
Ludvika
42: Nedre Västerdalälven, 46: Övre Dalälven.
Lycksele
10: Södra Västerbottens VRO Bottenhavsdelen.
39: Övre Österdalälven, 40: Övre Västerdalälven, 41: Mellersta Österdalälven, 42: Nedre
Malung-Sälen
Västerdalälven.
23: Övre Ljusnan, 37: Tängerströmmen och Marnäsån, 38: Oreälven, 39: Övre Österdalälven, 40:
Mora
Övre Västerdalälven, 41: Mellersta Österdalälven, 42: Nedre Västerdalälven, 43: Nedre
Österdalälven, 44: Siljan.
Norberg
(47: Dalälven Grådö – Torsång), 48: Dalälven Färnebofjärden - Grådö.
20: Nedre Ljungan, 28: Mellersta Hälsinglands kustvatten, 29: Norra Hälsinglands kustvatten,
Nordanstig
30: Norra Hälsinglands kust- och utsjövatten.
9: Norra Ångermanland, 10: Södra Västerbottens VRO Bottenhavsdelen, 11: Norra
Nordmaling
Bottenhavets kustvatten.
Ockelbo
34: Gästriklands kustvatten, 35: Testeboån, 36: Gavleån.

Kommun
Orsa
Ovanåker
Ragunda
Rättvik
Sala
Sandviken
Smedjebacken
Sollefteå
Storuman
Strömsund
Sundsvall
Säter
Söderhamn
Tierp
Timrå
Vansbro
Vilhelmina
Ånge
Åre
Åsele
Älvdalen
Älvkarleby
Örnsköldsvik
Östersund

Åtgärdsområde (med kartnummer)
(23: Övre Ljusnan), (25: Voxnan), 37: Tängerströmmen och Marnäsån, 38: Oreälven, (41:
Mellersta Österdalälven), 44: Siljan.
25: Voxnan, 26: Nedre Ljusnan, 35: Testeboån, 37: Tängerströmmen och Marnäsån, (38:
Oreälven).
(5: Ström), 6: Nedre Ångermanälven, 14: Nedre Indalsälven, 15: Mellan Indalsälven, 16: Norra
indalsälven, 19: Gimån.
25: Voxnan, 37: Tängerströmmen och Marnäsån, 38: Oreälven, 44: Siljan, 45: FaluånSundbornsån.
48: Dalälven Färnebofjärden - Grådö.
(35: Testeboån), 36: Gavleån, 48: Dalälven Färnebofjärden - Grådö, 49: Nedre Dalälven.
46: Övre Dalälven, 47: Dalälven Grådö - Torsång.
3: Övre Ångermanälven, (4: Långseleån), 5: Ström, 6: Nedre Ångermanälven, (8: Norra Höga
kustens inlandsvatten), 9: Norra Ångermanland, 14: Nedre Indalsälven, 15: Mellan Indalsälven.
1: Vojmån och Vapstälven.
2: Malgomaj och Kultsjödalen, 4: Långseleån, 5: Ström, 6: Nedre Ångermanälven, 15: Mellan
Indalsälven, 16: Norra indalsälven.
(6: Nedre Ångermanälven), 13: Södra Höga kustens kustvatten, 14: Nedre Indalsälven, 15:
Mellan Indalsälven, 19: Gimån, 20: Nedre Ljungan, 29: Norra Hälsinglands kustvatten, 30:
Norra Hälsinglands kust- och utsjövatten.
36: Gavleån, 45: Faluån-Sundbornsån, 46: Övre Dalälven, 47: Dalälven Grådö - Torsång.
26: Nedre Ljusnan, 27: Södra Hälsinglands kustvatten, 28: Mellersta Hälsinglands kustvatten,
31: Södra Hälsinglands utsjövatten, 32: Norra Gästriklands utsjövatten, 34: Gästriklands
kustvatten.
33: Södra Gästriklands utsjövatten, 49: Nedre Dalälven.
7: Södra Höga kustens inlandsvatten, 13: Södra Höga kustens kustvatten, 14: Nedre
Indalsälven, 20: Nedre Ljungan.
41: Mellersta Österdalälven, 42: Nedre Västerdalälven.
1: Vojmån och Vapstälven, 2: Malgomaj och Kultsjödalen, 3: Övre Ångermanälven, 4:
Långseleån, 5: Ström, 9: Norra Ångermanland, 10: Södra Västerbottens VRO Bottenhavsdelen.
(18: Storsjöbygden), 19: Gimån, 20: Nedre Ljungan, 21: Mellan Ljungan, 22: Övre Ljungan, (23:
Övre Ljusnan), (24: Mellersta Ljusnan), 28: Mellersta Hälsinglands kustvatten, 29: Norra
Hälsinglands kustvatten.
16: Norra Indalsälven, 17: Övre Indalsälven, 18: Storsjöbygden, 22: Övre Ljungan.
3: Övre Ångermanälven, 4: Långseleån, 6: Nedre Ångermanälven, 9: Norra Ångermanland, 10:
Södra Västerbottens VRO Bottenhavsdelen.
(23: Övre Ljusnan), 39: Övre Österdalälven, 40: Övre Västerdalälven, 41: Mellersta
Österdalälven.
33: Södra Gästriklands utsjövatten, 34: Gästriklands kustvatten, 49: Nedre Dalälven.
3: Övre Ångermanälven, 6: Nedre Ångermanälven, 8: Norra Höga kustens inlandsvatten, 9:
Norra Ångermanland, 10: Södra Västerbottens VRO Bottenhavsdelen, 11: Norra Bottenhavets
kustvatten, 12: Norra Höga kustens kustvatten.
15: Mellan Indalsälven, 16: Norra Indalsälven, 18: Storsjöbygden, 19: Gimån.

Bilaga 5:1 Fö rvaltningsplan fö r
Bottenhavets vattendistrikt 2016-2021
Inledning

I Bottenhavets vattendistrikt finns 49 åtgärdsområden som indelats efter vattnets väg i
landskapet. Åtgärdsområdena kan därför innefatta flera kommuner och flera län. Eftersom
Bottenhavets vattendistrikt också har vatten som rinner till och från Norge beskrivs dessa i en
särskild sammanställning, nummer 50. Mer om gränsvatten finns också i Vapstaälven (nummer
1). Åtgärdsområdessammanställningar kan läsas både var för sig (enskilda pdf) eller tillsammans
(samtliga områden i en pdf).
Sammanställningarna innehåller beskrivningar över betydande påverkan och förslag på åtgärder
vilka kan vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska följas i ett åtgärdsområde.
Sammanställningarna ska betecknas som underlag till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets
vattendistrikt och kan med fördel användas som underlag i diskussioner om lokalt åtgärdsarbete.
Sammanställningarna har ungefär samma struktur men innehållet varierar beroende på
problemställningar i varje område. Vidare uppdateras åtgärdsområdessammanställningarna
årligen om ny data eller ny kunskap påverkar innehållet. Sådan versionshantering framgår i
inledningen till varje dokument.
I varje åtgärdsområdessammanställning finns olika beskrivningar om aktuella miljöproblem med
tillhörande tabeller som kopplar ihop miljösituationen i ett åtgärdsområde med åtgärdsbehovet. I
tabellerna med åtgärdsförslag finns kopplingar mellan påverkan och fysisk åtgärd till de åtgärder
som riktar sig till myndigheter och kommuner i Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets
vattendistrikt. Tanken med tabellerna är att visa vilka faktiska fysiska åtgärder i naturmiljön som
hör ihop med åtgärder enligt Förvaltningsplanen. Som redovisat i tabellerna är ofta flera aktörer
involverade i genomförande av en åtgärd vilket kräver samverkan och samarbete över
administrativa och/eller juridiska gränser. Åtgärdernas genomförande följs upp genom en årlig
återrapportering som adresserar kommuner och de myndigheterna med utpekat åtgärdansvar
enligt Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavet.
Urvalet av de fysiska åtgärderna har i huvudsak skett utifrån kostnadseffektivitet och
åtgärdsförslagen i VISS där information om Sveriges vatten finns. Åtgärdernas effekter och
kostnader kan avvika lokalt och det kan också finnas andra åtgärder som är mer kostnadseffektiva
eller mer lämpliga för vissa vattenförekomster. I flera fall anges därför vidare åtgärdsutredning
som lämplig första åtgärd innan fysiska åtgärder vidtas. De fysiska åtgärderna är inte bindande
för myndigheter och kommuner men de ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs och ska inom
sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs. Ansvariga åtgärdsmyndigheter kan således
ersätta de föreslagna fysiska åtgärderna med andra åtgärder om de finner dessa mer lämpliga. De
åtgärdskostnader som visas i tabellerna är totalkostnader. Total åtgärdskostnad är en summering
av alla kostnader, både investeringskostnad, utredningskostnad och löpande kostnader/intäkter.
Kostnaderna är summerade för hela den angivna livslängden och storleken på åtgärden och de är
generellt genomsnittliga kostnader för en typ av åtgärd. Kostnaderna för den faktiska åtgärden
kan således både vara högre eller lägre än schablonvärdet i det enskilda fallet.
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Mer information
Varje åtgärdsområdessammanställning innehåller en karta där områdets geografiska placering
pekas ut. För en övergripande kartbild över samtliga åtgärdsområden samt tabeller som visar
vilka kommuner som omfattas av vilka åtgärdsområden, besök vår webbsida
www.vattenmyndigheterna.se. Under publikationer finns alla beslutsdokument inklusive bilagor.
Eftersom åtgärdsområdessammanställningarna är en kort beskrivning av områdets miljöproblem
vid skrivande stund, vill vi hänvisa till VISS, www.viss.lansstyrelsen.se, för detaljerad och senaste
informationen om enskilda bedömningar. I VISS finns också tillförlitlighetsklassning och
motiveringstexter till de olika bedömningarna samt senaste informationen om till exempel
genomförda eller planerade åtgärder. Om en föreslagen åtgärd exempelvis redan är genomförd,
eller av annan anledning olämplig, så finns det också möjlighet att meddela länsstyrelsen detta via
VISS. I VISS finns också flera instruerande manualer som ska hjälpa dig att hitta ditt vatten, eller
ditt åtgärdsområde.
Direktlänk till vägledningarna: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/lar-dig-anvandaviss/information%20och%20manualer/Pages/default.aspx
Versionshantering
Bilaga 5:1 till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets vattendistrikt, version 1.
Aktuell version daterad den 22 mars 2017.

Sammanställning av förslag till åtgärder för Vojmån och
Vapstälvens åtgärdsområde
Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för åtgärdsområdet Vojmån och
Vapstälven. Åtgärdsområdet omfattar de nordvästligaste delarna av Ångermanälvens
huvudavrinningsområde samt Vapstälven inom Västerbottens län. Det berör främst Vilhelmina
kommun samt mindre delar av Storumans kommun.
I åtgärdsområdet finns 129 sjöar och 130 vattendrag. Av dessa har 112 sjöar och 88 vattendrag
god eller hög status (77 procent). De resterande har måttlig eller sämre status och behöver
åtgärdas för att följa miljökvalitetsnormerna. I området finns även 13 grundvattenförekomster
som alla har god status. De vanligaste miljöproblemen i åtgärdsområdet är fysiska förändringar i
och kring vattenmiljöerna. De främsta påverkanskällorna är flottledsrensningar, dammar och
andra vandringshinder samt aktivt brukad mark i vattenförekomsternas närområde eller
svämplan. De viktigaste åtgärderna är därför flottledsåterställning, fiskväg/utrivning av
vandringshinder och ekologiskt funktionella kantzoner.
Vapstälven rinner åt väster in i Norge och är det östligaste biflödet till Nordlands största älv
Vefsna. Avrinningsområdet är ett av de minst påverkade i distriktet och alla vattenförekomster
har hög eller god ekologisk status. Följaktligen finns heller inga föreslagna fysiska åtgärder i
området. Däremot är förebyggande åtgärder mot smittspridning viktiga för förhindra att
laxparasiten Gyrodactylus Salaris sprids till de nyligen åtgärdade och friskförklarade vattnen på
norska sidan. Denna åtgärd är generell för hela distriktet och riktad till Länsstyrelsen.
Utifrån tillgängligt dataunderlag beskrivs aktuella miljöproblem med betydande påverkan och
med åtgärdsförslag. Om miljösituationen ändras eller om kompletterande undersökningar
genomförs och ny data blir tillgänglig, kan åtgärdsbehovet förändras. De åtgärder som föreslås
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bedöms vara nödvändiga att genomföra för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. I flera
fall behöver åtgärden föregås av en fördjupad åtgärdsutredning.
De åtgärdskostnader som redovisas per åtgärdförslag bör ställas i relation till vilka ekologiska
vinster (t.ex. värdet av förbättring eller återskapande av ekosystemtjänster) som åtgärderna kan
ge. Sådana beräkningsmetoder saknas på objektsnivå och för att ändå uppskatta det totala
värdet av ekossystemtjänster i åtgärdsområdet, presenteras beräkningar enligt schabloner från
TEEB. TEEB är en förkortning av The Economics of Ecosystems and Biodiversity som är ett globalt
initiativ som syftar till att öka kunskapen om naturens värde. Läs mer om TEEB här:
(http://www.teebweb.org/) och rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)
for Water and Wetlands (februari 2013). Observera att beräkningarna avser ytvatten och att
grundvatten alltså är exkluderat samt att beräkningen avser hela åtgärdsomårdet. I TEEBs
studier anges värdet för ekosystemsfunktionerna i sjöar och vattendrag ligga på cirka 1800–13500
dollar per hektar och år. Översatt till åtgärdsområdet med en sammanlagd vattenförekomstyta på
cirka 26 950 hektar (varav 590 hektar utgörs av vattendrag) och ett antaget värde på 10 000 kr
per hektar och år, blir ekosystemvärdet av ytvattnet inom åtgärdsområdet minst 270 miljoner
kronor per år.
För övrig information per vattenförekomst i åtgärdsområdet hänvisas till VISS,
www.viss.lansstyrelsen.se (Vojmån och Vapstälven).
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Bild 1: Kartan visar Vojmån och Vapstälvens markanvändning samt geografisk placering i Bottenhavets vattendistrikt.

4

Förändrade habitat genom fysiska förändringar
Inom åtgärdsområdet finns det problem med förändrade habitat på grund av fysiska förändringar
av vattnen. Cirka sex hektar ekologiskt funktionella kantzoner behöver anläggas i sex
vattenförekomster och återställning av 35 hektar flottled genomföras i 35 vattenförekomster.
Dessutom behöver nio dammar (varav två är mindre kraftverk) åtgärdas och en vägtrumma bytas
för att underlätta vandringen för fiskar och andra vattenlevande organismer.

Åtgärdsförslag
Tabell 1: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder i åtgärdsområdet. Tabellen visar
också åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Baseras på uttag från VISS i
november 2015.
Påverkan

Föreslagen fysisk åtgärd

Fiskväg

4.2 Flöde och
morfologi –
verksam damm,
vattenkraft

Minimitappning/vatten
i fiskväg

Nedströms fiskpassage

7.1.1 Andra
morfologiska
förändringar –
Vägtrummor

Djuptjärnsdammen
SE716106-155756
Järvsjödammen
SE716492-156426
Djuptjärnsdammen
SE716106-155756
Järvsjödammen
SE716492-156426
Djuptjärnsdammen
SE716106-155756
Järvsjödammen
SE716492-156426

Åtgärd enligt
Åtgärdsprogram 2016-2021

Havs- och
vattenmyndigheten åtgärd
4
Länsstyrelsen, åtgärd 1,
åtgärd 2 och åtgärd 5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1.

7 dammar

Havs- och
vattenmyndigheten åtgärd
4
Länsstyrelsen åtgärd 1,
åtgärd 2 och 5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1.

Ekologiskt funktionella
kantzoner

6 hektar fördelat på 6
vattenförekomster

Skogsstyrelsen åtgärd 4.

Restaurering av rensade
eller rätade
vattendrag/Flottledsåte
rställning

35 hektar fördelat på
34 vattenförekomster

Havs- och
vattenmyndigheten åtgärd
5.

SE724910-146722

Länsstyrelsen åtgärd 3,
åtgärd 5b och 12
Trafikverket åtgärd 1a
Generalläkaren 3

4.8 Flöde och
Fiskväg/utrivning av
morfologi –
Tröskeldammar, vandringshinder
grunddammar.
5.0 Fysiska
förändringar av
sjöar och
vattendrag
5.1.1 Fysiska
förändringar av
sjöar och
vattendrag –
Rensning av
vattendrag för
flottning

Åtgärdens omfattning

Omläggning/byte av
vägtrumma
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Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Miljögifter i yt- och grundvatten
Det finns idag inga kända problem med miljögifter, förutom med kvicksilver och PBDE, i yt- eller
grundvatten i åtgärdsområdet. I Sverige överstiger kvicksilver och PBDE gränsvärdet i nästan
alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten. Den främsta anledningen till att
kvicksilverhalterna är för höga i vatten är långvarigt internationella luftnedfall. Trots Sveriges
insatser för att minska utsläppen av kvicksilver förväntas inga förändringar i nivåer inom en snar
framtid. Det beror på att kvicksilvret lagrats i mark och läcker kontinuerligt till ytvattnet och
ackumuleras i fiskar. Vid markanvändning bör dock åtgärder som hindrar ökat kvicksilverläckage
från omgivande mark vidtas. PBDE är en industrikemikalie som främst används som
flamskyddsmedel. Påverkan av PBDE kommer i första hand från atmosfäriskt nedfall efter
förbränning av varor. Användningen av PentaBDE och oktaBDE är förbjuden inom EU sedan år
2004 men vissa PBDE-kedjor är fortfarande tillåtna. Även om halterna minskar generellt är det
svårt att veta när god kemisk status kommer att uppnås.
I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet för kvicksilver, det vill säga den
högsta tillåtna halten kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (µg / kg). För PBDE anges
gränsvärdet i biota till 0,0085 mikrogram per kilogram (µg / kg). Det tillämpas ett generellt
undantag i form av ett sänkt kvalitetskrav för kvicksilver och PBDE.

Genomförda åtgärder
Tabell 2: Sammanställning över genomförda och planerade åtgärder i åtgärdsområdet.
Övergripande åtgärd

Fysisk åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Kostnad
(kr eller kr/år)

År

Miljöersättning ekologisk
odling

Odling utan
bekämpningsmedel

9 hektar

Uppgift saknas

2010-2014

Markundersökning f.d.
bensinstation (SPIMFAB),
Kittelfjäll

Efterbehandling av
miljögifter

1 objekt

85 000

2002-2012

Markundersökning f.d.
bensinstation (SPIMFAB),
Dikanäs

Efterbehandling av
miljögifter

1 objekt

85 000

2002-2012
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Otillräckligt dricksvattenskydd
Av de nio allmänna vattentäkter som är i drift saknar åtta tillräckligt skydd och har behov av nya
eller uppdaterade föreskrifter om vattenskyddsområde. Storsele, Kittelfjäll, Järvsjöby, Bäsksjö
och Bäsksele saknar dricksvattenskydd och Dajkanvik, Dikanäs och Latikberg har ett föråldrat
skydd. Ett föråldrat skydd innebär att vattenskyddsområdet är utformat i enlighet med
Vattenlagen (1983:291) eller Vattenlag (1918:523). I dessa fall behöver skyddet ofta uppdateras i
enlighet med nuvarande lagstiftning, Miljöbalken (1998:808). I Vilhelmina kommun har ett nytt
vattenskyddsområde inrättats år 2004.
Beskrivna behov av åtgärder omfattar endast de kommunala, allmänna vattentäkterna. Kunskap
om de större enskilda vattentäkterna är bristfällig. För de enskilda vattentäkter som ger mer än 10
m3 per dag eller betjänar mer än 50 personer gäller samma kvalitetskrav på dricksvatten som för
de kommunala vattentäkterna. Det finns inget krav på skyddsområde och föreskrifter för dem,
utan det bygger på vattentäktsägarens ansvar. Det är viktigt att skydda de större enskilda
vattentäkterna för att även dessa ska ha ett långsiktigt skydd för vattenförsörjningen.
Inom ramen för förvaltningsplanen ingår endast de vattentäkter som har vattenförekomst ID (se
tabell 5). Omfattningen och kostnaden för åtgärdsbehovet är därför underskattad. Det pågår ett
kontinuerligt arbete för att alla vattentäkter ska kopplas till ett vattenförekomst ID och därmed
ingå i vattenförvaltningsarbetet.

Åtgärdsförslag och kostnader
Tabell 3: Sammanställning av åtgärder och kostnader. Tabellen visar också åtgärdernas koppling
till Förvaltningsplan 2016-2021. Baseras på uttag från VISS i november 2015.
Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 20162021

Vattenskyddsområde 2 vatten- inrätta
förekomster

Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 6a.
Länsstyrelsen åtgärd 4a.
Kommunerna åtgärd 5a och 5b.
Generalläkaren åtgärd 2.
Boverket åtgärd 1c.

Vattenskyddsområde 1 vatten- tillsyn
förekomst

Länsstyrelsen åtgärd 4b-4e.
Kommunerna åtgärd 5c.

Tabell 4: Sammanställning av vattentäkter inom Vojmåns och Vapstälvens åtgärdsområde. 3 av 9
vattentäkter ligger inom avgränsningarna för grundvattenförekomster och har därmed ett
vattenförekomst ID. Endast de vattentäkter med vattenförekomst ID omfattas i dagsläget av
förvaltningsplanen.
Kommun

Vatten-verk

Behov av
åtgärd

Vilhelmina

Bäsksele

Inrätta VSO

Befintligt skydd

VSO beslut Vattenförekomst
(år)
ID
SE716801-155060
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Vilhelmina

Bäsksjö

Inrätta VSO

Vilhelmina

Järvsjöby

Inrätta VSO

Vilhelmina

Kittelfjäll

Inrätta VSO

Vilhelmina

Storsele

Inrätta VSO

Vilhelmina

Uppfyller
Risån/Dalas
skyddsbehove
jö 2:9 (2:34)
n

Vattenskyddsom
råde

2004

Vilhelmina

Dajkanvik

Revidering

Vattenskyddsom
råde

1993

Vilhelmina

Dikanäs

Revidering

Vattenskyddsom
råde

1993

Vilhelmina

Latikberg

Revidering

Vattenskyddsom
råde

1989

SE723723-524603

SE716801-155060

Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Försurning
En sjö inom åtgärdsområdet, Dahlstedttjärnen SE722941-149360, bedöms vara försurad på grund
av surt nedfall. Bedömningen bygger dock på enstaka mätvärden och bör därför verifieras innan
konkreta åtgärder för att höja pH föreslås.

Övergödning och syrefattiga förhållanden
Det finns i dagsläget en sjö inom åtgärdsområdet där övergödning bedöms vara ett problem,
Bäskjön SE718156-156107. Bedömningen baseras dock endast på vattenkemiska data och har inte
verifierats med biologisk provtagning. Alla föreslagna åtgärder är därför att betrakta som
preliminära och behöver föregås av en åtgärdsutredning.
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Åtgärdsförslag
Tabell 5: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder i åtgärdsområdet. Tabellen visar
också åtgärdernas koppling till Förvaltningsplan 2016-2021. Baseras på uttag från VISS i
november 2015.
Påverkan

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 20162021

2.5 Diffusa källor Enskilda avlopp

Åtgärdande av
enskilda avlopp till
normal skyddsnivå

8-9 st

Havs- och vattenmyndigheten,
åtgärd 1a och 1b.
Länsstyrelsen åtgärd 8
Generalläkaren åtgärd 4a.
Kommunerna åtgärd 4a och 4b.

2.6.1 Diffusa
källor - Skogsbruk

Våtmark fosfordamm

0,025 hektar

Skogsstyrelsen åtgärd 2.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Hela åtgärdsområdet skyddas enligt avloppsvattendirektivet (direktiv 91/271/EEG). Vattentäkter
som skyddas enligt dricksvattendirektivet (direktiv 98/83/EG ) listas i tabell under rubrik
Otillräckligt dricksvattenskydd. Åtgärdsområdet berörs av följande Natura 2000-områden enligt
Art- och habitatdirektivet (direktiv 92/43/EEG) och Fågeldirektivet (direktiv 79/409/EEG):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Daune
Gransjömyrarna
Gråtanberget
Guortabäcken
Marsfjället
Skalmodal
Skansnäsån
Södra Gardfjället
Vardo-, Laster- och Fjällfjällen
Virisens vattensystem
Vojmsjölandet
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Bilaga 5:2 Fö rvaltningsplan fö r
Bottenhavets vattendistrikt 2016-2021
Inledning

I Bottenhavets vattendistrikt finns 49 åtgärdsområden som indelats efter vattnets väg i
landskapet. Åtgärdsområdena kan därför innefatta flera kommuner och flera län. Eftersom
Bottenhavets vattendistrikt också har vatten som rinner till och från Norge beskrivs dessa i en
särskild sammanställning, nummer 50. Mer om gränsvatten finns också i Vapstaälven (nummer
1). Åtgärdsområdessammanställningar kan läsas både var för sig (enskilda PDF) eller tillsammans
(samtliga områden i en PDF).
Sammanställningarna innehåller beskrivningar över betydande påverkan och förslag på åtgärder
vilka kan vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska följas i ett åtgärdsområde.
Sammanställningarna ska betecknas som underlag till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets
vattendistrikt och kan med fördel användas som underlag i diskussioner om lokalt åtgärdsarbete.
Sammanställningarna har ungefär samma struktur men innehållet varierar beroende på
problemställningar i varje område. Vidare uppdateras åtgärdsområdessammanställningarna
årligen om ny data eller ny kunskap påverkar innehållet. Sådan versionshantering framgår i
inledningen till varje dokument.
I varje åtgärdsområdessammanställning finns olika beskrivningar om aktuella miljöproblem med
tillhörande tabeller som kopplar ihop miljösituationen i ett åtgärdsområde med åtgärdsbehovet. I
tabellerna med åtgärdsförslag finns kopplingar mellan påverkan och fysisk åtgärd till de åtgärder
som riktar sig till myndigheter och kommuner i Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets
vattendistrikt. Tanken med tabellerna är att visa vilka faktiska fysiska åtgärder i naturmiljön som
hör ihop med åtgärder enligt förvaltningsplanen. Som redovisat i tabellerna är ofta flera aktörer
involverade i genomförande av en åtgärd vilket kräver samverkan och samarbete över
administrativa och/eller juridiska gränser. Åtgärdernas genomförande följs upp genom en årlig
återrapportering som adresserar kommuner och de myndigheterna med utpekat åtgärdansvar
enligt Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavet.
Urvalet av de fysiska åtgärderna har i huvudsak skett utifrån kostnadseffektivitet och
åtgärdsförslagen i VISS där information om Sveriges vatten finns. Åtgärdernas effekter och
kostnader kan avvika lokalt och det kan också finnas andra åtgärder som är mer kostnadseffektiva
eller mer lämpliga för vissa vattenförekomster. I flera fall anges därför vidare åtgärdsutredning
som lämplig första åtgärd innan fysiska åtgärder vidtas. De fysiska åtgärderna är inte bindande
för myndigheter och kommuner men de ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs och ska inom
sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs. Ansvariga åtgärdsmyndigheter kan således
ersätta de föreslagna fysiska åtgärderna med andra åtgärder om de finner dessa mer lämpliga. De
åtgärdskostnader som visas i tabellerna är totalkostnader. Total åtgärdskostnad är en summering
av alla kostnader, både investeringskostnad, utredningskostnad och löpande kostnader/intäkter.
Kostnaderna är summerade för hela den angivna livslängden och storleken på åtgärden och de är
generellt genomsnittliga kostnader för en typ av åtgärd. Kostnaderna för den faktiska åtgärden
kan således både vara högre eller lägre än schablonvärdet i det enskilda fallet.
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Mer information
Varje åtgärdsområdessammanställning innehåller en karta där områdets geografiska placering
pekas ut. För en övergripande kartbild över samtliga åtgärdsområden samt tabeller som visar
vilka kommuner som omfattas av vilka åtgärdsområden, besök vår webbsida
www.vattenmyndigheterna.se. Under publikationer finns alla beslutsdokument inklusive bilagor.
Eftersom åtgärdsområdessammanställningarna är en kort beskrivning av områdets miljöproblem
vid skrivande stund, vill vi hänvisa till VISS, www.viss.lansstyrelsen.se, för detaljerad och senaste
informationen om enskilda bedömningar. I VISS finns också tillförlitlighetsklassning och
motiveringstexter till de olika bedömningarna samt senaste informationen om till exempel
genomförda eller planerade åtgärder. Om en föreslagen åtgärd exempelvis redan är genomförd,
eller av annan anledning olämplig, så finns det också möjlighet att meddela länsstyrelsen detta via
VISS. I VISS finns också flera instruerande manualer som ska hjälpa dig att hitta ditt vatten, eller
ditt åtgärdsområde.
Direktlänk till vägledningarna: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/lar-dig-anvandaviss/information%20och%20manualer/Pages/default.aspx
Versionshantering
Bilaga 5:2 till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets vattendistrikt, version 1.
Aktuell version daterad den 22 mars 2017.

Sammanställning av förslag till åtgärder för Malgomaj
och Kultsjödalens åtgärdsområde
Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för åtgärdsområdet Malgomaj och
Kultsjödalen. Åtgärdsområdet omfattar sjön Malgomajs avrinningsområde inom Ångermanälvens
vattensystem. Det berör främst Vilhelmina kommun samt i sydväst mindre delar av Dorotea
kommun och Strömsunds kommun i Jämtlands län.
I åtgärdsområdet finns 84 sjöar och 130 vattendrag. Av dessa har 60 sjöar och 92 vattendrag god
eller hög status (68 procent). De resterande har måttlig eller sämre status och behöver åtgärdas för
att följa miljökvalitetsnormerna. I området finns även sju grundvattenförekomster som alla har
god status. De vanligaste miljöproblemen i åtgärdsområdet är fysiska förändringar i och kring
vattenmiljöerna. De främsta påverkanskällorna är flottledsrensningar, dammar och andra
vandringshinder samt aktivt brukad mark i vattenförekomsternas närområde eller svämplan. De
viktigaste åtgärderna är därför återställning av flottledsrensade vattendrag, fiskväg/utrivning av
vandringshinder och ekologiskt funktionella kantzoner. Dessutom är ganska många vatten
försurade i området kring Njakafjäll. Dessa åtgärdas genom regelbunden kalkning.
Utifrån tillgängligt dataunderlag beskrivs aktuella miljöproblem med betydande påverkan och
med åtgärdsförslag. Om miljösituationen ändras eller om kompletterande undersökningar
genomförs och ny data blir tillgänglig, kan åtgärdsbehovet förändras. De åtgärder som föreslås
bedöms vara nödvändiga att genomföra för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. I flera
fall behöver åtgärden föregås av en fördjupad åtgärdsutredning.
De åtgärdskostnader som redovisas per åtgärdförslag bör ställas i relation till vilka ekologiska
vinster (t.ex. värdet av förbättring eller återskapande av ekosystemtjänster) som åtgärderna kan
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ge. Sådana beräkningsmetoder saknas på objektsnivå och för att ändå uppskatta det totala
värdet av ekossystemtjänster i åtgärdsområdet, presenteras beräkningar enligt schabloner från
TEEB. TEEB är en förkortning av The Economics of Ecosystems and Biodiversity som är ett globalt
initiativ som syftar till att öka kunskapen om naturens värde. Observera att beräkningarna avser
ytvatten och att grundvatten alltså är exkluderat samt att beräkningen avser hela
åtgärdsomårdet. I TEEBs studier anges värdet för ekosystemsfunktionerna i sjöar och vattendrag
ligga på cirka 1800–13500 dollar per hektar och år. Översatt till åtgärdsområdet med en sammanlagd vattenförekomstyta på cirka 29 200 hektar (varav 630 hektar utgörs av vattendrag) och ett
antaget värde på 10 000 kr per hektar och år, blir ekosystemvärdet av ytvattnet inom
åtgärdsområdet minst 290 miljoner kronor per år. Läs mer om TEEB här:
(http://www.teebweb.org/) och rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)
for Water and Wetlands (februari 2013).
För övrig information per vattenförekomst i åtgärdsområdet hänvisas till VISS,
www.viss.lansstyrelsen.se (Malgomaj och Kultsjödalen).
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Bild 1: Kartan visar Malgomaj och Kultsjödalens markanvändning samt geografisk placering i Bottenhavets vattendistrikt.
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Förändrade habitat genom fysiska förändringar
Inom åtgärdsområdet finns det problem med förändrade habitat på grund av fysiska förändringar
av vattnen. För att följa miljökvalitetsnormerna i åtgärdsområdets vattenförekomster behöver 15
hektar ekologiskt funktionella kantzoner anläggas i åtta vattenförekomster och återställning av 20
hektar gammal flottled genomföras i 24 vattenförekomster. Dessutom behöver fyra dammar
(varav två är mindre kraftverk) åtgärdas och två vägtrummor bytas för att underlätta vandringen
för fiskar och andra vattenlevande organismer.

Åtgärdsförslag
Tabell 1: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Informationen i tabellen baseras på uttag från VISS i
november 2015.
Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Fiskväg

Satssjödammen
SE720720-147393
Saxnäs
intagsdamm
SE720411-147752

Minimitappning/
vatten i fiskväg

Satssjödammen
SE720720-147393
Saxnäs
intagsdamm
SE720411-147752

Nedströms
fiskpassage

Satssjödammen
SE720720-147393
Saxnäs
intagsdamm
SE720411-147752

4.8 Flöde och
morfologi –
Tröskeldammar,
grunddammar.

Fiskväg/
utrivning av
vandrings-hinder

SE722231-143608
SE721091-148790

5.0 Fysiska
förändringar av
sjöar och
vattendrag

Ekologiskt
funktionella
kantzoner

14,5 hektar
fördelat på 11
Skogsstyrelsen åtgärd 4.
vattenförekomster.

5.1.1 Fysiska
förändringar av
sjöar och
vattendrag –
Rensning av
vattendrag för
flottning

Restaurering av
rensade eller
rätade
vattendrag/
Flottledsåterställning

17,5 hektar
Havs- och vattenmyndigheten åtgärd
fördelat på 23
och 5.
vattenförekomster.

7.1.1 Andra
morfologiska

Omläggning/
byte av
vägtrumma

Två vägtrummor i
SE718329-154061
SE720015-149848

Påverkan

4.2 Flöde och
morfologi –
verksam damm,
vattenkraft

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 2016-2021

HaV åtgärd 4.
Länsstyrelsen åtgärd 1, åtgärd 2 och 5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1.

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 4.
Länsstyrelsen åtgärd 1, åtgärd 2 och 5d
Kammarkollegiet åtgärd 1.

Länsstyrelsen åtgärd 3, åtgärd 5b och 12
Trafikverket åtgärd 1a
Generalläkaren åtgärd 3.
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förändringar –
Vägtrummor

Det finns 17 vatten som är påverkade av vattenreglering och vattenkraftsproduktion i området
och alltså klassade som Kraftigt Modifierade Vatten (KMV). De åtgärder som är kopplade till
utpekande av KMV och bedömning av deras miljökvalitetsnorm, ekologisk potential, ingår inte i
sammanställningen under Förändrat habitat genom fysiska förändringar ovan. Dessa åtgärder
kommer att tas fram i den åtgärdsplan för vattenkraftspåverkade avrinningsområden som görs av
Länsstyrelsen under de närmaste åren och fastställas av Vattenmyndigheten under 2018. Läs mer
om åtgärdsplaner i Åtgärd 5, Länsstyrelsen i Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavets
vattendistrikt.
Åtgärder för KMV inom miljöproblemen försurning, övergödning och miljögifter ingår i
sammanställningarna för respektive miljöproblem.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Miljögifter i yt- och grundvatten
I åtgärdsområdet finns ett vattendrag, Stikkenjukke (SE722385-143751) som inte uppnår
miljökvalitetsnormen på grund av påverkan från en nedlagd gruva. För att följa
miljökvalitetsnormen behöver halten zink sänkas med 4,2 µg per liter. Vid efterbehandling av
området förväntas halterna av miljögifter minska i framförallt ytvattenförekomsten
Stikkenjukke, men en minskning kommer även att ske i den översta delen av Saxån (SE722022144444).
I övrigt saknar de flesta ytvattenförekomster i åtgärdsområdet mätningar med avseende på
miljögifter. Utöver kvicksilver och PBDE saknar åtgärdsområdet känd påverkan från miljögifter.
I Sverige överstiger kvicksilver och PBDE gränsvärdet i nästan alla ytvattenförekomster; sjöar,
vattendrag och kustvatten. Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna är för höga i
vatten är långvarigt internationella luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att minska utsläppen av
kvicksilver förväntas inga förändringar i nivåer inom en snar framtid. Det beror på att
kvicksilvret lagrats i mark och läcker kontinuerligt till ytvattnet och ackumuleras i fiskar. Vid
markanvändning bör dock åtgärder som hindrar ökat kvicksilverläckage från omgivande mark
vidtas. PBDE är en industrikemikalie som främst används som flamskyddsmedel. Påverkan av
PBDE kommer i första hand från atmosfäriskt nedfall efter förbränning av varor. Användningen
av PentaBDE och oktaBDE är förbjuden inom EU sedan år 2004 men vissa PBDE-kedjor är
fortfarande tillåtna. Även om halterna minskar generellt är det svårt att veta när god kemisk
status kommer att uppnås.
I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet för kvicksilver, det vill säga den
högsta tillåtna halten kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (µg / kg). För PBDE anges
gränsvärdet i biota till 0,0085 mikrogram per kilogram (µg / kg). Det tillämpas ett generellt
undantag i form av ett sänkt kvalitetskrav för kvicksilver och PBDE.
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Åtgärdsförslag
Tabell 2: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 201-2021. Informationen i tabellen baseras på uttag från VISS i
november 2015.
Påverkan

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 20162021

1.4 Punktkällor
- Inte IPPCindustri

Efterbehandlad gruva,
men kontroll och efterjusteringar sker vid
behov.

1 område
Stikkenjukke

2.4 Diffusa
källor –
Förorenad
mark/gammal
industrimark

Efterbehandling
utförd av Stekenjokkgruvan, men
uppföljning och
efterjusteringar pågår.

1 område
Stikkenjukke

HaV åtgärd 2.
Naturvårdsverket åtgärd 2 och åtgäd
3.
Länsstyrelsen åtgärd 1 och åtgärd 10.
Kommuner åtgärd 1.
Generalläkaren åtgärd 1a och 1b..

Genomförda och planerade åtgärder
Tabell 3: Sammanställning över genomförda och planerade åtgärder.
Övergripande åtgärd

Fysisk åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Markundersökt f.d. bensinstation
(SPIMFAB), Saxnäs

Efterbehandling
av miljögifter

1 område

Kostnad
(kr eller kr/år)
85 000

År

Minskat utsläpp av metaller från
Stekenjokkgruvan

Utsläppsreduktion
miljögifter

1 område

Uppgift saknas

20002021

Efterbehandling av
Stekenjokkgruvan

Efterbehandling
av miljögifter

1 område

Uppgift saknas

Uppgift
saknas

2012

Otillräckligt dricksvattenskydd
Av de fem allmänna vattentäkter som är i drift har samtliga, Skansholm, Malgovik, Nästansjö,
Saxnäs och Klimpfjäll ett föråldrat skydd och är i behov av uppdaterade föreskrifter om
vattenskyddsområde. Ett föråldrat skydd innebär att vattenskyddsområdet är utformat i enlighet
med Vattenlagen (1983:291) eller Vattenlag (1918:523). I dessa fall behöver skyddet ofta
uppdateras i enlighet med nuvarande lagstiftning, Miljöbalken (1998:808).
Beskrivna behov av åtgärder omfattar endast de kommunala, allmänna vattentäkterna. Kunskap
om de större enskilda vattentäkterna är bristfällig. För de enskilda vattentäkter som ger mer än 10
m3 per dag eller betjänar mer än 50 personer gäller samma kvalitetskrav på dricksvatten som för
de kommunala vattentäkterna. Det finns inget krav på skyddsområde och föreskrifter för dem,
utan det bygger på vattentäktsägarens ansvar. Det är viktigt att skydda de större enskilda
vattentäkterna för att även dessa ska ha ett långsiktigt skydd för vattenförsörjningen.
Inom ramen för förvaltningsplanen ingår endast de vattentäkter som har vattenförekomst ID (se
tabell 6). Omfattningen och kostnaden för åtgärdsbehovet är därför underskattad. Det pågår ett
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kontinuerligt arbete för att alla vattentäkter ska kopplas till ett vattenförekomst ID och därmed
ingå i vattenförvaltningsarbetet.

Åtgärdsförslag och kostnader
Tabell 4: Sammanställning av åtgärdsförslag och kostnader i åtgärdsområdet. Tabellen visar också
åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021.

Föreslagen fysisk åtgärd

Åtgärdens omfattning

Åtgärd enligt
Åtgärdsprogram 2016-2021

Vattenskyddsområde tillsyn

2 vattenförekomster

Länsstyrelsen åtgärd 4b-4c.
Kommunerna åtgärd 5c.

2 vattenförekomster

Havs- och
vattenmyndigheten åtgärd
6a.
Länsstyrelsen åtgärd 4a.
Kommunerna åtgärd 5a och
5b.
Generalläkaren åtgärd 2.
Boverket åtgärd 1.

Vattenskyddsområde –
översyn/revidering

Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.
Tabell 5: Sammanställning av vattentäkter inom Malgomaj och Kultsjödalens åtgärdsområde.
Två av sex vattentäkter ligger inom avgränsningarna för grundvattenförekomster och har därmed
ett vattenförekomst ID. Endast de vattentäkterna med vattenförekomst ID omfattas i dagsläget
av förvaltningsplanen.
Kommun

Vattenverk

Anläggning

Behov av
åtgärd

Befintligt skydd

VSO
beslut
(år)

Vilhelmina

Skansholm

Allmän

Revidering

Vattenskyddsområde

1989

Vilhelmina

Malgovik

Allmän

Revidering

Vattenskyddsområde

1988

Vilhelmina

Nästansjö

Allmän

Revidering

Vattenskyddsområde

1985

Vilhelmina

Saxnäs

Allmän

Revidering

Vattenskyddsområde

1981

Vilhelmina

Klimpfjäll

Allmän

Revidering

Vattenskyddsom
råde

1971

Vilhelmina

Marsliden
1:3

Enskild

Revidering

Vattenskyddsom
råde

1973

VattenFörekoms
t-ID

SE71686
5-565379

SE72047
6-518040
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Försurning
Inom åtgärdsområdet finns i dagsläget 16 vattenförekomster som har problem med försurning. De
påverkanskällor som har bedömts ha betydande påverkan är diffust surt nedfall. För att nå
miljökvalitetsnormerna i åtgärdsområdets vattenförekomster behöver pH höjas och 342 ton kalk
tillföras. Vattenförekomsterna ingår i befintliga kalkningsplaner.

Genomförda och planerade åtgärder
Tabell 6: Sammanställning över genomförda och planerade åtgärder.
Övergripande Fysisk åtgärd
åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Totalkostnad

År

Kalkning
(genomförd)

Kalkning med flyg

339 ton

351 000 kr

2009-2013

Kalkning
(planerad)

Kalkning med flyg

342 ton

861 060 kr

Uppgift
saknas

Övrigt
Kostnad för
2009-10 saknas

Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Hela åtgärdsområdet skyddas enligt avloppsvattendirektivet (direktiv 91/271/EEG). Vattentäkter
som skyddas enligt dricksvattendirektivet (direktiv 98/83/EG) listas i tabeller under rubriken
Otillräckligt dricksvattenskydd.
Åtgärdsområdet berörs av följande Natura 2000-områden enligt Art- och habitatdirektivet
(direktiv 92/43/EEG) och Fågeldirektivet (direktiv 79/409/EEG):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blaikfjället
Daune
Gitsfjället
Marsfjället
Njakafjäll
Satsfjället
Stikkenjukke (Saxån)
Vardo-, Laster- och Fjällfjällen
Vojmsjölandet
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Bilaga 5:3 Fö rvaltningsplan fö r
Bottenhavets vattendistrikt 2016-2021
Inledning

I Bottenhavets vattendistrikt finns 49 åtgärdsområden som indelats efter vattnets väg i
landskapet. Åtgärdsområdena kan därför innefatta flera kommuner och flera län. Eftersom
Bottenhavets vattendistrikt också har vatten som rinner till och från Norge beskrivs dessa i en
särskild sammanställning, nummer 50. Mer om gränsvatten finns också i Vapstaälven (nummer
1). Åtgärdsområdessammanställningar kan läsas både var för sig (enskilda pdf) eller tillsammans
(samtliga områden i en pdf).
Sammanställningarna innehåller beskrivningar över betydande påverkan och förslag på åtgärder
vilka kan vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska följas i ett åtgärdsområde.
Sammanställningarna ska betecknas som underlag till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets
vattendistrikt och kan med fördel användas som underlag i diskussioner om lokalt åtgärdsarbete.
Sammanställningarna har ungefär samma struktur men innehållet varierar beroende på
problemställningar i varje område. Vidare uppdateras åtgärdsområdessammanställningarna
årligen om ny data eller ny kunskap påverkar innehållet. Sådan versionshantering framgår i
inledningen till varje dokument.
I varje åtgärdsområdessammanställning finns olika beskrivningar om aktuella miljöproblem med
tillhörande tabeller som kopplar ihop miljösituationen i ett åtgärdsområde med åtgärdsbehovet. I
tabellerna med åtgärdsförslag finns kopplingar mellan påverkan och fysisk åtgärd till de åtgärder
som riktar sig till myndigheter och kommuner i Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets
vattendistrikt. Tanken med tabellerna är att visa vilka faktiska fysiska åtgärder i naturmiljön som
hör ihop med åtgärder enligt förvaltningsplanen. Som redovisat i tabellerna är ofta flera aktörer
involverade i genomförande av en åtgärd vilket kräver samverkan och samarbete över
administrativa och/eller juridiska gränser. Åtgärdernas genomförande följs upp genom en årlig
återrapportering som adresserar kommuner och de myndigheterna med utpekat åtgärdansvar
enligt Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavet.
Urvalet av de fysiska åtgärderna har i huvudsak skett utifrån kostnadseffektivitet och
åtgärdsförslagen i VISS där information om Sveriges vatten finns. Åtgärdernas effekter och
kostnader kan avvika lokalt och det kan också finnas andra åtgärder som är mer kostnadseffektiva
eller mer lämpliga för vissa vattenförekomster. I flera fall anges därför vidare åtgärdsutredning
som lämplig första åtgärd innan fysiska åtgärder vidtas. De fysiska åtgärderna är inte bindande
för myndigheter och kommuner men de ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs och ska inom
sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs. Ansvariga åtgärdsmyndigheter kan således
ersätta de föreslagna fysiska åtgärderna med andra åtgärder om de finner dessa mer lämpliga. De
åtgärdskostnader som visas i tabellerna är totalkostnader. Total åtgärdskostnad är en summering
av alla kostnader, både investeringskostnad, utredningskostnad och löpande kostnader/intäkter.
Kostnaderna är summerade för hela den angivna livslängden och storleken på åtgärden och de är
generellt genomsnittliga kostnader för en typ av åtgärd. Kostnaderna för den faktiska åtgärden
kan således både vara högre eller lägre än schablonvärdet i det enskilda fallet.
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Mer information
Varje åtgärdsområdessammanställning innehåller en karta där områdets geografiska placering
pekas ut. För en övergripande kartbild över samtliga åtgärdsområden samt tabeller som visar
vilka kommuner som omfattas av vilka åtgärdsområden, besök vår webbsida
www.vattenmyndigheterna.se. Under publikationer finns alla beslutsdokument inklusive bilagor.
Eftersom åtgärdsområdessammanställningarna är en kort beskrivning av områdets miljöproblem
vid skrivande stund, vill vi hänvisa till VISS, www.viss.lansstyrelsen.se, för detaljerad och senaste
informationen om enskilda bedömningar. I VISS finns också tillförlitlighetsklassning och
motiveringstexter till de olika bedömningarna samt senaste informationen om till exempel
genomförda eller planerade åtgärder. Om en föreslagen åtgärd exempelvis redan är genomförd,
eller av annan anledning olämplig, så finns det också möjlighet att meddela länsstyrelsen detta via
VISS. I VISS finns också flera instruerande manualer som ska hjälpa dig att hitta ditt vatten, eller
ditt åtgärdsområde.
Direktlänk till vägledningarna: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/lar-dig-anvandaviss/information%20och%20manualer/Pages/default.aspx
Versionshantering
Bilaga 5:3 till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets vattendistrikt, version 1.
Aktuell version daterad den 22 mars 2017.

Sammanställning av förslag till åtgärder för Övre
Ångermanälvens åtgärdsområde
Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för Övre Ångermanälvens
åtgärdsområde. Åtgärdsområdet omfattar delarna av Ångermanälven mellan Volgsjön till och
med Hällbymagasinet. Det berör främst Åsele kommun samt Vilhelmina kommun i norr och
mindre delar av Dorotea kommun i väst och Sollefteå kommun i söder.
I åtgärdsområdet finns 63 sjöar och 107 vattendrag. Av dessa har 27 sjöar och 23 vattendrag god
eller hög status (45 %). De resterande har måttlig eller sämre status och behöver åtgärdas för att
följa miljökvalitetsnormerna. I området finns även 21 grundvattenförekomster och de har alla god
status. De vanligaste miljöproblemen i åtgärdsområdet är fysiska förändringar i och kring
vattenmiljöerna. De främsta påverkanskällorna är flottledsrensningar, dammar och andra
vandringshinder samt aktivt brukad mark i vattenförekomsternass närområde eller svämplan. De
viktigaste åtgärderna är därför flottledsåterställning, fiskväg/utrivning av vandringshinder och
ekologiskt funktionella kantzoner.
Utifrån tillgängligt dataunderlag beskrivs aktuella miljöproblem med betydande påverkan och
med åtgärdsförslag. Om miljösituationen ändras eller om kompletterande undersökningar
genomförs och ny data blir tillgänglig, kan åtgärdsbehovet förändras. De åtgärder som föreslås
bedöms vara nödvändiga att genomföra för att miljökvalitetsnormerna skall kunna följas. I flera
fall behöver åtgärden föregås av en fördjupad åtgärdsutredning.
De åtgärdskostnader som redovisas per åtgärdförslag bör ställas i relation till vilka ekologiska
vinster (t.ex. värdet av förbättring eller återskapande av ekosystemtjänster) som åtgärderna kan
ge. Sådana beräkningsmetoder saknas på objektsnivå och för att ändå uppskatta det totala
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värdet av ekossystemtjänster i åtgärdsområdet, presenteras beräkningar enligt schabloner från
TEEB. TEEB är en förkortning av The Economics of Ecosystems and Biodiversity som är ett globalt
initiativ som syftar till att öka kunskapen om naturens värde. Observera att beräkningarna avser
ytvatten och att grundvatten alltså är exkluderat samt att beräkningen avser hela
åtgärdsomårdet. I TEEBs studier anges värdet för ekosystemsfunktionerna i sjöar och vattendrag
ligga på cirka 1800–13500 dollar per hektar och år. Översatt till åtgärdsområdet med en sammanlagd vattenförekomstyta på cirka 12 000 hektar (varav 400 hektar utgörs av vattendrag) och ett
antaget värde på 10 000 kr per hektar och år, blir ekosystemvärdet av ytvattnet inom
åtgärdsområdet minst 120 miljoner kronor per år. Läs mer om TEEB här:
(http://www.teebweb.org/) och rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)
for Water and Wetlands (februari 2013).
För övrig information per vattenförekomst i åtgärdsområdet hänvisas till VISS,
www.viss.lansstyrelsen.se (Övre Ångermanälven).
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Bild 1: Kartan visar Övre Ångermanälvens markanvändning samt geografisk placering i Bottenhavets vattendistrikt.
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Förändrade habitat genom fysiska förändringar
Inom åtgärdsområdet finns det problem med förändrade habitat på grund av fysiska förändringar
av vattnen. För att följa miljökvalitetsnormerna i åtgärdsområdets vattenförekomster behöver 79
hektar ekologiskt funktionella kantzoner anläggas i 22 vattenförekomster och återställning av 43
hektar flottled genomföras i 68 vattenförekomster. Dessutom behöver 32 dammar (varav tre är
mindre kraftverk) åtgärdas för att underlätta vandringen för fiskar och andra vattenlevande
organismer.

Åtgärdsförslag
Tabell 1: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder i åtgärdsområdet. Tabellen visar
också åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram2016-2021. Baseras på uttag från VISS i
november 2015.
Påverkan
4.2 Flöde och
morfologi –
verksam damm,
vattenkraft

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021

Fiskväg

Hammars kraftverk
SE712340-156969
Rumpnäsdammen
SE712473-156570
Utlopp Fäbodsjön
SE712317-156554

Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 4.
Länsstyrelsen åtgärd 1, åtgärd 2
och åtgärd 5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1.

Minimitappning/
vatten i fiskväg

Hammars kraftverk
SE712340-156969
Rumpnäsdammen
SE712473-156570
Utlopp Fäbodsjön
SE712317-156554

Nedströms
fiskpassage

Hammars kraftverk
SE712340-156969
Rumpnäsdammen
SE712473-156570
Utlopp Fäbodsjön
SE712317-156554

4.8 Flöde och
Fiskväg/utrivning av
morfologi –
vandringshinder
Tröskeldammar,
grunddammar.

29 dammar

Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 4.
Länsstyrelsen åtgärd 1, åtgärd2
och åtgärd 5d
Kammarkollegiet åtgärd 1.

5.0 Fysiska
förändringar av
sjöar och
vattendrag

Ekologiskt
funktionella
kantzoner

72 hektar fördelat
på 18
vattenförekomster

Skogsstyrelsen åtgärd 4.

5.1.1 Fysiska
förändringar av
sjöar och
vattendrag –
Rensning av

Återställning/
restaurering av
flottledsrensade
vatten

43 hektar fördelat
på 68
vattenförekomster

Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 5.

5

vattendrag för
flottning
7.1.1 Andra
morfologiska
förändringar –
Vägtrummor

Omläggning/byte av
vägtrumma

Länsstyrelsen åtgärd 3, åtgärd 5b
och åtgärd 12
Trafikverket åtgärd 1a.
Generalläkaren åtgärd 3.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Miljögifter i yt- och grundvatten
De flesta ytvattenförekomster i åtgärdsområdet saknar mätningar med avseende på miljögifter.
Utöver kvicksilver saknar åtgärdsområdet känd påverkan från miljögifter. I Sverige överstiger
kvicksilver och PBDE gränsvärdet i nästan alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och
kustvatten. Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna är för höga i vatten är långvarigt
internationella luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att minska utsläppen av kvicksilver
förväntas inga förändringar i nivåer inom en snar framtid. Det beror på att kvicksilvret lagrats i
mark och läcker kontinuerligt till ytvattnet och ackumuleras i fiskar. Vid markanvändning bör
dock åtgärder som hindrar ökat kvicksilverläckage från omgivande mark vidtas. PBDE är en
industrikemikalie som främst används som flamskyddsmedel. Påverkan av PBDE kommer i första
hand från atmosfäriskt nedfall efter förbränning av varor. Användningen av PentaBDE och
oktaBDE är förbjuden inom EU sedan år 2004 men vissa PBDE-kedjor är fortfarande tillåtna.
Även om halterna minskar generellt är det svårt att veta när god kemisk status kommer att
uppnås.
I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet för kvicksilver, det vill säga den
högsta tillåtna halten kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (µg / kg). För PBDE anges
gränsvärdet i biota till 0,0085 mikrogram per kilogram (µg / kg). Det tillämpas ett generellt
undantag i form av ett sänkt kvalitetskrav för kvicksilver och PBDE.

Genomförda åtgärder
Tabell 2: Genomförda och planerade åtgärder i åtgärdsområdet.
Övergripande
åtgärd
Miljöersättning
ekologisk odling

Fysisk åtgärd

Åtgärdens omfattning

Kostnad kr/år

Genomförd

Odling utan
bekämpningsmedel

133 ha

Uppgift saknas.

2010-2014
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Otillräckligt dricksvattenskydd
Av de allmänna vattentäkter som är i drift saknar samtliga tillräckligt skydd och har behov av
nya eller uppdaterade föreskrifter om vattenskyddsområde. Råsele/Meselefors saknar
dricksvattenskydd och Norrstrand (Åsele tätort II) har ett föråldrat skydd. Ett föråldrat skydd
innebär att vattenskyddsområdet är utformat i enlighet med Vattenlagen (1983:291) eller
Vattenlag (1918:523). I dessa fall behöver skyddet ofta uppdateras i enlighet med nuvarande
lagstiftning, Miljöbalken (1998:808).
Beskrivna behov av åtgärder omfattar endast de kommunala, allmänna vattentäkterna. Kunskap
om de större enskilda vattentäkterna är bristfällig. För de enskilda vattentäkter som ger mer än 10
m3 per dag eller betjänar mer än 50 personer gäller samma kvalitetskrav på dricksvatten som för
de kommunala vattentäkterna. Det finns inget krav på skyddsområde och föreskrifter för dem,
utan det bygger på vattentäktsägarens ansvar. Det är viktigt att skydda de större enskilda
vattentäkterna för att även dessa ska ha ett långsiktigt skydd för vattenförsörjningen.

Inom ramen för förvaltningsplanen ingår endast de vattentäkter som har vattenförekomst ID (se
tabell 5). Omfattningen och kostnaden för åtgärdsbehovet är därför underskattad. Det pågår ett
kontinuerligt arbete för att alla vattentäkter ska kopplas till ett vattenförekomst ID och därmed
ingå i vattenförvaltningsarbetet.

Åtgärdsförslag och kostnader
Tabell 3: Sammanställning av åtgärder och kostnader. Tabellen visar också åtgärdernas koppling
till Åtgärdsprogram 2016-2021. Baseras på uttag från VISS i november 2015.
Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Vattenskyddsområde 1 vatten- tillsyn
förekomst

Vattenskyddsområde
1 vatten– översyn/
förekomst
revidering

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 2016-2021

Länsstyrelsen åtgärd 4b, 4c, 4e.
Kommunerna åtgärd 5c.
Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 6a.
Länsstyrelsen åtgärd 4a.
Kommunerna åtgärd 5a och 5b.
Generalläkaren åtgärd 2.
Boverket åtgärd 1c.

Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.
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Tabell 4: Sammanställning av vattentäkter inom Övre Ångermanälvens åtgärdsområde. En av
vattentäkterna ligger inom avgränsningarna för grundvattenförekomster och har därmed ett
vattenförekomst ID. Endast de vattentäkter med vattenförekomst ID omfattas i dagsläget av
förvaltningsplanen.
Kommun

Vattenverk

Behov av åtgärd

Vilhelmina

Råsele/Meselefors Inrätta vattenskyddsområde

Åsele

Norrstrand(Åsele
tätort II)

Revidering

Befintligt skydd

VSO
beslut
(år)

Vattenförekomst ID

Vattenskyddsområde

1989

SE711552-158218

Försurning
Inom åtgärdsområdet finns i dagsläget tre vattenförekomster i Stamsjöån, Västerbottens län,
samt Stor-Rödvattensjön i Jämtlands län, som bedöms vara försurade genom diffust surt nedfall.
För att följa miljökvalitetsnormerna i åtgärdsområdets vattenförekomster behöver pH höjas och
1800 ton kalk tillföras. Vattenförekomsterna ingår i befintliga kalkningsplaner (tabell 6).

Genomförda och planerade åtgärder
Tabell 5: Genomförda och planerade åtgärder i åtgärdsområdet.
Övergripande åtgärd
Kalkning i Stamsjöån och
Stor-Rödvattensjön
(genomförd)
Kalkning i Stamsjöån
(planerad)

Fysisk
åtgärd

Kalkning
med
doserare

Åtgärdens
omfattning
2470 ton

Kostnad
kr
102 4292
totalt

År

Övrig information

20092013

Kostnad för
2009-10 saknas.

1800 ton

204 0000
totalt

Uppgift
saknas

Planerad
kalkning i StorRödvattensjön
saknas.

Övergödning och syrefattiga förhållanden
Inom åtgärdsområdet finns i dagsläget endast en vattenförekomst där övergödning bedöms vara
ett problem, Saxvattnet SE711992-155351. Bedömningen baseras dock endast på vattenkemiska
data och har inte verifierats med biologisk provtagning. Det behövs en åtgärdsutredning för att
verifiera problemet och spåra källorna innan fysiska åtgärder kan föreslås.
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Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Hela åtgärdsområdet skyddas enligt avloppsvattendirektivet (direktiv 91/271/EEG). Vattentäkter
som skyddas enligt dricksvattendirektivet (direktiv 98/83/EG ) listas i tabell 4.
Åtgärdsområdet berörs av följande Natura 2000-områden enligt Art- och habitatdirektivet
(direktiv 92/43/EEG) och Fågeldirektivet (direktiv 79/409/EEG):
•
•

Brandbärsberget
Stenbithöjden
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Bilaga 5:4 Fö rvaltningsplan fö r
Bottenhavets vattendistrikt 2016-2021
Inledning

I Bottenhavets vattendistrikt finns 49 åtgärdsområden som indelats efter vattnets väg i
landskapet. Åtgärdsområdena kan därför innefatta flera kommuner och flera län. Eftersom
Bottenhavets vattendistrikt också har vatten som rinner till och från Norge beskrivs dessa i en
särskild sammanställning, nummer 50. Mer om gränsvatten finns också i Vapstaälven (nummer
1). Åtgärdsområdessammanställningar kan läsas både var för sig (enskilda PDF) eller tillsammans
(samtliga områden i en PDF).
Sammanställningarna innehåller beskrivningar över betydande påverkan och förslag på åtgärder
vilka kan vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska följas i ett åtgärdsområde.
Sammanställningarna ska betecknas som underlag till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets
vattendistrikt och kan med fördel användas som underlag i diskussioner om lokalt åtgärdsarbete.
Sammanställningarna har ungefär samma struktur men innehållet varierar beroende på
problemställningar i varje område. Vidare uppdateras åtgärdsområdessammanställningarna
årligen om ny data eller ny kunskap påverkar innehållet. Sådan versionshantering framgår i
inledningen till varje dokument.
I varje åtgärdsområdessammanställning finns olika beskrivningar om aktuella miljöproblem med
tillhörande tabeller som kopplar ihop miljösituationen i ett åtgärdsområde med åtgärdsbehovet. I
tabellerna med åtgärdsförslag finns kopplingar mellan påverkan och fysisk åtgärd till de åtgärder
som riktar sig till myndigheter och kommuner i Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets
vattendistrikt. Tanken med tabellerna är att visa vilka faktiska fysiska åtgärder i naturmiljön som
hör ihop med åtgärder enligt förvaltningsplanen. Som redovisat i tabellerna är ofta flera aktörer
involverade i genomförande av en åtgärd vilket kräver samverkan och samarbete över
administrativa och/eller juridiska gränser. Åtgärdernas genomförande följs upp genom en årlig
återrapportering som adresserar kommuner och de myndigheterna med utpekat åtgärdansvar
enligt Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavet.
Urvalet av de fysiska åtgärderna har i huvudsak skett utifrån kostnadseffektivitet och
åtgärdsförslagen i VISS där information om Sveriges vatten finns. Åtgärdernas effekter och
kostnader kan avvika lokalt och det kan också finnas andra åtgärder som är mer kostnadseffektiva
eller mer lämpliga för vissa vattenförekomster. I flera fall anges därför vidare åtgärdsutredning
som lämplig första åtgärd innan fysiska åtgärder vidtas. De fysiska åtgärderna är inte bindande
för myndigheter och kommuner men de ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs och ska inom
sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs. Ansvariga åtgärdsmyndigheter kan således
ersätta de föreslagna fysiska åtgärderna med andra åtgärder om de finner dessa mer lämpliga. De
åtgärdskostnader som visas i tabellerna är totalkostnader. Total åtgärdskostnad är en summering
av alla kostnader, både investeringskostnad, utredningskostnad och löpande kostnader/intäkter.
Kostnaderna är summerade för hela den angivna livslängden och storleken på åtgärden och de är
generellt genomsnittliga kostnader för en typ av åtgärd. Kostnaderna för den faktiska åtgärden
kan således både vara högre eller lägre än schablonvärdet i det enskilda fallet.
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Mer information
Varje åtgärdsområdessammanställning innehåller en karta där områdets geografiska placering
pekas ut. För en övergripande kartbild över samtliga åtgärdsområden samt tabeller som visar
vilka kommuner som omfattas av vilka åtgärdsområden, besök vår webbsida
www.vattenmyndigheterna.se. Under publikationer finns alla beslutsdokument inklusive bilagor.
Eftersom åtgärdsområdessammanställningarna är en kort beskrivning av områdets miljöproblem
vid skrivande stund, vill vi hänvisa till VISS, www.viss.lansstyrelsen.se, för detaljerad och senaste
informationen om enskilda bedömningar. I VISS finns också tillförlitlighetsklassning och
motiveringstexter till de olika bedömningarna samt senaste informationen om till exempel
genomförda eller planerade åtgärder. Om en föreslagen åtgärd exempelvis redan är genomförd,
eller av annan anledning olämplig, så finns det också möjlighet att meddela länsstyrelsen detta via
VISS. I VISS finns också flera instruerande manualer som ska hjälpa dig att hitta ditt vatten, eller
ditt åtgärdsområde.
Direktlänk till vägledningarna: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/lar-dig-anvandaviss/information%20och%20manualer/Pages/default.aspx
Versionshantering
Bilaga 5:4 till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets vattendistrikt, version 1.
Aktuell version daterad den 22 mars 2017.

Sammanställning av förslag till åtgärder för Långseleåns
åtgärdsområde
Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för Långseleåns åtgärdsområde.
Åtgärdsområdet omfattar de mellersta delarna av Ångermanälvens huvudavrinningsområde. Det
berör främst Dorotea kommun och mindre delar av Vilhelmina och Åsele kommuner i
Västerbottens län, samt delar av Strömsunds kommun i Jämtland län.
I åtgärdsområdet finns 68 sjöar och 111 vattendrag. Av dessa har 35 sjöar och 48 vattendrag god
eller hög status (46 procent). De resterande har måttlig eller sämre status och behöver åtgärdas för
att följa miljökvalitetsnormerna. I området finns även 35 grundvattenförekomster och de har alla
god status. De vanligaste miljöproblemen i åtgärdsområdet är fysiska förändringar i och kring
vattenmiljöerna. De främsta påverkanskällorna är flottledsrensningar, dammar och andra
vandringshinder samt aktivt brukad mark i vattenförekomsternas närområde eller svämplan. De
viktigaste åtgärderna är därför flottledsåterställning, fiskväg/utrivning av vandringshinder och
ekologiskt funktionella kantzoner. Dessutom är ganska många vatten försurade i den södra delen
av området. Dessa åtgärdas genom regelbunden kalkning.
Utifrån tillgängligt dataunderlag beskrivs aktuella miljöproblem med betydande påverkan och
med åtgärdsförslag. Om miljösituationen ändras eller om kompletterande undersökningar
genomförs och ny data blir tillgänglig, kan åtgärdsbehovet förändras. De åtgärder som föreslås
bedöms vara nödvändiga att genomföra för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. I flera
fall behöver åtgärden föregås av en fördjupad åtgärdsutredning.
De åtgärdskostnader som redovisas per åtgärdförslag bör ställas i relation till vilka ekologiska
vinster (t.ex. värdet av förbättring eller återskapande av ekosystemtjänster) som åtgärderna kan
ge. Sådana beräkningsmetoder saknas på objektsnivå och för att ändå uppskatta det totala
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värdet av ekossystemtjänster i åtgärdsområdet, presenteras beräkningar enligt schabloner från
TEEB. TEEB är en förkortning av The Economics of Ecosystems and Biodiversity som är ett globalt
initiativ som syftar till att öka kunskapen om naturens värde. Observera att beräkningarna avser
ytvatten och att grundvatten alltså är exkluderat samt att beräkningen avser hela
åtgärdsomårdet. I TEEBs studier anges värdet för ekosystemsfunktionerna i sjöar och vattendrag
ligga på cirka 1800–13500 dollar per hektar och år. Översatt till åtgärdsområdet med en sammanlagd vattenförekomstyta på cirka 13 200 hektar (varav 525 hektar utgörs av vattendrag) och ett
antaget värde på 10 000 kr per hektar och år, blir ekosystemvärdet av ytvattnet inom
åtgärdsområdet minst 130 miljoner kronor per år. Läs mer om TEEB här:
(http://www.teebweb.org/) och rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)
for Water and Wetlands (februari 2013).
För övrig information per vattenförekomst i åtgärdsområdet hänvisas till VISS,
www.viss.lansstyrelsen.se.
Mer information om åtgärdsområdet Långseleån i VISS.
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Bild 1: Kartan visar Långseleåns markanvändning samt geografisk placering i Bottenhavets vattendistrikt.
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Förändrade habitat genom fysiska förändringar
Inom åtgärdsområdet finns det problem med förändrade habitat på grund av fysiska förändringar
av vattnen. För att följa miljökvalitetsnormerna i åtgärdsområdets vattenförekomster behöver
drygt 14 hektar ekologiskt funktionella kantzoner anläggas i sju vattenförekomster och 93 hektar
flottledsrensning behöver genomföras i 49 vattenförekomster. Dessutom behöver nio mindre
dammar åtgärdas och 58 vägtrummor bytas för att underlätta vandringen för fiskar och andra
vattenlevande organismer.

Åtgärdsförslag
Tabell 1: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder i åtgärdsområdet. Tabellen visar
också åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Informationen i tabellen baseras på
uttag från VISS i november 2015.
Påverkan

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 20162021

4.8 Flöde och
morfologi –
Tröskeldammar,
grunddammar.

Fiskväg/utrivning
av
vandringshinder

9 dammar

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 5.
Länsstyrelsen åtgärd 1, årgärd 2 och
åtgärd 5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1.

5.0 Fysiska
förändringar av
sjöar och
vattendrag

Ekologiskt
funktionella
kantzoner

14,5 hektar
fördelat på 7
vattenförekomster

Skogsstyrelsen 4.

5.1.1 Fysiska
förändringar av
sjöar och
vattendrag –
Rensning av
vattendrag för
flottning

Restaurering av
rensade eller
rätade
vattendrag/Flottle
dsåterställning

93 hektar
fördelat på 49
vattenförekomster

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 5

7.1.1 Andra
morfologiska
förändringar –
Vägtrummor

Omläggning/
byte av
vägtrumma

58 vägtrummor

Länsstyrelsen åtgärd 3, åtgärd 5b och
åtgärd 12.
Trafikverket åtgärd 1a .
Generalläkaren åtgärd 3.

Det finns åtta ytvatten som är påverkade av vattenreglering och vattenkraftsproduktion i
området och alltså klassade som Kraftigt Modifierade Vatten (KMV). De åtgärder som är
kopplade till utpekande av KMV och bedömning av deras miljökvalitetsnorm, ekologisk potential,
ingår inte i sammanställningen under Förändrat habitat genom fysiska förändringar ovan. Dessa
åtgärder kommer att tas fram i den åtgärdsplan för vattenkraftspåverkade avrinningsområden
som görs av Länsstyrelsen under de närmaste åren och fastställas av Vattenmyndigheten under
2018. Läs mer om åtgärdsplaner i Åtgärd 5, Länsstyrelsen i Förvaltningsplan 2016-2021 i
Bottenhavets vattendistrikt.
Åtgärder för KMV inom miljöproblemen försurning, övergödning och miljögifter ingår i
sammanställningarna för respektive miljöproblem.
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Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Miljögifter i yt- och grundvatten
De flesta ytvattenförekomster i åtgärdsområdet saknar mätningar med avseende på miljögifter.
Utöver kvicksilver och PBDE saknar åtgärdsområdet känd påverkan från miljögifter. I Sverige
överstiger kvicksilver och PBDE gränsvärdet i nästan alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag
och kustvatten. Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna är för höga i vatten är
långvarigt internationella luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att minska utsläppen av
kvicksilver förväntas inga förändringar i nivåer inom en snar framtid. Det beror på att
kvicksilvret lagrats i mark och läcker kontinuerligt till ytvattnet och ackumuleras i fiskar. Vid
markanvändning bör dock åtgärder som hindrar ökat kvicksilverläckage från omgivande mark
vidtas. PBDE är en industrikemikalie som främst används som flamskyddsmedel. Påverkan av
PBDE kommer i första hand från atmosfäriskt nedfall efter förbränning av varor. Användningen
av PentaBDE och oktaBDE är förbjuden inom EU sedan år 2004 men vissa PBDE-kedjor är
fortfarande tillåtna. Även om halterna minskar generellt är det svårt att veta när god kemisk
status kommer att uppnås.
I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet för kvicksilver, det vill säga den
högsta tillåtna halten kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (µg / kg). För PBDE anges
gränsvärdet i biota till 0,0085 mikrogram per kilogram (µg / kg). Det tillämpas ett generellt
undantag i form av ett sänkt kvalitetskrav för kvicksilver och PBDE.

Genomförda åtgärder
Tabell 2: Genomförda och planerade åtgärder i åtgärdsområdet
Övergripande åtgärd

Fysisk åtgärd

Åtgärdad f.d. bensinstation
(SPIMFAB) - OK (nedlagd
1987) i Dorotea

Efterbehandling
av miljögifter

Åtgärdens
omfattning
1 område

Totalkostnad

År

85 000 kr

2003-2014

Otillräckligt dricksvattenskydd
Av de fyra allmänna vattentäkter som är i drift har samtliga Lavsjö, Lajksjö, Risbäck och Avasjö
ett föråldrat skydd och är i behov av uppdaterade föreskrifter om vattenskyddsområde. Ett
föråldrat skydd innebär att vattenskyddsområdet är utformat i enlighet med Vattenlagen
(1983:291) eller Vattenlag (1918:523). I dessa fall behöver skyddet ofta uppdateras i enlighet med
nuvarande lagstiftning, Miljöbalken (1998:808).
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Beskrivna behov av åtgärder omfattar endast de kommunala allmänna vattentäkterna. Kunskap
om de större enskilda vattentäkterna är bristfällig. För de enskilda vattentäkter som ger mer än 10
m3 per dag eller betjänar mer än 50 personer gäller samma kvalitetskrav på dricksvatten som för
de kommunala vattentäkterna. Det finns inget krav på skyddsområde och föreskrifter för dem,
utan det bygger på vattentäktsägarens ansvar. Det är viktigt att skydda de större enskilda
vattentäkterna för att även dessa ska ha ett långsiktigt skydd för vattenförsörjningen.
Inom ramen för förvaltningsplanen ingår endast de vattentäkter som har vattenförekomst ID (se
tabell 5). Omfattningen och kostnaden för åtgärdsbehovet är därför underskattad. Det pågår ett
kontinuerligt arbete för att alla vattentäkter ska kopplas till ett vattenförekomst ID och därmed
ingå i vattenförvaltningsarbetet.

Åtgärdsförslag och kostnader
Tabell 3: Sammanställning av åtgärdsförslag och kostnader. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021.

Föreslagen fysisk åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021

Vattenskyddsområde tillsyn

SE712018153680,
SE717753148728,
SE719279146522

Länsstyrelsen åtgärd 4b, 4c, 4e.
Kommunerna åtgärd 5c.

Vattenskyddsområde –
översyn/revidering

SE712018153680,
SE717753148728,
SE719279146522

Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 6a.
Länsstyrelsen åtgärd 4a.
Kommunerna åtgärd 5a och 5b.
Generalläkaren åtgärd 2.
Boverket åtgärd 1.

Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Tabell 4: Sammanställning av vattentäkter inom Långseleåns åtgärdsområde. 3 av totalt 4
allmänna vattentäkter ligger inom avgränsningarna för grundvattenförekomster och har därmed
ett vattenförekomst ID. Endast de vattentäkterna med vattenförekomst ID omfattas i dagsläget
av förvaltningsplanen.
Kommun

Vattenverk

Behov av
åtgärd

Befintligt skydd

VSO beslut
(år)

VattenförekomstID
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Dorotea
Dorotea
Dorotea
Dorotea

Lavsjö
Lajksjö
Risbäck
Avasjö

Revidering
Revidering
Revidering
Revidering

Vattenskyddsområde
Vattenskyddsområde
Vattenskyddsområde
Vattenskyddsområde

1993
1973
1971
1970

SE712018-153680
SE717753-148728
SE719279-146522

Försurning
Inom åtgärdsområdet finns i dagsläget 27 vattenförekomster som har problem med försurning
genom diffust surt nedfall. För att följa miljökvalitetsnormerna i åtgärdsområdets
vattenförekomster behöver pH höjas och 3570 ton kalk tillföras. Vattenförekomsterna ingår i
befintliga kalkningsplaner.

Genomförda och planerade åtgärder
Tabell 5: Genomförda och planerade åtgärder i åtgärdsområdet
Fysisk åtgärd
Kalkning (genomförd)
Kalkning (planerad)

Åtgärdens
omfattning
3200 ton
3570 ton

Totalkostnad
(kr)
2 380 827
5 768 436

År
2009-2013
-

Övrig information
Kostnad saknas för 2009-10

Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Hela åtgärdsområdet skyddas enligt avloppsvattendirektivet (direktiv 91/271/EEG). Vattentäkter
som skyddas enligt dricksvattendirektivet (direktiv 98/83/EG) listas i tabell under rubriken
Otillräckligt dricksvattenskydd.
Åtgärdsområdet berörs av följande Natura 2000-områden enligt Art- och habitatdirektivet
(direktiv 92/43/EEG) och Fågeldirektivet (direktiv 79/409/EEG):
•
•
•
•
•

Blaikfjället
Gitsfjället
Norra Borgafjäll
Rödingsjö
Rörströmsälven (Jämtlands län)
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Bilaga 5:5 Fö rvaltningsplan fö r
Bottenhavets vattendistrikt 2016-2021
Inledning

I Bottenhavets vattendistrikt finns 49 åtgärdsområden som indelats efter vattnets väg i
landskapet. Åtgärdsområdena kan därför innefatta flera kommuner och flera län. Eftersom
Bottenhavets vattendistrikt också har vatten som rinner till och från Norge beskrivs dessa i en
särskild sammanställning, nummer 50. Mer om gränsvatten finns också i Vapstaälven (nummer
1). Åtgärdsområdessammanställningar kan läsas både var för sig (enskilda pdf) eller tillsammans
(samtliga områden i en pdf).
Sammanställningarna innehåller beskrivningar över betydande påverkan och förslag på åtgärder
vilka kan vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska följas i ett åtgärdsområde.
Sammanställningarna ska betecknas som underlag till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets
vattendistrikt och kan med fördel användas som underlag i diskussioner om lokalt åtgärdsarbete.
Sammanställningarna har ungefär samma struktur men innehållet varierar beroende på
problemställningar i varje område. Vidare uppdateras åtgärdsområdessammanställningarna
årligen om ny data eller ny kunskap påverkar innehållet. Sådan versionshantering framgår i
inledningen till varje dokument.
I varje åtgärdsområdessammanställning finns olika beskrivningar om aktuella miljöproblem med
tillhörande tabeller som kopplar ihop miljösituationen i ett åtgärdsområde med åtgärdsbehovet. I
tabellerna med åtgärdsförslag finns kopplingar mellan påverkan och fysisk åtgärd till de åtgärder
som riktar sig till myndigheter och kommuner i Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets
vattendistrikt. Tanken med tabellerna är att visa vilka faktiska fysiska åtgärder i naturmiljön som
hör ihop med åtgärder enligt förvaltningsplanen. Som redovisat i tabellerna är ofta flera aktörer
involverade i genomförande av en åtgärd vilket kräver samverkan och samarbete över
administrativa och/eller juridiska gränser. Åtgärdernas genomförande följs upp genom en årlig
återrapportering som adresserar kommuner och de myndigheterna med utpekat åtgärdsansvar
enligt Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavet.
Urvalet av de fysiska åtgärderna har i huvudsak skett utifrån kostnadseffektivitet och
åtgärdsförslagen i VISS där information om Sveriges vatten finns. Åtgärdernas effekter och
kostnader kan avvika lokalt och det kan också finnas andra åtgärder som är mer kostnadseffektiva
eller mer lämpliga för vissa vattenförekomster. I flera fall anges därför vidare åtgärdsutredning
som lämplig första åtgärd innan fysiska åtgärder vidtas. De fysiska åtgärderna är inte bindande
för myndigheter och kommuner men de ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs och ska inom
sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs. Ansvariga åtgärdsmyndigheter kan således
ersätta de föreslagna fysiska åtgärderna med andra åtgärder om de finner dessa mer lämpliga. De
åtgärdskostnader som visas i tabellerna är totalkostnader. Total åtgärdskostnad är en summering
av alla kostnader, både investeringskostnad, utredningskostnad och löpande kostnader/intäkter.
Kostnaderna är summerade för hela den angivna livslängden och storleken på åtgärden och de är
generellt genomsnittliga kostnader för en typ av åtgärd. Kostnaderna för den faktiska åtgärden
kan således både vara högre eller lägre än schablonvärdet i det enskilda fallet.
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Mer information
Varje åtgärdsområdessammanställning innehåller en karta där områdets geografiska placering
pekas ut. För en övergripande kartbild över samtliga åtgärdsområden samt tabeller som visar
vilka kommuner som omfattas av vilka åtgärdsområden, besök vår webbsida
www.vattenmyndigheterna.se. Under publikationer finns alla beslutsdokument inklusive bilagor.
Eftersom åtgärdsområdessammanställningarna är en kort beskrivning av områdets miljöproblem
vid skrivande stund, vill vi hänvisa till VISS, www.viss.lansstyrelsen.se, för detaljerad och senaste
informationen om enskilda bedömningar. I VISS finns också tillförlitlighetsklassning och
motiveringstexter till de olika bedömningarna samt senaste informationen om till exempel
genomförda eller planerade åtgärder. Om en föreslagen åtgärd exempelvis redan är genomförd,
eller av annan anledning olämplig, så finns det också möjlighet att meddela länsstyrelsen detta via
VISS. I VISS finns också flera instruerande manualer som ska hjälpa dig att hitta ditt vatten, eller
ditt åtgärdsområde.
Direktlänk till vägledningarna: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/lar-dig-anvandaviss/information%20och%20manualer/Pages/default.aspx
Versionshantering
Bilaga 5:5 till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets vattendistrikt, version 1.
Aktuell version daterad den 22 mars 2017.

Sammanställning av förslag till åtgärder för Ströms
åtgärdsområde
Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för Ströms åtgärdsområde vilket berör
främst Strömsunds kommun, men också Krokom, Dorotea, Sollefteå, Vilhelmina och Ragunda
kommun samt berör till största del Jämtlands län. Mindre delar av åtgärdsområdet innefattar
även Västerbottens och Västernorrlands län. Åtgärdsområdet ligger i Ångermanälvens
avrinningsområde.
I åtgärdsområdet finns 389 sjöar och 558 vattendrag, varav 98 utpekat som Kraftigt Modifierade
Vatten. Cirka 47 procent har god eller hög ekologisk status medan resterande har måttligt till dålig
status eller potential. Ingen uppnår god kemisk status med anledning av förekomst av kvicksilver
och PBDE. I området finns även 53 grundvattenförekomster vilka alla har god kemisk status och
god kvantitativ status.
Fysiska förändringar och försurning är de mest förekommande miljöproblemen i åtgärdsområdet.
Utifrån tillgängliga dataunderlag beskrivs aktuella miljöproblem med betydande påverkan och
med åtgärdsförslag. Om miljösituationen ändras eller om kompletterande undersökningar
genomförs och ny data blir tillgänglig, kan åtgärdsbehovet förändras. De åtgärder som föreslås
bedöms vara nödvändiga att genomföra för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. I nästan
alla fall behöver åtgärden föregås av en fördjupad åtgärdsutredning.
Skyddet av dricksvatten bedöms inte vara tillräckligt inom åtgärdsområdet. En av 14 allmänna
vattentäkter anses ha fullgott skydd idag. För övriga bör vattenskyddsområde inrättas eller
revideras. Lämpligt skydd av de större enskilda vattentäkterna inom åtgärdsområdet behöver
utredas närmare.
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De åtgärdskostnader som redovisas per åtgärdförslag bör ställas i relation till vilka ekologiska
vinster (till exempel värdet av förbättring eller återskapande av ekosystemtjänster) som
åtgärderna kan ge. Sådana beräkningsmetoder saknas på objektsnivå och för att ändå uppskatta
det totala värdet av ekossystemtjänster i åtgärdsområdet, presenteras beräkningar enligt
schabloner från TEEB. TEEB är en förkortning av The Economics of Ecosystems and Biodiversity
som är ett globalt initiativ som syftar till att öka kunskapen om naturens värde. Läs mer om
TEEB här: (http://www.teebweb.org/) och rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity
(TEEB) for Water and Wetlands (februari 2013). Observera att beräkningarna avser ytvatten och
att grundvatten alltså är exkluderat samt att beräkningen avser hela åtgärdsomårdet. I TEEBs
studier anges värdet för ekosystemsfunktionerna i sjöar och vattendrag ligga på cirka 1800–13500
dollar per hektar och år. Översatt till åtgärdsområde med en sammanlagd vattenförekomstyta på
cirka 110 000 hektar och ett antaget värde på 10 000 kr per år och hektar blir ekosystemvärdet av
ytvattnet inom åtgärdsområdet drygt 1 miljard kronor per år.
För övrig information per vattenförekomst i åtgärdsområdet hänvisas till VISS,
www.viss.lansstyrelsen.se
Områdesstatistik för åtgärdsområde visas här (Ström).
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Bild 1: Kartan visar Ströms inlandsvattens markanvändning samt geografisk placering i Bottenhavets vattendistrikt.
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Förändrade habitat genom fysiska förändringar
Inom åtgärdsområdet finns 361 vattenförekomster som har miljöproblemet förändrat habitat
genom fysiska förändringar (306 med konnektivitetsproblem, 178 med flödesförändringar och 170
med morfologiska förändringar). Mer detaljerat underlag behövs för att kunna bedöma faktiska
förbättringsbehovet och storlek och typ av åtgärder vid konnektivitetsproblem,
flödesförändringar eller morfologiska förändringar. Mer detaljerat underlag behövs också för
bedömning av åtgärder för KMV-vatten.

Åtgärdsförslag
Tabell 1: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder i åtgärdsområdet. Tabellen visar
också åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. (Redovisning är baserade på utdrag
från VISS 2015-10-14)
Åtgärdens
omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021

390 styck/84
Vattenförekomster

Länsstyrelsen åtgärd 3, åtgärd
5b och åtgärd 12.
Trafikverket åtgärd 1a.
Generalläkaren åtgärd 3.

4. Flödesreglering och
morfologiska
förändringar
5.1 Fysiska
förändringar
vattendrag - Fysiska
förändringar av
vattendragsfåra
5.1.1 Fysiska
förändringar av
vattendrag - Rensning
av vattendrag för
flottning

Restaurering av
rensade eller rätade
186 Ha/70
vattendrag/Flottleds vattenförekomster
återställning

Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 5.

4. Flödesreglering och
morfologiska
förändringar

Fiskväg eller
utrivning av
vandringshinder

Påverkan

Föreslagen åtgärd i
VISS

7.1 Andra morfologiska
Omläggning/ byte
förändringar av vägtrummor
Barriärer

4. Flödesreglering och
morfologiska
förändringar

4. Flödesreglering och
morfologiska
förändringar

Teknisk fiskväg för
nedströmspassage
vid vattenkraftverk

Fiskväg vid damm

55 dammar i 50
vattenförekomster
Brännälven
SENO717541140142
Sippmikkdammen
SE718302-142796
6m (Brännälven
SENO717541140142
Sippmikkdammen
SE718302-142796;
Semningssjön
SE718312-143250)

Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 4.
Länsstyrelsen åtgärd 1 ,åtgärd
2 och åtgärd 5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1.
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4. Flödesreglering och
morfologiska
förändringar

4. Flödesreglering och
morfologiska
förändringar

Minimitappning i
fiskväg

Miljöanpassade
flöden

6m (Brännälven
SENO717541140142
Sippmikkdammen
SE718302-142796;
Semningssjön
SE718312-143250)
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vattenförekomster

Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 4.
Länsstyrelsen åtgärd 1, åtgärd
2 och åtgärd 5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1.

Förutom ovan behöver 330 åtgärdsutredningar genomföras i 251 vattenförekomster inom
åtgärdsområdet för att undersöka problemen med vattenuttag, flödesreglering och morfologiska
förändringar, fysiska förändringar av sjöar och vattendrag och andra morfologiska förändringar –
barriärer närmare.
Det finns 98 vatten påverkade av vattenreglering och vattenkraftsproduktion i området och alltså
klassade som Kraftigt Modifierade Vatten (KMV). De åtgärder som är kopplade till utpekande av
KMV och bedömning av deras miljökvalitetsnorm, ekologisk potential, ingår inte i
sammanställningen under Förändrat habitat genom fysiska förändringar ovan. Dessa åtgärder
kommer att tas fram i den åtgärdsplan för vattenkraftspåverkade avrinningsområden som görs av
Länsstyrelsen under de närmaste åren och fastställas av Vattenmyndigheten under 2018. Läs mer
om åtgärdsplaner i Åtgärd 5, Länsstyrelsen i Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavets
vattendistrikt.
Åtgärder för KMV inom miljöproblemen försurning, övergödning och miljögifter ingår i
sammanställningarna för respektive miljöproblem.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Miljögifter i yt- och grundvatten
En ytvattenförekomst, Järilån (SE709797-149860), bedöms vara påverkad av torvbrytning. I
dagsläget saknas tillgängliga mätdata för att bedöma om torvbrytning medför utsläpp av
miljögifter såsom metaller. Det råder stor osäkerhet om något av vattendirektivets prioriterade
ämnen eller särskilda förorenande ämnen förekommer i halter som kan antas utgöra ett
miljöproblem i vattenförekomsten. Torvbrytning som verksamhet kan leda till föroreningar av
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metaller i vattenförekomst. Avsaknande av övervakningsdata och tillämpning av
försiktighetsprincipen gör att påverkan och åtgärdsutredning anges.
Undersökningar vid potentiellt förorenade områden behöver genomföras för att bedöma påverkan
av miljögifter på yt- och grundvatten. Ulriksfors sulfitfabrik är ett potentiellt förorenat område
vid Faxälven uppströms Fångsjön. Det finns inga nyligen tagna mätresultat men på 1940-talet
var det stor fiskdöd i närliggande vattendrag och sjöarna nedströms fabriken. Höga
kvicksilverhalter i fisk och i vattnet i Fångsjön uppmättes i samband med det. Det finns risk att
fiberbankar, förorenade sediment och eventuell förorenad biota finns i vattenförekomsterna.
I Sverige överstiger kvicksilver och PBDE gränsvärdet i nästan alla ytvattenförekomster; sjöar,
vattendrag och kustvatten. Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna är för höga i
vatten är långvarigt internationella luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att minska utsläppen av
kvicksilver förväntas inga förändringar i nivåer inom en snar framtid. Det beror på att
kvicksilvret lagrats i mark och läcker kontinuerligt till ytvattnet och ackumuleras i fiskar. Vid
markanvändning bör dock åtgärder som hindrar ökat kvicksilverläckage från omgivande mark
vidtas. PBDE är en industrikemikalie som främst används som flamskyddsmedel. Påverkan av
PBDE kommer i första hand från atmosfäriskt nedfall efter förbränning av varor. Användningen
av PentaBDE och oktaBDE är förbjuden inom EU sedan år 2004 men vissa PBDE-kedjor är
fortfarande tillåtna. Även om halterna minskar generellt är det svårt att veta när god kemisk
status kommer att uppnås.
I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet för kvicksilver, det vill säga den
högsta tillåtna halten kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (µg / kg). För PBDE anges
gränsvärdet i biota till 0,0085 mikrogram per kilogram (µg / kg). Det tillämpas ett generellt
undantag i form av ett sänkt kvalitetskrav för kvicksilver och PBDE.

Åtgärdsförslag
Tabell 2: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder i åtgärdsområdet. Tabellen visar
också åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Redovisning är baserade på utdrag
från VISS 2015-10-14.

Påverkan

Föreslagen åtgärd i
VISS

2.6.2 Diffusa
källor –
Materialtäkt

Utsläppsreduktion av
miljögifter från
torvtäkt

2.6.2 Diffusa
källor –
Materialtäkt

Åtgärdsutredning,
bästa sätt att
reducera utsläpp av
miljögifter från
torvtäkt

Åtgärdens omfattning

1 ytvattenförekomst
Järilån (SE709797149860)

1 ytvattenförekomst
Järilån (SE709797149860)

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021
Kemikalieinspektionen åtgärd
1.
Naturvårdsverket åtgärd 2.
Länsstyrelsen åtgärd 1.
Kommuner åtgärd 1.
Generalläkaren 1a.
Vidare utredning är nödvändig
för att identifiera påverkan och
åtgärdsbehov för utpekade
vattenförekomster och därför
presenteras inga åtgärder enligt
Förvaltningsplan 2016-2021.
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Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Otillräckligt dricksvattenskydd
Inom åtgärdsområdet finns 14 kommunala allmänna dricksvattentäkter med ett medeluttag >10
m3/dygn eller som försörjer fler än 50 personer. Fem av dessa saknar avgränsad vattenförekomst.
Dricksvattentäkterna utgörs av både grundvattentäkter och ytvattentäkter. En av dessa, Långön,
bedöms ha fullgott skydd, sex vattentäkter är i behov av revidering av befintligt
vattenskyddsområde, och resterande sju saknar vattenskyddsområde idag. Vattenskyddsområden
som är utformade enligt äldre lagstiftning, som till exempel Vattenlagen, bör ses över så att
skyddet motsvarar kraven enligt miljöbalken, och anses därför i behov av översyn/revidering.
Vattenskyddsområden behöver inrättas eller revideras så skyddsbehovet uppnås till år 2021. För
tre av vattentäkterna har förslag till nya vattenskyddsområden inkommit till Länsstyrelsen under
2013. Dessa ingår i nedanstående sammanställning av åtgärdsförslag då vattenskyddsområdena
ännu inte är fastställda. På fastställda vattenskyddsområden som uppfyller skyddsbehoven ligger
tillsyn av vattenskyddsområde med som åtgärd.
Beskrivna åtgärdsbehov omfattar de kommunala allmänna vattentäkterna. Inom åtgärdsområdet
finns också 16 större enskilda vattentäkter. Det finns inget krav på ett formellt skyddsområde och
föreskrifter för dessa, utan det bygger på vattentäktsägarens ansvar. Det är viktigt att skydda de
större enskilda vattentäkterna för att även dessa ska ha ett långsiktigt skydd för
vattenförsörjningen. Lämpligt skydd av dessa vattentäkter behöver därför utredas närmare.
Inom ramen för förvaltningsplanen ingår endast de vattentäkter som har en avgränsad
vattenförekomst (tabell 5). Omfattningen för åtgärdsbehovet är därför underskattad. Det pågår
ett kontinuerligt arbete för att alla vattentäkter ska kopplas till en vattenförekomst och därmed
ingå i vattenförvaltningsarbetet.

Åtgärdsförs lag och kostnader
Tabell 3: Sammanställning av åtgärder och kostnader. Tabellen visar också åtgärdernas koppling
till Åtgärdsprogram 2016-2021. Redovisning är baserade på utdrag från VISS 2015-10-14
Föreslagen åtgärd i
VISS

Åtgärdens
omfattning

Vattenskyddsområde 5 vatten- inrätta
förekomster
Vattenskyddsområde –
översyn/revidering

3 vattenförekomster

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 2016-2021
Havs- och vattenmyndigheten åtgärd
6a.
Länsstyrelsen åtgärd 4a.
Kommunerna åtgärd 5a och 5b.
Generalläkaren åtgärd 2.
Boverket åtgärd 1c.
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Vattenskyddsområde - tillsyn
(1)
(2)

1 vattenförekomster

Länsstyrelsen åtgärd 4b, 4c, 4e
Kommunerna åtgärd 5c.

Kostnad enl. VISS schablon för totalkostnad
Spannet är baserat på schabloner i åtgärdskatalogen i VISS

Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.
Tabell 4: Sammanställning av allmänna vattentäkter inom Ströms åtgärdsområde. Omkring
hälften av vattentäkterna ligger inom avgränsningarna för grundvattenförekomster och har
därmed ett vattenförekomst-ID. Endast vattentäkterna med vattenförekomst ID omfattas i
dagsläget av förvaltningsplanen.
Kommun

Vattentäkt

Behov av
åtgärd

Befintligt
dricksvattenskydd

VSO
Vattenförekomstbeslut ID
(år)
SE707903-152946

Strömsund Backe

Inrätta vso

Strömsund Brattbäcken

Inrätta vso

Strömsund Gäddede

Inrätta vso

Strömsund Görvik

Inrätta vso

Strömsund Hoting

Revidering

Strömsund Håkafot

Omfattas inte
(<10m3/dygn
eller <50 pers.)

SE707903-152946

Strömsund Kyrktåsjö

Inrätta vso

SE712462-150373

Strömsund Långön

Uppfyller
Vattenskyddsområde 2003
skyddsbehoven

SE708261-148638

Strömsund Lövberga

Inrätta vso

SE709494-150145

Strömsund Norråker

Inrätta vso

SE714794-148917

Strömsund Rossön

Revidering

Vattenskyddsområde 1956

Dorotea

Borga

Revidering

Vattenskyddsområde 1993

Sollefteå

Forsnäset

Revidering

Vattenskyddsområde 1969

Sollefteå

Nordantjäl

Revidering

Vattenskyddsområde 1973

Sollefteå

Imnäs

Revidering

Vattenskyddsområde 1991

SE715629-142068

Vattenskyddsområde 1977

SE710957-152004

SE708730-152355

SE704849-154302
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Försurning
Inom åtgärdsområdet finns 94 vattenförekomster som potentiellt har problem med försurning.
Den påverkanskälla som har bedömts vara betydande är atmosfärisk deposition och diffus
påverkan från skogsbruk. För att pH inte ska understiga kritiska nivåer i de försurningspåverkade
vattenförekomsterna behöver pH höjas genom kalkning. Det pågår redan kalkningsverksamhet
enligt fastställda kalkningsplaner men eftersom kalkningsplanen utgår från tillgängliga resurser
och inte utifrån det totala åtgärdsbehovet för försurningsskadade miljöer, behöver
kalkningsåtgärden kompletteras. För att uppnå miljökvalitetsnormen för de försurningspåverkade
vattenförekomsterna uppskattas att cirka 2265 ton kalk behöver spridas årligen inom
åtgärdsområdet med doserare och helikopter. Det innebär en uppskattad årlig kostnad på cirka 8
miljoner kronor. Dessutom behövs åtgärdsutredningar i de potentiellt påverkade
vattenförekomsterna för att bedöma korrekt försurningspåverkan, behov och storlek av
åtgärdsinsatsen.

Åtgärdsförslag
Tabell 5: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder i åtgärdsområdet. Tabellen visar
också åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Redovisning är baserade på utdrag
från VISS 2015-10-14
Påverkan

Föreslagen åtgärd i
VISS

Åtgärdens omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021

2.6.1 Diffusa
källor –
Skogsbruk
2.6.3
Atmosfärisk
deposition

Kalkning

2265 ton kalk i
sammanlagt 94
vattenförekomster
(Krokom, Strömsund
samt två
vattenförekomster i
Norge)

Naturvårdsverket åtgärd 4 och
åtgärd 5
Skogsstyrelsen åtgärd 2 och
åtgärd 4.
Länsstyrelsen åtgärd 1 och åtgärd
11 (i detta fall Länsstyrelsen
Jämtland)
Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 3.

2.6.1 Diffusa
källor –
Skogsbruk
2.6.3
Atmosfärisk
deposition

Åtgärdsutredning

94 vatten-förekomster
(Krokom, Strömsund
samt två
vattenförekomster i
Norge)

Vidare utredning är nödvändig för
att identifiera påverkan och
åtgärdsbehov för utpekade
vattenförekomster och därför
presenteras inga åtgärder enligt
Förvaltningsplan 2016-2021.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.
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Övergödning och syrefattiga förhållanden
Inom åtgärdsområdet finns i dagsläget inga kända problem med övergödning. Resultatet har
modellerats av SMHI och bör verifieras genom kemiska och biologiska undersökningar och vid
behov källfördelnings-analyser. Först därefter kan omfattningen av miljöproblemet och påverkan
fastställas och eventuella åtgärder planeras.

Främmande arter
Inom åtgärdsområdet finns en vattenförekomst som kan vara påverkad av en främmande art
(bäckröding). För att känna till åtgärdsbehovet för främmande arter behövs först genomföra
kunskapshöjande aktiviteter. Den kunskapshöjande aktiviteten bör bestå av en mer detaljerad
kartläggning av främmande arters utbredning, beståndsstorlek och dess påverkan på
vattenförekomstens ekologi som sedan kan omsättas i miljöförbättrande åtgärder.

Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Följande tabell anger för varje EU-direktiv vilka skyddade områden som förekommer i
åtgärdsområdet, samt hur många eller vilka vattenförekomster som berörs.
Tabell 6: Sammanställning av skyddade områden inom åtgärdsområdet.
EU-direktiv
Utbredning av skyddet
Avloppsvattendirektivet
(direktiv 91/271/EEG)

947 vattenförekomser

Nitratdirektivet (direktiv
91/676/EEG)

Inga vattenförekomster

Natura 2000 Art- och
habitatdirektivet (direktiv
92/43/EEG)

Bjurälven-Korallgrottan / SE0720185 (7 vattenförekomster)
Gråberget-Hotagsfjällen / SE0720199 (74 vattenförekomster)
Gröndalen Frostviken / SE0720283 (1 vattenförekomst)
Hällingsåfallet / SE0720203 (1 vattenförekomst)
Kalvtjärnarna / SE0810350 (3 vattenförekomster)
Lerdalsälven-Tvärlidån / SE0720264 (2 vattenförekomster)
Malmån / SE0720446 (1 vattenförekomst)
Oxfjället / SE0810056 (1 vattenförekomst)
Rödingsjö / SE0810347 (3 vattenförekomster)
Saxvattnet / SE0720182 (7 vattenförekomster)
Vallån Frostviken / SE0720265 (1 vattenförekomst)

Natura 2000 Fågeldirektivet
(direktiv 79/409/EEG)

Inga vattenförekomster

Direktiv 98/83/EG av den 3
november 1998 om
kvaliteten på dricksvatten

Skydd av dricksvatten enligt vattendirektivet (artikel 7,
2000/60/EG och 98/83/EG) omfattar alla dricksvattentäkter som
försörjer fler än 50 personer eller tillhandahåller mer än 10
11

m3/dygn eller används i kommersiell eller offentlig verksamhet.
Inom åtgärdsområdet omfattas nio vattenförekomster (se tabell
6).
Badvattendirektivet

Inga vattenförekomster
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Bilaga 5:6 Fö rvaltningsplan fö r
Bottenhavets vattendistrikt 2016-2021
Inledning

I Bottenhavets vattendistrikt finns 49 åtgärdsområden som indelats efter vattnets väg i
landskapet. Åtgärdsområdena kan därför innefatta flera kommuner och flera län. Eftersom
Bottenhavets vattendistrikt också har vatten som rinner till och från Norge beskrivs dessa i en
särskild sammanställning, nummer 50. Mer om gränsvatten finns också i Vapstaälven (nummer
1). Åtgärdsområdessammanställningar kan läsas både var för sig (enskilda PDF) eller tillsammans
(samtliga områden i en PDF).
Sammanställningarna innehåller beskrivningar över betydande påverkan och förslag på åtgärder
vilka kan vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska följas i ett åtgärdsområde.
Sammanställningarna ska betecknas som underlag till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets
vattendistrikt och kan med fördel användas som underlag i diskussioner om lokalt åtgärdsarbete.
Sammanställningarna har ungefär samma struktur men innehållet varierar beroende på
problemställningar i varje område. Vidare uppdateras åtgärdsområdessammanställningarna
årligen om ny data eller ny kunskap påverkar innehållet. Sådan versionshantering framgår i
inledningen till varje dokument.
I varje åtgärdsområdessammanställning finns olika beskrivningar om aktuella miljöproblem med
tillhörande tabeller som kopplar ihop miljösituationen i ett åtgärdsområde med åtgärdsbehovet. I
tabellerna med åtgärdsförslag finns kopplingar mellan påverkan och fysisk åtgärd till de åtgärder
som riktar sig till myndigheter och kommuner i Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets
vattendistrikt. Tanken med tabellerna är att visa vilka faktiska fysiska åtgärder i naturmiljön som
hör ihop med åtgärder enligt förvaltningsplanen. Som redovisat i tabellerna är ofta flera aktörer
involverade i genomförande av en åtgärd vilket kräver samverkan och samarbete över
administrativa och/eller juridiska gränser. Åtgärdernas genomförande följs upp genom en årlig
återrapportering som adresserar kommuner och de myndigheterna med utpekat åtgärdansvar
enligt Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavet.
Urvalet av de fysiska åtgärderna har i huvudsak skett utifrån kostnadseffektivitet och
åtgärdsförslagen i VISS där information om Sveriges vatten finns. Åtgärdernas effekter och
kostnader kan avvika lokalt och det kan också finnas andra åtgärder som är mer kostnadseffektiva
eller mer lämpliga för vissa vattenförekomster. I flera fall anges därför vidare åtgärdsutredning
som lämplig första åtgärd innan fysiska åtgärder vidtas. De fysiska åtgärderna är inte bindande
för myndigheter och kommuner men de ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs och ska inom
sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs. Ansvariga åtgärdsmyndigheter kan således
ersätta de föreslagna fysiska åtgärderna med andra åtgärder om de finner dessa mer lämpliga. De
åtgärdskostnader som visas i tabellerna är totalkostnader. Total åtgärdskostnad är en summering
av alla kostnader, både investeringskostnad, utredningskostnad och löpande kostnader/intäkter.
Kostnaderna är summerade för hela den angivna livslängden och storleken på åtgärden och de är
generellt genomsnittliga kostnader för en typ av åtgärd. Kostnaderna för den faktiska åtgärden
kan således både vara högre eller lägre än schablonvärdet i det enskilda fallet.
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Mer information
Varje åtgärdsområdessammanställning innehåller en karta där områdets geografiska placering
pekas ut. För en övergripande kartbild över samtliga åtgärdsområden samt tabeller som visar
vilka kommuner som omfattas av vilka åtgärdsområden, besök vår webbsida
www.vattenmyndigheterna.se. Under publikationer finns alla beslutsdokument inklusive bilagor.
Eftersom åtgärdsområdessammanställningarna är en kort beskrivning av områdets miljöproblem
vid skrivande stund, vill vi hänvisa till VISS, www.viss.lansstyrelsen.se, för detaljerad och senaste
information om enskilda bedömningar. I VISS finns också tillförlitlighetsklassning och
motiveringstexter till de olika bedömningarna samt senaste information om till exempel
genomförda eller planerade åtgärder. Om en föreslagen åtgärd exempelvis redan är genomförd,
eller av annan anledning olämplig, så finns det också möjlighet att meddela länsstyrelsen detta via
VISS. I VISS finns också flera instruerande manualer som ska hjälpa dig att hitta ditt vatten, eller
ditt åtgärdsområde.
Direktlänk till vägledningarna: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/lar-dig-anvandaviss/information%20och%20manualer/Pages/default.aspx
Versionshantering
Bilaga 5:6 till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets vattendistrikt, version 1.
Aktuell version daterad den 22 mars 2017.

Sammanställning av förslag till åtgärder för Nedre
Ångermanälvens åtgärdsområde
Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för Nedre Ångermanälvens
åtgärdsområde som i första hand berör Sollefteå kommun i Västernorrlands län, men även
Kramfors, Ragunda, Strömsunds och Örnsköldsviks kommun. Åtgärdsområdet består av
Ångermanälven och Faxälven med sina biflöden, exklusive Fjällsjöälven, upp mot
Hällbymagasinet i Ångermanälven respektive Stor-Finnforsen i Faxälven samt
grundvattenförekomsterna inom detta område.
I åtgärdsområdet finns 144 sjöar och 296 vattendrag, varav 49 stycken är utpekade som Kraftigt
Modifierade Vatten (KMV). Cirka 38 procent har god ekologisk status medan resterande har
måttlig till dålig status eller potential. Ingen förekomst uppnår god kemisk status på grund av för
höga värden för kvicksilver och pentabromerade difenyletrar (PBDE), vilket gäller för alla
ytvatten i Sverige. I åtgärdsområdet finns 66 grundvattenförekomster som samtliga har god
status med avseende på tillgång. Alla utom en grundvattenförekomst har god kemisk status.
I åtgärdsområdet är de största miljöproblemen fysisk påverkan, miljögifter och försurning. Två
vattenförekomster har miljöproblemet övergödning. Utifrån tillgängligt dataunderlag beskrivs
aktuella miljöproblem med betydande påverkan och med åtgärdsförslag. Om miljösituationen
ändras eller om kompletterande undersökningar genomförs och ny data blir tillgänglig, kan
åtgärdsbehovet förändras. De åtgärder som föreslås bedöms vara nödvändiga att genomföra för
att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. I många fall behöver åtgärden föregås av en
fördjupad åtgärdsutredning.
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De åtgärdskostnader som redovisas per åtgärdförslag bör ställas i relation till vilka ekologiska
vinster (t.ex. värdet av förbättring eller återskapande av ekosystemtjänster) som åtgärderna kan
ge. Sådana beräkningsmetoder saknas på objektsnivå och för att ändå uppskatta det totala
värdet av ekossystemtjänster i åtgärdsområdet, presenteras beräkningar enligt schabloner från
TEEB. TEEB är en förkortning av The Economics of Ecosystems and Biodiversity som är ett globalt
initiativ som syftar till att öka kunskapen om naturens värde. Läs mer om TEEB här:
(http://www.teebweb.org/) och rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)
for Water and Wetlands (februari 2013). Observera att beräkningarna avser ytvatten och att
grundvatten alltså är exkluderat samt att beräkningen avser hela åtgärdsomårdet. I TEEBs
studier anges värdet för ekosystemsfunktionerna i sjöar och vattendrag ligga på cirka 1800–13500
dollar per hektar och år. Översatt till Nedre Ångermanälvens åtgärdsområde med en sammanlagd
vattenförekomstyta på cirka 25 000 hektar och ett antaget värde på 10 000 kr per år och hektar
blir ekosystemvärdet av ytvattnet inom åtgärdsområdet cirka 250 miljoner kronor per år.
För övrig information per vattenförekomst i åtgärdsområdet hänvisas till VISS,
www.viss.lansstyrelsen.se (Nedre Ångermanälven).
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Bild 1: Kartan visar Nedre Ångermanälvens markanvändning samt geografisk placering i Bottenhavets vattendistrikt.
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Förändrade habitat genom fysiska förändringar
Inom åtgärdsområdet finns det problem med förändrade habitat genom fysiska förändringar. De
betydande påverkanskällorna inom åtgärdsområdet utgörs av vandringshinder så som kraftverk
och regleringsdammar samt övriga dammar som inte används för att utvinna vattenkraft.
Vägtrummor vilka utgör vandringshinder och flottledsrensade vattendrag samt otillfredsställande
kantzoner som konsekvens av skogsbruk, har en betydande påverkan i åtgärdsområdet.
Eftersom åtgärderna i tabellen nedan är baserade på modelleringar och begränsade underlag finns
osäkerhet för både typ av åtgärd och kvantifiering av åtgärden. Åtgärderna ska därför enbart ses
som förslag på möjliga åtgärder. Den åtgärd som bör prioriteras i första hand är undersökande
övervakning för att ta reda på vilka vattenförekomster inom åtgärdsområdet som är påverkade
och därmed behöver åtgärdas. Nästa steg blir åtgärdsutredning för att kvantifiera åtgärderna och
ta reda på vilka åtgärder som är mest kostnadseffektiva för att följa miljökvalitetsnormen.

Åtgärdsförslag
Tabell 1: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder i åtgärdsområdet. Tabellen visar
också åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Informationen i tabellen baseras på
uttag från VISS 11 november 2015.
Påverkan
2.3 Diffusa Transport och
infrastruktur
2.6.1 Diffusa källor Skogsbruk
4.2.2 Flöde och
morfologi Verksdamm,
vattenkraft ej i drift
5. Fysiska
förändringar av sjöar
och vattendrag

4.2.1 Flöde och
morfologi Verksdamm,
vattenkraft i drift

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021

Ekologiskt
funktionella
kantzoner

45 vattenförekomster
inom åtgärdsområdet

Skogsstyrelsen åtgärd 4.

Fiskväg eller
utrivning av
vandringshinder

54 vattenförekomster
inom åtgärdsområdet

Operativ
övervakning,
fiskväg

Kvarnån - SE705341152891
Lill-Lungnan SE704067-152391

Fiskväg

9 vattenförekomster
inom åtgärdsområdet
SE698758-155293,
SE700893-157193,
SE706111-155891,
SE700100-157875,
SE700179-157898,
SE700532-157666,
SE700551-156127,
SE700954-160157,

Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 4.
Länsstyrelsen åtgärd 1, 2 och
åtgärd 5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1.
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SE708330-157824

Teknisk fiskväg
för nedströmspassage

9 vattenförekomster
inom åtgärdsområdet
SE698758-155293,
SE700893-157193,
SE706111-155891,
SE700100-157875,
SE700179-157898,
SE700532-157666,
SE700551-156127,
SE700954-160157,
SE708330-157824

4.2.1 Flöde och
morfologi Verksdamm,
vattenkraft i drift

Minimitappning/
vatten i fiskväg
vid vattenkraftverk

9 vattenförekomster
inom åtgärdsområdet
SE698758-155293,
SE700893-157193,
SE706111-155891,
SE700100-157875,
SE700179-157898,
SE700532-157666,
SE700551-156127,
SE700954-160157,
SE708330-157824

5.1.1 Fysiska
förändringar av
vattendrag Rensning av
vattendrag för
flottning

Restaurering av
rensade eller
rätade
vattendrag/
Flottledsåterställning

141
vattenförekomster
inom åtgärdsområdet

7.1.1 Andra
morfologiska
förändringar Vägtrummor

Omläggning/
byte av
vägtrumma

20 vattenförekomster
inom åtgärdsområdet

4.2.1 Flöde och
morfologi Verksdamm,
vattenkraft i drift

Hav- och vattenmyndigheten
åtgärd 5.

Trafikverket åtgärd 1a.
Länsstyrelsen åtgärd 3, åtgärd
5b och 12.
Generalläkaren åtgärd 3.

Förutom ovan finns behov av att åtgärdsutredningar genomförs i 243 vattenförekomster inom
åtgärdsområdet för att undersöka problemen med vattenuttag, flödesreglering och morfologiska
förändringar, fysiska förändringar av sjöar och vattendrag, fysiska förändringar av kust- och
övergångsvatten och andra morfologiska förändringar – barriärer närmare. Vattenförekomsterna
med behov av åtgärdsutredningar ligger i Sollefteå kommun, Kramfors kommun, Örnsköldsvik
kommun, Ragunda kommun och Strömsunds kommun.
Det finns 49 vatten påverkade av vattenreglering och vattenkraftsproduktion i området och alltså
klassade som KMV. De åtgärder som är kopplade till utpekande av KMV och bedömning av deras
miljökvalitetsnorm, ekologisk potential, ingår inte i sammanställningen under Förändrat habitat
genom fysiska förändringar ovan. Dessa åtgärder kommer att tas fram i den åtgärdsplan för
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vattenkraftspåverkade avrinningsområden som görs av Länsstyrelsen under de närmaste åren och
fastställas av Vattenmyndigheten under 2018. Läs mer om åtgärdsplaner i Åtgärd 5, Länsstyrelsen
i Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavets vattendistrikt.
Åtgärder för KMV inom miljöproblemen försurning, övergödning och miljögifter ingår i
sammanställningarna för respektive miljöproblem.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Miljögifter i yt- och grundvatten
Alla ytvattenförekomster i åtgärdsområdet bedöms utifrån nationella ställningstaganden ha
problem med kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE), vilket gör att de inte uppnår
god kemisk status. I de flesta ytvattenförekomsterna i åtgärdsområdet saknas mätningar med
avseende på miljögifter förutom i 22 sjöar där det finns kvicksilveranalyser från fisk. I Sverige
överstiger kvicksilver och PBDE gränsvärdet i nästan alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag
och kustvatten. Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna är för höga i vatten är
långvarigt internationella luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att minska utsläppen av
kvicksilver förväntas inga förändringar i nivåer inom en snar framtid. Det beror på att
kvicksilvret lagrats i mark och läcker kontinuerligt till ytvattnet och ackumuleras i fiskar. Vid
markanvändning bör dock åtgärder som hindrar ökat kvicksilverläckage från omgivande mark
vidtas. PBDE är en industrikemikalie som främst används som flamskyddsmedel. Påverkan av
PBDE kommer i första hand från atmosfäriskt nedfall efter förbränning av varor. Användningen
av PentaBDE och oktaBDE är förbjuden inom EU sedan år 2004 men vissa PBDE-kedjor är
fortfarande tillåtna. Även om halterna minskar generellt är det svårt att veta när god kemisk
status kommer att uppnås.
I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet för kvicksilver, det vill säga den
högsta tillåtna halten kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (µg / kg). För PBDE anges
gränsvärdet i biota till 0,0085 mikrogram per kilogram (µg / kg). Det tillämpas ett generellt
undantag i form av ett sänkt kvalitetskrav för kvicksilver och PBDE.
En grundvattenförekomst i åtgärdsområdet (Helgum SE700552-155843) uppnår ej god kemisk
status på grund av höga halter arsenik. Den betydande påverkanskällan antas vara förorenade
områden. Helgum träimpregnering (impregnering med krom och arsenik) som legat i anslutning
till vattenförekomsten är idag sanerat utan att undersökningar kunnat påvisa någon spridning till
grundvattnet. Inom det inre skyddsområdet för Helgum vattentäkt pågår en sanering av ett
stolpupplag med höga arsenikhalter. Ytterligare undersökningar krävs för att se eventuell
återhämtning efter saneringarna eller för att fortsätta söka ytterligare källor till de höga
arsenikhalterna.

7

För ytterligare två grundvattenförekomster (Björkå SE700784-631513, Forsmo-Västgranvåg
SE701487-157012) finns en risk för att statusen försämras till år 2021 och därmed att
miljökvalitetsnormen inte följs.
För förekomsten Björkå finns en risk av förorening med bekämpningsmedel. De tillgängliga
analyserna är bedömt som osäkra och ytterligare utredning behövs.
För förekomsten Forsmo-Västgranvåg finns problem med arsenik. Det är oklart om värdena har
naturlig eller antropogen orsak. Idag ligger arsenikvärdena över vända trend-värdet. Här föreslås
också utredning av problemet.

Åtgärdsförslag
Tabell 2: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder i åtgärdsområdet. Tabellen visar
också åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Informationen i tabellen baseras på
uttag från VISS 13 november 2015.
Föreslagen
fysisk åtgärd

Åtgärdens omfattning

2 Diffusa källor

Utreda arsenik,
fördjupad
kartläggning

Helgum –
SE700552-155843
Sollefteå kommun,
Forsmo-Västgranvåg SE701487-157012,
Sollefteå kommun

Påverkan
grundvatten
1 Punktkällor
2 Diffusa källor

Åtgärdsutredning
arsenik

Helgum –
SE700552-155843
Sollefteå kommun

2.4 Diffusa Förorenad
mark/gammal
industrimark

Efterbehandling av
miljögifter

Ångermanälven SE700893-157193
Sollefteå kommun

2 Diffusa källor

Utreda
bekämpningsmedel vid
Björkå

Björkå –
SE700784-631513
Sollefteå kommun

Påverkan

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 20162021

Vidare utredning är nödvändig för
att identifiera påverkan och
åtgärdsbehov för utpekade
vattenförekomster och därför
presenteras inga åtgärder enligt
Förvaltningsplan 2016-2021.

Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 2.
Naturvårdsverket åtgärd 3.
Länsstyrelsen åtgärd 10 (i detta fall
Länsstyrelsen i Västernorrland).
Kommuner åtgärd 1 (i detta fall
Sollefteå kommun).
Generalläkaren 1b.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.
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Otillräckligt dricksvattenskydd
Inom åtgärdsområdet finns 35 allmänna dricksvattentäkter och 14 större enskilda vattentäkter.
Av dessa 49 vattentäkter ingår idag 18 i vattenförvaltningsarbetet och har ett vattenförekomst
ID. Bara dessa berörs idag av åtgärdsförslag. För vattentäkten Forsås behöver ett skyddsområde
upprättas. Även för de större enskilda vattentäkterna rekommenderas ett skydd. För de övriga
vattentäkterna behöver dricksvattenskyddet ses över.

Åtgärdsförslag och kostnader
Tabell 3: Sammanställning över åtgärdsförslag och kostnader. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Informationen i tabellen baseras på uttag från VISS 13
november 2015.
Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens omfattning

Vattenskyddsområde
1 vattenförekomst
- inrätta
Vattenskyddsområde
14 vattenförekomster
- översyn/revidering

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 2016-2021
Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 6a.
Länsstyrelsen åtgärd 4a (i detta fall
Länsstyrelsen i Västernorrland).
Kommunerna åtgärd 5a och 5b (i detta fall
Sollefteå kommun).
Generalläkaren åtgärd 2.
Boverket åtgärd 1c.

Tabell 4: Sammanställning av vattentäkter inom Nedre Ångermanälvens åtgärdsområde som
omfattas av vattenförvaltningen idag.
Kommun

Vattenverk

Anläggning

Dricksvattenskydd

VSO
beslut
(år)
1989 VL

Vattenförekomst ID

Sollefteå

Viksmon

Allmän

Vattenskyddsområde

Sollefteå

Undrom

Allmän

Vattenskyddsområde

1982 VL

SE700241-638183

Sollefteå

Långsele, Österforse

Allmän

Vattenskyddsområde

1964 VL

SE700282-156011

Sollefteå

Helgum

Allmän

Vattenskyddsområde

1969 VL

SE700552-155843

Sollefteå

Näs

Allmän

Vattenskyddsområde

1990 VL

SE700777-599487

Sollefteå

Björkå

Allmän

Vattenskyddsområde

1990 VL

SE700784-631513

SE699450-601295
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Sollefteå

Granvåg

Allmän

Vattenskyddsområde

1959 VL

SE701487-157012
grundvattenförekomst,
SE700893-157193
ytvatten,
SE701324-610543
ytvatten

Sollefteå

Sand

Allmän

Vattenskyddsområde

1971 VL

SE701487-157012

Sollefteå

Tängsta

Allmän

Vattenskyddsområde

1990 VL

SE702657-156147

Sollefteå

Edsele

Allmän

Vattenskyddsområde

1969 VL

SE703301-153714

Sollefteå

Forsås, Näsåker

Allmän

Vattenskyddsområde

Sollefteå

Ramsele

Allmän

Vattenskyddsområde

1969 VL

SE704800-153242

Sollefteå

Junsele,
Edensforsen

Allmän

Vattenskyddsområde

1957 VL

SE706317-155956
grundvattenförekomst,
SE706359-155907
ytvatten

Sollefteå

Eden

Allmän

Vattenskyddsområde

1990 VL

SE706317-155956
grundvattenförekomst,
SE706359-155907
ytvatten

Sollefteå

Långvattnet

Allmän

Vattenskyddsområde

1990 VL

SE706917-154106

Sollefteå

Öns vattenförening

Större
enskild

SE701487-157012

Sollefteå

Resele skola

Större
enskild

SE702430-156524

Sollefteå

Mo vattenförening

Större
enskild

SE706406-155394

SE703851-155312

Försurning
Åtgärdsområdet är påverkat av försurning och i dagsläget är 64 vattenförekomster klassade som
försurade. De påverkanskällor som bedömts vara betydande är atmosfärisk deposition och diffus
påverkan från skogsbruk. För att pH inte ska understiga de kritiska nivåerna i de
försurningspåverkade vattenförekomsterna behöver kalkningsåtgärder genomföras regelbundet.
Inom åtgärdsområdet bedrivs kalkning med ca 1250 ton årligen. Andra potentiella åtgärder är
askåterföring till skogsmark och ökad rådgivning till skogsägare för att minska skogsbrukets
försurande effekt.

Åtgärdsförslag
Tabell 5: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärders effekt i åtgärdsområdet.
Informationen i tabellen baseras på uttag från VISS 13 november 2015.
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Påverkan

2.6.1 Diffusa
källor –
skogsbruk
2.6.3
Atmosfärisk
deposition
2.6.1 Diffusa
källor –
skogsbruk

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Informationsinsatser är nödvändiga för att
uppmärksamma och/eller öka
medvetenheten om påverkan.
Informationsinsatser ingår inte i
Förvaltningsplan 2016-2021.

Information

Kalkning med
flyg
Kalkning med båt

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 2016-2021

Ca 56 vattenförekomster i
Sollefteå,
Kramfors,
Örnsköldsviks och
Ragunda
kommun.
Ca 1250 ton kalk

Naturvårdsverket åtgärd 4 och åtgärd 5
Skogsstyrelsen åtgärd 2 och åtgärd 4.
Länsstyrelsen åtgärd 1 och åtgärd 11 (i
detta fall Länsstyrelsen Västernorrland)
Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 3.

Det är nödvändigt med åtgärdsutredning för att identifiera lämpligast åtgärd för att förbättra
miljöproblemet försurning i tre vattenförekomster Ödingen - SE698758-155293, Jämtån SE699246-155171, Jämtån - SE698829-155296.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Övergödning och syrefattiga förhållanden
För att bedöma om en vattenförekomst är övergödd behövs vattenkemiska och biologiska data
vilka saknas för flertalet vatten inom åtgärdsområdet. I brist på underlag har därför bedömningen
baserats på SMHIs modelleringsverktyg S-HYPE (referens-ID i VISS 51734) samt tillgängligt
underlag. Resultaten från bedömningen har pekat ut två ytvattenförekomster som potentiellt
påverkade av övergödning, och dessa utgörs av en sjö och ett vattendrag. Eftersom
bedömningarna är baserade på modelleringar och begränsade underlag blir tillförlitligheten låg.
För att göra en säkrare bedömning av tillståndet och eventuell övergödningsproblematik behöver
det ske en kvantifiering och verifiering av nuvarande bedömning. För detta krävs ytterligare
undersökningar av biologiska- och fysikaliskkemiska kvalitetsfaktorer.
De påverkanskällor som har bedömts ha betydande påverkan inom åtgärdsområdet är urban
markanvändning, atmosfärisk deposition, jordbruk, skogsbruk och avloppsutsläpp. Bedömning av
de betydande påverkanskällorna för näringsämnen till vattenförekomsterna baserats på underlag
från SMHI:s vattenwebb och SMHI:s Kustzonmodell.
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Åtgärdsförslagen i tabellen nedan har tagits fram genom modellering vilket innebär osäkerhet
både vad det gäller typa av åtgärd och kvantifiering av åtgärden. Åtgärderna ska därför enbart
ses som förslag på möjliga åtgärder. Den åtgärd som bör prioriteras i första hand är undersökande
övervakning för att ta reda på om de utpekade vattenförekomsterna verkligen är övergödda och
därmed behöver åtgärdas. Nästa steg blir åtgärdsutredning för att kvantifiera åtgärderna och ta
reda på vilka åtgärder som är mest kostnadseffektiva för att följa miljökvalitetsnormen.

Åtgärdsförslag
Tabell 6: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder i åtgärdsområdet. Tabellen visar
också åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Informationen i tabellen baseras på
uttag från VISS 13 november 2015.
Påverkan

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Anpassade
2.2 Diffusa
skyddszoner på
källor - Jordbruk
åkermark

SE699741-159809

Minskat
2.2 Diffusa
fosforläckage vid
källor - Jordbruk spridning av
stallgödsel

SE699741-159809

Skyddszoner i
jordbruksmark 2.2 Diffusa
gräsbevuxna,
källor - Jordbruk
oskördade,
avstånd 2-6 meter

SE699741-159809

Skyddszoner i
jordbruksmark 2.2 Diffusa
gräsbevuxna,
källor - Jordbruk
oskördade,
avstånd 0-6 meter

SE699741-159809

1.1 Punktkällor,
reningsverk generellt
2.1 Diffusa
källor - Urban
markanvändning
2.2 Diffusa
källor - Jordbruk
2.5 Diffusa
källor - Enskilda
avlopp

2.5 Diffusa
källor - Enskilda
avlopp

Våtmark fosfordamm

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 20162021

Jordbruksverket åtgärd 1, åtgärd 4a-g
och åtgärd 6.
Länsstyrelsen åtgärd, 5c och åtgärd 67 (i detta fall Länsstyrelsen
Västernorrland)
Kommunerna åtgärd 2a (i detta fall
Kramfors kommun)

SE699741-159809

Våtmark för
närings-retention

SE699741-159809

Åtgärdande av EA
från normal
skyddsnivå till hög
skyddsnivå

SE699741-159809
(Kramfors
kommun)

Jordbruksverket åtgärd 1, åtgärd 4a-g
och åtgärd 6.
Länsstyrelsen åtgärd, 5c och åtgärd 67 (i detta fall Länsstyrelsen
Västernorrland)
Kommunerna åtgärd 2a (i detta fall
Kramfors kommun)

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd
1a och 1b.

12

Åtgärdande av EA
till normal
skyddsnivå

SE699741-159809
(Kramfors
kommun)
Selsjön SE702301-157039
(Sollefteå kommun.

Länsstyrelsen åtgärd 8 (i detta fall
Länsstyrelsen Västernorrland)
Kommunerna åtgärd 4a och 4b (i
detta fall Kramfors kommun och
Sollefteå kommun)
Generalläkaren åtgärd 4a.

Förutom ovan åtgärder behöver insatser för att utreda övergödningsproblematiken i
åtgärdsområdet genomföras. Påverkan kan vara utsläpp från reningsverk eller diffusa utsläpp från
exempelvis urban markanvändning, jordbruk eller enskilda avlopp. Detta gäller främst följande
vattenförekomster: Ramöfjärden sek namn - SE624870-175500, Storfjärden SE624615-180500,
Kramforsfjärden sek namn - SE625500-175153, Bollstafjärden - SE625900-174360, Selsjön SE702301-157039, SE699741-159809 - SE699741-159809 i Kramfors och Sollefteå kommun.
Utbildningsinsatser kan också vara relevanta att genomföra.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Genomförda åtgärder
Under perioden 2010-2015 har miljöersättning för extensiv vallodling utgått till cirka 5111 hektar
inom åtgärdsområdet.

Främmande arter
Det saknas data för främmande arter i åtgärdsområdet och därför har ingen påverkansanalys varit
möjlig att genomföra. Främmande arter har därför inte kunnat bedömas.

Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Följande tabell anger antal skyddade områden i åtgärdsområdet samt hur många eller vilka
vattenförekomster som berörs.
Tabell 7: Sammanställning av skyddade områden inom Nedre Ångermanälvens åtgärdsområde.
Informationen i tabellen baseras på uttag från VISS 13 november 2015.
EU-direktiv

Utbredning

Avloppsvattendirektivet (direktiv
91/271/EEG)

Avloppskänsliga vatten, inland, fosfor/SELK001, hela
åtgärdsområdet, 440 ytvattenförekomster

Nitratdirektivet (direktiv
91/676/EEG)

Inga vattenförekomster
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Natura 2000 Art- och
habitatdirektivet (direktiv
92/43/EEG)

Lill-Mårdsjöbäcken SE0710184 (1 vattenförekomst),
Oringsjö/Mo-Långsjön SE0710146 (2 vattenförekomster),
Mossaträsk SE0710144 (1 vattenförekomst)

Natura 2000 Fågeldirektivet
(direktiv 79/409/EEG)

Mossaträsk SE0710144 (1 vattenförekomst)

Direktiv 98/83/EG av den 3
november 1998 om kvaliteten på
dricksvatten

15 grundvattenförekomster och 3 förekomster som är
vattendrag

Badvattendirektivet (direktiv
206/7/EG)

Inga vattenförekomster
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Bilaga 5:7 Fö rvaltningsplan fö r
Bottenhavets vattendistrikt 2016-2021
Inledning

I Bottenhavets vattendistrikt finns 49 åtgärdsområden som indelats efter vattnets väg i
landskapet. Åtgärdsområdena kan därför innefatta flera kommuner och flera län. Eftersom
Bottenhavets vattendistrikt också har vatten som rinner till och från Norge beskrivs dessa i en
särskild sammanställning, nummer 50. Mer om gränsvatten finns också i Vapstaälven (nummer
1). Åtgärdsområdessammanställningar kan läsas både var för sig (enskilda pdf) eller tillsammans
(samtliga områden i en pdf).
Sammanställningarna innehåller beskrivningar över betydande påverkan och förslag på åtgärder
vilka kan vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska följas i ett åtgärdsområde.
Sammanställningarna ska betecknas som underlag till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets
vattendistrikt och kan med fördel användas som underlag i diskussioner om lokalt åtgärdsarbete.
Sammanställningarna har ungefär samma struktur men innehållet varierar beroende på
problemställningar i varje område. Vidare uppdateras åtgärdsområdessammanställningarna
årligen om ny data eller ny kunskap påverkar innehållet. Sådan versionshantering framgår i
inledningen till varje dokument.
I varje åtgärdsområdessammanställning finns olika beskrivningar om aktuella miljöproblem med
tillhörande tabeller som kopplar ihop miljösituationen i ett åtgärdsområde med åtgärdsbehovet. I
tabellerna med åtgärdsförslag finns kopplingar mellan påverkan och fysisk åtgärd till de åtgärder
som riktar sig till myndigheter och kommuner i Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets
vattendistrikt. Tanken med tabellerna är att visa vilka faktiska fysiska åtgärder i naturmiljön som
hör ihop med åtgärder enligt förvaltningsplanen. Som redovisat i tabellerna är ofta flera aktörer
involverade i genomförande av en åtgärd vilket kräver samverkan och samarbete över
administrativa och/eller juridiska gränser. Åtgärdernas genomförande följs upp genom en årlig
återrapportering som adresserar kommuner och de myndigheterna med utpekat åtgärdsansvar
enligt Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavet.
Urvalet av de fysiska åtgärderna har i huvudsak skett utifrån kostnadseffektivitet och
åtgärdsförslagen i VISS där information om Sveriges vatten finns. Åtgärdernas effekter och
kostnader kan avvika lokalt och det kan också finnas andra åtgärder som är mer kostnadseffektiva
eller mer lämpliga för vissa vattenförekomster. I flera fall anges därför vidare åtgärdsutredning
som lämplig första åtgärd innan fysiska åtgärder vidtas. De fysiska åtgärderna är inte bindande
för myndigheter och kommuner men de ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs och ska inom
sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs. Ansvariga åtgärdsmyndigheter kan således
ersätta de föreslagna fysiska åtgärderna med andra åtgärder om de finner dessa mer lämpliga. De
åtgärdskostnader som visas i tabellerna är totalkostnader. Total åtgärdskostnad är en summering
av alla kostnader, både investeringskostnad, utredningskostnad och löpande kostnader/intäkter.
Kostnaderna är summerade för hela den angivna livslängden och storleken på åtgärden och de är
generellt genomsnittliga kostnader för en typ av åtgärd. Kostnaderna för den faktiska åtgärden
kan således både vara högre eller lägre än schablonvärdet i det enskilda fallet.
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Mer information
Varje åtgärdsområdessammanställning innehåller en karta där områdets geografiska placering
pekas ut. För en övergripande kartbild över samtliga åtgärdsområden samt tabeller som visar
vilka kommuner som omfattas av vilka åtgärdsområden, besök vår webbsida
www.vattenmyndigheterna.se. Under publikationer finns alla beslutsdokument inklusive bilagor.
Eftersom åtgärdsområdessammanställningarna är en kort beskrivning av områdets miljöproblem
vid skrivande stund, vill vi hänvisa till VISS, www.viss.lansstyrelsen.se, för detaljerad och senaste
informationen om enskilda bedömningar. I VISS finns också tillförlitlighetsklassning och
motiveringstexter till de olika bedömningarna samt senaste informationen om till exempel
genomförda eller planerade åtgärder. Om en föreslagen åtgärd exempelvis redan är genomförd,
eller av annan anledning olämplig, så finns det också möjlighet att meddela länsstyrelsen detta via
VISS. I VISS finns också flera instruerande manualer som ska hjälpa dig att hitta ditt vatten, eller
ditt åtgärdsområde.
Direktlänk till vägledningarna: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/lar-dig-anvandaviss/information%20och%20manualer/Pages/default.aspx
Versionshantering
Bilaga 5:7 till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets vattendistrikt, version 1.
Aktuell version daterad den 22 mars 2017.

Sammanställning av förslag till åtgärder för Södra Höga
Kustens inlandsvattens åtgärdsområde
Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för åtgärdsområdet Södra Höga Kustens
inlandsvatten som berör i första hand Härnösands kommun men även Timrå och Kramfors
kommun. Åtgärdsområdet består av avrinningsområdena för Gådeån, Älandsån, Furuhultsån och
Utansjöån, grundvattenförekomsterna inom dessa vattensystem samt kustvattnen väster om
Härnön, Lungön och Hemsön.
I åtgärdsområdet finns 43 sjöar, 51 vattendrag och fyra kustvattenförekomster. Av dessa har cirka
32 procent god ekologisk status medan resterande har måttlig till otillfredsställande status. Ingen
uppnår god kemisk status på grund av för höga värden för kvicksilver och pentabromerade
difenyletrar (PBDE), vilket gäller för alla ytvatten i Sverige. Tre kustvattenförekomster uppnår ej
god kemisk status även exklusive kvicksilver och PBDE. I åtgärdsområdet finns också fyra
grundvattenförekomster som samtliga har god status med avseende på tillgång. Alla utom en har
god kemisk status.
I åtgärdsområdet är de största miljöproblemen fysisk påverkan, miljögifter och försurning. Fyra
ytvattenförekomster har miljöproblemet övergödning. Utifrån tillgängliga dataunderlag beskrivs
aktuella miljöproblem med betydande påverkan och med åtgärdsförslag. Om miljösituationen
ändras eller om kompletterande undersökningar genomförs och ny data blir tillgänglig, kan
åtgärdsbehovet förändras. De åtgärder som föreslås bedöms vara nödvändiga att genomföra för
att miljökvalitetsnormerna skall kunna följas. I många fall behöver åtgärden föregås av en
fördjupad åtgärdsutredning.
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De åtgärdskostnader som redovisas per åtgärdsförslag bör ställas i relation till vilka ekologiska
vinster (till exempel värdet av förbättring eller återskapande av ekosystemtjänster) som
åtgärderna kan ge. Sådana beräkningsmetoder saknas på objektsnivå och för att ändå uppskatta
det totala värdet av ekossystemtjänster i åtgärdsområdet, presenteras beräkningar enligt
schabloner från TEEB. TEEB är en förkortning av The Economics of Ecosystems and Biodiversity
som är ett globalt initiativ som syftar till att öka kunskapen om naturens värde. Läs mer om
TEEB här: (http://www.teebweb.org/) och rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity
(TEEB) for Water and Wetlands (februari 2013). Observera att beräkningarna avser ytvatten och
att grundvatten alltså är exkluderat samt att beräkningen avser hela åtgärdsområdet. I TEEBs
studier anges värdet för ekosystemsfunktionerna i sjöar och vattendrag ligga på cirka 1800–13500
dollar per hektar och år. Översatt till åtgärdsområdet Södra Höga kustens inlandsvatten med en
sammanlagd vattenförekomstyta på ca 3000 hektar (endast sjöar och vattendrag) och ett antaget
värde på 10 000 kr per år och hektar blir ekosystemvärdet av ytvattnet inom åtgärdsområdet ca
30 miljoner kronor per år.
För övrig information per vattenförekomst i åtgärdsområdet hänvisas till VISS,
www.viss.lansstyrelsen.se (Södra Höga Kustens inlandsvatten).
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Bild 1: Kartan visar Södra Höga kustens inlandsvattens markanvändning samt geografisk placering i Bottenhavets vattendistrikt.
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Förändrade habitat genom fysiska förändringar
Inom åtgärdsområdet finns betydande påverkan från tio kraftverk/regleringsdammar vilka utgör
vandringshinder och påverkar vattenflödet. I åtgärdsområdet finns cirka sju stycken vägtrummor
som utgör vandringshinder, cirka 24 kilometer vattendragssträcka som behöver restaureras samt
cirka 142 hektar kantzon inom skogsmark som behöver restaureras. I området finns även cirka
21,4 hektar vattendrag som är påverkade av rätning eller rensning.
Eftersom åtgärderna i tabellen nedan till stora delar baserade på modelleringar och begränsade
underlag innebär detta en osäkerhet både vad det gäller typ av åtgärd och kvantifiering av
åtgärden. Åtgärderna ska därför enbart ses som förslag på möjliga åtgärder. Den åtgärd som bör
prioriteras i första hand är undersökande övervakning för att ta reda på vilka vattenförekomster
inom åtgärdsområdet som är påverkade och därmed behöver åtgärdas. Nästa steg blir
åtgärdsutredning för att kvantifiera åtgärderna och ta reda på vilka åtgärder som är mest
kostnadseffektiva för att uppnå miljökvalitetsnormen.

Åtgärdsförslag
Tabell 1: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder i åtgärdsområdet. Tabellen visar
också åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Baseras på uttag från VISS 2015-1113.
Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens omfattning

4.2.1 Flöde och
morfologi Verksdamm,
vattenkraft i drift

Fiskväg

Två vattenförekomster
i Härnösand kommun
[SE694633-159803,
SE696659-160303]

4.2.1 Flöde och
morfologi Verksdamm,
vattenkraft i drift

Minimitappning/
vatten i fiskväg vid
vattenkraftverk

Två vattenförekomster
i Härnösand kommun
[SE694633-159803,
SE696659-160303]

Teknisk fiskväg för
nedströmspassage

Två vattenförekomster
i Härnösand kommun
[SE694633-159803,
SE696659-160303]

Fiskväg/
utrivning av
vandringshinder

Åtta st. i fem
vattenförekomster i
Härnösand kommun
[SE695416-160160,
SE694633-159803,
SE695837-160378,
SE695514-160416,
SE695907-158705]

Påverkan

4.2.1 Flöde och
morfologi Verksdamm,
vattenkraft i drift

7.1 Andra
morfologiska
förändringar Barriärer

Åtgärd enligt
Åtgärdsprogram 2016-2021

Havs- och
vattenmyndigheten åtgärd
4.
Länsstyrelsen åtgärd 1, 2
och åtgärd 5d (i detta fall
länsstyrelsen i
Västernorrland).
Kammarkollegiet åtgärd 1

Havs- och
vattenmyndigheten åtgärd
4.
Länsstyrelsen åtgärd 1 och
2 och åtgärd 5d (i detta fall
länsstyrelsen i
Västernorrland).
Kammarkollegiet åtgärd 1.
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2.3 Diffusa Transport och
infrastruktur
2.6.1 Diffusa
källor - Skogsbruk
växter
5.1 Fysiska
förändringar
vattendrag Fysiska
förändringar av
vattendragsfåra
5.1.1 Fysiska
förändringar av
vattendrag Rensning av
vattendrag för
flottning

7.1.1 Andra
morfologiska
förändringar Vägtrummor

Ekologiskt funktionella
kantzoner

142 hektar fördelade på
30 vattenförekomster i
Härnösand kommun

Restaurering av
rensade eller rätade
vattendrag/Flottledsåterställning

21 vattenförekomster i
Härnösand och
Kramfors kommun

Omläggning/byte av
vägtrumma

Sju objekt i fem
vattenförekomster i
Härnösand och Timrå
kommun [SE695416160160,
SE695596-159889,
SE695268-158643,
SE695770-158648,
SE695011-159367]

Skogsstyrelsen åtgärd 4.

Havs- och
vattenmyndigheten åtgärd
5

Trafikverket åtgärd 1a.
Länsstyrelsen åtgärd 3,
åtgärd 5b och 12.
Generalläkaren åtgärd 3.

Förutom ovan finns behov av att åtgärdsutredningar genomförs i 45 vattenförekomster inom
åtgärdsområdet för att undersöka problemen med vattenuttag, flödesreglering och morfologiska
förändringar, fysiska förändringar av sjöar och vattendrag, fysiska förändringar av kust- och
övergångsvatten och andra morfologiska förändringar – barriärer närmare. Vattenförekomsterna
med behov av åtgärdsutredningar finns i Härnösands , Timrå och Kramfors kommun.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.
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Miljögifter i yt- och grundvatten
De flesta ytvattenförekomster i åtgärdsområdet saknar mätningar med avseende på miljögifter.
Endast tre kustvattenförekomster har tillräckligt med underlag för att bedöma kemisk status
utöver den generella bedömningen av kvicksilver och polybromenrade difenyleter (PBDE).
En grundvattenförekomst (Starred SE695546-632715) uppnår ej god kemisk status på grund av
höga halter av arsenik. De höga halterna kan komma från antropogen källa men kan också bero
på naturlig höga bakgrundshalter. En utredning av frågan föreslås genom en fördjupad
kartläggning av problemet. För de övriga tre grundvattenförekomsterna i åtgärdsområdet har
man inte bedömt någon risk att statusen försämras till år 2021.
De kustvattenförekomster som inte uppnår god kemisk status i åtgärdsområdet är främst
kopplade till påverkan från förorenade områden. I delar av Älandsfjärden visar påverkansanalys
att dagvatten från tätorten kan ge en betydande påverkan på den kemiska statusen. I
Hemsösundet och Älandsfjärden finns två förorenade områden i riskklass 2 (Utansjö sulfitfabrik
och Ulvvik träsliperi) vilket bidrar till diffus påverkan. I Älandsfjärden finns ytterligare ett
område med förorenade sediment där ett antal närliggande förorenade områden kan stå för
betydande påverkan och där ytterligare utredning behövs. I Södra sundet kan det vara påverkan
från småbåtshamn som bidrar till att god kemisk status inte uppnås. Det är fyra områden med
förorenade sediment samt minst tre förorenade områden på land som behöver åtgärdas/utredas
närmare för att god kemisk status ska nås i Hemsösundet, Älandsfjärden och Södra sundet.
I Sverige överstiger kvicksilver och PBDE gränsvärdet i praktiskt taget alla ytvattenförekomster;
sjöar, vattendrag och kustvatten. Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna är för höga
i vatten är långvarigt internationella luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att minska utsläppen
av kvicksilver förväntas inga förändringar i nivåer inom en snar framtid. Det beror på att
kvicksilvret lagrats i mark och läcker kontinuerligt till ytvattnet och ackumuleras i fiskar. Vid
markanvändning bör dock åtgärder som hindrar ökat kvicksilverläckage från omgivande mark
vidtas. PBDE är en industrikemikalie som främst används som flamskyddsmedel. Påverkan av
PBDE kommer i första hand från atmosfäriskt nedfall efter förbränning av varor. Användningen
av PentaBDE och oktaBDE är förbjuden inom EU sedan år 2004 men vissa PBDE-kedjor är
fortfarande tillåtna. Även om halterna minskar generellt är det svårt att veta när god kemisk
status kommer att uppnås.
I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet för kvicksilver, det vill säga den
högsta tillåtna halten kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (µg / kg). För PBDE anges
gränsvärdet i biota till 0,0085 mikrogram per kilogram (µg / kg). Det tillämpas ett generellt
undantag i form av ett sänkt kvalitetskrav för kvicksilver och PBDE.

Åtgärdsförslag
Tabell 2: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder i åtgärdsområdet. Tabellen visar
också åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Baseras på uttag från VISS 2015-1113.
Påverkan

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens omfattning [ex.
antal, area etc.] eller namn
sjö/vdrag

2.4 Diffusa Förorenad
mark/gammal
industrimark

Efterbehandling av
miljögifter

Tre vattenförekomster i
Härnösand kommun
[SE623980-175600,

Åtgärd enligt
Åtgärdsprogram 20162021
Havs- och
vattenmyndigheten
åtgärd 2.
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SE624335-180000,
SE623340-175556]

2 Diffusa källor

Fördjupad
kartläggning, utreda
arsenik

2.3 Småbåtshamnar kan
en betydande påverkan
Utsläppsreduktion
på den kemiska statusen i miljögifter
Södra sundet.

Påverkan
ytvatten/grundvatten
1. Punktkällor
2. Diffusa källor

Åtgärdsutredning,
kunskapshöjande
aktivitet för att
utreda problemen
med miljögifter

En grundvattenförekomst i
Härnösand kommun
[SE695546-632715]
Starred

En vattenförekomst i
Härnösand kommun
[SE623340-175556]

Tre kustvattenförekomster
i Härnösand kommun
[SE623980-175600,
SE623340-175556,
SE624335-180000]

Naturvårdsverket
åtgärd 3.
Länsstyrelsen åtgärd
10 (i detta fall
Länsstyrelsen i
Västernorrland).
Kommuner åtgärd 1.
Generalläkaren 1b.
Vidare utredning är
nödvändig för att
identifiera påverkan
och åtgärdsbehov för
utpekade
vattenförekomster och
därför presenteras inga
åtgärder enligt
Förvaltningsplan 20162021.
Kemikalieinspektionen
åtgärd 1.
Naturvårdsverket
åtgärd 2.
Länsstyrelsen åtgärd 1.
Kommuner åtgärd 1.
Generalläkaren 1a.
Vidare utredning är
nödvändig för att
identifiera påverkan
och åtgärdsbehov för
utpekade
vattenförekomster och
därför presenteras inga
åtgärder enligt
Förvaltningsplan 20162021.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Genomförda åtgärder
Under 2012-2013 har en båtbottentvätt anlagts för att minska spridning av miljögifter från
båtbottenfärger i Härnösand. Detta gjordes med bidrag från LOVA-medel.
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Efter år 2009 har länsstyrelsen genomfört en kartläggning av fiberhaltiga sediment kopplade till
länets skogsindustri. Kartläggningen har ökat kunskapen kring dessa områden och resulterat i att
nya källfördelningsanalyser och åtgärdsutredningar behövs.

Otillräckligt dricksvattenskydd
Inom åtgärdsområdet finns fem allmänna dricksvattentäkter. Av dessa ingår idag två i
vattenförvaltningsarbetet och har ett vattenförekomst-ID. Bara dessa berörs idag av
åtgärdsförslag. För båda dricksvattentäkter behöver dricksvattenskyddet ses över. Revidering av
vattenskyddsområdet för Bondsjön i Härnösand pågår. Bondsjön i Härnösand har ett
vattenskyddsområde som behöver revideras. För vattentäkten Starred behöver ett skyddsområde
upprättas.
Kunskap om de större enskilda vattentäkterna är bristfällig för åtgärdsområdet och har därför
exkluderats från sammanställningen.

Åtgärdsförslag och kostnader
I tabell 3 presenteras uppskattad åtgärdskostnad per åtgärd för hela åtgärdsområdet.
Totalkostnaden är en summering av alla kostnader, både investeringskostnad, utredningskostnad
och löpande kostnader/intäkter för hela den angivna livslängden och storleken på åtgärden.
Tabell 3: Sammanställning av åtgärder och kostnader. Tabellen visar också åtgärdernas koppling
till Åtgärdsprogram 2016-2021. Informationen baseras på uttag från VISS 2015-11-13.
Föreslagen fysisk åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021

Vattenskyddsområde inrätta

1 vattenförekomst
SE695546-632715,
Härnösand
kommun

Vattenskyddsområde översyn/revidering

1 vattenförekomst
SE694907-160639,
Härnösand
kommun

Havs- och
vattenmyndigheten åtgärd
6a.
Länsstyrelsen åtgärd 4a.
Kommunerna åtgärd 5a och
5b.
Generalläkaren åtgärd 2.
Boverket åtgärd 1c.

Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.
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Tabell 4: Sammanställning av vattentäkter inom Södra Höga Kusten inlandsvattens
åtgärdsområde. Bara förekomster med vattenförekomst-ID berörs idag av åtgärdsförslag.
Kommun

Vattenverk

Anläggning Dricksvattenskydd

Vattenförekomst ID

Härnösand Bondsjön

Allmän

VSO
beslut
(år)
Vattenskyddsområde 1984,
1991

SE694907-160639

Härnösand Starred

Allmän

-

SE695546-632715

Härnösand Brunne

Allmän

Härnösand Rö

Allmän

Härnösand Smitingen

Allmän

-

Försurning
Åtgärdsområdet är drabbat av försurning och i dagsläget är 24 vattenförekomster klassade som
försurade. De påverkanskällor som bedömts vara betydande är atmosfärisk deposition och diffus
påverkan från skogsbruk. För att pH inte ska understiga de kritiska nivåerna i de
försurningspåverkade vattenförekomsterna behöver kalkningsåtgärder genomföras årligen. Inom
åtgärdsområdet bedrivs kalkning med cirka 256 ton årligen i 14 vattenförekomster. Andra
potentiella åtgärder är askåterföring till skogsmark och ökad rådgivning till skogsägare för att
minska skogsbrukets försurande effekt.

Åtgärdsförslag
Tabell 5: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder i åtgärdsområdet. Tabellen visar
också åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Informationen baseras på uttag från
VISS 2015-11-13.

Påverkan

2.6.3 Atmosfärisk
deposition och

Föreslagen
fysisk åtgärd

Kalkning

Åtgärdens
omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 2016-2021

Ca 14 vattenNaturvårdsverket åtgärd 4 och åtgärd 5.
förekomster.
Ca 256 ton kalk Länsstyrelsen åtgärd 1 och åtgärd 11 (i detta
fall Länsstyrelsen i Västernorrland)
Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 3.

2.6.1 Diffusa källor
– skogsbruk

Skogsstyrelsen åtgärd 2 och 4.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
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för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Övergödning och syrefattiga förhållanden
För att bedöma om en vattenförekomst är övergödd behövs vattenkemiska och biologiska data
vilka saknas för flertalet vatten inom åtgärdsområdet. I brist på underlag har därför
bedömningen baserats på SMHIs modelleringsverktyg S-HYPE (referens-ID i VISS 51734) samt
tillgängligt underlag. Resultatet från denna modellering har pekat ut två sjöar och ett vattendrag
som potentiellt påverkade av övergödning. Kustvattenförekomsten Älandsfjärden har också
klassats som övergödd utifrån underlag från bottenfaunaundersökningar. Eftersom
bedömningarna är baserade på modelleringar och begränsade underlag blir tillförlitligheten av
bedömningarna låg. För att göra en säkrare bedömning av tillståndet och eventuell
övergödningsproblematik bör det ske en kvantifiering och verifiering av utfallet från
modelleringarna. För detta krävs ytterligare undersökningar av biologiska- och fysikalisk-kemiska
kvalitetsfaktorer. För verifiera om Älgsjötjärnen, Näggärdstjärnen och Kvarnbäcken SE694686160084 är övergödda pågår under år 2015 och 2016 undersökningar av fysikalisk-kemiska
kvalitetsfaktorer.
De påverkanskällor som har bedömts ha betydande påverkan inom åtgärdsområdet är urban
markanvändning, atmosfärisk deposition, jordbruk, skogsbruk och avloppsutsläpp. Bedömning av
de betydande påverkanskällorna har baserats på underlag från SMHI:s vattenwebb och SMHI:s
Kustzonmodell. Även denna bedömning har låg tillförlitlighet eftersom det baserats på
modellering av påverkan.
Åtgärdsförslagen i tabellen nedan har tagits fram av utifrån en modellering, vilket innebär
osäkerhet både vad det gäller typ av åtgärd och kvantifiering av åtgärden. Åtgärderna ska därför
enbart ses som förslag på möjliga åtgärder. Den åtgärd som bör prioriteras i första hand är
undersökande övervakning för att ta reda på om de utpekade vattenförekomsterna verkligen är
övergödda och därmed behöver åtgärdas. Nästa steg blir åtgärdsutredning för att kvantifiera
åtgärderna och ta reda på vilka åtgärder som är mest kostnadseffektiva för att följa
miljökvalitetsnormen.

Åtgärdsförslag
Tabell 6: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder i åtgärdsområdet. Tabellen visar
också åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Baseras på uttag från VISS 2015-1113.
Påverkan

2.1 Diffusa källor –
urban markanvändning

Föreslagen fysisk
åtgärd

Dagvattenåtgärder

Åtgärdens omfattning

Åtgärd enligt
Åtgärdsprogram 2016-2021

En vattenförekomst i
Härnösands kommun
[SE623980-175600]

Naturvårdsverket 7
Kommunerna åtgärd 10 (i
detta fall Härnösands
kommun)
Trafikverket, åtgärd 1c.
Generalläkaren 1.
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2.5 Diffusa källor –
Enskilda avlopp

2.2 Diffusa källor Jordbruk

Åtgärdande av EA till
normal skyddsnivå

Anpassade
skyddszoner på
åkermark

Tre
vattenförekomster i
Härnösands kommun
[SE694638-159654,
SE694686-160084,
SE694717-159540]

Havs- och
vattenmyndigheten åtgärd
1a och 1b.
Länsstyrelsen åtgärd 8 (i
detta fall Länsstyrelsen
Västernorrland)
Kommunerna åtgärd 4a och
4b. ( i detta fall Härnösands
kommun)
Generalläkaren åtgärd 4a.

Tre
vattenförekomster i
Härnösand kommun
[SE694638-159654
SE694686-160084
SE694717-159540]

Jordbruksverket åtgärd 1,
åtgärd 4a-g. och åtgärd 6.
Länsstyrelsen åtgärd 5c och
åtgärd 6-7 (i detta fall
Länsstyrelsen
Västernorrland)
Kommunerna åtgärd 2a (i
detta fall Härnösands
kommun)

Förutom ovan åtgärder behöver insatser för att utreda övergödningsproblematiken i
åtgärdsområdet och källfördelningsanalyser genomföras i Fyra vattenförekomster i
Härnösandskommun [SE623980-175600, SE694638-159654, SE694717-159540, SE694686160084]. Det krävs också undersökande övervakning för att kvantifiera och verifiera
övergödningsproblem i åtgärdsområdet i. Utbildningsinsatser för att motverka övergödning kan
också vara relevanta att genomföra.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Genomförda åtgärder
Mellan åren 2010 och 2015 har miljöersättning utbetalats för extensiv vallodling inom
avrinningsområdena för respektive vattenförekomst; 86 ha för Älandsfjärden, 14 hektar för
Älgsjötjärnen, 10 hektar för Näggärdstjärnen och 92 hektar för Kvarnbäcken SE694686-160084.
Miljöersättning för ekologisk odling uppskattas till två hektar inom åtgärdsområdet.

Främmande arter
Det saknas tillräcklig data för att bedöma främmande arter i åtgärdsområdet och därför har
miljöproblemet främmande arter inte varit möjlig att bedöma. Den information som finns om
främmande arter i kustvattenförekomsterna presenteras nedan. Åtgärdsutredning blir nödvändig.
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•

•
•

Vandrarmussla har påträffats i tre vattenförekomster. Arten ligger strax under värdet för
betydande påverkan och det finns därmed en risk för att arten kan ha en påverkan på
status gällande främmande arter. Detta särskilt då arten lokalt bildar massbestånd som
konkurrerar ut inhemska arter samt kan ha en negativ påverkan på bad och andra
rekreationsaktiviteter.
Havstulpan har påträffats i två vattenförekomster. Det är en främmande art som
sannolikt inte innebär någon risk för betydande påverkan på ekologisk status i
vattenförekomsten.
Havsborstmasken Marenzelleria finns i tre förekomster. Det är en främmande art som inte
anses innebära någon risk för betydande påverkan på ekologisk status i
vattenförekomsten.

Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Följande tabell anger för varje EU direktiv antal eller vilka skyddade områden som förekommer i
åtgärdsområdet, samt hur många eller vilka vattenförekomster som berörs.
Tabell 7: Sammanställning av skyddade områden inom åtgärdsområdet Södra Höga Kustens
inlandsvatten. Uttag från VISS 2015-11-13.
EU-direktiv

Utbredning

Avloppsvattendirektivet (direktiv
91/271/EEG)

Avloppskänsliga vatten, inland, fosfor/SELK001,
hela åtgärdsområdet, 94 ytvattenförekomster och
avloppskänsliga vatten, nordlig kust,
fosfor/SECA001, 4 kustvattenförekomster

Nitratdirektivet (direktiv 91/676/EEG)

Inga vattenförekomster

Natura 2000 Art- och habitatdirektivet
(direktiv 92/43/EEG)

Inga vattenförekomster

Natura 2000 Fågeldirektivet (direktiv
79/409/EEG)

Inga vattenförekomster

Direktiv 98/83/EG av den 3 november
1998 om kvaliteten på dricksvatten

Bondsjön SEA7SE694907-160639 (sjö)
Starred(V500) SEA7SE695546-632715 (grundvatten)

Badvattendirektivet (direktiv
206/7/EG)

Inga vattenförekomster
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Bilaga 5:8 Fö rvaltningsplan fö r
Bottenhavets vattendistrikt 2016-2021
Inledning

I Bottenhavets vattendistrikt finns 49 åtgärdsområden som indelats efter vattnets väg i
landskapet. Åtgärdsområdena kan därför innefatta flera kommuner och flera län. Eftersom
Bottenhavets vattendistrikt också har vatten som rinner till och från Norge beskrivs dessa i en
särskild sammanställning, nummer 50. Mer om gränsvatten finns också i Vapstaälven (nummer
1). Åtgärdsområdessammanställningar kan läsas både var för sig (enskilda pdf) eller tillsammans
(samtliga områden i en pdf).
Sammanställningarna innehåller beskrivningar över betydande påverkan och förslag på åtgärder
vilka kan vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska följas i ett åtgärdsområde.
Sammanställningarna ska betecknas som underlag till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets
vattendistrikt och kan med fördel användas som underlag i diskussioner om lokalt åtgärdsarbete.
Sammanställningarna har ungefär samma struktur men innehållet varierar beroende på
problemställningar i varje område. Vidare uppdateras åtgärdsområdessammanställningarna
årligen om ny data eller ny kunskap påverkar innehållet. Sådan versionshantering framgår i
inledningen till varje dokument.
I varje åtgärdsområdessammanställning finns olika beskrivningar om aktuella miljöproblem med
tillhörande tabeller som kopplar ihop miljösituationen i ett åtgärdsområde med åtgärdsbehovet. I
tabellerna med åtgärdsförslag finns kopplingar mellan påverkan och fysisk åtgärd till de åtgärder
som riktar sig till myndigheter och kommuner i Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets
vattendistrikt. Tanken med tabellerna är att visa vilka faktiska fysiska åtgärder i naturmiljön som
hör ihop med åtgärder enligt förvaltningsplanen. Som redovisat i tabellerna är ofta flera aktörer
involverade i genomförande av en åtgärd vilket kräver samverkan och samarbete över
administrativa och/eller juridiska gränser. Åtgärdernas genomförande följs upp genom en årlig
återrapportering som adresserar kommuner och de myndigheterna med utpekat åtgärdansvar
enligt Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavet.
Urvalet av de fysiska åtgärderna har i huvudsak skett utifrån kostnadseffektivitet och
åtgärdsförslagen i VISS där information om Sveriges vatten finns. Åtgärdernas effekter och
kostnader kan avvika lokalt och det kan också finnas andra åtgärder som är mer kostnadseffektiva
eller mer lämpliga för vissa vattenförekomster. I flera fall anges därför vidare åtgärdsutredning
som lämplig första åtgärd innan fysiska åtgärder vidtas. De fysiska åtgärderna är inte bindande
för myndigheter och kommuner men de ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs och ska inom
sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs. Ansvariga åtgärdsmyndigheter kan således
ersätta de föreslagna fysiska åtgärderna med andra åtgärder om de finner dessa mer lämpliga. De
åtgärdskostnader som visas i tabellerna är totalkostnader. Total åtgärdskostnad är en summering
av alla kostnader, både investeringskostnad, utredningskostnad och löpande kostnader/intäkter.
Kostnaderna är summerade för hela den angivna livslängden och storleken på åtgärden och de är
generellt genomsnittliga kostnader för en typ av åtgärd. Kostnaderna för den faktiska åtgärden
kan således både vara högre eller lägre än schablonvärdet i det enskilda fallet.
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Mer information
Varje åtgärdsområdessammanställning innehåller en karta där områdets geografiska placering
pekas ut. För en övergripande kartbild över samtliga åtgärdsområden samt tabeller som visar
vilka kommuner som omfattas av vilka åtgärdsområden, besök vår webbsida
www.vattenmyndigheterna.se. Under publikationer finns alla beslutsdokument inklusive bilagor.
Eftersom åtgärdsområdessammanställningarna är en kort beskrivning av områdets miljöproblem
vid skrivande stund, vill vi hänvisa till VISS, www.viss.lansstyrelsen.se, för detaljerad och senaste
informationen om enskilda bedömningar. I VISS finns också tillförlitlighetsklassning och
motiveringstexter till de olika bedömningarna samt senaste informationen om till exempel
genomförda eller planerade åtgärder. Om en föreslagen åtgärd exempelvis redan är genomförd,
eller av annan anledning olämplig, så finns det också möjlighet att meddela länsstyrelsen detta via
VISS. I VISS finns också flera instruerande manualer som ska hjälpa dig att hitta ditt vatten, eller
ditt åtgärdsområde.
Direktlänk till vägledningarna: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/lar-dig-anvandaviss/information%20och%20manualer/Pages/default.aspx
Versionshantering
Bilaga 5:8 till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets vattendistrikt, version 1.
Aktuell version daterad den 22 mars 2017.

Sammanställning av förslag till åtgärder för åtgärdsområdet Norra
Höga kustens inlandsvatten
Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för åtgärdsområdet Norra Höga Kustens
inlandsvatten som i första hand berör Kramfors kommun men även Härnösands, Sollefteå och
Örnsköldsvik kommun. Åtgärdsområdet består av kustvattenmynnande vattensystem norr om
Ångermanälvens mynning upp till och med Näskeån, grundvattenförekomsterna inom dessa
vattensystem samt de inre kustvattenförekomsterna från Ångermanälvens mynningsområde i
söder till Näskefjärden i norr.
I åtgärdsområdet finns 55 sjöar, 92 vattendrag och 16 kustvattenförekomster. Av dessa har cirka
29 procent hög eller god ekologisk status medan resterande har måttlig till dålig status. Ingen
förekomst uppnår god kemisk status på grund av för höga värden för kvicksilver och
pentabromerade difenyletrar (PBDE), vilket gäller för alla ytvatten i Sverige. Det finns tre
kustvattenförekomster som inte uppnår god kemisk status även exklusive kvicksilver och PBDE.
I åtgärdsområdet finns 14 grundvattenförekomster som samtliga har god status med avseende på
tillgång. Alla utom en grundvattenförekomst har god kemisk status.
I åtgärdsområdet är de största miljöproblemen fysisk påverkan, miljögifter, försurning och
övergödning. Miljöproblemet övergödning berör 33 vattenförekomster. Bedömningarna behöver i
de flesta fall ytterligare verifiering. Utifrån tillgängligt dataunderlag beskrivs aktuella
miljöproblem med betydande påverkan och med åtgärdsförslag. Om miljösituationen ändras eller
om kompletterande undersökningar genomförs och ny data blir tillgänglig, kan åtgärdsbehovet
förändras. De åtgärder som föreslås bedöms vara nödvändiga att genomföra för att
miljökvalitetsnormerna skall kunna följas. I många fall behöver åtgärden föregås av en fördjupad
åtgärdsutredning.
De åtgärdskostnader som redovisas per åtgärdförslag bör ställas i relation till vilka ekologiska
vinster (t.ex. värdet av förbättring eller återskapande av ekosystemtjänster) som åtgärderna kan
ge. Sådana beräkningsmetoder saknas på objektsnivå och för att ändå uppskatta det totala
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värdet av ekossystemtjänster i åtgärdsområdet, presenteras beräkningar enligt schabloner från
TEEB. TEEB är en förkortning av The Economics of Ecosystems and Biodiversity som är ett globalt
initiativ som syftar till att öka kunskapen om naturens värde. Läs mer om TEEB här:
(http://www.teebweb.org/) och rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)
for Water and Wetlands (februari 2013). Observera att beräkningarna avser ytvatten och att
grundvatten alltså är exkluderat samt att beräkningen avser hela åtgärdsomårdet. I TEEBs
studier anges värdet för ekosystemsfunktionerna i sjöar och vattendrag ligga på cirka 1800–13500
dollar per hektar och år. Översatt till åtgärdsområdet Norra Höga kustens inlandsvatten med en
sammanlagd vattenförekomstyta (endast sjöar och vattendrag) på cirka 5000 hektar och ett
antaget värde på 10 000 kr per år och hektar blir ekosystemvärdet av ytvattnet inom
åtgärdsområdet cirka 50 miljoner kronor per år.
För övrig information per vattenförekomst i åtgärdsområdet hänvisas till VISS,
www.viss.lansstyrelsen.se (Norra Höga kustens inlandsvatten).
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Bild 1: Kartan visar Norra Höga kustens inlandsvattens markanvändning samt geografisk placering i Bottenhavets vattendistrikt.
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Förändrade habitat genom fysiska förändringar
Inom åtgärdsområdet finns det problem med förändrade habitat genom fysiska förändringar. De
betydande påverkanskällorna inom åtgärdsområdet utgörs av vandringshinder, exempelvis
dammar som inte används för att utvinna vattenkraft, vissa vägtrummor, flottledsrensade
vattendrag samt otillfredsställande kantzoner som konsekvens av skogsbruk.
Eftersom åtgärderna i tabellen nedan till stora delar är baserade på modelleringar och begränsade
underlag innebär detta en osäkerhet både vad det gäller typ av åtgärd och kvantifiering av
åtgärden. Åtgärderna ska därför enbart ses som förslag på möjliga åtgärder. Den åtgärd som bör
prioriteras i första hand är undersökande övervakning för att ta reda på vilka vattenförekomster
inom åtgärdsområdet som är påverkade och därmed behöver åtgärdas. Nästa steg blir
åtgärdsutredning för att kvantifiera åtgärderna och ta reda på vilka åtgärder som är mest
kostnadseffektiva för att uppnå miljökvalitetsnormen.

Åtgärdsförslag
Tabell 1: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder i åtgärdsområdet. Tabellen visar
också åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Informationen i tabellen är hämtad från
VISS 16 november, 2015
Påverkan

Föreslagen
fysisk åtgärd

Åtgärdens omfattning

4.2.2 Flöde och
morfologi Verksdamm,
vattenkraft ej i drift
4.5.2 Flöde och
morfologi Reglering av
vattenstånd i
magasin och sjöar
4.8 Flöde och
morfologi Tröskeldammar och
grunddammar

Fiskväg eller
utrivning av
vandringshi
nder

17 objekt i 11
vattenförekomster i
Härnösand och
Kramfors kommun
[SE699986-162155,
SE698486-159013,
SE698387-159144,
SE698915-158921,
SE699877-162593,
SE698597-159630,
SE698649-161198,
SE697412-161250,
SE699442-161825,
SE697171-160255,
SE699668-162805]

4.2.1 Flöde och
morfologi Verksdamm,
vattenkraft i drift

Fiskväg

Sex objekt i fyra
vattenförekomster i
Kramfors kommun
[SE698903-159324,
SE698649-161198,
SE697788-161888,
SE698460-161642]

4.2.1 Flöde och
morfologi Verksdamm,
vattenkraft i drift

Teknisk
fiskväg för
nedströmspa
ssage

Sex objekt i fyra
vattenförekomster i
Kramfors kommun
[SE698903-159324,

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 20162021
Hav- och vattenmyndigheten åtgärd
4.
Länsstyrelsen åtgärd 1, 2 och åtgärd
5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1.
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SE698649-161198,
SE697788-161888,
SE698460-161642]
2.3 Diffusa Transport och
infrastruktur
2.6.1 Diffusa källor
- Skogsbruk

Ekologiskt
funktionella
kantzoner

283 hektar i 57
vattenförekomster i
Härnösand, Kramfors
och Örnsköldsvik
kommun

Skogsstyrelsen åtgärd 4.

7.1.1 Andra
morfologiska
förändringar Vägtrummor

Omläggning/
byte av vägtrumma

Sex objekt i sex
vattenförekomster i
Härnösand, Kramfors
och Örnsköldsvik
kommun [SE700326162362,
SE700830-162610,
SE700541-162708,
SE700735-162935,
SE697412-161250,
SE697171-160255]

Länsstyrelsen åtgärd 1, åtgärd 5b och
12.
Trafikverket åtgärd 1a.
Generalläkaren åtgärd 3.

5.1.1 Fysiska
förändringar av
vattendrag Rensning av
vattendrag för
flottning

Restaurering
av rensade
eller rätade
vattendrag/
Flottledsåter
ställning

25 områden i 20
vattenförekomster i
Härnösand, Kramfors
och Örnsköldsvik
kommun

Hav- och vattenmyndigheten åtgärd
5.

4.2.1 Flöde och
morfologi Verksdamm,
vattenkraft i drift

Minimitapp
ning/vatten i
fiskväg vid
vattenkraftv
erk

Sex objekt i fem
vattenförekomster i
Kramfors kommun
[SE697788-161888,
SE698649-161198,
SE698460-161642,
SE698903-159324,
SE698460-161642]

Hav- och vattenmyndigheten åtgärd
4.
Länsstyrelsen åtgärd 1, 2 och åtgärd
5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1

5. Fysiska
förändringar av
sjöar och
vattendrag

Operativ
övervakning
, följa upp
funktion på
fiskvägKramforsån

Ett objekt i en
vattenförekomst i
Kramfors kommun
[SE698145-159830]

Vidare utredning är nödvändig för
att identifiera påverkan och
åtgärdsbehov för utpekade
vattenförekomster och därför
presenteras inga åtgärder enligt
Förvaltningsplan 2016-2021.

Förutom ovan finns behov av att åtgärdsutredningar genomförs i 89 vattenförekomster inom
åtgärdsområdet för att undersöka problemen med vattenuttag, flödesreglering och morfologiska
förändringar, fysiska förändringar av sjöar och vattendrag, fysiska förändringar av kust- och
övergångsvatten och andra morfologiska förändringar och barriärer närmare.
Vattenförekomsterna med behov av åtgärdsutredningar ligger i Sollefteå , Kramfors ,
Örnsköldsviks och Härnösands kommun.
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Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Miljögifter i yt- och grundvatten
De flesta ytvattenförekomster i åtgärdsområdet saknar mätningar med avseende på miljögifter.
Det finns tre kustvattenförekomster som inte uppnår god kemisk status även exklusive kvicksilver
och PBDE.
En grundvattenförekomst (Torrom SE697526-656452), uppnår ej god kemisk status på grund av
höga halter av arsenik. De höga halterna kan komma från antropogen källa men kan också bero
på naturlig höga bakgrundshalter. En utredning av frågan föreslås genom en fördjupad
kartläggning av problemet.
För ytterligare fyra grundvattenförekomster (Docksta SE699674-162730, Sandö SE697652160626, Bollsta-Bollstabruk SE698905-159244, Bjästa-Köpmanholmen SE701099-163761) finns
en risk för att statusen försämras till år 2021. Förekomsten Docksta har relativt höga värden av
arsenik med en uppgående trend för åren 2009 – 2012. Här föreslås en fördjupad kartläggning av
problemet och en utredning av frågan om naturliga bakgrundshalter för arsenik i området. Även
för de övriga tre förekomster i risk föreslås en fördjupad kartläggning av problemen och en
anslutande åtgärdsutredning.
I 20 sjöar finns det kvicksilveranalyser från fisk. Även övriga vatten har bedömts ha problem med
kvicksilver. I Sverige överstiger kvicksilver och PBDE gränsvärdet i praktiskt taget alla
ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten.
Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna är för höga i vatten är långvarigt
internationella luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att minska utsläppen av kvicksilver
förväntas inga förändringar i nivåer inom en snar framtid. Det beror på att kvicksilvret lagrats i
mark och läcker kontinuerligt till ytvattnet och ackumuleras i fiskar. Vid markanvändning bör
dock åtgärder som hindrar ökat kvicksilverläckage från omgivande mark vidtas.
PBDE är en industrikemikalie som främst används som flamskyddsmedel. Påverkan av PBDE
kommer i första hand från atmosfäriskt nedfall efter förbränning av varor. Användningen av
PentaBDE och oktaBDE är förbjuden inom EU sedan år 2004 men vissa PBDE-kedjor är
fortfarande tillåtna. Även om halterna minskar generellt är det svårt att veta när god kemisk
status kommer att uppnås.
I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet för kvicksilver, det vill säga den
högsta tillåtna halten kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (µg / kg). För PBDE anges
gränsvärdet i biota till 0,0085 mikrogram per kilogram (µg / kg). Det tillämpas ett generellt
undantag i form av ett sänkt kvalitetskrav för kvicksilver och PBDE.
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De kustvattenförekomster som inte uppnår god kemisk status i åtgärdsområdet är främst
kopplade till betydande påverkan från förorenade områden på land och i vatten.
Källfördelningsanalys och åtgärdsutredning krävs i alla tre vattenförekomsterna för att bedöma
typ av åtgärd för sanering av förorenade sediment.

Åtgärdsförslag
Tabell 2: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder i åtgärdsområdet. Tabellen visar
också åtgärdernas koppling till 2016-2021Åtgärdsprogram 2016-2021. Informationen i tabellen är
hämtad från VISS 16 november, 2015
Påverkan

Föreslagen
fysisk åtgärd

Påverkan
ytvatten/
grundvatten
2.4 Diffusa Förorenad
mark/gammal
industrimark

Efterbehandling av
miljögifter

Åtgärdsutredning,
grundvatten
och ytvatten
1 Punktkällor
2 Diffusa källor

Fördjupad
kartläggning,
grundvatten

Åtgärdens omfattning

Tre vattenförekomster i
Härnösand och Kramfors
kommun
[SE624870-175500,
SE625900-174360,
SE625500-175153]

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021
Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 2.
Naturvårdsverketåtgärd 3.
Länsstyrelsen åtgärd 10 (i detta
fall Länsstyrelsen i
Västernorrland).
Kommuner åtgärd 1 (i detta fall
Härnösand och Kramfors
kommun).
Generalläkaren 1b.

Tre vattenförekomster i
Kramfors och Örnsköldsvik
kommun
[SE701099-163761,
SE698905-159244,
SE697652-160626]
Två kustvatten-förekomster i
Härnösand och Kramfors
kommun
[SE625500-175153,
SE624870-175500]
Fyra vatten-förekomster i
Kramfors och Örnsköldsvik
kommun
[SE698905-159244,
SE699674-162730,
SE701099-163761,
SE697652-160626]
Docksta, BollstaBollstabruk, BjästaKöpmanholmen, Sandö

Länsstyrelsen åtgärd 1
(i detta fall Länsstyrelsen i
Västernorrland).
Kommunerna åtgärd 1
(i detta fall Kramfors och
Örnsköldsviks kommun).
Kemikalieinspektionen åtgärd 1.
Naturvårdsverket åtgärd 2.
Generalläkaren åtgärd 1a.
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2 Diffusa källor

Fördjupad
kartläggning,
utreda arsenik

Två grundvatten-förekomster
i Kramfors kommun
[SE697526-656452,
SE699674-162730]
Torrom, Docksta

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Genomförda och planerade åtgärder
Sedan föregående åtgärdsprogram har länsstyrelsen genomfört en kartläggning av fiberhaltiga
sediment kopplade till länets skogsindustri. Kartläggningen har ökat kunskapen kring dessa
områden och resulterat i att nya källfördelningsanalyser och åtgärdsutredningar behövs.

Otillräckligt dricksvattenskydd
Inom åtgärdsområdet finns 19 allmänna dricksvattentäkter som är i drift. Av dessa ingår idag elva
i vattenförvaltningsarbetet och har ett vattenförekomst-ID. Bara dessa berörs idag av
åtgärdsförslag. Omfattningen och kostnaden för åtgärdsbehovet är därför underskattad.
Alla 11 vattenskyddsområden har ett skydd idag, varav ett område (Norrfällsviken stugby) enligt
miljöbalken (1998:808). Övriga tio områden har ett föråldrat skydd och här behöver skyddet ses
över enligt nuvarande lagstiftning.
Kunskap om de större enskilda vattentäkterna är bristfällig för åtgärdsområdet och har därför
exkluderats från sammanställningen.

Åtgärdsförslag och kostnader
Tabell 3: Sammanställning av åtgärder och kostnader i åtgärdsområdet. Tabellen visar också
åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Informationen i tabellen är hämtad från
VISS 13 november, 2015
Föreslagen fysisk åtgärd

Vattenskyddsområde –
översyn/revidering

Åtgärdens omfattning

Åtgärd enligt
Åtgärdsprogram 2016-2021

10 vattenförekomster
Kramfors och
Örnsköldsviks
kommuner

Havs- och
vattenmyndigheten åtgärd
6a.
Länsstyrelsen åtgärd 4a (i
detta fall Länsstyrelsen i
Västernorrland)
Kommunerna åtgärd 5a och
5b.
( i detta fall Kramfors och
Örnsköldsviks kommun)
Generalläkaren åtgärd 2.
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Boverket åtgärd 1c.

Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Tabell 4: Sammanställning av vattentäkter inom Norra Höga Kusten inlandsvattens
åtgärdsområde. Bara allmänna vattentäkter.
Kommun

Vattenverk

Anläggning

Dricksvattenskydd

VSO
beslut
(år)

Vattenförekomst ID

Kramfors

Salteå

Allmän

-

Kramfors

Torrom

Allmän

Vattenskyddsområde

1969
VL

SE697526-656452

Kramfors

Nyadal

Allmän

Vattenskyddsområde

1969
VL

SE696876-650488

Kramfors

Hol

Allmän

-

Kramfors

Västansjö

Allmän

-

Kramfors

Ållsta

Allmän

Vattenskyddsområde

2010
MB

Kramfors

Norrfällsviken
camping

Allmän

Vattenskyddsområde

2000
MB

Kramfors

Norrfällsviken
(stugby)

Allmän

Vattenskyddsområde

2000
MB

SE698828-678670

Kramfors

Nordingrå

Allmän

Vattenskyddsområde

1975
VL

SE698307-162686

Kramfors

Gissjö

Allmän

-

Kramfors

Östby

Allmän

Vattenskyddsområde

2000
ej MB

SE698264-159563

Kramfors

Angsta

Allmän

Vattenskyddsområde

1990
VL

SE698896-158995

Kramfors

Bålsjö

Allmän

Vattenskyddsområde

2000
ej MB

SE698571-160932

Kramfors

Ullånger

Allmän

Vattenskyddsområde

1963
VL

SE699514-161814

Kramfors

Docksta

Allmän

Vattenskyddsområde

1970
VL

SE699674-162730

Kramfors

Mjällom

Allmän

Vattenskyddsområde

1969
VL

SE698954-163286
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Kramfors

Bönhamn

Allmän

Vattenskyddsområde

1982
VL

Örnsköldsvik Ulvön
ytvatten

Allmän

Vattenskyddsområde

1984

Örnsköldsvik Sörbygden

Allmän

Vattenskyddsområde

1980
VL

SE699408-164377

Försurning
Åtgärdsområdet är drabbat av försurning och i dagsläget är 31 vattenförekomster klassade som
försurade. De påverkanskällor som bedömts vara betydande är atmosfärisk deposition och diffus
påverkan från skogsbruk. För att pH inte ska understiga de kritiska nivåerna i de
försurningspåverkade vattenförekomsterna behöver kalkningsåtgärder genomföras årligen. Inom
åtgärdsområdet bedrivs kalkning med cirka 205 ton årligen i 18 vattenförekomster till en kostnad
om cirka 317 000 kronor per år. Förutom kalkning kan det även vara aktuellt med andra
potentiella åtgärder som askåterföring till skogsmark och ökad rådgivning till skogsägare för att
minska skogsbrukets försurande effekt.

Åtgärdsförslag
Tabell 5: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder i åtgärdsområdet. Tabellen visar
också åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Informationen i tabellen är hämtad
från VISS 13 november, 2015
Påverkan

Föreslagen
fysisk åtgärd

Åtgärdens omfattning

2.6.3
Atmosfärisk
deposition

Kalkning

Ca 18 vattenförekomster.
Ca 205 ton kalk

Naturvårdsverket åtgärd 4 och åtgärd 5
Länsstyrelsen åtgärd 1 och åtgärd 11 (i
detta fall Länsstyrelsen i Västernorrland)
Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 3.

GROT

I skogsstyrelsens
föreskrifter så bör
inte uttag av
skogsbränsle tas ut
på starkt försurade
marker utan tillförsel
av mineralnäring.
Skyddszoner ska
alltid lämnas mot sjö
eller vattendrag vid
avverkning.

Skogsstyrelsen åtgärd 2 och 4.

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 2016-2021

2.6.1 Diffusa
källor –
skogsbruk
2.6.1 Diffusa
källor –
skogsbruk
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Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Övergödning och syrefattiga förhållanden
För att bedöma om en vattenförekomst är övergödd behövs vattenkemiska och biologiska data
vilka saknas för flertalet vatten inom åtgärdsområdet. I brist på underlag har därför bedömningen
baserats på SMHIs modelleringsverktyg S-HYPE (referens-ID i VISS 51734) samt tillgängligt
underlag. Resultaten pekar ut 35 ytvattenförekomster som potentiellt påverkade av övergödning.
Av dessa är fem sjöar, 19 vattendrag och elva kustvattenförekomster.
Eftersom bedömningarna är baserade på modelleringar och begränsade underlag blir
tillförlitligheten låg. För att göra en säkrare bedömning av tillståndet och eventuell
övergödningsproblematik behöver det ske en kvantifiering och verifiering av nuvarande
bedömning. För detta krävs ytterligare undersökningar av biologiska- och fysikalisk-kemiska
kvalitetsfaktorer. De påverkanskällor som har bedömts ha betydande påverkan inom
åtgärdsområdet är urban markanvändning, atmosfärisk deposition, jordbruk, skogsbruk,
punktkällor (fiskodling) och avloppsutsläpp. Bedömning av de betydande påverkanskällorna för
näringsämnen till vattenförekomsterna baserats på underlag från SMHI:s vattenwebb och SMHI:s
Kustzonmodell.
Åtgärdsförslagen i tabellen nedan har tagits fram av utifrån en modellering, vilket innebär
osäkerhet både vad det gäller typa av åtgärd och kvantifiering av åtgärden. Åtgärderna ska därför
enbart ses som förslag på möjliga åtgärder. Den åtgärd som bör prioriteras i första hand är
undersökande övervakning för att ta reda på om de utpekade vattenförekomsterna verkligen är
övergödda och därmed behöver åtgärdas. Nästa steg blir åtgärdsutredning för att kvantifiera
åtgärderna och ta reda på vilka åtgärder som är mest kostnadseffektiva för att följa
miljökvalitetsnormen.
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Åtgärdsförslag
Tabell 6: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder i åtgärdsområdet. Tabellen visar
också åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Informationen i tabellen är hämtad
från VISS 16 november, 2015
Åtgärdens omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021

Öka P-rening i
avloppsreningsverk
(ospecificerat)

Två vattenförekomster i
Kramfors kommun
[SE697834-161863
SE698062-162600]

Naturvårdsverket åtgärd 1.
Länsstyrelsen åtgärd 1(i detta
fall Länsstyrelsen i
Västernorrland).
Kommunerna åtgärd 3a och 3b.
(i detta fall Kramfors kommun).
Generalläkaren åtgärd 4b.

Åtgärdande av EA
till normal
skyddsnivå

32 vattenförekomster i
Kramfors och
Örnsköldsvik kommun

Åtgärdande av EA
från normal
skyddsnivå till hög
skyddsnivå

Tio vattenförekomster i
Kramfors kommun
SE697834-161863,
SE697999-161213,
SE698062-162600,
SE698206-161600,
SE698453-161466,
SE698482-161690,
SE698568-161352,
SE698987-159501,
SE699241-159461,
SE699677-159058

1.1 Punktkällor,
reningsverk generellt
2.1 Diffusa
källor - Urban
markanvändning
2.2 Diffusa
källor - Jordbruk
2.5 Diffusa
källor - Enskilda
avlopp

Våtmark för
näringsretention

Nio vattenförekomster i
Kramfors kommun
SE697834-161863,
SE697999-161213,
SE698062-162600,
SE698250-162245,
SE698453-161466,
SE699241-159461,
SE699602-159271,
SE699677-159058,
SE699831-158752

2.2 Diffusa
källor - Jordbruk

Våtmark fosfordamm

18 vattenförekomster i
Kramfors och
Örnsköldsvik kommun

2.2 Diffusa
källor - Jordbruk

Skyddszoner i
jordbruksmark gräsbevuxna,

Sju vattenförekomster i
Kramfors kommun
SE697543-161611,
SE697834-161863,

Påverkan

1.1 Punktkällor,
reningsverk generellt

2.5 Diffusa
källor - Enskilda
avlopp

Föreslagen fysisk
åtgärd

Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 1a och 1b
Länsstyrelsen åtgärd 8
(i detta fall Länsstyrelsen
Västernorrland)
Kommunerna åtgärd 4a och 4b.
( i detta fall Kramfors kommun
och Örnsköldsviks kommun)
Generalläkaren åtgärd 4a.
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oskördade, avstånd
0-2 meter

SE698453-161466,
SE699241-159461,
SE699602-159271,
SE699677-159058,
SE699831-158752

Skyddszoner i
jordbruksmark gräsbevuxna,
oskördade, avstånd
2-6 meter

Fyra vattenförekomster
i Kramfors kommun
SE697543-161611,
SE698453-161466,
SE699241-159461,
SE699677-159058

Anpassade
skyddszoner på
åkermark

32 vattenförekomster i
Kramfors och
Örnsköldsvik kommun

Minskat
fosforläckage vid
spridning av
stallgödsel

Nio vattenförekomster i
Kramfors kommun
SE697543-161611,
SE697834-161863,
SE697953-162948,
SE697999-161213,
SE698062-162600,
SE699241-159461,
SE699602-159271,
SE699677-159058,
SE699831-158752

Strukturkalkning

Sex vattenförekomster i
Kramfors kommun
SE697543-161611,
SE697834-161863,
SE697999-161213,
SE698062-162600,
SE698090-162167,
SE698250-162245

Kalkfilterdiken

Tre vattenförekomster i
Kramfors kommun
SE697834-161863,
SE697999-161213,
SE698062-162600

Tvåstegsdiken

Åtta vattenförekomster i Kramfors
kommun SE697834161863,
SE697999-161213,
SE698062-162600,
SE698453-161466,
SE698568-161352,

Jordbruksverket åtgärd 1,
åtgärd 4a-g och åtgärd 6..
Länsstyrelsen åtgärd 5c och
åtgärd 6-7
( i detta fall Länsstyrelsen
Västernorrland)
Kommunerna åtgärd 2a.
( i detta fall Kramfors och
Örnsköldsviks kommun)

14

SE699241-159461,
SE699602-159271,
SE699677-159058

1.1 Punktkällor Fiskodling

Reducering av
näringsämnen från
punktkällor

Sju vattenförekomster i
Härnösand, Kramfors
och Örnsköldsvik
kommun SE624870175500, SE624615180500, SE625500175153, SE625900174360, SE630383183500, SE630000183500, SE625710183000]

Länsstyrelsen 1

Förutom åtgärderna i tabellen ovan behöver insatser för att utreda övergödningsproblematiken i
åtgärdsområdet och källfördelningsanalyser genomföras. Det krävs också undersökande
övervakning för att kvantifiera och verifiera övergödningsproblem i åtgärdsområdet. Påverkan på
ytvatten kan vara från olika punktkällor eller diffusa källor samt från fysiska förändringar eller
vattenuttag. Påverkan på grundvatten kan vara såväl från punktkällor, diffusa källor,
vattenuttag och saltvatteninträngning. Vidare utredning gäller för 32 vattenförekomster i
Härnösands, Kramfors och Örnsköldsviks kommun. Utbildningsinsatser för att motverka
övergödning kan också vara relevanta att genomföra.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Främmande arter
Det saknas data för att bedöma främmande arter i åtgärdsområdet och därför har ingen
påverkansanalys genomförts. Den information som finns om främmande arter i
kustvattenförekomsterna presenteras nedan. I samtliga fall är informationen otillräcklig och de
åtgärder som är aktuella är åtgärdsutredning och i vissa fall reducering av invasiva främmande
arter.
•

Vandrarmussla har påträffats i tio vattenförekomster. Arten ligger strax under värdet för
betydande påverkan och det finns därmed en risk för att arten kan ha en påverkan på
status gällande främmande arter. Detta särskilt då arten lokalt bildar massbestånd som
konkurrerar ut inhemska arter samt kan ha en negativ påverkan på bad och andra
rekreationsaktiviteter.
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•
•
•

Vattenpest har påträffats i två av kustvattenförekomsterna. Vattenpest kan lokalt ha en
betydande påverkan visar resultatet från påverkansanalysen. Utbredningen behöver
undersökas innan åtgärder sätts in.
Havstulpan har påträffats i sju vattenförekomster. Det är en främmande art som
sannolikt inte innebär någon risk för betydande påverkan på ekologisk status i
vattenförekomsten.
Havsborstmasken Marenzelleria finns i fyra förekomster. Det är en främmande art som
inte anses innebära någon risk för betydande påverkan på ekologisk status i
vattenförekomsten.

Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Följande tabell anger vilka skyddade områden som förekommer i åtgärdsområdet samt hur många
eller vilka vattenförekomster som berörs.
Tabell 7: Sammanställning av skyddade områden i åtgärdsområdet. Informationen i tabellen är
hämtad från VISS 13 november, 2015
EU-direktiv

Utbredning

Avloppsvattendirektivet (direktiv
91/271/EEG)

Avloppskänsliga vatten, inland, fosfor/SELK001, hela
åtgärdsområdet, 147 ytvattenförekomster och
avloppskänsliga vatten, nordlig kust, fosfor/SECA001, 16
kustvattenförekomster

Nitratdirektivet (direktiv 91/676/EEG)

Inga vattenförekomster

Natura 2000 Art- och habitatdirektivet
(direktiv 92/43/EEG)

Skuleskogen SE0710054 (2 vattenförekomster)

Natura 2000 Fågeldirektivet (direktiv
79/409/EEG)

Skuleskogen SE0710054 (2 vattenförekomster)

Direktiv 98/83/EG av den 3 november
1998 om kvaliteten på dricksvatten

9 grundvattenförekomster och 5 ytvattenförekomster
(sjöar)

Badvattendirektivet (direktiv 206/7/EG)

Hörsångs havsbad SE0712282000003439
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Bilaga 5:9 Fö rvaltningsplan fö r
Bottenhavets vattendistrikt 2016-2021
Inledning

I Bottenhavets vattendistrikt finns 49 åtgärdsområden som indelats efter vattnets väg i
landskapet. Åtgärdsområdena kan därför innefatta flera kommuner och flera län. Eftersom
Bottenhavets vattendistrikt också har vatten som rinner till och från Norge beskrivs dessa i en
särskild sammanställning, nummer 50. Mer om gränsvatten finns också i Vapstaälven (nummer
1). Åtgärdsområdessammanställningar kan läsas både var för sig (enskilda PDF) eller tillsammans
(samtliga områden i en PDF).
Sammanställningarna innehåller beskrivningar över betydande påverkan och förslag på åtgärder
vilka kan vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska följas i ett åtgärdsområde.
Sammanställningarna ska betecknas som underlag till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets
vattendistrikt och kan med fördel användas som underlag i diskussioner om lokalt åtgärdsarbete.
Sammanställningarna har ungefär samma struktur men innehållet varierar beroende på
problemställningar i varje område. Vidare uppdateras åtgärdsområdessammanställningarna
årligen om ny data eller ny kunskap påverkar innehållet. Sådan versionshantering framgår i
inledningen till varje dokument.
I varje åtgärdsområdessammanställning finns olika beskrivningar om aktuella miljöproblem med
tillhörande tabeller som kopplar ihop miljösituationen i ett åtgärdsområde med åtgärdsbehovet. I
tabellerna med åtgärdsförslag finns kopplingar mellan påverkan och fysisk åtgärd till de åtgärder
som riktar sig till myndigheter och kommuner i Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets
vattendistrikt. Tanken med tabellerna är att visa vilka faktiska fysiska åtgärder i naturmiljön som
hör ihop med åtgärder enligt förvaltningsplanen. Som redovisat i tabellerna är ofta flera aktörer
involverade i genomförande av en åtgärd vilket kräver samverkan och samarbete över
administrativa och/eller juridiska gränser. Åtgärdernas genomförande följs upp genom en årlig
återrapportering som adresserar kommuner och de myndigheterna med utpekat åtgärdansvar
enligt Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavet.
Urvalet av de fysiska åtgärderna har i huvudsak skett utifrån kostnadseffektivitet och
åtgärdsförslagen i VISS där information om Sveriges vatten finns. Åtgärdernas effekter och
kostnader kan avvika lokalt och det kan också finnas andra åtgärder som är mer kostnadseffektiva
eller mer lämpliga för vissa vattenförekomster. I flera fall anges därför vidare åtgärdsutredning
som lämplig första åtgärd innan fysiska åtgärder vidtas. De fysiska åtgärderna är inte bindande
för myndigheter och kommuner men de ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs och ska inom
sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs. Ansvariga åtgärdsmyndigheter kan således
ersätta de föreslagna fysiska åtgärderna med andra åtgärder om de finner dessa mer lämpliga. De
åtgärdskostnader som visas i tabellerna är totalkostnader. Total åtgärdskostnad är en summering
av alla kostnader, både investeringskostnad, utredningskostnad och löpande kostnader/intäkter.
Kostnaderna är summerade för hela den angivna livslängden och storleken på åtgärden och de är
generellt genomsnittliga kostnader för en typ av åtgärd. Kostnaderna för den faktiska åtgärden
kan således både vara högre eller lägre än schablonvärdet i det enskilda fallet.
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Mer information
Varje åtgärdsområdessammanställning innehåller en karta där områdets geografiska placering
pekas ut. För en övergripande kartbild över samtliga åtgärdsområden samt tabeller som visar
vilka kommuner som omfattas av vilka åtgärdsområden, besök vår webbsida
www.vattenmyndigheterna.se. Under publikationer finns alla beslutsdokument inklusive bilagor.
Eftersom åtgärdsområdessammanställningarna är en kort beskrivning av områdets miljöproblem
vid skrivande stund, vill vi hänvisa till VISS, www.viss.lansstyrelsen.se, för detaljerad och senaste
informationen om enskilda bedömningar. I VISS finns också tillförlitlighetsklassning och
motiveringstexter till de olika bedömningarna samt senaste informationen om till exempel
genomförda eller planerade åtgärder. Om en föreslagen åtgärd exempelvis redan är genomförd,
eller av annan anledning olämplig, så finns det också möjlighet att meddela länsstyrelsen detta via
VISS. I VISS finns också flera instruerande manualer som ska hjälpa dig att hitta ditt vatten, eller
ditt åtgärdsområde.
Direktlänk till vägledningarna: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/lar-dig-anvandaviss/information%20och%20manualer/Pages/default.aspx
Versionshantering
Bilaga 5:9 till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets vattendistrikt, version 1.
Aktuell version daterad den 22 mars 2017.

Sammanställning av förslag till åtgärder för Norra
Ångermanlands åtgärdsområde
Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för Norra Ångermanlands
åtgärdsområde som i första hand berör Örnsköldsvik kommun men även Kramfors, Sollefteå,
Åsele, Vilhelmina och Bjurholm kommun berörs. Södra delen av åtgärdsområdet berör
Västernorrlands län medan norra delen ligger i Västerbottens län. Åtgärdsområdet består av
huvudavrinningsområdena Nätraån, Moälven, Idbyån, Gideälven, Husån, de mindre
kustmynnande vattendragen från Nätraån till Saluån, grundvattenförekomsterna inom dessa
vattensystem samt de inre kustvattenförekomsterna från Nätrafjärden i söder till Degerfjärden i
norr.
I åtgärdsområdet finns 257 sjöar, 461 vattendrag och 17 kustvattenförekomster. Av dessa har
cirka 31 procent hög eller god ekologisk status medan resterande har måttlig till otillfredsställande
status eller potential. Nio förekomster är utpekade som Kraftigt Modifierade Vatten. Ingen av
ytvattenförekomsterna uppnår god kemisk status på grund av för höga värden för kvicksilver och
pentabromerade difenyletrar (PBDE), vilket gäller för alla ytvatten i Sverige. Det finns tre
vattenförekomster, två kustvatten och ett vattendrag, som inte uppnår god kemisk status även
exklusive kvicksilver och PBDE. (Nätrafjärden, Örnsköldsviksfjärden och Moälven genom
Örnsköldsvik). I åtgärdsområdet finns 72 grundvattenförekomster som samtliga har god status
med avseende på tillgång. Alla utom en har god kemisk status (Själevadfjärden- Själevad).
De största miljöproblemen är miljögifter, fysisk påverkan, och försurning. Miljöproblemet
övergödning berör 28 vattenförekomster. Utifrån tillgängliga dataunderlag beskrivs aktuella
miljöproblem med betydande påverkan och med åtgärdsförslag. Om miljösituationen ändras eller
om kompletterande undersökningar genomförs och ny data blir tillgänglig, kan åtgärdsbehovet
förändras. De åtgärder som föreslås bedöms vara nödvändiga att genomföra för att
2

miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. I flera fall behöver åtgärden föregås av en fördjupad
åtgärdsutredning.
De åtgärdskostnader som redovisas per åtgärdförslag bör ställas i relation till vilka ekologiska
vinster (till exempel värdet av förbättring eller återskapande av ekosystemtjänster) som
åtgärderna kan ge. Sådana beräkningsmetoder saknas på objektsnivå och för att ändå uppskatta
det totala värdet av ekossystemtjänster i åtgärdsområdet, presenteras beräkningar enligt
schabloner från TEEB. TEEB är en förkortning av The Economics of Ecosystems and Biodiversity
som är ett globalt initiativ som syftar till att öka kunskapen om naturens värde. Läs mer om
TEEB här: (http://www.teebweb.org/) och rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity
(TEEB) for Water and Wetlands (februari 2013). Observera att beräkningarna avser ytvatten och
att grundvatten är exkluderat samt att beräkningen avser hela åtgärdsomårdet. I TEEBs studier
anges värdet för ekosystemsfunktionerna i sjöar och vattendrag ligga på cirka 1800–13500 dollar
per hektar och år. Översatt till Norra Ångermanlands åtgärdsområde med en sammanlagd
vattenförekomstyta (endast sjöar och vattendrag) på cirka 33 000 hektar och ett antaget värde på
10 000 kr per år och hektar blir ekosystemvärdet av ytvattnet inom åtgärdsområdet cirka 330
miljoner kronor per år.
För övrig information per vattenförekomst i åtgärdsområdet hänvisas till VISS,
www.viss.lansstyrelsen.se (Norra Ångermanland).
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Bild 1: Kartan visar Norra Ångermanlands markanvändning samt geografisk placering i Bottenhavets vattendistrikt.
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Förändrade habitat genom fysiska förändringar
Inom åtgärdsområdet finns betydande påverkan från 165 icke kraftverksrelaterade dammar och
cirka 79 vägtrummor som utgör vandringshinder, cirka 600 hektar kantzoner längs vattendrag
som är påverkade av skogsbruk (motsvarande 99 kilometer vattendrag) samt 213 stycken
vattenförekomster som har rensade eller rätade vattendrag. För att miljökvalitetsnormerna ska
kunna följas behöver dessa åtgärdas.

Åtgärdsförslag
Tabell 1: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder i åtgärdsområdet. Tabellen visar
också åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Informationen baseras på uttag från
VISS 2015-11-13.
Påverkan

Föreslagen fysisk
åtgärd
Fiskväg

4.2 Flöde och
morfologi –
verksam damm,
vattenkraft

Minimi-tappning/
vatten i fiskväg
Nedströms
fiskpassage

Åtgärdens omfattning
17 dammar i
Gideälven, Moälven,
Nätraån m.fl.
17 dammar i
Gideälven, Moälven,
Nätraån m.fl.
17 dammar i
Gideälven, Moälven,
Nätraån m.fl.

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021

Hav- och vattenmyndigheten
åtgärd 4.
Länsstyrelsen åtgärd åtgärd 1, 2
och åtgärd 5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1

4.8 Flöde och
morfologi –
Tröskeldammar,
grunddammar

Fiskväg/utrivning
av vandringshinder

165 dammar

Hav- och vattenmyndigheten
åtgärd 4.
Länsstyrelsen åtgärd 1, 2 och 5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1

5.0 Fysiska
förändringar av
sjöar och
vattendrag

Ekologiskt
funktionella
kantzoner

603 hektar fördelat på
131 vattenförekomster

Skogsstyrelsen åtgärd 4.

5.1.1 Fysiska
förändringar av
sjöar och
vattendrag –
Rensning av
vattendrag för
flottning

Restaurering av
rensade eller
rätade
vattendrag/Flottle
dsåterställning

378 hektar fördelat på
213 vattenförekomster

7.1.1 Andra
morfologiska
förändringar –
Vägtrummor

Omläggning/
byte av
vägtrumma

79 vägtrummor

Trafikverket åtgärd 1a.
Generalläkaren åtgärd 3.
Länsstyrelsen åtgärd 3, åtgärd 5b
och 12.

Påverkan
ytvatten –

Tolv fiskvägar i 11
vattenförekomster
i Örnsköldsvik
kommun

Operativ övervakning,
följa upp funktion på
fiskväg

Vidare utredning är nödvändig för
att identifiera påverkan och
åtgärdsbehov för utpekade
vattenförekomster och därför

1. Punktkällor

Hav- och vattenmyndigheten
åtgärd 5.
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2. Diffusa källor
3. Vattenuttag
4.
Flödesreglering
och morfologiska
förändringar
5. Fysiska
förändringar av
sjöar och
vattendrag
6. Fysiska
förändringar av
kust- och
övergångsvatten

[SE708744162541,
SE703297-166388,
SE705660-165938,
SE707896-160983,
SE708044-160914,
SE703831-166712,
SE705121-166435,
SE708505-160153,
SE708215-159428,
SE703760-162653,
SE704462-160134]

presenteras inga åtgärder enligt
Förvaltningsplan 2016-2021.

Förutom ovan finns behov av att åtgärdsutredningar genomförs i 433 vattenförekomster inom
åtgärdsområdet för att undersöka problemen med bland annat vattenuttag, flödesreglering och
morfologiska förändringar, fysiska förändringar av sjöar och vattendrag, fysiska förändringar av
kust- och övergångsvatten och andra morfologiska förändringar ochbarriärer närmare.
Vattenförekomsterna med behov av åtgärdsutredningar ligger i Kramfors , Örnsköldsviks ,
Sollefteå, Vilhelmina, Bjurholms och Åsele kommun. Utöver det behöver åtgärdsutredningar
genomföras med avseende på flottledsrensade vatten i 31 vattenförekomster i Bjurholms,
Vilhelmina, Åsele och Örnsköldsviks kommun och vatten med behov av ekologiskt funktionella
kantzoner i två vattenförekomster i Åsele kommun.
Det finns nio stycken kraftigt kodifierade vatten påverkade av vattenreglering och
vattenkraftsproduktion i området. De åtgärder som är kopplade till utpekande av KMV och
bedömning av deras miljökvalitetsnorm, ekologisk potential, ingår inte i sammanställningen under
Förändrat habitat genom fysiska förändringar ovan. Dessa åtgärder kommer att tas fram i den
åtgärdsplan för vattenkraftspåverkade avrinningsområden som görs av Länsstyrelsen under de
närmaste åren och fastställas av Vattenmyndigheten under 2018. Läs mer om åtgärdsplaner i
Åtgärd 5, Länsstyrelsen i Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavets vattendistrikt.
Åtgärder för KMV inom miljöproblemen försurning, övergödning och miljögifter ingår i
sammanställningarna för respektive miljöproblem.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.
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Miljögifter i yt- och grundvatten
De flesta ytvattenförekomster i åtgärdsområdet saknar mätningar med avseende på miljögifter.
Det finns tre vattenförekomster, två kustvatten och ett vattendrag, som inte uppnår god kemisk
status även exklusive kvicksilver och PBDE (Nätrafjärden, Örnsköldsviksfjärden och Moälven
genom Örnsköldsvik).
Grundvattenförekomsten Själevadfjärden- Själevad (SE702439-163901) uppnår ej god kemisk
status på grund av höga halter klorid (se avsnitt Klorid i grundvatten). För ytterligare fyra
grundvattenförekomster (Bredåker SE702373-162198, Bjästamon- Bjästa SE701522-163464, ByGerdal SE702285-162976, Gideå-Örnsköldsviks flygplats SE703975-165733) finns en risk för att
statusen försämras till år 2021. För Bredåker har nitrathalterna i grundvattnet varit signifikant
ökande under de senaste åren. Här föreslås en fördjupad kartläggning av den möjliga källan och en
utredning av möjliga åtgärder. Förekomsten Gideå-Örnsköldsviks flygplats riskerar att påverkas
av flygplatsen och en närliggande plantskola. Bekämpningsmedel har detekterats i grundvattnet
vid analyser under ett år. Här föreslås en närmare kartläggning av problemen och en
åtgärdsutredning. Även för de övriga två förekomsterna i risk föreslås en fördjupad kartläggning
och åtgärdsutredning.
Förorenade områden utgör en betydande påverkan på en grundvattenförekomst (SjälevadfjärdenSjälevad), ett vattendrag (Moälvens nedre del) samt kustvattenförekomsterna
Örnsköldsviksfjärden, Nätrafjärden och Husumbukten. Källfördelning och åtgärdsutredning
krävs för att rätt åtgärder ska kunna beslutas. I Örnsköldsviksfjärden och Husumbukten finns
även påverkan från punktutsläpp. I fem av kustvattenförekomsterna överskrids riktvärdet för
pentabromerade difenyletrar (PBDE) i fisk. Den största källan till detta antas vara atmosfärisk
deposition.
I Sverige överstiger kvicksilver och PBDE gränsvärdet i praktiskt taget alla ytvattenförekomster;
sjöar, vattendrag och kustvatten. Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna är för höga
i vatten är långvarigt internationella luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att minska utsläppen
av kvicksilver förväntas inga förändringar i nivåer inom en snar framtid. Det beror på att
kvicksilvret lagrats i mark och läcker kontinuerligt till ytvattnet och ackumuleras i fiskar. Vid
markanvändning bör dock åtgärder som hindrar ökat kvicksilverläckage från omgivande mark
vidtas. PBDE är en industrikemikalie som främst används som flamskyddsmedel. Påverkan av
PBDE kommer i första hand från atmosfäriskt nedfall efter förbränning av varor. Användningen
av PentaBDE och oktaBDE är förbjuden inom EU sedan år 2004 men vissa PBDE-kedjor är
fortfarande tillåtna. Även om halterna minskar generellt är det svårt att veta när god kemisk
status kommer att uppnås.
I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet för kvicksilver, det vill säga den
högsta tillåtna halten kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (µg / kg). För PBDE anges
gränsvärdet i biota till 0,0085 mikrogram per kilogram (µg / kg). Det tillämpas ett generellt
undantag i form av ett sänkt kvalitetskrav för kvicksilver och PBDE.

Åtgärdsförslag
Tabell 2: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder i åtgärdsområdet. Tabellen visar
också åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Baseras på uttag från VISS 2015-1113.
Påverkan

Föreslagen fysisk åtgärd

Åtgärdens omfattning

Åtgärd enligt
Åtgärdsprogram 2016-2021
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Påverkan ytvatten
1. Punktkällor
1.3 Punktkällor IPPC-industri
2. Diffusa källor
2.4 Diffusa Förorenad
mark/gammal
industrimark

Utsläppsreduktion
miljögifter

Två vattenförekomster i
Örnsköldsvik kommun
[SE702103-164458,
SE631840-191130]

Påverkan ytvatten
1. Punktkällor
2. Diffusa källor
2.4 Diffusa Förorenad
mark/gammal
industrimark

Efterbehandling av
miljögifter

Fyra vattenförekomster i
Örnsköldsvik kommun
[SE702103-164458,
SE631840-191130,
SE631610-184500,
SE630685-184305]

2.1 Diffusa källor Urban
markanvändning

Dagvattenåtgärder,
översyn av
dagvattenhantering
inom
tillrinningsområdet

En kustvattenförekomst i
Örnsköldsvik kommun
[SE631610-184500]

Fördjupad
kartläggning,
grundvatten

Två vattenförekomster i
Örnsköldsvik kommun
[SE701522-163464,
SE702285-162976]

Fördjupad
kartläggning, utreda
bekämpningsmedel vid
Gideå-Örnsköldsviks
flygplats

En grundvattenförekomst i
Örnsköldsvik kommun
[SE703975-165733]

Fördjupad
kartläggning, utreda
nitrat samt
åtgärdsutredning nitrat

En grundvattenförekomst i
Örnsköldsvik kommun
[SE702373-162198]
Bredåker

Åtgärdsutredning,
grundvatten

Tre vattenförekomster i
Örnsköldsvik kommun
[SE703975-165733,
SE702285-162976,
SE701099-163761]

Åtgärdsutredning,
kunskapshöjande
aktivitet för att utreda
problemen med
miljögifter

Tre kustvattenförekomster
i Örnsköldsvik kommun
[SE631610-184500,
SE630685-184305,
SE631840-191130]

1 Punktkällor
2 Diffusa källor

Naturvårdsverket åtgärd 2.
Länsstyrelsen åtgärd 1.
Kommuner åtgärd 1.
Generalläkaren 1a.
Kemikalieinspektionen
åtgärd 1.

Havs- och
vattenmyndigheten åtgärd 2.
Naturvårdsverket åtgärd 3
och 7.
Länsstyrelsen åtgärd 10.
Kommuner åtgärd 1 och 8.
Generalläkaren 1.
Trafikverket åtgärd 1c.

Vidare utredning är
nödvändig för att identifiera
påverkan och åtgärdsbehov
för utpekade
vattenförekomster och därför
presenteras inga åtgärder
enligt Förvaltningsplan
2016-2021.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
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för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Otillräckligt dricksvattenskydd
Inom åtgärdsområdet finns 25 allmänna dricksvattentäkter som är i drift. Av dessa ingår idag 20 i
vattenförvaltningsarbetet och har ett vattenförekomst-ID. Bara dessa berörs av åtgärdsförslag.
De flesta vattentäkterna i åtgärdsområdet har ett vattenskyddsområde. För Trysunda och
Nötbolandet behöver vattenskyddsområden inrättas. De övriga 18 områden som har ett skydd
idag och ingår i vattenförvaltningen har ett föråldrat skydd. Här behöver detta ses över enligt
nuvarande lagstiftning.
Kunskap om de större enskilda vattentäkterna är bristfällig för åtgärdsområdet och har därför
exkluderats från sammanställningen.

Åtgärdsförslag och kostnader
Tabell 3: Informationen i tabellen baseras på uttag från VISS i november 2015.
Åtgärd enligt
Åtgärdsprogram 2016-2021

Föreslagen fysisk åtgärd

Åtgärdens omfattning

Vattenskyddsområde inrätta

2 vattenförekomster
SE700671-691048,
SE702846-165482
Örnsköldsviks
kommun

Vattenskyddsområde översyn/revidering

18 vattenförekomster
Örnsköldsviks
kommun

Havs- och
vattenmyndigheten åtgärd
6a.
Länsstyrelsen åtgärd 4a.
Kommunerna åtgärd 5a och
5b.
Generalläkaren åtgärd 2.
Boverket åtgärd 1c.

Vattenskyddsområde tillsyn

1 vattenförekomst
SE710921-664780
Åsele kommun

Länsstyrelsen åtgärd 4b, 4c
och 4e.
Kommunerna åtgärd 5c.

Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.
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Tabell 4: Sammanställning av vattentäkter inom Norra Ångermanlands åtgärdsområde. Bara
allmänna vattentäkter.
VSO
beslut
(år)
1963
VL

Vattenförekomst ID

Kommun

Vattenverk

Anläggning Dricksvattenskydd

Örnsköldsvik

Aspsele

Allmän

Vattenskyddsområde

Örnsköldsvik

Banafjäl

Allmän

-

Örnsköldsvik

Bjästatjärn

Allmän

Vattenskyddsområde

1967
VL

SE701522-163464

Örnsköldsvik

Björna

Allmän

Vattenskyddsområde

1963
VL

SE705311-163876

Örnsköldsvik

Bredånger

Allmän

Vattenskyddsområde

1978
VL

SE701099-163761

Örnsköldsvik

By

Allmän

Vattenskyddsområde

1981
VL

SE703394-162646

Örnsköldsvik

Gideå-Näset

Allmän

Vattenskyddsområde

1970
VL

SE703975-165733

Örnsköldsvik

Gideheden

Allmän

Vattenskyddsområde

1975
VL

SE703975-165733

Örnsköldsvik

Grundsundavallen

Allmän

-

Örnsköldsvik

Hemling

Allmän

-

Örnsköldsvik

Långviksmon

Allmän

Vattenskyddsområde

1963
VL

SE706357-164328

Örnsköldsvik

Moliden

Allmän

Vattenskyddsområde

1973
VL

SE703429-163170

Örnsköldsvik

Norrböle

Allmän

Vattenskyddsområde

1970
VL

SE703834-162567

Örnsköldsvik

Nyliden

Allmän

Vattenskyddsområde

1963
VL

SE708115-162935

Örnsköldsvik

Överbygden

Allmän

Vattenskyddsområde

1981
VL

SE701492-668031

Örnsköldsvik

Rössjö

Allmän

-

Örnsköldsvik

Solberg

Allmän

Vattenskyddsområde

1969
VL

Örnsköldsvik

Trehörningsjö

Allmän

Vattenskyddsområde

1969
VL

Örnsköldsvik

Trysunda

Allmän

-

Örnsköldsvik

Gerdal

Allmän

Vattenskyddsområde

1969
VL

SE702285-162976

Örnsköldsvik

Skorped

Allmän

Vattenskyddsområde

1969
VL

SE703329-160152

Örnsköldsvik

Gålnäs

Allmän

Vattenskyddsområde

1969
VL

SE702439-163901

SE708115-162935

SE706898-690910
SE700671-691048
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Örnsköldsvik

Nötbolandet

Allmän

-

SE702846-165482

Örnsköldsvik

Smedsbyn

Allmän

Vattenskyddsområde

1980
VL

SE702823-697325

Åsele

Fredrika

Allmän

Vattenskyddsområde

1969

SE710921-664780

Försurning
Åtgärdsområdet är drabbat av försurning och 70 vattenförekomster klassas som försurade. De
påverkanskällor som har bedömts vara betydande är atmosfärisk deposition och diffus påverkan
från skogsbruk. För att pH inte ska understiga de kritiska nivåerna i de försurningspåverkade
vattenförekomsterna behöver kalkningsåtgärder genomföras årligen. Inom åtgärdsområdet
bedrivs kalkning med ca 2850 ton årligen.
Förutom nedanstående åtgärdsförslag kan ökad rådgivning till skogsägare för att minska
skogsbrukets försurande effekt samt askåterföring till skogsmark vara potentiella åtgärder.

Åtgärdsförslag
Tabell 5: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder i åtgärdsområdet. Tabellen visar
också åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Informationen baseras på uttag från
VISS 2015-11-13.
Påverkan
2.6.3
Atmosfärisk
deposition

Föreslagen
fysisk åtgärd

Kalkning

Åtgärdens omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 2016-2021

Ca 70 vattenförekomster.
Ca 2850 ton kalk

Naturvårdsverket åtgärd 4 och åtgärd 5
Skogsstyrelsen åtgärd 2 och 4.
Länsstyrelsen åtgärd 1 och åtgärd 11 (i
detta fall Länsstyrelsen Västerbotten)
Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 3.

2.6.1 Diffusa
källor –
skogsbruk

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Övergödning och syrefattiga förhållanden
För att bedöma om en vattenförekomst är övergödd behövs vattenkemiska och biologiska data
vilka saknas för flertalet vatten inom åtgärdsområdet. I brist på underlag har därför
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bedömningen baserats på SMHIs modelleringsverktyg S-HYPE (referens-ID i VISS 51734) samt
tillgängligt underlag. Resultaten pekar ut 16 ytvattenförekomster som potentiellt påverkade av
övergödning. Av dessa vattenförekomster är sju sjöar, 15 vattendrag och fyra
kustvattenförekomster samt en grundvattenförekomst med förhöjda halter av ammonium.
Eftersom bedömningarna är baserade på modelleringar och begränsade underlag är
tillförlitligheten för bedömningen låg. För att göra en säkrare bedömning av tillståndet och
eventuell övergödningsproblematik behöver det ske en kvantifiering och verifiering av nuvarande
bedömning, och detta kräver ytterligare undersökningar av biologiska- och fysikalisk-kemiska
kvalitetsfaktorer.
De påverkanskällor som troligtvis har betydande påverkan är urban markanvändning,
atmosfärisk deposition, jordbruk, skogsbruk, punktkällor och avloppsutsläpp. Bedömning
betydande påverkanskällorna har också baserats på underlag från SMHI:s vattenwebb och
SMHI:s Kustzonmodell.
Åtgärdsförslagen i tabellen nedan har tagits fram av utifrån en modellering, vilket innebär
osäkerhet både vad det gäller typa av åtgärd och kvantifiering av åtgärden. Åtgärderna ska därför
enbart ses som förslag på möjliga åtgärder. Den åtgärd som bör prioriteras i första hand är
undersökande övervakning för att ta reda på om de utpekade vattenförekomsterna verkligen är
övergödda och därmed behöver åtgärdas. Nästa steg blir åtgärdsutredning för att kvantifiera
åtgärderna och ta reda på vilka åtgärder som är mest kostnadseffektiva för att uppnå
miljökvalitetsnormen.

Åtgärdsförslag
Tabell 6: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder i åtgärdsområdet. Tabellen visar
också åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Informationen baseras på uttag från
VISS 2015-11-13.
Påverkan

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens omfattning

2.5 Diffusa källor Enskilda avlopp

Åtgärdande av EA till
normal skyddsnivå

24 vattenförekomster i
Örnsköldsvik kommun

Åtgärdande av EA från
normal skyddsnivå till
hög skyddsnivå

11 vattenförekomster i
Örnsköldsvik kommun
[SE702338-165197,
SE702372-165146,
SE702539-163495,
SE702653-164914,
SE702773-164407,
SE702897-164799,
SE702967-164818,
SE703077-164239,
SE703178-164608,
SE703658-163516,
SE703711-163958]

2.5 Diffusa källor Enskilda avlopp

1.1 Punktkällor,
reningsverk generellt

Våtmark för
näringsretention

11 vattenförekomster i
Örnsköldsvik kommun
[SE702338-165197,

Åtgärd enligt
Åtgärdsprogram 2016-2021

Havs- och
vattenmyndigheten åtgärd
1a och 1b.
Länsstyrelsen åtgärd 8 (i
detta fall Länsstyrelsen
Västernorrland)
Kommunerna åtgärd 4a och
4b. (i detta fall
Örnsköldsviks kommun)
Generalläkaren åtgärd 4a.

Jordbruksverket åtgärd 1,
åtgärd 4a-g. och åtgärd 6.
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2.1 Diffusa källor Urban
markanvändning
2.2 Diffusa källor Jordbruk
2.5 Diffusa källor Enskilda avlopp

SE702372-165146,
SE702539-163495,
SE702653-164914,
SE702773-164407,
SE702897-164799,
SE702967-164818,
SE703077-164239,
SE703178-164608,
SE703658-163516,
SE703810-163138]

2.2 Diffusa källor Jordbruk

Våtmark - fosfordamm

13 vattenförekomster i
Örnsköldsvik kommun
[SE702338-165197,
SE702372-165146,
SE702539-163495,
SE702653-164914,
SE702773-164407,
SE702822-162971,
SE702897-164799,
SE702967-164818,
SE703077-164239,
SE703178-164608,
SE703658-163516,
SE703711-163958,
SE703810-163138]

2.2 Diffusa källor Jordbruk

Skyddszoner i
jordbruksmark gräsbevuxna,
oskördade, avstånd 0-2
meter

Två vattenförekomster i
Örnsköldsvik kommun
[SE702653-164914,
SE702967-164818]

Anpassade skyddszoner
på åkermark

16 vattenförekomster i
Örnsköldsvik kommun
[SE701756-163633,
SE702338-165197,
SE702372-165146,
SE702539-163495,
SE702653-164914,
SE702773-164407,
SE702841-164344,
SE702897-164799,
SE702967-164818,
SE703077-164239,
SE703178-164608,
SE703627-164019,
SE703658-163516,

2.2 Diffusa källor Jordbruk

Länsstyrelsen åtgärd 5c och
åtgärd 6-7 ( i detta fall
Länsstyrelsen
Västernorrland)
Kommunerna åtgärd 2a.(i
detta fall Örnsköldsviks
kommun)

Jordbruksverket åtgärd 1,
åtgärd 4a-g. och åtgärd 6.
Länsstyrelsen åtgärd 5c och
åtgärd 6-7 ( i detta fall
Länsstyrelsen
Västernorrland)
Kommunerna åtgärd 2a (i
detta fall Örnsköldsviks
kommun)
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SE703711-163958,
SE703810-163138,
SE703872-163258]

Tvåstegsdiken

Fem vattenförekomster i
Örnsköldsvik kommun
[SE702539-163495,
SE702653-164914,
SE702967-164818,
SE703178-164608,
SE703810-163138]

2.2 Diffusa källor Jordbruk

Minskat fosforläckage
vid spridning av
stallgödsel

Nio vattenförekomster i
Örnsköldsvik kommun
[SE702338-165197,
SE702372-165146,
SE702539-163495,
SE702653-164914,
SE702773-164407,
SE702897-164799,
SE702967-164818,
SE703077-164239,
SE703658-163516]

1.1 Punktkällor Fiskodling

Reducering av
näringsämnen från
punktkällor

Tre kustvattenförekomster
i Örnsköldsvik kommun
[SE631610-184500,
SE631460-185000,
SE630685-184305]

2.2 Diffusa källor Jordbruk

1.1 Punktkällor,
reningsverk generellt

Öka P-rening i
avloppsreningsverk
(ospecificerat)

Två vattenförekomster i
Örnsköldsvik kommun
[SE703872-163258,
SE707705-158830]

1.3 Punktkällor IPPC-industri
1.4 Punktkällor Inte IPPC-industri

Ökad P- och N-rening
massaindustri
(ospecificerad)

En kustvattenförekomst i
Örnsköldsviks kommun
[SE631610-184500]

Länsstyrelsen 1

Naturvårdsverket 1
Länsstyrelserna 1 och (i det
här fallet Länsstyrelsen i
Västernorrland).
Kommunerna 3a och 3b (I
det här fallet Örnsköldsviks
kommun).
Generalläkaren 4b.
Länsstyrelserna 1 (i det här
fallet Länsstyrelsen i
Västernorrland).

Åtgärdsutredning, utredning av övergödningsproblem samt källfördelningsanalys, Undersökande
övervakning, kvantifiera och verifiera övergödningsproblem, Utbildning, utbildningsinsatser för
att motverka övergödning i 28 vattenförekomster i Örnsköldsviks kommun.
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Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Genomförda o åtgärder
Under perioden 2010-2015 har miljöersättning för extensiv vallodling utgått till cirka 9317 hektar
och miljöersättning för miljöskyddsåtgärder inom jordbruk till cirka 17 hektar inom
åtgärdsområdet.

Främmande arter
I många områden saknas data för främmande arter. Eftersom det inte genomförts någon
påverkansanalys för främmande arter i åtgärdsområdet kan därför inte miljöproblemet
bedömmas. Tillgänglig information om främmande arter i åtgärdsområdets kustvattenförekomster
presenteras nedan. I samtliga fall är informationen otillräcklig och de åtgärder som är aktuella är
krävs åtgärdsutredning och i vissa fall kan reducering av invasiva främmande arter föreslås.
Vandrarmussla har påträffats i sex vattenförekomster. Arten ligger strax under värdet för
betydande påverkan och det finns därmed en risk för att arten kan ha en påverkan på status
gällande främmande arter. Detta särskilt då arten lokalt bildar massbestånd som konkurrerar ut
inhemska arter samt kan ha en negativ påverkan på bad och andra rekreationsaktiviteter.
Havstulpan har påträffats i sju vattenförekomster. Det är en främmande art som sannolikt inte
innebär någon risk för betydande påverkan på ekologisk status i vattenförekomsten.
Havsborstmasken Marenzelleria finns i fem förekomster. Det är en främmande art som inte anses
innebära någon risk för betydande påverkan på ekologisk status i vattenförekomsten.

Klorid i grundvatten
Grundvattenförekomsten Själevadfjärden- Själevad (SE702439-163901), i Örnsköldsviks kommun
uppnår ej god kemisk status på grund av höga halter klorid. De påverkanskällor som har bedömts
vara betydande är urban markanvändning (vägsalt) och/eller relikt saltvatten. För att följa
miljökvalitetsnormerna i åtgärdsområdets vattenförekomster behöver halten av klorid sänkas i
förekomsten. Ytterligare utredning krävs för att relevanta åtgärder ska kunna föreslås och
kostnadsberäkningar ska kunna utföras.
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Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Följande tabell anger för varje EU-direktiv antal eller vilka skyddade områden som förekommer i
åtgärdsområdet, samt hur många eller vilka vattenförekomster som berörs.
Tabell 7: Sammanställning av skyddade områden inom Norra Ångermanlands åtgärdsområde.
Uttag från VISS 2015-11-13.
EU-direktiv

Utbredning

Avloppsvattendirektivet
(direktiv 91/271/EEG)

Avloppskänsliga vatten, inland, fosfor/SELK001, hela
åtgärdsområdet, 718 ytvattenförekomster och
avloppskänsliga vatten, nordlig kust, fosfor/SECA001, 17
kustvattenförekomster

Nitratdirektivet (direktiv
91/676/EEG)

Inga vattenförekomster

Natura 2000 Art- och
habitatdirektivet (direktiv
92/43/EEG)

Björnlandets nationalpark SE0810016 (1 vattenförekomst)
Gigån SE0810512 (2 vattenförekomster)
Hemlingsån SE0710153 (27 vattenförekomster)
Kronören SE0810001 (2 vattenförekomster)
Lilla Stutvattnet SE0810091 (1 vattenförekomst)
Moälven SE0710164 (44 vattenförekomster)
Pengsjökomplexet SE0710196 (10 vattenförekomst)
Vammasjön SE0810092 (1 vattenförekomst)

Natura 2000 Fågeldirektivet
(direktiv 79/409/EEG)

Björnlandets nationalpark SE0810016
Kronören SE0810001 (2 vattenförekomster)

Direktiv 98/83/EG av den 3
november 1998 om kvaliteten
på dricksvatten

20 grundvattenförekomster och 2 förekomster som är sjöar

Badvattendirektivet (direktiv
206/7/EG)

Inga vattenförekomster
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Bilaga 5:10 Fö rvaltningsplan fö r
Bottenhavets vattendistrikt 2016-2021
Inledning

I Bottenhavets vattendistrikt finns 49 åtgärdsområden som indelats efter vattnets väg i
landskapet. Åtgärdsområdena kan därför innefatta flera kommuner och flera län. Eftersom
Bottenhavets vattendistrikt också har vatten som rinner till och från Norge beskrivs dessa i en
särskild sammanställning, nummer 50. Mer om gränsvatten finns också i Vapstaälven (nummer
1). Åtgärdsområdessammanställningar kan läsas både var för sig (enskilda PDF) eller tillsammans
(samtliga områden i en PDF).
Sammanställningarna innehåller beskrivningar över betydande påverkan och förslag på åtgärder
vilka kan vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska följas i ett åtgärdsområde.
Sammanställningarna ska betecknas som underlag till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets
vattendistrikt och kan med fördel användas som underlag i diskussioner om lokalt åtgärdsarbete.
Sammanställningarna har ungefär samma struktur men innehållet varierar beroende på
problemställningar i varje område. Vidare uppdateras åtgärdsområdessammanställningarna
årligen om ny data eller ny kunskap påverkar innehållet. Sådan versionshantering framgår i
inledningen till varje dokument.
I varje åtgärdsområdessammanställning finns olika beskrivningar om aktuella miljöproblem med
tillhörande tabeller som kopplar ihop miljösituationen i ett åtgärdsområde med åtgärdsbehovet. I
tabellerna med åtgärdsförslag finns kopplingar mellan påverkan och fysisk åtgärd till de åtgärder
som riktar sig till myndigheter och kommuner i Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets
vattendistrikt. Tanken med tabellerna är att visa vilka faktiska fysiska åtgärder i naturmiljön som
hör ihop med åtgärder enligt förvaltningsplanen. Som redovisat i tabellerna är ofta flera aktörer
involverade i genomförande av en åtgärd vilket kräver samverkan och samarbete över
administrativa och/eller juridiska gränser. Åtgärdernas genomförande följs upp genom en årlig
återrapportering som adresserar kommuner och de myndigheterna med utpekat åtgärdansvar
enligt Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavet.
Urvalet av de fysiska åtgärderna har i huvudsak skett utifrån kostnadseffektivitet och
åtgärdsförslagen i VISS där information om Sveriges vatten finns. Åtgärdernas effekter och
kostnader kan avvika lokalt och det kan också finnas andra åtgärder som är mer kostnadseffektiva
eller mer lämpliga för vissa vattenförekomster. I flera fall anges därför vidare åtgärdsutredning
som lämplig första åtgärd innan fysiska åtgärder vidtas. De fysiska åtgärderna är inte bindande
för myndigheter och kommuner men de ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs och ska inom
sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs. Ansvariga åtgärdsmyndigheter kan således
ersätta de föreslagna fysiska åtgärderna med andra åtgärder om de finner dessa mer lämpliga. De
åtgärdskostnader som visas i tabellerna är totalkostnader. Total åtgärdskostnad är en summering
av alla kostnader, både investeringskostnad, utredningskostnad och löpande kostnader/intäkter.
Kostnaderna är summerade för hela den angivna livslängden och storleken på åtgärden och de är
generellt genomsnittliga kostnader för en typ av åtgärd. Kostnaderna för den faktiska åtgärden
kan således både vara högre eller lägre än schablonvärdet i det enskilda fallet.
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Mer information
Varje åtgärdsområdessammanställning innehåller en karta där områdets geografiska placering
pekas ut. För en övergripande kartbild över samtliga åtgärdsområden samt tabeller som visar
vilka kommuner som omfattas av vilka åtgärdsområden, besök vår webbsida
www.vattenmyndigheterna.se. Under publikationer finns alla beslutsdokument inklusive bilagor.
Eftersom åtgärdsområdessammanställningarna är en kort beskrivning av områdets miljöproblem
vid skrivande stund, vill vi hänvisa till VISS, www.viss.lansstyrelsen.se, för detaljerad och senaste
informationen om enskilda bedömningar. I VISS finns också tillförlitlighetsklassning och
motiveringstexter till de olika bedömningarna samt senaste informationen om till exempel
genomförda eller planerade åtgärder. Om en föreslagen åtgärd exempelvis redan är genomförd,
eller av annan anledning olämplig, så finns det också möjlighet att meddela länsstyrelsen detta via
VISS. I VISS finns också flera instruerande manualer som ska hjälpa dig att hitta ditt vatten, eller
ditt åtgärdsområde.
Direktlänk till vägledningarna: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/lar-dig-anvandaviss/information%20och%20manualer/Pages/default.aspx
Versionshantering
Bilaga 5:10 till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets vattendistrikt, version 1.
Aktuell version daterad den 22 mars 2017.

Sammanställning av förslag till åtgärder för
åtgärdsområdet Södra Västerbotten, Bottenhavsdelen
Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för åtgärdsområdet Södra Västerbotten,
Bottenhavsdelen. Åtgärdsområdet omfattar de två sydligaste huvudavrinningsområdena i
Västerbottens län, Leduån och Lögdeälven, några mindre kustvattendrag, samt
kustvattenområdet Nordmalingsfjärden. Det berör kommunerna Nordmaling, Bjurholm, Åsele
och Vilhelmina.
I åtgärdsområdet finns 110 sjöar och 137 vattendrag. Av dessa har 63 sjöar och 58 vattendrag god
eller hög status (49 procent). Resterande har måttlig eller sämre status och behöver åtgärdas för
att följa miljökvalitetsnormerna. I området finns även 13 grundvattenförekomster och de har alla
god status. De vanligaste miljöproblemen i åtgärdsområdet är fysiska förändringar i och kring
vattenmiljöerna. De främsta påverkanskällorna är flottledsrensningar, dammar och andra
vandringshinder samt aktivt brukad mark i vattenförekomsters närområde eller svämplan. De
viktigaste åtgärderna är därför flottledsåterställning, fiskväg/utrivning av vandringshinder och
ekologiskt funktionella kantzoner. Dessutom är ganska många vatten försurade i den södra delen
av området. Dessa åtgärdas genom kalkning.
Utifrån tillgängliga dataunderlag beskrivs aktuella miljöproblem med betydande påverkan och
med åtgärdsförslag. Om miljösituationen ändras eller om kompletterande undersökningar
genomförs och ny data blir tillgänglig, kan åtgärdsbehovet förändras. De åtgärder som föreslås
bedöms vara nödvändiga att genomföra för att miljökvalitetsnormerna skall kunna följas. I flera
fall behöver åtgärden föregås av en fördjupad åtgärdsutredning.
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De åtgärdskostnader som redovisas per åtgärdförslag bör ställas i relation till vilka ekologiska
vinster (t.ex. värdet av förbättring eller återskapande av ekosystemtjänster) som åtgärderna kan
ge. Sådana beräkningsmetoder saknas på objektsnivå och för att ändå uppskatta det totala
värdet av ekossystemtjänster i åtgärdsområdet, presenteras beräkningar enligt schabloner från
TEEB. TEEB är en förkortning av The Economics of Ecosystems and Biodiversity som är ett globalt
initiativ som syftar till att öka kunskapen om naturens värde. Läs mer om TEEB här:
(http://www.teebweb.org/) och rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)
for Water and Wetlands (februari 2013). Observera att beräkningarna avser ytvatten och att
grundvatten är exkluderat samt att beräkningen avser hela åtgärdsomårdet. I TEEBs studier
anges värdet för ekosystemsfunktionerna i sjöar och vattendrag ligga på cirka 1800–13500 dollar
per hektar och år. Översatt till åtgärdsområdet med en sammanlagd vattenförekomstyta på cirka
7 650 hektar (varav 584 hektar utgörs av vattendrag) och ett antaget värde på 10 000 kr per
hektar och år, blir ekosystemvärdet av ytvattnet inom åtgärdsområdet minst 76 miljoner kronor
per år.
För övrig information per vattenförekomst i åtgärdsområdet hänvisas till VISS,
www.viss.lansstyrelsen.se (Södra Västerbotten, Bottenhavsdelen).
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Bild 1: Kartan visar Södra Västerbotten, Bottenhavsdelens markanvändning samt geografisk placering i Bottenhavets
4
vattendistrikt.

Förändrade habitat genom fysiska förändringar
Inom åtgärdsområdet finns problem med förändrade habitat på grund av fysiska förändringar av
vattnen. För att följa miljökvalitetsnormerna i åtgärdsområdets vattenförekomster behöver 125
hektar ekologiskt funktionella kantzoner anläggas i 39 vattenförekomster. 8,5 hektar för
avvattning av jordbruksmark rensade och rätade vattendrag behöver återställas, liksom 52 hektar
gammal flottled i 38 vattenförekomster. Dessutom behöver 15 mindre dammar åtgärdas och 25
vägtrummor bytas för att underlätta vandringen förfuska och andra vattenlevande organismers.

Åtgärdsförslag
Tabell 1: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder i åtgärdsområdet. Tabellen visar
också åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Informationen i tabellen baseras på
ett uttag från VISS i november 2015.
Påverkan

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens
omfattning

4.8 Flöde och
morfologi –
Tröskeldamma
r,
grunddammar.

Fiskväg/utrivning
av vandringshinder

15 dammar

5.0 Fysiska
Ekologiskt
förändringar av
funktionella
sjöar och
kantzoner
vattendrag

125 hektar
fördelat på 39
vattenförekoms
ter

5.1.4 Fysiska
förändringar av
vattendrag för Restaurering av
upprätthålland rensade eller rätade
vattendrag
e av
markavvattnin
g

8,6 hektar
fördelat på 13
vattenförekoms
ter

5.1.1 Fysiska
förändringar av
sjöar och
vattendrag –
Rensning av
vattendrag för
flottning

Restaurering av
rensade eller rätade
vattendrag/Flottledåterställning

52 hektar
fördelat på 38
vattenförekoms
ter

7.1.1 Andra
morfologiska
förändringar –
Vägtrummor

Omläggning/
byte av vägtrumma

25 stycken

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 2016-2021

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 4.
Länsstyrelsen åtgärd 1, 2 och åtgärd 5b.
Kammarkollegiet åtgärd 1.

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 5.

Länsstyrelsen åtgärd 3 och 12.
Trafikverket åtgärd 1a.
Generalläkaren åtgärd 3.
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Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Miljögifter i yt- och grundvatten
Nordmalingsfjärden är påverkad av atmosfärisk deposition. I Sverige överstiger kvicksilver och
PBDE gränsvärdet i nästan alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten. Den
främsta anledningen till att kvicksilverhalterna är för höga i vatten är långvarigt internationella
luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att minska utsläppen av kvicksilver förväntas inga
förändringar i nivåer inom en snar framtid. Det beror på att kvicksilvret lagrats i mark och läcker
kontinuerligt till ytvattnet och ackumuleras i fiskar. Vid markanvändning bör dock åtgärder som
hindrar ökat kvicksilverläckage från omgivande mark vidtas. PBDE är en industrikemikalie som
främst används som flamskyddsmedel. Påverkan av PBDE kommer i första hand från
atmosfäriskt nedfall efter förbränning av varor. Användningen av PentaBDE och oktaBDE är
förbjuden inom EU sedan år 2004 men vissa PBDE-kedjor är fortfarande tillåtna. Även om
halterna minskar generellt är det svårt att veta när god kemisk status kommer att uppnås.
I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet för kvicksilver, det vill säga den
högsta tillåtna halten kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (µg / kg). För PBDE anges
gränsvärdet i biota till 0,0085 mikrogram per kilogram (µg / kg). Det tillämpas ett generellt
undantag i form av ett sänkt kvalitetskrav för kvicksilver och PBDE.

Åtgärdsförslag
Eftersom atmosfärisk deposition är den främsta källan för de ämnen som överskrider MKN
(kvicksilver och PBDE) redovisas inga åtgärder här. Det är främst genom internationella
överenskommelser utsläppen kommer att minska.

Genomförda och planerade åtgärder
Drivmedelsbolagen i Sverige undersöker och sanerar vid behov nedlagda äldre bensinstationer.
Arbetet drivs av ett gemensamt bolag, SPIMFAB, och ska vara klart år 2014. I tabell 5 visas
genomförda och planerade saneringar av sådana bensinstationer.
Tabell 2: Sammanställning över genomförda och planerade åtgärder i åtgärdsområdet.
Övergripande åtgärd

Fysisk åtgärd

Markundersökt f.d.
bensinstation
(SPIMFAB),
Bjurholm

Efterbehandling
av miljögifter

Åtgärdens
omfattning
1

Totalkostnad
(kr)
85 000

År

Övrig
information

20082009

Genomförd
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Markundersökt f.d.
bensinstation
(SPIMFAB),
Nordmaling

Efterbehandling
av miljögifter

1

85 000

20072009

Genomförd

Åtgärdad f.d.
bensinstation
(SPIMFAB),
Bjurholm

Efterbehandling
av miljögifter

1

85 000

20092014

Planerad

Åtgärdad f.d.
bensinstation
(SPIMFAB),
Nordmaling

Efterbehandling
av miljögifter

1

85 000

20092014

Planerad

Otillräckligt dricksvattenskydd
Av de tre allmänna vattentäkter som är i drift har samtliga Floxen, Nyåker och Norrfors ett
föråldrat skydd och är i behov av uppdaterade föreskrifter om vattenskyddsområde. Ett föråldrat
skydd innebär att vattenskyddsområdet är utformat i enlighet med Vattenlagen (1983:291) eller
Vattenlag (1918:523). I dessa fall behöver skyddet ofta uppdateras i enlighet med nuvarande
lagstiftning, miljöbalken (1998:808).
Beskrivna behov av åtgärder omfattar endast de kommunala allmänna vattentäkterna. Kunskap
om de större enskilda vattentäkterna är bristfällig. För de enskilda vattentäkter som ger mer än 10
m3 per dag eller betjänar mer än 50 personer gäller samma kvalitetskrav på dricksvatten som för
de kommunala vattentäkterna. Det finns inget krav på skyddsområde och föreskrifter för dessa,
utan det bygger på vattentäktsägarens ansvar. Det är viktigt att skydda de större enskilda
vattentäkterna för att även dessa ska ha ett långsiktigt skydd för vattenförsörjningen.
Inom ramen för förvaltningsplanen ingår endast de vattentäkter som har vattenförekomst ID (se
tabell 7). Omfattningen och kostnaden för åtgärdsbehovet är därför underskattad. Det pågår ett
kontinuerligt arbete för att alla vattentäkter ska kopplas till ett vattenförekomst ID och därmed
ingå i vattenförvaltningsarbetet.

Åtgärdsförslag och kostnader
Tabell 3: Sammanställning av åtgärdsförslag och kostnader i åtgärdsområdet. Tabellen visar också
åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021.
Föreslagen fysisk åtgärd

Åtgärdens omfattning

Vattenskyddsområde tillsyn

3 vattenförekomster

Vattenskyddsområde –
översyn/revidering

3 vattenförekomster

Åtgärd enligt
Åtgärdsprogram 2016-2021
Länsstyrelsen åtgärd 4b, 4c
och 4e.
Kommunerna åtgärd 5c
Havs- och
vattenmyndigheten åtgärd
6a.
Länsstyrelsen åtgärd 4a.
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Kommunerna åtgärd 5a och
5b.
Generalläkaren åtgärd 2.
Boverket åtgärd 1c.
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Tabell 4: Sammanställning av vattentäkter inom åtgärdsområde Södra Västerbotten
Bottenhavsdelen. De allmänna vattentäkterna ligger inom avgränsningarna för
grundvattenförekomster och har därmed ett vattenförekomst ID. Endast de vattentäkterna med
vattenförekomst ID omfattas i dagsläget av förvaltningsplanen.
Kommun

Vattenverk

Nordmaling Floxen
Nordmaling Nyåker
Nordmaling Norrfors
Bjurholm

Grönåker

Nordmaling Järnäs
Bjurholm

Karlsbäck

Bjurholm

Mjösjöby

Nordmaling Fårskäret

Befintligt skydd

VSO
beslut
(år)

Vattenförekomst ID

Revidering

Vattenskyddsområde

1988

SE705964167866

Revidering

Vattenskyddsområde

1988

SE707534711384

Revidering

Vattenskyddsområde

1980

SE708459165365

Revidering

Vattenskyddsområde

1984

Revidering

Vattenskyddsområde

1971

Revidering

Vattenskyddsområde

1971

Revidering

Vattenskyddsområde

1970

Anläggning Behov av
åtgärd
Allmän
Allmän
Allmän
Enskild
Enskild
Enskild
Enskild
Enskild

Inrätta VSO

Försurning
Diffust, surt nedfall bedöms ha en betydande påverkan på 27 sjöar och 39 vattendrag i den östra
delen av åtgärdsområdet. För att följa miljökvalitetsnormerna i åtgärdsområdets
vattenförekomster behöver pH höjas och 9177 ton kalk tillföras.
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Genomförda och planerade åtgärder
Tabell 5: Genomförda och planerade åtgärder i åtgärdsområdet.
Åtgärdens
omfattning

Totalkostnad
(kr)

År

Kalkning (genomförd)

9 800 ton

7 878 840

2009-2013

Kalkning (planerad)

9 177 ton

18 884 670

Uppgift
saknas

Fysisk åtgärd

Övrig information
Kostnad för 2009-10
saknas.

Övergödning och syrefattiga förhållanden
Det finns i dagsläget en sjö där övergödning bedöms vara ett problem, Gransjön (SE715911158246). Bedömningen baseras dock endast på vattenkemiska data och har inte verifierats med
biologisk provtagning. Det behövs en åtgärdsutredning för att verifiera problemet och spåra
källorna innan fysiska åtgärder kan föreslås.

Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Hela åtgärdsområdet skyddas enligt avloppsvattendirektivet (direktiv 91/271/EEG). Vattentäkter
som skyddas enligt dricksvattendirektivet (direktiv 98/83/EG) listas i tabellen ovan.
Åtgärdsområdet berörs av följande Natura 2000-områden enligt Art- och habitatdirektivet
(direktiv 92/43/EEG) och Fågeldirektivet (direktiv 79/409/EEG):
•
•
•
•

Arasjö
Gransjömyrarna
Kronören
Lögdeälven
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Bilaga 5:11 Fö rvaltningsplan fö r
Bottenhavets vattendistrikt 2016-2021
Inledning

I Bottenhavets vattendistrikt finns 49 åtgärdsområden som indelats efter vattnets väg i
landskapet. Åtgärdsområdena kan därför innefatta flera kommuner och flera län. Eftersom
Bottenhavets vattendistrikt också har vatten som rinner till och från Norge beskrivs dessa i en
särskild sammanställning, nummer 50. Mer om gränsvatten finns också i Vapstaälven (nummer
1). Åtgärdsområdessammanställningar kan läsas både var för sig (enskilda pdf) eller tillsammans
(samtliga områden i en pdf).
Sammanställningarna innehåller beskrivningar över betydande påverkan och förslag på åtgärder
vilka kan vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska följas i ett åtgärdsområde.
Sammanställningarna ska betecknas som underlag till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets
vattendistrikt och kan med fördel användas som underlag i diskussioner om lokalt åtgärdsarbete.
Sammanställningarna har ungefär samma struktur men innehållet varierar beroende på
problemställningar i varje område. Vidare uppdateras åtgärdsområdessammanställningarna
årligen om ny data eller ny kunskap påverkar innehållet. Sådan versionshantering framgår i
inledningen till varje dokument.
I varje åtgärdsområdessammanställning finns olika beskrivningar om aktuella miljöproblem med
tillhörande tabeller som kopplar ihop miljösituationen i ett åtgärdsområde med åtgärdsbehovet. I
tabellerna med åtgärdsförslag finns kopplingar mellan påverkan och fysisk åtgärd till de åtgärder
som riktar sig till myndigheter och kommuner i Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets
vattendistrikt. Tanken med tabellerna är att visa vilka faktiska fysiska åtgärder i naturmiljön som
hör ihop med åtgärder enligt förvaltningsplanen. Som redovisat i tabellerna är ofta flera aktörer
involverade i genomförande av en åtgärd vilket kräver samverkan och samarbete över
administrativa och/eller juridiska gränser. Åtgärdernas genomförande följs upp genom en årlig
återrapportering som adresserar kommuner och de myndigheterna med utpekat åtgärdansvar
enligt Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavet.
Urvalet av de fysiska åtgärderna har i huvudsak skett utifrån kostnadseffektivitet och
åtgärdsförslagen i VISS där information om Sveriges vatten finns. Åtgärdernas effekter och
kostnader kan avvika lokalt och det kan också finnas andra åtgärder som är mer kostnadseffektiva
eller mer lämpliga för vissa vattenförekomster. I flera fall anges därför vidare åtgärdsutredning
som lämplig första åtgärd innan fysiska åtgärder vidtas. De fysiska åtgärderna är inte bindande
för myndigheter och kommuner men de ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs och ska inom
sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs. Ansvariga åtgärdsmyndigheter kan således
ersätta de föreslagna fysiska åtgärderna med andra åtgärder om de finner dessa mer lämpliga. De
åtgärdskostnader som visas i tabellerna är totalkostnader. Total åtgärdskostnad är en summering
av alla kostnader, både investeringskostnad, utredningskostnad och löpande kostnader/intäkter.
Kostnaderna är summerade för hela den angivna livslängden och storleken på åtgärden och de är
generellt genomsnittliga kostnader för en typ av åtgärd. Kostnaderna för den faktiska åtgärden
kan således både vara högre eller lägre än schablonvärdet i det enskilda fallet.
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Mer information
Varje åtgärdsområdessammanställning innehåller en karta där områdets geografiska placering
pekas ut. För en övergripande kartbild över samtliga åtgärdsområden samt tabeller som visar
vilka kommuner som omfattas av vilka åtgärdsområden, besök vår webbsida
www.vattenmyndigheterna.se. Under publikationer finns alla beslutsdokument inklusive bilagor.
Eftersom åtgärdsområdessammanställningarna är en kort beskrivning av områdets miljöproblem
vid skrivande stund, vill vi hänvisa till VISS, www.viss.lansstyrelsen.se, för detaljerad och senaste
informationen om enskilda bedömningar. I VISS finns också tillförlitlighetsklassning och
motiveringstexter till de olika bedömningarna samt senaste informationen om till exempel
genomförda eller planerade åtgärder. Om en föreslagen åtgärd exempelvis redan är genomförd,
eller av annan anledning olämplig, så finns det också möjlighet att meddela länsstyrelsen detta via
VISS. I VISS finns också flera instruerande manualer som ska hjälpa dig att hitta ditt vatten, eller
ditt åtgärdsområde.
Direktlänk till vägledningarna: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/lar-dig-anvandaviss/information%20och%20manualer/Pages/default.aspx
Versionshantering
Bilaga 5:11 till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets vattendistrikt, version 1.
Aktuell version daterad den 22 mars 2017.

Sammanställning av åtgärdsområdet Norra
Bottenhavets kustvatten
Detta är en sammanställning för åtgärdsområde Norra Bottenhavets kustvatten. Åtgärdsområdet
berör Nordmalings kommun och Örnsköldsviks kommun samt både Västernorrlands och
Västerbottens län. Åtgärdsområdet består av vattenförekomsten Norra Bottenhavets kustvatten
som täcker en yta av 413 km2.
Norra Bottenhavets kustvatten har god ekologisk status. Det är kvalitetsfaktorerna växtplankton
och fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer som sänker den ekologiska statusen till god.
Vattenförekomsten uppnår ej god kemisk status på grund av kvicksilver och polybromerade
difenyletrar (PBDE). I Sverige överstiger kvicksilver och PBDE gränsvärdet i praktiskt taget alla
ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten. Den främsta anledningen till att
kvicksilverhalterna är för höga i vatten är långvarigt internationella luftnedfall. Trots Sveriges
insatser för att minska utsläppen av kvicksilver förväntas inga förändringar i nivåer inom en snar
framtid. Det beror på att kvicksilvret lagrats i mark och läcker kontinuerligt till ytvattnet och
ackumuleras i fiskar. Vid markanvändning bör dock åtgärder som hindrar ökat kvicksilverläckage
från omgivande mark vidtas. PBDE är en industrikemikalie som främst används som
flamskyddsmedel. Påverkan av PBDE kommer i första hand från atmosfäriskt nedfall efter
förbränning av varor. Användningen av PentaBDE och oktaBDE är förbjuden inom EU sedan år
2004 men vissa PBDE-kedjor är fortfarande tillåtna. Även om halterna minskar generellt är det
svårt att veta när god kemisk status kommer att uppnås.
I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet för kvicksilver, det vill säga den
högsta tillåtna halten kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (µg / kg). För PBDE anges
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gränsvärdet i biota till 0,0085 mikrogram per kilogram (µg / kg). Det tillämpas ett generellt
undantag i form av ett sänkt kvalitetskrav för kvicksilver och PBDE.
Om miljösituationen ändras eller om kompletterande undersökningar genomförs och ny data blir
tillgänglig, kan miljöbedömningen ändras. I nuläget finns inga åtgärder föreslagna för att hantera
problematiken.
För mer detaljerad information kring klassningarna av denna vattenförekomst hänvisas till VISS,
www.viss.lansstyrelsen.se (Norra Bottenhavets kustvatten). Se även information om angränsade
åtgärdsområden: Södra Västerbottens VRO Bottenhavsdelen och Norra Ångermanland.
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Bild 1: Kartan visar Norra Bottenhavets kustvattens markanvändning samt geografisk placering i Bottenhavets vattendistrikt.
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Bilaga 5:12 Fö rvaltningsplan fö r
Bottenhavets vattendistrikt 2016-2021
Inledning

I Bottenhavets vattendistrikt finns 49 åtgärdsområden som indelats efter vattnets väg i
landskapet. Åtgärdsområdena kan därför innefatta flera kommuner och flera län. Eftersom
Bottenhavets vattendistrikt också har vatten som rinner till och från Norge beskrivs dessa i en
särskild sammanställning, nummer 50. Mer om gränsvatten finns också i Vapstaälven (nummer
1). Åtgärdsområdessammanställningar kan läsas både var för sig (enskilda PDF) eller tillsammans
(samtliga områden i en PDF).
Sammanställningarna innehåller beskrivningar över betydande påverkan och förslag på åtgärder
vilka kan vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska följas i ett åtgärdsområde.
Sammanställningarna ska betecknas som underlag till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets
vattendistrikt och kan med fördel användas som underlag i diskussioner om lokalt åtgärdsarbete.
Sammanställningarna har ungefär samma struktur men innehållet varierar beroende på
problemställningar i varje område. Vidare uppdateras åtgärdsområdessammanställningarna
årligen om ny data eller ny kunskap påverkar innehållet. Sådan versionshantering framgår i
inledningen till varje dokument.
I varje åtgärdsområdessammanställning finns olika beskrivningar om aktuella miljöproblem med
tillhörande tabeller som kopplar ihop miljösituationen i ett åtgärdsområde med åtgärdsbehovet. I
tabellerna med åtgärdsförslag finns kopplingar mellan påverkan och fysisk åtgärd till de åtgärder
som riktar sig till myndigheter och kommuner i Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets
vattendistrikt. Tanken med tabellerna är att visa vilka faktiska fysiska åtgärder i naturmiljön som
hör ihop med åtgärder enligt förvaltningsplanen. Som redovisat i tabellerna är ofta flera aktörer
involverade i genomförande av en åtgärd vilket kräver samverkan och samarbete över
administrativa och/eller juridiska gränser. Åtgärdernas genomförande följs upp genom en årlig
återrapportering som adresserar kommuner och de myndigheterna med utpekat åtgärdansvar
enligt Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavet.
Urvalet av de fysiska åtgärderna har i huvudsak skett utifrån kostnadseffektivitet och
åtgärdsförslagen i VISS där information om Sveriges vatten finns. Åtgärdernas effekter och
kostnader kan avvika lokalt och det kan också finnas andra åtgärder som är mer kostnadseffektiva
eller mer lämpliga för vissa vattenförekomster. I flera fall anges därför vidare åtgärdsutredning
som lämplig första åtgärd innan fysiska åtgärder vidtas. De fysiska åtgärderna är inte bindande
för myndigheter och kommuner men de ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs och ska inom
sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs. Ansvariga åtgärdsmyndigheter kan således
ersätta de föreslagna fysiska åtgärderna med andra åtgärder om de finner dessa mer lämpliga. De
åtgärdskostnader som visas i tabellerna är totalkostnader. Total åtgärdskostnad är en summering
av alla kostnader, både investeringskostnad, utredningskostnad och löpande kostnader/intäkter.
Kostnaderna är summerade för hela den angivna livslängden och storleken på åtgärden och de är
generellt genomsnittliga kostnader för en typ av åtgärd. Kostnaderna för den faktiska åtgärden
kan således både vara högre eller lägre än schablonvärdet i det enskilda fallet.
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Mer information
Varje åtgärdsområdessammanställning innehåller en karta där områdets geografiska placering
pekas ut. För en övergripande kartbild över samtliga åtgärdsområden samt tabeller som visar
vilka kommuner som omfattas av vilka åtgärdsområden, besök vår webbsida
www.vattenmyndigheterna.se. Under publikationer finns alla beslutsdokument inklusive bilagor.
Eftersom åtgärdsområdessammanställningarna är en kort beskrivning av områdets miljöproblem
vid skrivande stund, vill vi hänvisa till VISS, www.viss.lansstyrelsen.se, för detaljerad och senaste
informationen om enskilda bedömningar. I VISS finns också tillförlitlighetsklassning och
motiveringstexter till de olika bedömningarna samt senaste informationen om till exempel
genomförda eller planerade åtgärder. Om en föreslagen åtgärd exempelvis redan är genomförd,
eller av annan anledning olämplig, så finns det också möjlighet att meddela länsstyrelsen detta via
VISS. I VISS finns också flera instruerande manualer som ska hjälpa dig att hitta ditt vatten, eller
ditt åtgärdsområde.
Direktlänk till vägledningarna: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/lar-dig-anvandaviss/information%20och%20manualer/Pages/default.aspx
Versionshantering
Bilaga 5:12 till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets vattendistrikt, version 1.
Aktuell version daterad den 22 mars 2017.

Sammanställning för åtgärdsområde Norra Höga
Kustens kustvatten
Detta är en sammanställning av åtgärdsområde Norra Höga Kustens kustvatten vilket berör
Kramfors kommun och Örnsköldsviks kommun. Åtgärdsområdet består av vattenförekomsten
Norra Höga Kustens kustvatten som täcker en yta av 405 km2.
Norra Höga kustens kustvatten har god ekologisk status. Det är kvalitetsfaktorn näringsämnen
som sänker den ekologiska statusen till god. Vattenförekomsten uppnår ej god kemisk status på
grund av den generella bedömningen av kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE).
I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet för kvicksilver, det vill säga den
högsta tillåtna halten kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (µg/kg). I Sverige
överstiger kvicksilver gränsvärdet i praktiskt taget alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag
och kustvatten. Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna i vattnet är för höga är
långvarigt internationella luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att minska utsläppen av
kvicksilver kan vi inte förvänta oss några förändringar inom en snar framtid. Kvicksilvret har
lagrats in i omgivande mark och läcker nu kontinuerligt till ytvattnet och ackumuleras i fiskar.
Vid markanvändning bör åtgärder som hindrar ökat kvicksilverläckage från omgivande mark
vidtas.
För mer detaljerad information kring klassningarna av denna vattenförekomst hänvisas till VISS,
www.viss.lansstyrelsen.se (Norra Höga Kustens kustvatten). Se även information om angränsade
åtgärdsområden: Norra Höga Kustens inlandsvatten (bilaga 1:7) och Norra Ångermanlands
(bilaga 1:9).
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Bild 1: Kartan visar Norra Höga Kustens kustvattens markanvändning samt geografisk placering i Bottenhavets vattendistrikt.
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Bilaga 5:13 Fö rvaltningsplan fö r
Bottenhavets vattendistrikt 2016-2021
Inledning

I Bottenhavets vattendistrikt finns 49 åtgärdsområden som indelats efter vattnets väg i
landskapet. Åtgärdsområdena kan därför innefatta flera kommuner och flera län. Eftersom
Bottenhavets vattendistrikt också har vatten som rinner till och från Norge beskrivs dessa i en
särskild sammanställning, nummer 50. Mer om gränsvatten finns också i Vapstaälven (nummer
1). Åtgärdsområdessammanställningar kan läsas både var för sig (enskilda pdf) eller tillsammans
(samtliga områden i en pdf).
Sammanställningarna innehåller beskrivningar över betydande påverkan och förslag på åtgärder
vilka kan vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska följas i ett åtgärdsområde.
Sammanställningarna ska betecknas som underlag till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets
vattendistrikt och kan med fördel användas som underlag i diskussioner om lokalt åtgärdsarbete.
Sammanställningarna har ungefär samma struktur men innehållet varierar beroende på
problemställningar i varje område. Vidare uppdateras åtgärdsområdessammanställningarna
årligen om ny data eller ny kunskap påverkar innehållet. Sådan versionshantering framgår i
inledningen till varje dokument.
I varje åtgärdsområdessammanställning finns olika beskrivningar om aktuella miljöproblem med
tillhörande tabeller som kopplar ihop miljösituationen i ett åtgärdsområde med åtgärdsbehovet. I
tabellerna med åtgärdsförslag finns kopplingar mellan påverkan och fysisk åtgärd till de åtgärder
som riktar sig till myndigheter och kommuner i Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets
vattendistrikt. Tanken med tabellerna är att visa vilka faktiska fysiska åtgärder i naturmiljön som
hör ihop med åtgärder enligt förvaltningsplanen. Som redovisat i tabellerna är ofta flera aktörer
involverade i genomförande av en åtgärd vilket kräver samverkan och samarbete över
administrativa och/eller juridiska gränser. Åtgärdernas genomförande följs upp genom en årlig
återrapportering som adresserar kommuner och de myndigheterna med utpekat åtgärdansvar
enligt Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavet.
Urvalet av de fysiska åtgärderna har i huvudsak skett utifrån kostnadseffektivitet och
åtgärdsförslagen i VISS där information om Sveriges vatten finns. Åtgärdernas effekter och
kostnader kan avvika lokalt och det kan också finnas andra åtgärder som är mer kostnadseffektiva
eller mer lämpliga för vissa vattenförekomster. I flera fall anges därför vidare åtgärdsutredning
som lämplig första åtgärd innan fysiska åtgärder vidtas. De fysiska åtgärderna är inte bindande
för myndigheter och kommuner men de ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs och ska inom
sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs. Ansvariga åtgärdsmyndigheter kan således
ersätta de föreslagna fysiska åtgärderna med andra åtgärder om de finner dessa mer lämpliga. De
åtgärdskostnader som visas i tabellerna är totalkostnader. Total åtgärdskostnad är en summering
av alla kostnader, både investeringskostnad, utredningskostnad och löpande kostnader/intäkter.
Kostnaderna är summerade för hela den angivna livslängden och storleken på åtgärden och de är
generellt genomsnittliga kostnader för en typ av åtgärd. Kostnaderna för den faktiska åtgärden
kan således både vara högre eller lägre än schablonvärdet i det enskilda fallet.
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Mer information
Varje åtgärdsområdessammanställning innehåller en karta där områdets geografiska placering
pekas ut. För en övergripande kartbild över samtliga åtgärdsområden samt tabeller som visar
vilka kommuner som omfattas av vilka åtgärdsområden, besök vår webbsida
www.vattenmyndigheterna.se. Under publikationer finns alla beslutsdokument inklusive bilagor.
Eftersom åtgärdsområdessammanställningarna är en kort beskrivning av områdets miljöproblem
vid skrivande stund, vill vi hänvisa till VISS, www.viss.lansstyrelsen.se, för detaljerad och senaste
informationen om enskilda bedömningar. I VISS finns också tillförlitlighetsklassning och
motiveringstexter till de olika bedömningarna samt senaste informationen om till exempel
genomförda eller planerade åtgärder. Om en föreslagen åtgärd exempelvis redan är genomförd,
eller av annan anledning olämplig, så finns det också möjlighet att meddela länsstyrelsen detta via
VISS. I VISS finns också flera instruerande manualer som ska hjälpa dig att hitta ditt vatten, eller
ditt åtgärdsområde.
Direktlänk till vägledningarna: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/lar-dig-anvandaviss/information%20och%20manualer/Pages/default.aspx
Versionshantering
Bilaga 5:13 till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets vattendistrikt, version 1.
Aktuell version daterad den 22 mars 2017.

Sammanställning av åtgärdsområde Södra Höga
Kustens kustvatten
Detta är en sammanställning av åtgärdsområde Södra Höga Kustens kustvatten vilket berör
Härnösands, Timrå och Sundsvalls kommun. Området ligger i Västernorrlands län.
Åtgärdsområdet består av vattenförekomsten Södra Höga Kustens kustvatten som täcker en yta
av 293 km2.
Södra Höga kustens kustvatten har måttlig ekologisk status. Det är kvalitetsfaktorn Särskilt
förorenande ämnen som resulterar i måttlig ekologisk status. I vattenförekomstens södra del
överskrides gränsvärdet för arsenik i sediment i tio punkter. Den betydande påverkan är ett
förorenat område och vidare åtgärdsutredning behöver vidtas innan rätt åtgärd kan föreslås.
Vattenförekomsten uppnår inte heller god kemisk status på grund av den generella bedömningen
av kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE). I Sverige överstiger kvicksilver och
PBDE gränsvärdet i praktiskt taget alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten.
Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna är för höga i vatten är långvarigt
internationella luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att minska utsläppen av kvicksilver
förväntas inga förändringar i nivåer inom en snar framtid. Det beror på att kvicksilvret lagrats i
mark och läcker kontinuerligt till ytvattnet och ackumuleras i fiskar. Vid markanvändning bör
dock åtgärder som hindrar ökat kvicksilverläckage från omgivande mark vidtas. PBDE är en
industrikemikalie som främst används som flamskyddsmedel. Påverkan av PBDE kommer i första
hand från atmosfäriskt nedfall efter förbränning av varor. Användningen av PentaBDE och
oktaBDE är förbjuden inom EU sedan år 2004 men vissa PBDE-kedjor är fortfarande tillåtna.
Även om halterna minskar generellt är det svårt att veta när god kemisk status kommer att
uppnås.
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I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet för kvicksilver, det vill säga den
högsta tillåtna halten kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (µg / kg). För PBDE anges
gränsvärdet i biota till 0,0085 mikrogram per kilogram (µg / kg). Det tillämpas ett generellt
undantag i form av ett sänkt kvalitetskrav för kvicksilver och PBDE.
För mer detaljerad information om varje parameter hänvisas till VISS, www.viss.lansstyrelsen.se
(Södra Höga Kustens kustvatten). Se även information om angränsade åtgärdsområden: Södra
Höga Kustens inlandsvatten (bilaga 1:7), Nedre Indalsälven (bilaga 1:14) och Nedre Ljungan
(bilaga 1:20).
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Bild 1: Kartan visar Södra Höga kustens kustvattens markanvändning samt geografisk placering i Bottenhavets vattendistrikt.

4

Bilaga 5:14 Fö rvaltningsplan fö r
Bottenhavets vattendistrikt 2016-2021
Inledning

I Bottenhavets vattendistrikt finns 49 åtgärdsområden som indelats efter vattnets väg i
landskapet. Åtgärdsområdena kan därför innefatta flera kommuner och flera län. Eftersom
Bottenhavets vattendistrikt också har vatten som rinner till och från Norge beskrivs dessa i en
särskild sammanställning, nummer 50. Mer om gränsvatten finns också i Vapstaälven (nummer
1). Åtgärdsområdessammanställningar kan läsas både var för sig (enskilda PDF) eller tillsammans
(samtliga områden i en PDF).
Sammanställningarna innehåller beskrivningar över betydande påverkan och förslag på åtgärder
vilka kan vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska följas i ett åtgärdsområde.
Sammanställningarna ska betecknas som underlag till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets
vattendistrikt och kan med fördel användas som underlag i diskussioner om lokalt åtgärdsarbete.
Sammanställningarna har ungefär samma struktur men innehållet varierar beroende på
problemställningar i varje område. Vidare uppdateras åtgärdsområdessammanställningarna
årligen om ny data eller ny kunskap påverkar innehållet. Sådan versionshantering framgår i
inledningen till varje dokument.
I varje åtgärdsområdessammanställning finns olika beskrivningar om aktuella miljöproblem med
tillhörande tabeller som kopplar ihop miljösituationen i ett åtgärdsområde med åtgärdsbehovet. I
tabellerna med åtgärdsförslag finns kopplingar mellan påverkan och fysisk åtgärd till de åtgärder
som riktar sig till myndigheter och kommuner i Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets
vattendistrikt. Tanken med tabellerna är att visa vilka faktiska fysiska åtgärder i naturmiljön som
hör ihop med åtgärder enligt förvaltningsplanen. Som redovisat i tabellerna är ofta flera aktörer
involverade i genomförande av en åtgärd vilket kräver samverkan och samarbete över
administrativa och/eller juridiska gränser. Åtgärdernas genomförande följs upp genom en årlig
återrapportering som adresserar kommuner och de myndigheterna med utpekat åtgärdansvar
enligt Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavet.
Urvalet av de fysiska åtgärderna har i huvudsak skett utifrån kostnadseffektivitet och
åtgärdsförslagen i VISS där information om Sveriges vatten finns. Åtgärdernas effekter och
kostnader kan avvika lokalt och det kan också finnas andra åtgärder som är mer kostnadseffektiva
eller mer lämpliga för vissa vattenförekomster. I flera fall anges därför vidare åtgärdsutredning
som lämplig första åtgärd innan fysiska åtgärder vidtas. De fysiska åtgärderna är inte bindande
för myndigheter och kommuner men de ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs och ska inom
sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs. Ansvariga åtgärdsmyndigheter kan således
ersätta de föreslagna fysiska åtgärderna med andra åtgärder om de finner dessa mer lämpliga. De
åtgärdskostnader som visas i tabellerna är totalkostnader. Total åtgärdskostnad är en summering
av alla kostnader, både investeringskostnad, utredningskostnad och löpande kostnader/intäkter.
Kostnaderna är summerade för hela den angivna livslängden och storleken på åtgärden och de är
generellt genomsnittliga kostnader för en typ av åtgärd. Kostnaderna för den faktiska åtgärden
kan således både vara högre eller lägre än schablonvärdet i det enskilda fallet.
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Mer information
Varje åtgärdsområdessammanställning innehåller en karta där områdets geografiska placering
pekas ut. För en övergripande kartbild över samtliga åtgärdsområden samt tabeller som visar
vilka kommuner som omfattas av vilka åtgärdsområden, besök vår webbsida
www.vattenmyndigheterna.se. Under publikationer finns alla beslutsdokument inklusive bilagor.
Eftersom åtgärdsområdessammanställningarna är en kort beskrivning av områdets miljöproblem
vid skrivande stund, vill vi hänvisa till VISS, www.viss.lansstyrelsen.se, för detaljerad och senaste
informationen om enskilda bedömningar. I VISS finns också tillförlitlighetsklassning och
motiveringstexter till de olika bedömningarna samt senaste informationen om till exempel
genomförda eller planerade åtgärder. Om en föreslagen åtgärd exempelvis redan är genomförd,
eller av annan anledning olämplig, så finns det också möjlighet att meddela länsstyrelsen detta via
VISS. I VISS finns också flera instruerande manualer som ska hjälpa dig att hitta ditt vatten, eller
ditt åtgärdsområde.
Direktlänk till vägledningarna: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/lar-dig-anvandaviss/information%20och%20manualer/Pages/default.aspx
Versionshantering
Bilaga 5:14 till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets vattendistrikt, version 1.
Aktuell version daterad den 22 mars 2017.

Sammanställning av förslag till åtgärder för Nedre
Indalsälvens åtgärdsområde
Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för Nedre Indalsälvens åtgärdsområde
som i första hand berör Timrå och Sundsvalls kommun men även Ragunda, Sollefteå, Kramfors
och Härnösands kommun berörs. Åtgärdsområdet består av Indalsälven upp till Boda och dess
biflöden inklusive Ljustorpsån samt kustmynnande vattendrag i Klingerfjärden,
grundvattenförekomsterna inom dessa områden samt kustvattnen vid Alnösundet och
Klingerfjärden.
I åtgärdsområdet finns 61 sjöar, 96 vattendrag och fyra kustvattenförekomster. Av dessa har cirka
34 procent hög eller god ekologisk status medan resterande har måttlig till otillfredsställande
status eller ekologisk potential. Fem förekomster är utpekade som kraftigt modifierade vatten.
Ingen förekomst uppnår god kemisk status på grund av för höga värden för kvicksilver och
pentabromerade difenyletrar (PBDE), vilket gäller för alla ytvatten i Sverige. Det finns två
kustvattenförekomster som inte uppnår god kemisk status även exklusive kvicksilver och PBDE
(Alnösundet och Klingerfjärden). I åtgärdsområdet finns 25 grundvattenförekomster som samtliga
har god status med avseende på tillgång. Två grundvattenförekomster har otillfredsställande
kemisk status (Lagfors-Godsen och Vivstavarv-Gistaholmarna), alla övriga har god kemisk status.
De största miljöproblemen är miljögifter, fysisk påverkan och försurning. Miljöproblemet
övergödning berör sju vattenförekomster. Utifrån tillgängliga dataunderlag beskrivs aktuella
miljöproblem med betydande påverkan och med åtgärdsförslag. Om miljösituationen ändras eller
om kompletterande undersökningar genomförs och ny data blir tillgänglig, kan åtgärdsbehovet
förändras. De åtgärder som föreslås bedöms vara nödvändiga att genomföra för att
miljökvalitetsnormerna skall kunna följas. I flera fall behöver åtgärden föregås av en fördjupad
åtgärdsutredning.
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De åtgärdskostnader som redovisas per åtgärdförslag bör ställas i relation till vilka ekologiska
vinster (t.ex. värdet av förbättring eller återskapande av ekosystemtjänster) som åtgärderna kan
ge. Sådana beräkningsmetoder saknas på objektsnivå och för att ändå uppskatta det totala
värdet av ekossystemtjänster i åtgärdsområdet, presenteras beräkningar enligt schabloner från
TEEB. TEEB är en förkortning av The Economics of Ecosystems and Biodiversity som är ett globalt
initiativ som syftar till att öka kunskapen om naturens värde. Läs mer om TEEB här:
(http://www.teebweb.org/) och rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)
for Water and Wetlands (februari 2013). Observera att beräkningarna avser ytvatten och att
grundvatten alltså är exkluderat samt att beräkningen avser hela åtgärdsomårdet. I TEEBs
studier anges värdet för ekosystemsfunktionerna i sjöar och vattendrag ligga på cirka 1800–13500
dollar per hektar och år. Översatt till Nedre Indalsälvens åtgärdsområde med en sammanlagd
vattenförekomstyta (endast sjöar och vattendrag) på cirka 6600 hektar och ett antaget värde på
10 000 kr per år och hektar blir ekosystemvärdet av ytvattnet inom åtgärdsområdet cirka 66
miljoner kronor per år.
För övrig information per vattenförekomst i åtgärdsområdet hänvisas till VISS,
www.viss.lansstyrelsen.se (Nedre Indalsälven).
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Bild 1: Kartan visar Nedre Indalsälvens markanvändning samt geografisk placering i Bottenhavets vattendistrikt.
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Förändrade habitat genom fysiska förändringar
Inom åtgärdsområdet finns problem med förändrade habitat genom fysiska förändringar. De
betydande påverkanskällorna inom åtgärdsområdet utgörs av vandringshinder så som kraftverk
och regleringsdammar samt övriga dammar som inte används för att utvinna vattenkraft. Även
vägtrummor som också utgör vandringshinder samt vattendrag som är påverkade av
flottledsrensning och otillfredsställande kantzoner som konsekvens av skogsbruk har en betydande
påverkan.
Eftersom åtgärderna i tabellen nedan till stora delar är baserade på modelleringar och begränsade
underlag innebär detta en osäkerhet både för vad det gäller typ av åtgärd och kvantifiering av
åtgärden. Åtgärderna ska därför enbart ses som förslag på möjliga åtgärder. Den åtgärd som bör
prioriteras i första hand är undersökande övervakning för att ta reda på vilka vattenförekomster
inom åtgärdsområdet som är påverkade och därmed behöver åtgärdas. Nästa steg blir
åtgärdsutredning för att kvantifiera åtgärderna och ta reda på vilka åtgärder som är mest
kostnadseffektiva för att följa miljökvalitetsnormen.

Åtgärdsförslag
Tabell 1: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder i åtgärdsområdet. Tabellen visar
också åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på
underlag från VISS med uttag 13 november, 2015
Påverkan

2.3 Diffusa Transport och
infrastruktur
2.6.1 Diffusa källor
- Skogsbruk

Föreslagen
fysisk åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 20162021

Ekologiskt
funktionella
kantzoner

20
vattenförekomster i
Härnösand,
Sundsvall och Timrå
kommun
[SE692588-158042,
SE692965-157697,
SE693450-159599,
SE693650-159825,
SE693665-158220,
SE693762-159211,
SE693894-158864,
SE693979-159605,
SE693986-160466,
SE694112-156663,
SE694259-160044,
SE694266-160175,
SE694585-157998,
SE694736-158309,
SE695061-157121,
SE695226-157057,
SE695690-155161,
SE695849-156196,

Skogsstyrelsen åtgärd 4.
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SE695908-156219,
SE697632-157435]

4.2.1 Flöde och
morfologi Verksdamm,
vattenkraft i drift

4.2.1 Flöde och
morfologi Verksdamm,
vattenkraft i drift

4.2.1 Flöde och
morfologi Verksdamm,
vattenkraft i drift

4.2.2 Flöde och
morfologi Verksdamm,
vattenkraft ej i drift
4.5.2 Flöde och
morfologi Reglering av
vattenstånd i
magasin och sjöar
4.8 Flöde och
morfologi Tröskeldammar och
grunddammar

Fiskväg

Sex
vattenförekomster i
Härnösand,
Ragunda, Sundsvall
och Timrå kommun
SE696011-158089,
SE695908-156219,
SE695859-157116,
SE693851-157942,
SE694112-156663,
SE697428-154264

Minimitappning/
vatten i fiskväg
vid
vattenkraftverk

Sex
vattenförekomster i
Härnösand,
Ragunda, Sundsvall
och Timrå kommun
SE696011-158089,
SE695908-156219,
SE695859-157116,
SE693851-157942,
SE694112-156663,
SE697428-154264

Teknisk fiskväg
för nedströmspassage

Sex
vattenförekomster i
Härnösand,
Ragunda, Sundsvall
och Timrå kommun
SE696011-158089,
SE695908-156219,
SE695859-157116,
SE693851-157942,
SE694112-156663,
SE697428-154264

Fiskväg eller
utrivning av
vandringshinder

20 objekt i 14
vattenförekomster i
Härnösand,
Kramfors, Sundsvall
och Timrå kommun
SE694004-157853
SE694004-157853
SE693886-158411
SE695849-156196
SE697488-157521
SE696645-155011
SE694046-156231

Hav- och vattenmyndigheten åtgärd
4.
Länsstyrelsen åtgärd 1, 2 och åtgärd
5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1.

Hav- och vattenmyndigheten åtgärd
4.
Länsstyrelsen åtgärd 1 och åtgärd 2
och åtgärd 5b.
Kammarkollegiet åtgärd 1.
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SE695226-157057
SE695503-156979
SE696812-153995
SE693650-159825
SE694130-158817
SE693450-159599
SE697673-157995
5. Fysiska
förändringar av
sjöar och
vattendrag

5.1.1 Fysiska
förändringar av
vattendrag Rensning av
vattendrag för
flottning

7.1.1 Andra
morfologiska
förändringar Vägtrummor

Operativ
övervakning,
fiskväg

Tre objekt i tre
vattenförekomster i
Härnösand,
Sundsvall och Timrå
kommun [SE694004157853,
SE694359-156667,
SE693650-159825]

Restaurering av
rensade eller
rätade
vattendrag/
Flottledsåterställning

48
vattenförekomster i
Härnösand,
Kramfors, Sollefteå,
Sundsvall och Timrå
kommun

Omläggning/by
te av
vägtrumma

23 objekt i 15
vattenförekomster i
Härnösand,
Kramfors, Sundsvall
och Timrå kommun
[SE694014-158096,
SE694238-157610,
SE694259-160044,
SE695340-157695,
SE693886-158411,
SE695112-157381,
SE694046-156231,
SE692588-158042,
SE692965-157697,
SE693851-157942,
SE696085-158273,
SE694020-159363,
SE694610-156702,
SE694979-157009,
SE697336-158372]

Vidare utredning är nödvändig för
att identifiera påverkan och
åtgärdsbehov för utpekade
vattenförekomster och därför
presenteras inga åtgärder enligt
Förvaltningsplan 2016-2021.

Hav- och vattenmyndigheten åtgärd
5.

Länsstyrelsen åtgärd 3, åtgärd 5b
och 12.
Trafikverket åtgärd 1a.
Generalläkaren åtgärd 3.

Förutom ovan finns behov av att åtgärdsutredningar genomförs i 76 vattenförekomster inom
åtgärdsområdet för att närmare undersöka problemen med bland annat vattenuttag,
flödesreglering och morfologiska förändringar, fysiska förändringar av sjöar och vattendrag,
fysiska förändringar av kust- och övergångsvatten och andra morfologiska förändringar –
barriärer. Vattenförekomsterna med behov av åtgärdsutredningar finns i Timrå , Sundsvalls ,
Härnösands , Kramfors , Sollefteå , Ragunda och Bräcke kommun.
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Det finns fem ytvatten som är påverkade av vattenreglering och vattenkraftsproduktion i
området och klassade som kraftigt modifierade vatten. De åtgärder som är kopplade till utpekande
av kraftigt modifierade vatten och bedömning av deras miljökvalitetsnorm, ekologisk potential,
ingår inte i sammanställningen under Förändrat habitat genom fysiska förändringar ovan. Dessa
åtgärder kommer att tas fram i den åtgärdsplan för vattenkraftspåverkade avrinningsområden
som görs av Länsstyrelsen under de närmaste åren och fastställas av Vattenmyndigheten under
2018. Läs mer om åtgärdsplaner i Åtgärd 5, Länsstyrelsen i Förvaltningsplan 2016-2021 i
Bottenhavets vattendistrikt.
Åtgärder för KMV inom miljöproblemen försurning, övergödning och miljögifter ingår i
sammanställningarna för respektive miljöproblem.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Miljögifter i yt- och grundvatten
Alla ytvattenförekomster i åtgärdsområdet har problem med kvicksilver och polybromerade
difenyletrar (PBDE) enligt nationella bedömningar vilket gör att de inte uppnår god kemisk
status. De flesta ytvattenförekomster i åtgärdsområdet saknar mätningar med avseende på
miljögifter. Två kustvattenförekomster och två grundvattenförekomst uppnår ej god kemisk
status exklusive kvicksilver. I ytterligare tre grundvattenförekomster finns det en risk för att
statusen försämras till år 2021.
I Sverige överstiger kvicksilver och PBDE gränsvärdet i nästan alla ytvattenförekomster; sjöar,
vattendrag och kustvatten. Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna är för höga i
vatten är långvarigt internationella luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att minska utsläppen av
kvicksilver förväntas inga förändringar i nivåer inom en snar framtid. Det beror på att
kvicksilvret lagrats i mark och läcker kontinuerligt till ytvattnet och ackumuleras i fiskar. Vid
markanvändning bör dock åtgärder som hindrar ökat kvicksilverläckage från omgivande mark
vidtas. PBDE är en industrikemikalie som främst används som flamskyddsmedel. Påverkan av
PBDE kommer i första hand från atmosfäriskt nedfall efter förbränning av varor. Användningen
av PentaBDE och oktaBDE är förbjuden inom EU sedan år 2004 men vissa PBDE-kedjor är
fortfarande tillåtna. Även om halterna minskar generellt är det svårt att veta när god kemisk
status kommer att uppnås.
I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet för kvicksilver, det vill säga den
högsta tillåtna halten kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (µg / kg). För PBDE anges
gränsvärdet i biota till 0,0085 mikrogram per kilogram (µg / kg). Det tillämpas ett generellt
undantag i form av ett sänkt kvalitetskrav för kvicksilver och PBDE.
Förorenade områden på land och i vatten utgör en betydande påverkan på en
grundvattenförekomst (Vivstavarv-Gistaholmarna) och två kustvattenförekomster (Alnösundet
och Klingerfjärden). Pågående verksamhet (IPPC-industri) kan också utgöra betydande påverkan
i Alnösundet och Klingerfjärden. Källfördelning och åtgärdsutredning krävs för att rätt åtgärder
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ska kunna planeras. I Alnösundet och Klingerfjärden överskrids riktvärdet för pentabromerade
difenyletrar (PBDE) i fisk. Den största källan till detta antas vara atmosfärisk deposition.
Två grundvattenförekomster har otillfredsställande kemisk status även exklusive kvicksilver och
PBDE, Lagfors-Godsen (SE694998-157230) och Vivstavarv-Gistaholmarna (SE693226-158060).
Båda förekomster har för höga värden för Arsenik, i förekomsten Vivstavarv-Gistaholmarna
överskrids även gränsvärdet för PAHer. Som åtgärder föreslås en utredning av de höga
arsenikhalterna i förekomsten Lagfors-Godsen och en sanering av förorenade områden vid
Klingerfjärden. För ytterligare tre grundvattenförekomster (Stordalen-Vivstavarvsmon
SE693432-157731, Linnamon-Viksjö-Tunbodarna SE696847-157964, Liden SE695551-155020)
finns en risk för att statusen försämras till år 2021. För dessa tre föreslås en fördjupad
kartläggning av problemen och en anslutande åtgärdsutredning.

Åtgärdsförslag
Tabell 2: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder i åtgärdsområdet. Tabellen visar
också åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på
underlag från VISS med uttag 13 november, 2015
Påverkan

2 Diffusa källor

2.4 Diffusa Förorenad
mark/gammal
industrimark

Påverkan ytvatten/
grundvatten
2. Diffusa källor
2.4 Diffusa Förorenad
mark/gammal
industrimark
grundvatten

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens omfattning

Utreda arsenik

En
grundvattenförekoms
t i Timrå kommun
[SE694998-157230]
Lagfors-Godsen

Efter-behandling
av miljögifter

Fem
vattenförekomster i
Sundvall och Timrå
kommun
[SE622500-172430,
SE622860-173000,
SE693226-158060,
SE622500-172430,
SE622860-173000]

Sanering av
förorenade
områden vid
Klingerfjärden

En vattenförekomst
och en
grundvattenförekoms
t
Klingerfjärden
[SE622860-173000]
VivstavarvGistaholmarna
[SE693226-158060]
Timrå kommun och
Sundsvalls kommun

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021
Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 2.
Naturvårdsverket åtgärd 3.
Länsstyrelsen åtgärd 1 och 10 (i
detta fall Länsstyrelsen i
Västernorrland).
Kommunerna åtgärd 1 (i detta fall
Timrå kommun).
Generalläkaren 1a.

Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 2.
Naturvårdsverket åtgärd 3.
Länsstyrelsen åtgärd 1 och åtgärd
10 (i detta fall Länsstyrelsen
Västernorrland).
Kommuner åtgärd 1 (i detta fall
Sundsvall och Timrå kommun).
Generalläkaren 1a.
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Påverkan ytvatten
1. Punktkällor

En vattenförekomst i
Sundsvall och Timrå
kommun [SE622500172430]

Utsläppsreduktion
miljögifter

Kemikalieinspektionen åtgärd 1.
Naturvårdsverket åtgärd 2.
Länsstyrelsen åtgärd 1 (i detta fall
Länsstyrelsen Västernorrland).
Kommuner åtgärd 1 (i detta fall
Sundsvall och Timrå kommun).
Generalläkaren 1a.

Förutom ovan föreslagna åtgärder behövs fördjupad kartläggning av påverkan på grundvatten i
två vattenförekomster: i Härnösands och Timrå kommun [SE693432-157731, SE696847-157964]
samt åtgärdsutredning och kunskapshöjande aktivitet för att utreda problemet med miljögifter i
ytvatten i två kustvattenförekomster i Sundsvalls och Timrå kommun [SE622500-172430,
SE622860-173000].

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Otillräckligt dricksvattenskydd
Inom åtgärdsområdet finns sju allmänna dricksvattentäkter. Av dessa ingår fem stycken i
vattenförvaltningsarbetet och har ett vattenförekomst-ID. För åtgärdsområdet föreslås översyn
av vattenskyddsområdet i Viksjö. Utöver det är det viktigt att se över vattenskyddsområden i
Wifsta och Liden som har föråldrat skydd och att inrätta vattenskyddsområden för Lagfors och
Lidensboda. För detta åtgärdsområde är alltså bara få åtgärder inlagt i VISS idag, varför
kostnaden för åtgärdsbehovet är underskattad.
Kunskapen om större enskilda vattentäkterna är bristfällig för åtgärdsområdet och har därför
exkluderats från sammanställningen.

Åtgärdsförslag och kostnader
Tabell 3: Sammanställning av åtgärdsförslag och dess kostnader för åtgärdsområdet. Tabellen
visar också åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på
underlag från VISS med uttag 13 november, 2015
Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Vattenskyddsområde 1 vatten– översyn/revidering förekomst

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021
Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 6a.
Länsstyrelsen åtgärd 4a. (i detta fall
Länsstyrelsen i Västernorrland).
Kommunerna åtgärd 5a och 5b (i detta fall
Härnösand kommun).
10

Generalläkaren åtgärd 2.
Boverket åtgärd 1c.

Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Tabell 4: Sammanställning av allmänna vattentäkter inom Nedre Indalsälvens åtgärdsområde.
Kommun

Vattenverk

Anläggning Dricksvattenskydd

VSO
beslut
(år)

Härnösand

Häggdånger

Allmän

-

-

Härnösand

Viksjö

Allmän

Vattenskyddsområde

1969 VL SE696847-157964

Sundsvall

Wifsta

Allmän

Vattenskyddsområde

1995 VL SE693432-157731

Sundsvall

Liden

Allmän

Vattenskyddsområde

1994 VL SE695551-155020

Sundsvall

Lidensboda

Allmän

-

-

SE697584-154293

Sundsvall

Järkvissle

Allmän

Vattenskyddsområde

1994 VL

-

Timrå

Lagfors

Allmän

-

-

SE694998-157230

Vattenförekomst ID
-

Försurning
Åtgärdsområdet är drabbat av försurning och i dagsläget är 66 vattenförekomster klassade som
försurade. De påverkanskällor som har bedömts vara betydande är atmosfärisk deposition och
diffus påverkan från skogsbruk. För att pH inte ska understiga de kritiska nivåerna i de
försurningspåverkade vattenförekomsterna behöver kalkningsåtgärder genomföras årligen. Inom
åtgärdsområdet bedrivs kalkning med ca 1334 ton årligen i 65 vattenförekomster, se tabell nedan.
Andra potentiella åtgärder är askåterföring till skogsmark och ökad rådgivning till skogsägare för
att minska skogsbrukets försurande effekt.

Åtgärdsförslag
Tabell 5: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder i åtgärdsområdet. Tabellen visar

också åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på
underlag från VISS med uttag 13 november, 2015
Påverkan

Föreslagen
fysisk åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 2016-2021
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2.6.3
Atmosfärisk
deposition

Kalkning

Ca 65 vattenförekomster.
Ca 1334 ton kalk

2.6.1 Diffusa
källor –
skogsbruk
2.6.1 Diffusa
källor –
skogsbruk

Information och
rådgivning

Naturvårdsverket åtgärd 4 och åtgärd 5
Länsstyrelsen åtgärd 1 och åtgärd 11 (i detta
fall Länsstyrelsen i Västernorrland)
Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 3.

Skogsstyrelsen åtgärd 2 och 4.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Övergödning och syrefattiga förhållanden
För att bedöma om en vattenförekomst är övergödd behövs vattenkemiska och biologiska data
vilka saknas för flertalet vatten inom åtgärdsområdet. I brist på underlag har därför bedömningen
baserats på SMHIs modelleringsverktyg S-HYPE (referens-ID i VISS 51734) samt tillgängligt
underlag. Resultaten från tillgängligt underlag och S-HYPE har pekat ut sju ytvattenförekomster
som potentiellt påverkade av övergödning. Av dessa är två sjöar, tre vattendrag och två
kustvattenförekomster. Eftersom bedömningarna är baserade på modelleringar och begränsade
underlag blir tillförlitligheten låg. För att göra en säkrare bedömning av tillståndet och eventuell
övergödningsproblematik behöver det ske en kvantifiering och verifiering av nuvarande
bedömning. För detta krävs ytterligare undersökningar av biologiska- och fysikalisk-kemiska
kvalitetsfaktorer. För Ljustabäcken SE692588-158042 har dock övergödning konstateras med bra
tillförlitlighet och för denna vattenförekomst bör man gå vidare med planering av vilka åtgärder
som bör sättas in.
De påverkanskällor som har bedömts ha betydande påverkan inom åtgärdsområdet är urban
markanvändning, atmosfärisk deposition, jordbruk, skogsbruk, punktkällor och avloppsutsläpp.
Bedömning av de betydande påverkanskällorna för näringsämnen till vattenförekomsterna har
baserats på underlag från SMHI:s vattenwebb och SMHI:s Kustzonmodell.
Åtgärdsförslagen i tabellen nedan har tagits fram av utifrån en modellering, vilket innebär
osäkerhet både vad det gäller typa av åtgärd och kvantifiering av åtgärden. Åtgärderna ska därför
enbart ses som förslag på möjliga åtgärder. Den åtgärd som bör prioriteras i första hand är
undersökande övervakning för att ta reda på om de utpekade vattenförekomsterna verkligen är
övergödda och därmed behöver åtgärdas. Nästa steg blir åtgärdsutredning för att kvantifiera
åtgärderna och ta reda på vilka åtgärder som är mest kostnadseffektiva för att följa
miljökvalitetsnormen.
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Åtgärdsförslag
Tabell 6: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder i åtgärdsområdet. Tabellen visar
också åtgärdernas koppling Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på underlag
från VISS med uttag 13 november, 2015
Påverkan

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Anpassade
skyddszoner på
åkermark

Åtta
vattenförekomste
r i Sundsvall och
Timrå kommun
[SE692588158042,
SE693431159323,
SE693762159211,
SE693801159068,
SE693820158915,
SE693861158907,
SE693904158868,
SE694130158817]

Kalkfilter-diken

En
vattenförekomst
i Sundsvall
kommun
[SE692588158042]

Minskat
fosforläckage vid
spridning av
stallgödsel

En
vattenförekomst
i Sundsvall
kommun
[SE692588158042]

Skyddszoner i
jordbruks-mark gräsbevuxna,
oskördade,
avstånd 2-6
meter

En
vattenförekomst
i Sundsvall
kommun
[SE692588158042]

Strukturkalkning

En
vattenförekomst
i Sundsvall
kommun

2.2 Diffusa källor Jordbruk

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 2016-2021

Jordbruksverket åtgärd 1, åtgärd 4a-g
och åtgärd 6.
Länsstyrelsen åtgärd 5c, 6-7 (i detta fall
Länsstyrelsen Västernorrland)
Kommunerna åtgärd 2a (i detta fall
Sundsvalls och Timrå kommun)

Jordbruksverket åtgärd 1, åtgärd 4a-g
och åtgärd 6.
Länsstyrelsen åtgärd 5c, 6-7 (i detta fall
Länsstyrelsen Västernorrland)
Kommunerna åtgärd 2a (i detta fall
Sundsvalls kommun)
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[SE692588158042]

1.1 Punktkällor,
reningsverk generellt
2.1 Diffusa källor Urban
markanvändning
2.2 Diffusa källor Jordbruk
2.5 Diffusa källor Enskilda avlopp

2.5 Diffusa källor Enskilda avlopp

Tvåstegsdiken

En
vattenförekomst
i Sundsvall
kommun
[SE692588158042]

Våtmark fosfordamm

Tre
vattenförekomste
r i Sundsvall och
Timrå kommun
[SE692588158042,
SE693801159068,
SE694130158817]

Våtmark för
närings-retention

En
vattenförekomst
i Sundsvall
kommun
[SE692588158042]

Åtgärdande av
enskilda avlopp
till normal
skyddsnivå

Elva
vattenförekomste
r i Härnösand,
Sundsvall och
Timrå kommun
[SE692588158042,
SE693431159323,
SE693762159211,
SE693801159068,
SE693820158915,
SE693861158907,
SE693904158868,
SE693986160466,

Jordbruksverket åtgärd 1, åtgärd 4a-g
och åtgärd 6.
Länsstyrelsen åtgärd 5c, 6-7 (i detta fall
Länsstyrelsen Västernorrland)
Kommunerna åtgärd 2a (i detta fall
Sundsvalls och Timrå kommun)

Jordbruksverket åtgärd 1, åtgärd 4a-g
och åtgärd 6.
Länsstyrelsen åtgärd 5c, 6-7 (i detta fall
Länsstyrelsen Västernorrland)
Kommunerna åtgärd 2a (i detta fall
Sundsvalls kommun)

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 1a
och 1b.
Länsstyrelsen åtgärd 8 (i detta fall
Länsstyrelsen Västernorrland)
Kommunerna åtgärd 4a. (i detta fall
Härnösand, Sundsvall och Timrå
kommun)
Generalläkaren åtgärd 4a.
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SE694049160338,
SE694130158817,
SE694266160175]

Uppgift saknas

Åtgärdande av
enskilda avlopp
från normal
skyddsnivå till
hög skyddsnivå

En
vattenförekomst
i Sundsvall
kommun
[SE692588158042]

Reducering av
näringsämnen
från punktkällor

Två
vattenförekomste
r i Sundsvall och
Timrå kommun
Länsstyrelsen 1
[SE622860173000,
SE622500172430]

Förutom ovan åtgärder behöver insatser för att utreda övergödningsproblematiken i
åtgärdsområdet och källfördelningsanalyser genomföras i sju vattenförekomster i Härnösand,
Sundsvalls och Timrå kommun [SE693986-160466, SE692965-157697, SE692588-158042,
SE693431-159323, SE692930-157589, SE622500-172430, SE622860-173000]. Det krävs också
undersökande övervakning för att kvantifiera och verifiera övergödningsproblem i åtgärdsområdet
i. Utbildningsinsatser för att motverka övergödning kan också vara relevanta att genomföra.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Genomförda åtgärder
Miljöersättning för extensiv vallodling på cirka 3 058 hektar och miljöskyddsåtgärder över cirka
12 hektar har genomförts inom åtgärdsområdet mellan åren 2010-2014.

Främmande arter
Det saknas data för att bedöma främmande arter i åtgärdsområdet och därför har ingen
påverkansanalys genomförts. Den information som finns presenteras nedan. I samtliga fall är
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informationen otillräcklig och de åtgärder som är aktuella är åtgärdsutredning och i vissa fall
reducering av invasiva främmande arter.
•

•
•
•

Vandrarmussla har påträffats i tre vattenförekomster. Förekomst av arten ligger strax
under värdet för betydande påverkan och det finns därmed en risk för att arten kan ha en
påverkan på status gällande främmande arter. Detta särskilt då vandrarmusslan lokalt
bildar massbestånd som konkurrerar ut inhemska arter samt kan ha en negativ påverkan
på bad och andra rekreationsaktiviteter.
Vattenpest finns i två av kustvattenförekomsterna. Vattenpest kan lokalt ha en
betydande påverkan då resultatet från påverkansanalysen ligger nära gränsen för
betydande påverkan. Utbredningen behöver undersökas innan åtgärder sätts in.
Havstulpan har påträffats i en vattenförekomst. Det är en främmande art som sannolikt
inte innebär någon risk för betydande påverkan på ekologisk status i vattenförekomsten.
Havsborstmasken Marenzelleria finns i två förekomster. Det är en främmande art som inte
anses innebära någon risk för betydande påverkan på ekologisk status i
vattenförekomsten.

Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Följande tabell anger för varje EU-direktiv antal eller vilka skyddade områden som förekommer i
åtgärdsområdet, samt hur många eller vilka vattenförekomster som berörs.
Tabell 7: Sammanställning av skyddade områden inom Nedre Indalsälvens åtgärdsområde.
Sammanställningen baseras på underlag från VISS med uttag 13 november, 2015
EU-direktiv

Utbredning

Avloppsvattendirektivet (direktiv
91/271/EEG)

Avloppskänsliga vatten, inland, fosfor/SELK001, hela
åtgärdsområdet, 157 ytvattenförekomster och avloppskänsliga
vatten, nordlig kust, fosfor/SECA001, 4 kustvattenförekomster

Nitratdirektivet (direktiv
91/676/EEG)

Inga vattenförekomster

Natura 2000 Art- och
habitatdirektivet (direktiv
92/43/EEG)

Örasjöbäcken-Storsvedjan SE0710170 (2 vattenförekomster)

Natura 2000 Fågeldirektivet
(direktiv 79/409/EEG)

Inga vattenförekomster

Direktiv 98/83/EG av den 3
november 1998 om kvaliteten på
dricksvatten

Linnamon-Viksjö-Tunbodarna SEA7SE696847-157964 och
Stordalen- Vivstavarvsmon SEA7SE693432-157731 (2
grundvattenförekomster)

Badvattendirektivet (direktiv
206/7/EG)

Inga vattenförekomster
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Bilaga 5:15 Fö rvaltningsplan fö r
Bottenhavets vattendistrikt 2016-2021
Inledning

I Bottenhavets vattendistrikt finns 49 stycken åtgärdsområden som indelats efter vattnets väg i
landskapet. Åtgärdsområdena kan därför innefatta flera kommuner och flera län. Eftersom
Bottenhavets vattendistrikt också har vatten som rinner till och från Norge beskrivs dessa i en
särskild sammanställning, nummer 50. Mer om gränsvatten finns också i Vapstaälven (nummer
1). Åtgärdsområdessammanställningar kan läsas både var för sig (enskilda pdf) eller tillsammans
(samtliga områden i en pdf).
Sammanställningarna innehåller beskrivningar över betydande påverkan och förslag på åtgärder
vilka kan vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska följas i ett åtgärdsområde.
Sammanställningarna ska betecknas som underlag till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets
vattendistrikt och kan med fördel användas som underlag i diskussioner om lokalt åtgärdsarbete.
Sammanställningarna har ungefär samma struktur men innehållet varierar beroende på
problemställningar i varje område. Vidare uppdateras åtgärdsområdessammanställningarna
årligen om ny data eller ny kunskap påverkar innehållet. Sådan versionshantering framgår i
inledningen till varje dokument.
I varje åtgärdsområdessammanställning finns olika beskrivningar om aktuella miljöproblem med
tillhörande tabeller som kopplar ihop miljösituationen i ett åtgärdsområde med åtgärdsbehovet. I
tabellerna med åtgärdsförslag finns kopplingar mellan påverkan och fysisk åtgärd till de åtgärder
som riktar sig till myndigheter och kommuner i Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets
vattendistrikt. Tanken med tabellerna är att visa vilka faktiska fysiska åtgärder i naturmiljön som
hör ihop med åtgärder enligt åtgärdsprogrammet. Som redovisat i tabellerna är ofta flera aktörer
involverade i genomförande av en åtgärd vilket kräver samverkan och samarbete över
administrativa och/eller juridiska gränser. Åtgärdernas genomförande följs upp genom en årlig
återrapportering som adresserar kommuner och de myndigheterna med utpekat åtgärdsansvar
enligt Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavet.
Urvalet av de fysiska åtgärderna har i huvudsak skett utifrån kostnadseffektivitet och utifrån
åtgärdsförslagen i VISS där information om Sveriges vatten finns. Åtgärdernas effekter och
kostnader kan avvika lokalt och det kan också finnas andra åtgärder som är mer kostnadseffektiva
eller mer lämpliga för vissa vattenförekomster. I flera fall anges därför vidare åtgärdsutredning
som lämplig första åtgärd innan fysiska åtgärder vidtas. De fysiska åtgärderna är inte bindande
för myndigheter och kommuner men de ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs och ska inom
sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs. Ansvariga åtgärdsmyndigheter kan således
ersätta de föreslagna fysiska åtgärderna med andra åtgärder om de finner dessa mer lämpliga. De
åtgärdskostnader som visas i tabellerna är totalkostnader. Total åtgärdskostnad är en summering
av alla kostnader, både investeringskostnad, utredningskostnad och löpande kostnader/intäkter.
Kostnaderna är summerade för hela den angivna livslängden och storleken på åtgärden och de är
generellt genomsnittliga kostnader för en typ av åtgärd. Kostnaderna för den faktiska åtgärden
kan således både vara högre eller lägre än schablonvärdet i det enskilda fallet.
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Mer information
Varje åtgärdsområdessammanställning innehåller en karta där områdets geografiska placering
pekas ut. För en övergripande kartbild över samtliga åtgärdsområden samt tabeller som visar
vilka kommuner som omfattas av vilka åtgärdsområden, besök vår webbsida
www.vattenmyndigheterna.se. Under publikationer finns alla beslutsdokument inklusive bilagor.
Eftersom åtgärdsområdessammanställningarna är en kort beskrivning av områdets miljöproblem
vid skrivande stund, vill vi hänvisa till VISS, www.viss.lansstyrelsen.se, för detaljerad och senaste
information om enskilda bedömningar. I VISS finns också tillförlitlighetsklassning och
motiveringstexter till de olika bedömningarna samt senaste information om till exempel
genomförda eller planerade åtgärder. Om en föreslagen åtgärd exempelvis redan är genomförd,
eller av annan anledning olämplig, så finns det också möjlighet att meddela länsstyrelsen detta via
VISS. I VISS finns också flera instruerande manualer som ska hjälpa dig att hitta ditt vatten, eller
ditt åtgärdsområde.
Direktlänk till vägledningarna: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/lar-dig-anvandaviss/information%20och%20manualer/Pages/default.aspx
Versionshantering
Bilaga 5:15 till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets vattendistrikt, version 1.
Aktuell version daterad den 22 mars 2017.

Sammanställning av förslag till åtgärder för Mellan
Indalsälvens åtgärdsområde
Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för åtgärdsområde Mellan Indalsälven
och berör främst Ragunda, men också Östersund, Bräcke, Krokom, Sollefteå, Strömsund, och
Sundsvall. Åtgärdsområdet berör i huvudsak Jämtland län och en mindre del sammanfaller med
Västernorrlands län. Åtgärdsområdet ligger i Indalsälvens avrinningsområde.
I åtgärdsområdet finns 81 sjöar och 155 vattendrag, varav 10 utpekat som Kraftigt Modifierade
Vatten. Cirka 23 procent har god eller hög ekologisk status medan resterande har måttligt till dålig
status eller potential. Ingen uppnår god kemisk status med anledning av förekomst av kvicksilver
och PBDE. I området finns även femton grundvattenförekomster vilka har god kemisk status och
god kvantitativ status. I en grundvattenförekomst föreligger risk att inte uppnå god kemisk status
till år 2021.
Fysiska förändringar är de mest förekommande miljöproblem i åtgärdsområdet, men det finns
även begränsade problem med försurning, övergödning och främmande arter (kräftpest). Utifrån
tillgängliga dataunderlag beskrivs aktuella miljöproblem med betydande påverkan och med
åtgärdsförslag. Om miljösituationen ändras eller om kompletterande undersökningar genomförs
och ny data blir tillgänglig, kan åtgärdsbehovet förändras. De åtgärder som föreslås bedöms vara
nödvändiga att genomföra för att miljökvalitetsnormerna skall kunna följas. I nästan alla fall
behöver åtgärden föregås av en fördjupad åtgärdsutredning. Skyddet av dricksvatten bedöms inte
vara tillräckligt inom åtgärdsområdet. Två av tio allmänna vattentäkter har fullgott skydd. För
övriga bör vattenskyddsområde inrättas eller revideras. Lämpligt skydd av de större enskilda
vattentäkterna inom åtgärdsområdet behöver utredas närmare.
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De åtgärdskostnader som redovisas per åtgärdförslag bör ställas i relation till vilka ekologiska
vinster (t.ex. värdet av förbättring eller återskapande av ekosystemtjänster) som åtgärderna kan
ge. Sådana beräkningsmetoder saknas på objektsnivå och för att ändå uppskatta det totala
värdet av ekossystemtjänster i åtgärdsområdet, presenteras beräkningar enligt schabloner från
TEEB. TEEB är en förkortning av The Economics of Ecosystems and Biodiversity som är ett globalt
initiativ som syftar till att öka kunskapen om naturens värde. Läs mer om TEEB här:
(http://www.teebweb.org/) och rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)
for Water and Wetlands (februari 2013). Observera att beräkningarna avser ytvatten och att
grundvatten är exkluderat samt att beräkningen avser hela åtgärdsomårdet. I TEEBs studier
anges värdet för ekosystemsfunktionerna i sjöar och vattendrag ligga på cirka 1800–13500 dollar
per hektar och år. Översatt till åtgärdsområde med en sammanlagd vattenförekomstyta på cirka
17 000 hektar och ett antaget värde på 10 000 kr per år och hektar blir ekosystemvärdet av
ytvattnet inom åtgärdsområdet minst 170 miljoner kronor per år.
För övrig information per vattenförekomst i åtgärdsområdet hänvisas till VISS,
www.viss.lansstyrelsen.se
Områdesstatistik för åtgärdsområde visas här (Mellan Indalsälven).
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Bild 1: Kartan visar Mellan Indalsälvens markanvändning samt geografisk placering i Bottenhavets vattendistrikt.
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Förändrade habitat genom fysiska förändringar
Inom åtgärdsområdet finns 162 vattenförekomster som har miljöproblemet förändrat habitat
genom fysiska förändringar (140 med konnektivitetsproblem, 61 med flödesförändringar och 71
med morfologiska förändringar). Mer detaljerat underlag behövs för att kunna bedöma faktiska
förbättringsbehovet och storlek och typ av åtgärder vid konnektivitetsproblem,
flödesförändringar eller morfologiska förändringar. Mer detaljerat underlag behövs också för
bedömning av åtgärder för kraftigt modifierade vatten (förkortas KMV).

Åtgärdsförslag
Tabell 1: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder i åtgärdsområdet. Tabellen visar
också åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Redovisning är baserade på utdrag
från VISS 2015-10-14
Påverkan

7.1 Andra
morfologiska
förändringar Barriärer
4. Flödesreglering
och morfologiska
förändringar
4. Flödesreglering
och morfologiska
förändringar
4. Flödesreglering
och morfologiska
förändringar
4. Flödesreglering
och morfologiska
förändringar

Föreslagen åtgärd i
VISS

Åtgärdens omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021

Trafikverket åtgärd 1a.
Omläggning/ byte
av vägtrummor

330 styck/121
Vattenförekomster

Restaurering av
rensade eller rätade
vattendrag

332 Hektar/47
vattenförekomster

Fiskväg eller
utrivning av
vandringshinder

10 vattenförekomster

Fiskväg vid damm

3m
Långsjönäsån/Abborrtj
ärnen SE697813153251
Högforsen, Gillerån
SE701266-152110

Minimitappning i
fiskväg

4. Flödesreglering
och morfologiska
förändringar

Teknisk fiskväg för
nedströmspassage
vid vattenkraftverk

Hav- och vattenmyndigheten
åtgärd 5.

50 dammar i 36
vattenförekomster

Miljöanpassade
flöden

4. Flödesreglering
och morfologiska
förändringar

Generalläkaren åtgärd 3.
Länsstyrelsen åtgärd 1, 5b
och 12

3m
Långsjönäsån/Abborrtj
ärnen SE697813153251
Högforsen, Gillerån
SE701266-152110
Långsjönäsån/Abborrtj
ärnen SE697813153251

Hav- och vattenmyndigheten
åtgärd 4.
Länsstyrelsen åtgärd 1,
åtgärd 2 och åtgärd 5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1

Hav- och vattenmyndigheten
åtgärd 4.
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Högforsen, Gillerån
SE701266-152110

Länsstyrelsen åtgärd 1,
åtgärd 2 och åtgärd 5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1.

Förutom ovan finns behov av 242 åtgärdsutredningar i 148 vattenförekomster inom
åtgärdsområdet för att närmare undersöka problemen med flödesregleringar och morfologiska
förändringar samt andra morfologiska förändringar – barriärer.
Det finns 10 stycken Kraftigt Modifierade Vatten (KMV) påverkade av vattenreglering och
vattenkraftsproduktion i området. De åtgärder som är kopplade till utpekande av KMV och
bedömning av deras miljökvalitetsnorm, ekologisk potential, ingår inte i sammanställningen under
Förändrat habitat genom fysiska förändringar ovan. Dessa åtgärder kommer att tas fram i den
åtgärdsplan för vattenkraftspåverkade avrinningsområden som görs av Länsstyrelsen under de
närmaste åren och fastställas av Vattenmyndigheten under 2018. Läs mer om åtgärdsplaner i
Åtgärd 5, Länsstyrelsen i Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavets vattendistrikt. Åtgärder för
KMV inom miljöproblemen försurning, övergödning och miljögifter ingår i sammanställningarna
för respektive miljöproblem.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Miljögifter i yt- och grundvatten
En grundvattenförekomst (Bispgården) har problem med halter av bekämpningsmedel som
överskrider värdet för vända trend (detekterat). Den detekterade summan av bekämpningsmedel
uppmättes år 2012 till 0,06 µg/l, vilket bestod av ämnena BAM och Desetylatrazin, som är
nedbrytningsprodukter av ett idag förbjudet bekämpningsmedel. Genomförd påverkansanalys
visar att en av de största påverkanskällorna är markanvändning (bland annat åkermark, tätort,
fritidsområde). Det går inte att peka ut den eller de påverkanskällorna som leder till de förhöjda
halterna av bekämpningsmedel i vattenförekomsten i nuläget. En fördjupad kartläggning och
åtgärdsutredning behöver därför genomföras. För dricksvatten används kolfilter för att avskilja
bekämpningsmedel.
Åtta ytvattenförekomster bedöms vara påverkade av torvbrytning. I dagsläget saknas tillgängliga
mätdata för att bedöma om torvbrytning medför utsläpp av miljögifter såsom metaller. Det råder
stor osäkerhet om något av vattendirektivets prioriterade ämnen eller särskilda förorenande
ämnen förekommer i halter som kan antas utgöra ett miljöproblem i vattenförekomsten.
Torvbrytning som verksamhet kan leda till föroreningar av metaller i vattenförekomst.
Avsaknande av övervakningsdata och tillämpning av försiktighetsprincipen gör att påverkan och
åtgärdsutredning anges.
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I Sverige överstiger kvicksilver och PBDE gränsvärdet i praktiskt taget alla ytvattenförekomster;
sjöar, vattendrag och kustvatten. Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna är för höga
i vatten är långvarigt internationella luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att minska utsläppen
av kvicksilver förväntas inga förändringar i nivåer inom en snar framtid. Det beror på att
kvicksilvret lagrats i mark och läcker kontinuerligt till ytvattnet och ackumuleras i fiskar. Vid
markanvändning bör dock åtgärder som hindrar ökat kvicksilverläckage från omgivande mark
vidtas. PBDE är en industrikemikalie som främst används som flamskyddsmedel. Påverkan av
PBDE kommer i första hand från atmosfäriskt nedfall efter förbränning av varor. Användningen
av PentaBDE och oktaBDE är förbjuden inom EU sedan år 2004 men vissa PBDE-kedjor är
fortfarande tillåtna. Även om halterna minskar generellt är det svårt att veta när god kemisk
status kommer att uppnås.
I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet för kvicksilver, det vill säga den
högsta tillåtna halten kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (µg / kg). För PBDE anges
gränsvärdet i biota till 0,0085 mikrogram per kilogram (µg / kg). Det tillämpas ett generellt
undantag i form av ett sänkt kvalitetskrav för kvicksilver och PBDE.

Åtgärdsförslag
Tabell 2: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder i åtgärdsområdet. Tabellen visar
också åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Redovisning är baserade på utdrag
från VISS 2015-10-14
Påverkan

Föreslagen åtgärd i VISS

Åtgärdens
omfattning

2.4 Diffusa
källor –
Andra
signifikanta
diffusa källor

Grundvattenrening grundvattenförekomst
Bispgården

1 grundvattenförekomst

2.4 Diffusa
källor –
Andra
signifikanta
diffusa källor

Fördjupad kartläggning –
1 grundvattengrundvattenförekomst
förekomst
Bispgården

2.6.2 Diffusa
källor –
Materialtäkt

Utsläppsreduktion av
miljögifter från torvtäkt

8 ytvattenförekomster

2.6.2 Diffusa
källor –
Materialtäkt

Åtgärdsutredning, bästa
sätt att reducera utsläpp
av miljögifter från
torvtäkt

8 ytvattenförekomster

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 20162021
Havs- och vattenmyndigheten åtgärd
2.
Naturvårdsverket åtgärd 3.
Länsstyrelsen åtgärd 10.
Kommuner åtgärd 1.
Generalläkaren 1b.

Saknas

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd
2.
Naturvårdsverket åtgärd 3.
Länsstyrelsen åtgärd 10.
Kommuner åtgärd 1.
Generalläkaren 1.

Saknas
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Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Otillräckligt dricksvattenskydd
Inom åtgärdsområdet finns 10 kommunala allmänna dricksvattentäkter med ett medeluttag >10
m3/dygn eller som försörjer fler än 50 personer. Sex av dessa saknar avgränsad vattenförekomst.
Dricksvattentäkterna utgörs av nio grundvattentäkter och en ytvattentäkt. Två av
vattentäkterna, Håkmon och Lillsjöhögen, bedöms ha fullgott skydd, tre är i behov av revidering
av befintligt vattenskyddsområde, och resterande fem saknar vattenskyddsområde idag.
Vattenskyddsområden som är utformade enligt äldre lagstiftning, som t.ex. Vattenlagen, bör ses
över så att skyddet motsvarar kraven enligt miljöbalken, och anses därför i behov av
översyn/revidering. Vattenskyddsområden behöver inrättas eller revideras så skyddsbehovet
uppnås till år 2021.
Beskrivna åtgärdsbehov omfattar de kommunala allmänna vattentäkterna. Inom åtgärdsområdet
finns också 3 större enskilda vattentäkter (medeluttag >10 m3/dygn eller försörjer fler än 50
personer). Det finns inget krav på ett formellt skyddsområde och föreskrifter för dessa, utan det
bygger på vattentäktsägarens ansvar. Det är viktigt att skydda de större enskilda vattentäkterna
för att även dessa ska ha ett långsiktigt skydd för vattenförsörjningen. Lämpligt skydd av dessa
vattentäkter behöver därför utredas närmare.
Inom ramen för åtgärdsprogrammet ingår endast de vattentäkter som har en avgränsad
vattenförekomst (se tabell 6). Omfattningen för åtgärdsbehovet är därför underskattad. Det pågår
ett kontinuerligt arbete för att alla vattentäkter ska kopplas till en vattenförekomst och därmed
ingå i vattenförvaltningsarbetet.

Åtgärdsförs lag och kostnader
Tabell 3: Sammanställning av åtgärder och kostnader. Tabellen visar också åtgärdernas koppling
till Åtgärdsprogram 2016-2021. Redovisning är baserade på utdrag från VISS 2015-10-14
Föreslagen åtgärd i
VISS

Åtgärdens
omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 2016-2021
Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 6a.

Vattenskyddsområde 3 vatten– översyn/revidering förekomster

Länsstyrelsen åtgärd 4a.
Kommunerna åtgärd 5a och 5b.
Generalläkaren åtgärd 2.
Boverket åtgärd 1c.
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Vattenskyddsområde 1 vatten- tillsyn
förekomst

Länsstyrelsen åtgärd 4e.
Kommunerna åtgärd 5c.

Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Tabell 4: Sammanställning av allmänna vattentäkter inom Mellan Indalsälvens åtgärdsområde.
Omkring hälften av vattentäkterna ligger inom avgränsningarna för grundvattenförekomster och
har därmed ett vattenförekomst-ID. Endast vattentäkterna med vattenförekomst ID omfattas i
dagsläget av åtgärdsprogrammet.
Kommun

Vattentäkt

Behov av
åtgärd

Bräcke

Rissna

Inrätta vattenskyddsområde

Ragunda

Bispgården

Revidering

Ragunda

Gevåg

Inrätta vattenskyddsområde

Ragunda

Hammarstrand Revidering

Ragunda

Höglunda

Inrätta vattenskyddsområde

Ragunda

Pålgård Nedre

Inrätta vattenskyddsområde

Ragunda

Pålgård Övre

Inrätta vattenskyddsområde

Ragunda

Stugun

Revidering

Östersund
Östersund

Befintligt
dricksvattenskydd

VSO
Vattenförekomstbeslut ID
(år)

Vattenskyddsområde 1960

SE698926-154155

Vattenskyddsområde 1971

SE700644-152545

Vattenskyddsområde 1966

SE700794-148652

Hårkmon

Uppfyller
Vattenskyddsområde 1997
skyddsbehoven

SE703933-144820

Lillsjöhögen

Uppfyller
Vattenskyddsområde 2003
skyddsbehoven

Försurning
Inom åtgärdsområdet finns 12 vattenförekomster som potentiellt har problem med försurning.
Den påverkanskälla som har bedömts vara betydande är atmosfärisk deposition och diffus
påverkan från skogsbruk. För att pH inte ska understiga kritiska nivåer i de försurningspåverkade
vattenförekomsterna behöver pH höjas genom kalkning. Det pågår redan kalkningsverksamhet
enligt fastställda kalkningsplaner men eftersom kalkningsplanen utgår från tillgängliga resurser
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och inte utifrån det totala åtgärdsbehovet för försurningsskadade miljöer, behöver
kalkningsåtgärden kompletteras. För att uppnå miljökvalitetsnormen för de försurningspåverkade
vattenförekomsterna uppskattas att cirka 1125 ton kalk behöver spridas årligen inom
åtgärdsområdet med doserare och helikopter. Det innebär en uppskattad årlig kostnad på cirka 4
miljon kronor. Dessutom behövs åtgärdsutredningar i de potentiellt påverkade
vattenförekomsterna för att bedöma korrekt försurningspåverkan, behov och storlek av
åtgärdsinsatsen.

Åtgärdsförslag
Tabell 5: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder i åtgärdsområdet. Tabellen visar
också åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Redovisning är baserade på utdrag
från VISS 2015-10-14

Påverkan

2.6.1 Diffusa
källor – Skogsbruk
2.6.3 Atmosfärisk
deposition

Föreslagen
åtgärd i VISS

Åtgärdens
omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 2016-2021

Kalkning

1125 ton kalk i
sammanlagt 12
vattenförekomster i
Ragunda och
Sundsvall

Naturvårdsverket åtgärd 4 och åtgärd 5
Skogsstyrelsen åtgärd 2 och4.
Länsstyrelsen åtgärd 1 och åtgärd 11 (i
detta fall Länsstyrelsen Västernorrland)
Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 3.

12 vattenförekomster

Vidare utredning är nödvändig för att
identifiera påverkan och åtgärdsbehov för
utpekade vattenförekomster och därför
presenteras inga åtgärder enligt
Förvaltningsplan 2016-2021.

Åtgärdsutredning

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Övergödning och syrefattiga förhållanden
Inom åtgärdsområdet finns i dagsläget en vattenförekomst (SE702533-143412) som har bedömts
vara påverkat av övergödning. Påverkan verkar bero på utsläpp av reningsverk. Resultatet har
modellerats av SMHI och bör verifieras genom kemiska och biologiska undersökningar och vid
behov källfördelnings-analyser. Först därefter kan omfattningen av miljöproblemet och påverkan
fastställas och eventuella åtgärder planeras. För vattenförekomst SE702533-143412 föreslås därför
vidare åtgärdsutredning.

Kostnader för åtgärdsförslag
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Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Främmande arter
Inom åtgärdsområdet finns tre vattenförekomster som är förmodligen påverkade av kräftpest:
SE698412-154362, SE698183-154563, SE698580-154311.
För att känna till åtgärdsbehovet för främmande arter behövs först genomföra kunskapshöjande
aktiviteter. Den kunskapshöjande aktiviteten bör bestå av en mer detaljerad kartläggning av
främmande arters utbredning, beståndsstorlek och dess påverkan på vattenförekomstens ekologi
som sedan kan omsättas i miljöförbättrande åtgärder.

Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Följande tabell anger för varje EU-direktiv vilka skyddade områden som förekommer i
åtgärdsområdet, samt hur många eller vilka vattenförekomster som berörs.
Tabell 6: Sammanställning av skyddade områden inom åtgärdsområdet.
EU-direktiv

Utbredning av skyddet

Avloppsvattendirektivet
(direktiv 91/271/EEG)

236 vattenförekomster

Nitratdirektivet (direktiv
91/676/EEG)

Inga vattenförekomster

Natura 2000 Art- och
habitatdirektivet (direktiv
92/43/EEG)

Flärkarna / SE0720252 (1 vattenförekomst).
Kvarnån Utanede / SE0720417 (1 vattenförekomst).
Revaberget / SE0720307 (1 vattenförekomst).
Stensundet / SE0720420 (1 vattenförekomst).
Strangellsbodarna / SE0720392 (1 vattenförekomst).
Åtemyran-Draviktjärnen / SE0720347 (1 vattenförekomst).
Öjsjömyrarna / SE0720202 (1 vattenförekomst).

Natura 2000 Fågeldirektivet
(direktiv 79/409/EEG)

Stensundet / SE0720420 (1 vattenförekomst).
Öjsjömyrarna / SE0720202 (1 vattenförekomst).

Direktiv 98/83/EG av den 3
november 1998 om kvaliteten på
dricksvatten

Skydd av dricksvatten enligt vattendirektivet (artikel 7,
2000/60/EG och 98/83/EG) omfattar alla dricksvattentäkter
som försörjer fler än 50 personer eller tillhandahåller mer än
10 m3/dygn eller används i kommersiell eller offentlig
verksamhet. Inom åtgärdsområdet omfattas fyra
vattenförekomster (se tabell 6).

Badvattendirektivet

Inga vattenförekomser
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Bilaga 5:16 Fö rvaltningsplan fö r
Bottenhavets vattendistrikt 2016-2021
Inledning

I Bottenhavets vattendistrikt finns 49 stycken åtgärdsområden som indelats efter vattnets väg i
landskapet. Åtgärdsområdena kan därför innefatta flera kommuner och flera län. Eftersom
Bottenhavets vattendistrikt också har vatten som rinner till och från Norge beskrivs dessa i en
särskild sammanställning, nummer 50. Mer om gränsvatten finns också i Vapstaälven (nummer
1). Åtgärdsområdessammanställningar kan läsas både var för sig (enskilda pdf) eller tillsammans
(samtliga områden i en pdf).
Sammanställningarna innehåller beskrivningar över betydande påverkan och förslag på åtgärder
vilka kan vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska följas i ett åtgärdsområde.
Sammanställningarna ska betecknas som underlag till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets
vattendistrikt och kan med fördel användas som underlag i diskussioner om lokalt åtgärdsarbete.
Sammanställningarna har ungefär samma struktur men innehållet varierar beroende på
problemställningar i varje område. Vidare uppdateras åtgärdsområdessammanställningarna
årligen om ny data eller ny kunskap påverkar innehållet. Sådan versionshantering framgår i
inledningen till varje dokument.
I varje åtgärdsområdessammanställning finns olika beskrivningar om aktuella miljöproblem med
tillhörande tabeller som kopplar ihop miljösituationen i ett åtgärdsområde med åtgärdsbehovet. I
tabellerna med åtgärdsförslag finns kopplingar mellan påverkan och fysisk åtgärd till de åtgärder
som riktar sig till myndigheter och kommuner i Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets
vattendistrikt. Tanken med tabellerna är att visa vilka faktiska fysiska åtgärder i naturmiljön som
hör ihop med åtgärder enligt åtgärdsprogrammet. Som redovisat i tabellerna är ofta flera aktörer
involverade i genomförande av en åtgärd vilket kräver samverkan och samarbete över
administrativa och/eller juridiska gränser. Åtgärdernas genomförande följs upp genom en årlig
återrapportering som adresserar kommuner och de myndigheterna med utpekat åtgärdsansvar
enligt Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavet.
Urvalet av de fysiska åtgärderna har i huvudsak skett utifrån kostnadseffektivitet och utifrån
åtgärdsförslagen i VISS där information om Sveriges vatten finns. Åtgärdernas effekter och
kostnader kan avvika lokalt och det kan också finnas andra åtgärder som är mer kostnadseffektiva
eller mer lämpliga för vissa vattenförekomster. I flera fall anges därför vidare åtgärdsutredning
som lämplig första åtgärd innan fysiska åtgärder vidtas. De fysiska åtgärderna är inte bindande
för myndigheter och kommuner men de ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs och ska inom
sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs. Ansvariga åtgärdsmyndigheter kan således
ersätta de föreslagna fysiska åtgärderna med andra åtgärder om de finner dessa mer lämpliga. De
åtgärdskostnader som visas i tabellerna är totalkostnader. Total åtgärdskostnad är en summering
av alla kostnader, både investeringskostnad, utredningskostnad och löpande kostnader/intäkter.
Kostnaderna är summerade för hela den angivna livslängden och storleken på åtgärden och de är
generellt genomsnittliga kostnader för en typ av åtgärd. Kostnaderna för den faktiska åtgärden
kan således både vara högre eller lägre än schablonvärdet i det enskilda fallet.
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Mer information
Varje åtgärdsområdessammanställning innehåller en karta där områdets geografiska placering
pekas ut. För en övergripande kartbild över samtliga åtgärdsområden samt tabeller som visar
vilka kommuner som omfattas av vilka åtgärdsområden, besök vår webbsida
www.vattenmyndigheterna.se. Under publikationer finns alla beslutsdokument inklusive bilagor.
Eftersom åtgärdsområdessammanställningarna är en kort beskrivning av områdets miljöproblem
vid skrivande stund, vill vi hänvisa till VISS, www.viss.lansstyrelsen.se, för detaljerad och senaste
information om enskilda bedömningar. I VISS finns också tillförlitlighetsklassning och
motiveringstexter till de olika bedömningarna samt senaste information om till exempel
genomförda eller planerade åtgärder. Om en föreslagen åtgärd exempelvis redan är genomförd,
eller av annan anledning olämplig, så finns det också möjlighet att meddela länsstyrelsen detta via
VISS. I VISS finns också flera instruerande manualer som ska hjälpa dig att hitta ditt vatten, eller
ditt åtgärdsområde.
Direktlänk till vägledningarna: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/lar-dig-anvandaviss/information%20och%20manualer/Pages/default.aspx
Versionshantering
Bilaga 5:16 till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets vattendistrikt, version 1.
Aktuell version daterad den 22 mars 2017.

Sammanställning av förslag till åtgärder för Norra
Indalsälvens åtgärdsområde
Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för åtgärdsområde Norra Indalsälvens
åtgärdsområde och berör mest Krokom och Strömsund, men också Åre, Östersund och Ragunda
samt Jämtlands län. Åtgärdsområdet ligger i Indalsälvens avrinningsområde. Den del av
åtgärdsområdet som ligger i Norge, sammanfattas i Bilaga 1:50.
I den Svenska delen av åtgärdsområdet finns 245 sjöar och 396 vattendrag, varav 41 utpekat som
Kraftigt Modifierade Vatten. Cirka 25 procent har god eller hög ekologisk status medan
resterande har måttligt till dålig status eller ekologiskt potential. Ingen uppnår god kemisk status
på grund av förekomst av kvicksilver och PBDE. I området finns även 31
grundvattenförekomster vilka alla förutom en har god kemisk status och alla har god kvantitativ
status. Fysiska förändringar och försurning är i övrigt de mest förekommande miljöproblemen i
åtgärdsområdet.
Skyddet av dricksvatten bedöms inte vara tillräckligt inom åtgärdsområdet. En av 18 allmänna
vattentäkter anses ha fullgott skydd idag. För övriga bör vattenskyddsområde inrättas eller
revideras. Lämpligt skydd av de större enskilda vattentäkterna inom åtgärdsområdet behöver
utredas närmare.
Utifrån tillgängliga dataunderlag beskrivs aktuella miljöproblem med betydande påverkan och
med åtgärdsförslag. Om miljösituationen ändras eller om kompletterande undersökningar
genomförs och ny data blir tillgänglig, kan åtgärdsbehovet förändras. De åtgärder som föreslås
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bedöms vara nödvändiga att genomföra för att miljökvalitetsnormerna skall kunna följas. I
nästan alla fall behöver åtgärden föregås av en fördjupad åtgärdsutredning.
De åtgärdskostnader som redovisas per åtgärdförslag bör ställas i relation till vilka ekologiska
vinster (t.ex. värdet av förbättring eller återskapande av ekosystemtjänster) som åtgärderna kan
ge. Sådana beräkningsmetoder saknas på objektsnivå och för att ändå uppskatta det totala
värdet av ekossystemtjänster i åtgärdsområdet, presenteras beräkningar enligt schabloner från
TEEB. TEEB är en förkortning av The Economics of Ecosystems and Biodiversity som är ett globalt
initiativ som syftar till att öka kunskapen om naturens värde. Läs mer om TEEB här:
(http://www.teebweb.org/) och rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)
for Water and Wetlands (februari 2013). Observera att beräkningarna avser ytvatten och att
grundvatten är exkluderat samt att beräkningen avser hela åtgärdsomårdet. I TEEBs studier
anges värdet för ekosystemsfunktionerna i sjöar och vattendrag ligga på cirka 1800–13500 dollar
per hektar och år. Översatt till åtgärdsområdet med en sammanlagd vattenförekomstyta på cirka
60 000 hektar och ett antaget värde på 10 000 kr per år och hektar blir ekosystemvärdet av
ytvattnet inom åtgärdsområdet 600 miljoner kronor per år.
För övrig information per vattenförekomst i åtgärdsområdet hänvisas till VISS,
www.viss.lansstyrelsen.se
Områdesstatistik för åtgärdsområde visas här (Norra Indalsälven).

3

Bild 1: Kartan visar Norra Indalsälvens markanvändning samt geografisk placering i Bottenhavets vattendistrikt.
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Förändrade habitat genom fysiska förändringar
Inom åtgärdsområdet finns 327 vattenförekomster som har miljöproblemet förändrade habitat
genom fysiska förändringar (296 med konnektivitetsproblem, 121 med flödesförändringar och 130
med morfologiska förändringar). Mer detaljerat underlag behövs för att kunna bedöma faktiska
förbättringsbehovet och storlek och typ av åtgärder vid konnektivitetsproblem,
flödesförändringar eller morfologiska förändringar.

Åtgärdsförslag
Tabell 1: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder i åtgärdsområdet. Tabellen visar
också åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag
från VISS 14 oktober, 2015.
Påverkan

Föreslagen åtgärd i
VISS

Åtgärdens
omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021

7.1 Andra
morfologiska
förändringar Barriärer

Omläggning/byte
av vägtrummor

815 styck/ 235
Vattenförekomster

Trafikverket åtgärd 1.
Generalläkaren åtgärd 3.
Länsstyrelsen 12

4. Flödesreglering
och morfologiska
förändringar

Restaurering av
rensade eller
rätade vattendrag

620 Ha/73
vattenförekomster

Hav- och vattenmyndigheten
åtgärd 5.

4. Flödesreglering
och morfologiska
förändringar

Fiskväg eller
utrivning av
vandringshinder

64 dammar i 57
vattenförekomster

4. Flödesreglering
och morfologiska
förändringar

Teknisk fiskväg för
nedströmspassage
vid
vattenkraftverk

Vaplandammen
Själdret SE702626142026
Näldsjön
SE702728-142174
Högfors Hårkan
SE704039-144833
Näsaforsen Hårkan
SE706282-144426

4. Flödesreglering
och morfologiska
förändringar

Fiskväg vid damm

38 m Alsensjön
SE702496-141704
Vaplandammen
Själdret SE702626142026
Näldsjön
SE702728-142174
Högfors Hårkan
SE704039-144833
Näsaforsen Hårkan
SE706282-144426

4. Flödesreglering
och morfologiska
förändringar

Minimi-tappning i
fiskväg

38 m Alsensjön
SE702496-141704

Hav- och vattenmyndigheten
åtgärd 4 och 5.
Länsstyrelsen åtgärd 1 och 2.
Kammarkollegiet åtgärd 1.

Hav- och vattenmyndigheten
åtgärd 4 och 5.
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4. Flödesreglering
och morfologiska
förändringar

Miljöanpassade
flöden

Vaplandammen
Själdret SE702626142026
Näldsjön
SE702728-142174
Högfors Hårkan
SE704039-144833
Näsaforsen Hårkan
SE706282-144426

Länsstyrelsen åtgärd 1 och 2 och
åtgärd 5.
Kammarkollegiet åtgärd 1

15
vattenförekomster

Hav- och vattenmyndigheten
åtgärd 4 och 5.
Länsstyrelsen åtgärd 1 och 2.
Kammarkollegiet åtgärd 1.

Förutom ovan finns behov av 574 åtgärdsutredningar i 283 vattenförekomster inom
åtgärdsområdet för att undersöka problemen med flödesregleringar och morfologiska förändringar
samt andra morfologiska förändringar – barriärer närmare.
Det finns 41 Kraftigt Modifierade Vatten (KMV) påverkade av vattenreglering och
vattenkraftsproduktion i området. De åtgärder som är kopplade till utpekande av KMV och
bedömning av deras miljökvalitetsnorm, ekologisk potential, ingår inte i sammanställningen under
Förändrat habitat genom fysiska förändringar ovan. Dessa åtgärder kommer att tas fram i den
åtgärdsplan för vattenkraftspåverkade avrinningsområden som görs av Länsstyrelsen under de
närmaste åren och fastställas av Vattenmyndigheten under 2018. Läs mer om åtgärdsplaner i
Åtgärd 5, Länsstyrelsen i Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavets vattendistrikt.
Åtgärder för KMV inom miljöproblemen försurning, övergödning och miljögifter ingår i
sammanställningarna för respektive miljöproblem.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Miljögifter i yt- och grundvatten
Det finns inga kända problem med miljögifter med undantag för kvicksilver och PBDE i yt- eller
grundvatten i åtgärdsområdet. I Sverige överstiger kvicksilver och PBDE gränsvärdet i praktiskt
taget alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten.
Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna är för höga i vatten är långvarigt
internationella luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att minska utsläppen av kvicksilver
förväntas inga förändringar i nivåer inom en snar framtid. Det beror på att kvicksilvret lagrats i
mark och läcker kontinuerligt till ytvattnet och ackumuleras i fiskar. Vid markanvändning bör
dock åtgärder som hindrar ökat kvicksilverläckage från omgivande mark vidtas.
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PBDE är en industrikemikalie som främst används som flamskyddsmedel. Påverkan av PBDE
kommer i första hand från atmosfäriskt nedfall efter förbränning av varor. Användningen av
PentaBDE och oktaBDE är förbjuden inom EU sedan år 2004 men vissa PBDE-kedjor är
fortfarande tillåtna. Även om halterna minskar generellt är det svårt att veta när god kemisk
status kommer att uppnås.
I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet för kvicksilver, det vill säga den
högsta tillåtna halten kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (µg / kg). För PBDE anges
gränsvärdet i biota till 0,0085 mikrogram per kilogram (µg / kg). Det tillämpas ett generellt
undantag i form av ett sänkt kvalitetskrav för kvicksilver och PBDE.

Otillräckligt dricksvattenskydd
Inom åtgärdsområdet finns 18 kommunala allmänna dricksvattentäkter med ett medeluttag >10
m3/dygn eller som försörjer fler än 50 personer. Åtta av dessa saknar avgränsad vattenförekomst.
Dricksvattentäkterna utgörs av 15 grundvattentäkter och tre ytvattentäkter. En av
vattentäkterna, Tväranäset, bedöms ha fullgott skydd, två är i behov av revidering av befintligt
vattenskyddsområde, och resterande 15 saknar vattenskyddsområde idag. Vattenskyddsområden
som är utformade enligt äldre lagstiftning, som t.ex. Vattenlagen, bör ses över så att skyddet
motsvarar kraven enligt miljöbalken, och anses därför i behov av översyn/revidering.
Vattenskyddsområden behöver inrättas eller revideras så skyddsbehovet uppnås till år 2021. För
en av vattentäkterna har förslag till nytt vattenskyddsområden inkommit till Länsstyrelsen under
2015. Denna ingår i nedanstående sammanställning av åtgärdsförslag då vattenskyddsområdet
ännu inte är fastställt.
Beskrivna åtgärdsbehov omfattar de kommunala allmänna vattentäkterna. Inom åtgärdsområdet
finns också omkring 4 större enskilda vattentäkter (medeluttag >10 m3/dygn eller försörjer fler än
50 personer). Det finns inget krav på ett formellt skyddsområde och föreskrifter för dessa, utan det
bygger på vattentäktsägarens ansvar. Det är viktigt att skydda de större enskilda vattentäkterna
för att även dessa ska ha ett långsiktigt skydd för vattenförsörjningen. Lämpligt skydd av dessa
vattentäkter behöver därför utredas närmare.
Inom ramen för åtgärdsprogrammet ingår endast de vattentäkter som har en avgränsad
vattenförekomst (se tabell nedan). Omfattningen för åtgärdsbehovet är därför underskattad. Det
pågår ett kontinuerligt arbete för att alla vattentäkter ska kopplas till en vattenförekomst och
därmed ingå i vattenförvaltningsarbetet.

Åtgärdsförslag och kostnader
Tabell 3: Sammanställning över föreslagna åtgärder och kostnader. Tabellen visar också
åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag från
VISS 14 oktober, 2015.
Föreslagen åtgärd i
VISS

Åtgärdens
omfattning

Vattenskyddsområde 8 vatten– inrätta
förekomster

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 20162021
Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 6.
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Vattenskyddsområde 1 vatten– översyn/revidering förekomster

Länsstyrelsen åtgärd 4.
Kommunerna åtgärd 5.
Generalläkaren åtgärd 2.
Boverket åtgärd 1.

1
Vattenskyddsområde
vattenförekom
- tillsyn
st

Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 6.
Länsstyrelsen åtgärd 4.
Kommunerna åtgärd 5.

Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Tabell 4: Sammanställning av allmänna vattentäkter inom Norra Indalsälvens åtgärdsområde.
Omkring hälften av vattentäkterna ligger inom avgränsningarna för grundvattenförekomster och
har därmed ett vattenförekomst-ID. Endast vattentäkterna med vattenförekomst ID omfattas i
dagsläget av åtgärdsprogrammet.
Kommun

Vattentäkt/
Vattenverk

Behov av åtgärd

Befintligt
dricksvattenskydd

Krokom

Bakvattnet

Inrätta vattenskyddsområde

SE708254-141488

Krokom

Ede/Änge

Inrätta vattenskyddsområde

SE703707-453670

Krokom

Kjösta/Alsen

Revidering av
vattenskyddsområde

Krokom

Laxsjö

Inrätta vattenskyddsområde

Krokom

Nygården/Ka
xås

Inrätta vattenskyddsområde

SE704043-444005

Krokom

Nälden

Inrätta vattenskyddsområde

SE702728-142174

Krokom

Ockern/Föllin
ge

Inrätta vattenskyddsområde

SE706433-144393

Krokom

Prästbordet/E
de

Inrätta vattenskyddsområde

Krokom

Rörvattnet

Inrätta vattenskyddsområde

SE712250-152085

Krokom

Skärvången

Inrätta vattenskyddsområde

SE707400-142741

Krokom

V
Häggsjöviken

Inrätta vattenskyddsområde

Vattenskyddsområde

VSO
beslut
(år)

1983

Vattenförekomst-ID

SE702928-445794
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Krokom

Rötviken

Inrätta vattenskyddsområde

Krokom

Åkersjön A

Inrätta vattenskyddsområde

Krokom

Åkersjön B

Inrätta vattenskyddsområde

Ragunda

Borgvattnet

Inrätta vattenskyddsområde

Ragunda

Mårdsjön

Inrätta vattenskyddsområde

SE707600-141624

Strömsund Tväranäset

Uppfyller skyddsbehoven

Vattenskyddsområde

2003

Östersund

Revidering av
vattenskyddsområde

Vattenskyddsområde

1980

Häggenås

SE704658-148288

Försurning
Inom åtgärdsområdet finns 131 vattenförekomster som potentiellt har problem med försurning.
Den påverkanskälla som har bedömts vara betydande är atmosfärisk deposition och diffus
påverkan från skogsbruk. För att pH inte ska understiga kritiska nivåer i de försurningspåverkade
vattenförekomsterna behöver pH höjas genom kalkning. Det pågår redan kalkningsverksamhet
enligt fastställda kalkningsplaner men eftersom kalkningsplanen utgår från tillgängliga resurser
och inte utifrån det totala åtgärdsbehovet för försurningsskadade miljöer, behöver
kalkningsåtgärden kompletteras. För att följa miljökvalitetsnormen för de försurningspåverkade
vattenförekomsterna uppskattas att cirka 9100 ton kalk behöver spridas årligen inom
åtgärdsområdet med doserare och helikopter. Det innebär en uppskattad årlig kostnad på cirka 32
miljon kronor. Dessutom behövs åtgärdsutredningar i de potentiellt påverkade
vattenförekomsterna för att bedöma korrekt försurningspåverkan, behov och storlek av
åtgärdsinsatsen.

Åtgärdsförslag
Tabell 5: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder i åtgärdsområdet. Tabellen visar
också åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag
från VISS 14 oktober, 2015.
Påverkan
Föreslagen
Åtgärdens omfattning Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 2016-2021
åtgärd i VISS
2.6.1 Diffusa
källor –
Skogsbruk
2.6.3 Atmosfärisk
deposition

Kalkning

9118 ton kalk i
sammanlagt 131
vattenförekomster
(Krokom, Åre,
Strömsund, 2
vattenförekomster
som ligger delvis i
Norge)

Naturvårdsverket åtgärd 4 och åtgärd 5
Skogsstyrelsen åtgärd 1-4
Länsstyrelsen åtgärd 1 och åtgärd 11 (i
detta fall Länsstyrelsen i Jämtland)
Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 3.
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Vidare åtgärdsutredning behövs i 131 vattenförekomster (Krokom, Åre, Strömsund, 2
vattenförekomster som ligger delvis i Norge).

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Övergödning och syrefattiga förhållanden
Inom åtgärdsområdet finns i dagsläget inga kända problem med övergödning. Resultatet har
modellerats av SMHI och bör verifieras genom kemiska och biologiska undersökningar och vid
behov källfördelningsanalyser. Först därefter kan omfattningen av miljöproblemet och påverkan
fastställas och eventuella åtgärder planeras.

Främmande arter
Inom åtgärdsområdet finns 12 vattenförekomst som kan vara påverkad av bäckröding. Inom
åtgärdsområdet finns också etablerade bestånd av signalkräfta och kanadaröding. För att kunna
uppskatta åtgärdsbehovet för främmande arter behövs en mer detaljerad kartläggning av
främmande arters utbredning, beståndsstorlek och dess påverkan på vattenförekomstens ekologi
som sedan kan omsättas i miljöförbättrande åtgärder.

Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Följande tabell anger för varje EU-direktiv vilka skyddade områden som förekommer i
åtgärdsområdet, samt hur många eller vilka vattenförekomster som berörs.
Tabell 6: Sammanställning av skyddade områden inom åtgärdsområdet.
EU-direktiv

Utbredning av skydd

Avloppsvattendirektivet (direktiv
91/271/EEG)

641 vattenförekomster

Nitratdirektivet (direktiv
91/676/EEG)

Inga vattenförekomster

Natura 2000 Art- och
habitatdirektivet (direktiv
92/43/EEG)

Ammerån / SE0720359 (10 vattenförekomster)
Grubbdalen / SE0720186 (4 vattenförekomster)
Gråberget-Hotagsfjällen / SE0720199 (77 vattenförekomster)
Gökbodvågen / SE0720400 (1 vattenförekomst)
Hårkan / SE0720361 (10 vattenförekomster)
Höjden-Botelnäset / SE0720428 (1 vattenförekomst)
Hökvattsån / SE0720371 (2 vattenförekomster)
Långan; nedströms Landösjön / SE0720358 (3 vattenförekomster)
Läskvattsån / SE0720409 (3 vattenförekomster)
Oldflån-Ansätten / SE0720160 (22 vattenförekomster)
Svenskådalen / SE0720171 (15 vattenförekomster)
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Storån (Ammerån alpin) / SE0720287 (3 vattenförekomster)
Toskströmmen (Hårkan alpin) / SE0720289 (9 vattenförekomster)
Natura 2000 Fågeldirektivet
(direktiv 79/409/EEG)

Oldflån-Ansätten / SE0720160 (22 vattenförekomster)
Svenskådalen / SE0720171 (15 vattenförekomster)

Direktiv 98/83/EG av den 3
november 1998 om kvaliteten på
dricksvatten

9 grundvattenförekomster
5 ytvattenförekomster

Badvattendirektivet

Inga vattenförekomster
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Bilaga 5:17 Fö rvaltningsplan fö r
Bottenhavets vattendistrikt 2016-2021
Inledning

I Bottenhavets vattendistrikt finns 49 stycken åtgärdsområden som indelats efter vattnets väg i
landskapet. Åtgärdsområdena kan därför innefatta flera kommuner och flera län. Eftersom
Bottenhavets vattendistrikt också har vatten som rinner till och från Norge beskrivs dessa i en
särskild sammanställning, nummer 50. Mer om gränsvatten finns också i Vapstaälven (nummer
1). Åtgärdsområdessammanställningar kan läsas både var för sig (enskilda pdf) eller tillsammans
(samtliga områden i en pdf).
Sammanställningarna innehåller beskrivningar över betydande påverkan och förslag på åtgärder
vilka kan vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska följas i ett åtgärdsområde.
Sammanställningarna ska betecknas som underlag till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets
vattendistrikt och kan med fördel användas som underlag i diskussioner om lokalt åtgärdsarbete.
Sammanställningarna har ungefär samma struktur men innehållet varierar beroende på
problemställningar i varje område. Vidare uppdateras åtgärdsområdessammanställningarna
årligen om ny data eller ny kunskap påverkar innehållet. Sådan versionshantering framgår i
inledningen till varje dokument.
I varje åtgärdsområdessammanställning finns olika beskrivningar om aktuella miljöproblem med
tillhörande tabeller som kopplar ihop miljösituationen i ett åtgärdsområde med åtgärdsbehovet. I
tabellerna med åtgärdsförslag finns kopplingar mellan påverkan och fysisk åtgärd till de åtgärder
som riktar sig till myndigheter och kommuner i Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets
vattendistrikt. Tanken med tabellerna är att visa vilka faktiska fysiska åtgärder i naturmiljön som
hör ihop med åtgärder enligt åtgärdsprogrammet. Som redovisat i tabellerna är ofta flera aktörer
involverade i genomförande av en åtgärd vilket kräver samverkan och samarbete över
administrativa och/eller juridiska gränser. Åtgärdernas genomförande följs upp genom en årlig
återrapportering som adresserar kommuner och de myndigheterna med utpekat åtgärdansvar
enligt Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavet.
Urvalet av de fysiska åtgärderna har i huvudsak skett utifrån kostnadseffektivitet och utifrån
åtgärdsförslagen i VISS där information om Sveriges vatten finns. Åtgärdernas effekter och
kostnader kan avvika lokalt och det kan också finnas andra åtgärder som är mer kostnadseffektiva
eller mer lämpliga för vissa vattenförekomster. I flera fall anges därför vidare åtgärdsutredning
som lämplig första åtgärd innan fysiska åtgärder vidtas. De fysiska åtgärderna är inte bindande
för myndigheter och kommuner men de ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs och ska inom
sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs. Ansvariga åtgärdsmyndigheter kan således
ersätta de föreslagna fysiska åtgärderna med andra åtgärder om de finner dessa mer lämpliga. De
åtgärdskostnader som visas i tabellerna är totalkostnader. Total åtgärdskostnad är en summering
av alla kostnader, både investeringskostnad, utredningskostnad och löpande kostnader/intäkter.
Kostnaderna är summerade för hela den angivna livslängden och storleken på åtgärden och de är
generellt genomsnittliga kostnader för en typ av åtgärd. Kostnaderna för den faktiska åtgärden
kan således både vara högre eller lägre än schablonvärdet i det enskilda fallet.
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Mer information
Varje åtgärdsområdessammanställning innehåller en karta där områdets geografiska placering
pekas ut. För en övergripande kartbild över samtliga åtgärdsområden samt tabeller som visar
vilka kommuner som omfattas av vilka åtgärdsområden, besök vår webbsida
www.vattenmyndigheterna.se. Under publikationer finns alla beslutsdokument inklusive bilagor.
Eftersom åtgärdsområdessammanställningarna är en kort beskrivning av områdets miljöproblem
vid skrivande stund, vill vi hänvisa till VISS, www.viss.lansstyrelsen.se, för detaljerad och senaste
information om enskilda bedömningar. I VISS finns också tillförlitlighetsklassning och
motiveringstexter till de olika bedömningarna samt senaste information om till exempel
genomförda eller planerade åtgärder. Om en föreslagen åtgärd exempelvis redan är genomförd,
eller av annan anledning olämplig, så finns det också möjlighet att meddela länsstyrelsen detta via
VISS. I VISS finns också flera instruerande manualer som ska hjälpa dig att hitta ditt vatten, eller
ditt åtgärdsområde.
Direktlänk till vägledningarna: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/lar-dig-anvandaviss/information%20och%20manualer/Pages/default.aspx
Versionshantering
Bilaga 5:17 till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets vattendistrikt, version 1.
Aktuell version daterad den 22 mars 2017.

Sammanställning av förslag till åtgärder för Övre
Indalsälvens åtgärdsområde
Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för Övre Indalsälvens åtgärdsområde och
berör främst Åre, men också Berg och Krokom. Åtgärdsområdet ligger i Indalsälvens
avrinningsområde och inom Jämtlands län. Den del av åtgärdsområdet som ligger i Norge,
beskrivs i Bilaga 5:50.
I den Svenska delen av åtgärdsområdet finns 196 sjöar och 379 vattendrag, varav 22 utpekat som
Kraftigt Modifierade Vatten. Cirka 45 procent har god eller hög ekologisk status medan resterande
har måttligt till dålig status eller potential. Ingen uppnår god kemisk status med anledning av
förekomst av kvicksilver och PBDE. I området finns även 26 grundvattenförekomster vilka alla
har god kemisk status och god kvantitativ status.
Fysiska förändringar och försurning är de mest förekommande miljöproblemen i åtgärdsområdet.
Det finns även några vattenförekomsten som påverkas av vattenuttag. Utifrån tillgängliga
dataunderlag beskrivs aktuella miljöproblem med betydande påverkan och med åtgärdsförslag.
Om miljösituationen ändras eller om kompletterande undersökningar genomförs och ny data blir
tillgänglig, kan åtgärdsbehovet förändras. De åtgärder som föreslås bedöms vara nödvändiga att
genomföra för att miljökvalitetsnormerna skall kunna följas. I nästan alla fall behöver åtgärden
föregås av en fördjupad åtgärdsutredning.
Skyddet av dricksvatten bedöms inte vara tillräckligt inom åtgärdsområdet. Två av 12 allmänna
vattentäkter anses ha fullgott skydd idag. För övriga bör vattenskyddsområde inrättas eller
revideras. Lämpligt skydd av de större enskilda vattentäkterna inom åtgärdsområdet behöver
utredas närmare.
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De åtgärdskostnader som redovisas per åtgärdsförslag bör ställas i relation till vilka ekologiska
vinster (t.ex. värdet av förbättring eller återskapande av ekosystemtjänster) som åtgärderna kan
ge. Sådana beräkningsmetoder saknas på objektsnivå och för att ändå uppskatta det totala
värdet av ekossystemtjänster i åtgärdsområdet, presenteras beräkningar enligt schabloner från
TEEB. TEEB är en förkortning av The Economics of Ecosystems and Biodiversity som är ett globalt
initiativ som syftar till att öka kunskapen om naturens värde. Läs mer om TEEB här:
(http://www.teebweb.org/) och rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)
for Water and Wetlands (februari 2013). Observera att beräkningarna avser ytvatten och att
grundvatten är exkluderat samt att beräkningen avser hela åtgärdsområdet. I TEEBs studier
anges värdet för ekosystemsfunktionerna i sjöar och vattendrag ligga på cirka 1800–13500 dollar
per hektar och år. Översatt till åtgärdsområde med en sammanlagd vattenförekomstyta på cirka
75 000 hektar och ett antaget värde på 10 000 kr per år och hektar blir ekosystemvärdet av
ytvattnet inom åtgärdsområdet minst 750 miljoner kronor per år.
För övrig information per vattenförekomst i åtgärdsområdet hänvisas till VISS,
www.viss.lansstyrelsen.se
Områdesstatistik för åtgärdsområde visas här (Övre Indalsälven).
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Bild 1: Kartan visar Övre Indalsälvens markanvändning samt geografisk placering i Bottenhavets vattendistrikt.
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Förändrade habitat genom fysiska förändringar
Inom åtgärdsområdet finns 160 vattenförekomster som har miljöproblemet förändrat habitat
genom fysiska förändringar (59 med konnektivitetsproblem, 141 med flödesförändringar och 63
med morfologiska förändringar). Mer detaljerat underlag behövs för att kunna bedöma faktiska
förbättringsbehovet och storlek och typ av åtgärder vid konnektivitetsproblem,
flödesförändringar eller morfologiska förändringar.

Åtgärdsförslag
Tabell 1: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder i åtgärdsområdet. Tabellen visar
också åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Redovisning är baserade på utdrag
från VISS 2015-10-14
Påverkan

Föreslagen åtgärd i
VISS

Åtgärdens
omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021

7.1 Andra
morfologiska
förändringar Barriärer

Omläggning / byte
av vägtrummor

289 styck / 100
Länsstyrelsen åtgärd 3, åtgärd 5b.
vattenförekomster och 12.
Trafikverket åtgärd 1a.
Generalläkaren åtgärd 3.

4. Flödesreglering
och morfologiska
förändringar

Restaurering av
rensade eller rätade
vattendrag

226 Ha / 31
Hav- och vattenmyndigheten åtgärd
vattenförekomster 5.

4. Flödesreglering
och morfologiska
förändringar

Fiskväg eller
utrivning av
vandringshinder

20 dammar i 20
Hav- och vattenmyndigheten åtgärd
vattenförekomster 4.
Länsstyrelsen åtgärd 1, 2 och 5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1.

4. Flödesreglering
och morfologiska
förändringar

Teknisk fiskväg för
nedströmspassage
vid vattenkraftverk

Dammån
SE700989-140693

4. Flödesreglering
och morfologiska
förändringar

Fiskväg vid damm

8,5m
Handölan
SE700495-132921
Dammån
SE700989-140693
Moen SE702887135026
Stor-Rensjön
SE706728-133339

4. Flödesreglering
och morfologiska
förändringar

Minimitappning i
fiskväg

Hav- och vattenmyndigheten åtgärd
4.
Länsstyrelsen åtgärd 1 och 2 och
åtgärd 5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1.

6,5m
Dammån
SE700989-140693
Moen SE702887135026
Stor-Rensjön
SE706728-133339
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4. Flödesreglering
och morfologiska
förändringar

Miljöanpassade
flöden

8
vattenförekomster

3.10 Vattenuttag Andra relevanta
uttag

Vattenuttags-åtgärd

Indalsälven
SE702442-137460
Åresjön
SE702825-136894
Indalsälven
SE703440-135383

Länsstyrelsen åtgärd 1b och 4e.
Kommunerna åtgärd 5e.

Förutom ovan finns behov av 219 åtgärdsutredningar i 138 vattenförekomster inom
åtgärdsområdet för att undersöka problemen med vattenuttag, flödesregleringar och morfologiska
förändringar samt andra morfologiska förändringar – barriärer närmare.

Det finns 22 Kraftigt Modifierade Vatten (KMV) påverkade av vattenreglering och
vattenkraftsproduktion i området. De åtgärder som är kopplade till utpekande av KMV och
bedömning av deras miljökvalitetsnorm, ekologisk potential, ingår inte i sammanställningen under
Förändrat habitat genom fysiska förändringar ovan. Dessa åtgärder kommer att tas fram i den
åtgärdsplan för vattenkraftspåverkade avrinningsområden som görs av Länsstyrelsen under de
närmaste åren och fastställas av Vattenmyndigheten under 2018. Läs mer om åtgärdsplaner i
Åtgärd 5, Länsstyrelsen i Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavets vattendistrikt.
Åtgärder för KMV inom miljöproblemen försurning, övergödning och miljögifter ingår i
sammanställningarna för respektive miljöproblem.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Miljögifter i yt- och grundvatten
Det finns inga kända problem med miljögifter med undantag för kvicksilver, i yt- eller
grundvatten i åtgärdsområdet.
I Sverige överstiger kvicksilver och PBDE gränsvärdet i praktiskt taget alla ytvattenförekomster;
sjöar, vattendrag och kustvatten. Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna är för höga
i vatten är långvarigt internationella luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att minska utsläppen
av kvicksilver förväntas inga förändringar i nivåer inom en snar framtid. Det beror på att
kvicksilvret lagrats i mark och läcker kontinuerligt till ytvattnet och ackumuleras i fiskar. Vid
markanvändning bör dock åtgärder som hindrar ökat kvicksilverläckage från omgivande mark
vidtas.
PBDE är en industrikemikalie som främst används som flamskyddsmedel. Påverkan av PBDE
kommer i första hand från atmosfäriskt nedfall efter förbränning av varor. Användningen av
PentaBDE och oktaBDE är förbjuden inom EU sedan år 2004 men vissa PBDE-kedjor är
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fortfarande tillåtna. Även om halterna minskar generellt är det svårt att veta när god kemisk
status kommer att uppnås.
I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet för kvicksilver, det vill säga den
högsta tillåtna halten kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (µg / kg). För PBDE anges
gränsvärdet i biota till 0,0085 mikrogram per kilogram (µg / kg). Det tillämpas ett generellt
undantag i form av ett sänkt kvalitetskrav för kvicksilver och PBDE.

Otillräckligt dricksvattenskydd
Inom åtgärdsområdet finns 12 kommunala allmänna dricksvattentäkter med ett medeluttag >10
m3/dygn eller som försörjer fler än 50 personer. Fyra av dessa saknar avgränsad vattenförekomst.
Dricksvattentäkterna utgörs av åtta grundvattentäkter och fyra ytvattentäkter. Två av
vattentäkterna, Handöl och Storlien, bedöms ha fullgott skydd, sex är i behov av revidering av
befintligt vattenskyddsområde, och resterande fyra saknar vattenskyddsområde idag.
Vattenskyddsområden som är utformade enligt äldre lagstiftning, som t.ex. Vattenlagen, bör ses
över så att skyddet motsvarar kraven enligt miljöbalken, och anses därför i behov av
översyn/revidering. Vattenskyddsområden behöver inrättas eller revideras så skyddsbehovet
uppnås till år 2021. För sju av vattentäkterna har förslag till nya vattenskyddsområden inkommit
till Länsstyrelsen under 2013-2014. Dessa ingår i nedanstående sammanställning av åtgärdsförslag
då vattenskyddsområdena ännu inte är fastställda. Tillsyn av vattenskyddsområde ligger också
med som en åtgärd på alla fastställda vattenskyddsområden.
Beskrivna åtgärdsbehov omfattar de kommunala allmänna vattentäkterna. Inom åtgärdsområdet
finns också omkring 10 större enskilda vattentäkter (medeluttag >10 m3/dygn eller försörjer fler än
50 personer). Det finns inget krav på ett formellt skyddsområde och föreskrifter för dessa, utan det
bygger på vattentäktsägarens ansvar. Det är viktigt att skydda de större enskilda vattentäkterna
för att även dessa ska ha ett långsiktigt skydd för vattenförsörjningen. Lämpligt skydd av dessa
vattentäkter behöver därför utredas närmare.
Inom ramen för åtgärdsprogrammet ingår endast de vattentäkter som har en avgränsad
vattenförekomst (se tabell 5). Omfattningen för åtgärdsbehovet är därför underskattad. Det pågår
ett kontinuerligt arbete för att alla vattentäkter ska kopplas till en vattenförekomst och därmed
ingå i vattenförvaltningsarbetet.

Åtgärdsförslag och kostnader
Tabell 2: Sammanställning över åtgärder och kostnader. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Redovisning är baserade på utdrag från VISS 2015-10-14
Föreslagen åtgärd i
VISS

Åtgärdens
omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021

Vattenskyddsområde 3
Havs- och vattenmyndigheten
– inrätta
vattenförekomster åtgärd 6a.
Länsstyrelsen åtgärd 4a.
Vattenskyddsområde 3
Kommunerna åtgärd 5a och 5b.
– översyn/revidering vattenförekomster
Generalläkaren åtgärd 2.
Boverket åtgärd 1c.
Vattenskyddsområde 5
Länsstyrelsen åtgärd 4b, 4c och
- tillsyn
vattenförekomster 4d.
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Kommunerna åtgärd 5c.

Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.
Tabell 3: Sammanställning av allmänna vattentäkter inom Övre Indalsälvens åtgärdsområde.
Omkring hälften av vattentäkterna ligger inom avgränsningarna för grundvattenförekomster och
har därmed ett vattenförekomst-ID. Endast vattentäkterna med vattenförekomst ID omfattas i
dagsläget av åtgärdsprogrammet.
Kommun

Vattentäkt

Behov av åtgärd

Befintligt
dricksvattenskydd

VSO
beslut
(år)

Berg

Gräftåvallen

Inrätta vso

Åre

Edsåsdalen

Inrätta vso

Åre

Edsåsen

Revidering

Vattenskyddsområde

1991

Åre

Englandsviken

Revidering

Vattenskyddsområde

1983

SE703529-135998

Åre

Handöl

Uppfyller
skyddsbehoven

Vattenskyddsområde

2015

SE700495-132921

Åre

Kall

Revidering

Vattenskyddsområde

1990

Åre

Kolåsen

Inrätta vso

Åre

Långnäset

Revidering

Åre

Ottsjö

Inrätta vso

Åre

Storlien

Uppfyller
skyddsbehoven

Vattenskyddsområde

2003

SE702048-355912

Åre

Undersåker

Revidering

Vattenskyddsområde

1972

SE702836-136888

Åre

Ånn

Revidering

Vattenskyddsområde

1962

VattenförekomstID

SE702671-136147

SE707277-136214
Vattenskyddsområde

1993

SE703250-136599
SE701191-136570

Försurning
Inom åtgärdsområdet finns 150 vattenförekomster som potentiellt har problem med försurning.
Den påverkanskälla som har bedömts vara betydande är atmosfärisk deposition och diffus
påverkan från skogsbruk. För att pH inte ska understiga kritiska nivåer i de försurningspåverkade
vattenförekomsterna behöver pH höjas genom kalkning. Det pågår redan kalkningsverksamhet
8

enligt fastställda kalkningsplaner men eftersom kalkningsplanen utgår från tillgängliga resurser
och inte utifrån det totala åtgärdsbehovet för försurningsskadade miljöer, behöver
kalkningsåtgärden kompletteras. För att uppnå miljökvalitetsnormen för de försurningspåverkade
vattenförekomsterna uppskattas att cirka 6880 ton kalk behöver spridas årligen inom
åtgärdsområdet med doserare och helikopter. Det innebär en uppskattad årlig kostnad på cirka 24
miljon kronor. Dessutom behövs åtgärdsutredningar i de potentiellt påverkade
vattenförekomsterna för att bedöma korrekt försurningspåverkan, behov och storlek av
åtgärdsinsatsen.

Åtgärdsförslag
Tabell 4: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder i åtgärdsområdet. Tabellen visar
också åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Redovisning är baserade på utdrag
från VISS 2015-10-14
Påverkan

Föreslagen
åtgärd i VISS

Åtgärdens omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 20162021

2.6.1 Diffusa
källor –
Skogsbruk
2.6.3
Atmosfärisk
deposition

Kalkning

6880 ton kalk i
sammanlagt 150
vattenförekomster
(Berg, Åre och
Krokom, 3
vattenförekomster
ligger delvis i Norge).

Naturvårdsverket åtgärd 4 och
åtgärd 5
Skogsstyrelsen åtgärd 2 och 4.
Länsstyrelsen åtgärd 1 och åtgärd 11
(i detta fall Länsstyrelsen)
Havs- och vattenmyndigheten åtgärd
3.

2.6.1 Diffusa
källor –
Skogsbruk
2.6.3
Atmosfärisk
deposition

Åtgärdsutre
dning

150 vattenförekomster (Berg,
Åre och Krokom, 3
vattenförekomster
ligger delvis i Norge).

Skogsstyrelsen åtgärd 2 och 4.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Övergödning och syrefattiga förhållanden
Inom åtgärdsområdet finns i dagsläget inga kända problem med övergödning.
Resultatet har modellerats av SMHI och bör verifieras genom kemiska och biologiska
undersökningar och vid behov källfördelnings-analyser. Först därefter kan omfattningen av
miljöproblemet och påverkan fastställas och eventuella åtgärder planeras.
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Främmande arter
Inom åtgärdsområdet finns 29 vattenförekomst som kan vara påverkad av bäckröding och 4 som
kan vara påverkad av kanadaröding. Inom åtgärdsområdet finns också etablerade bestånd av
strupsnittsöring. För att känna till åtgärdsbehovet för främmande arter behövs det först
genomföras kunskapshöjande aktiviteter. Den kunskapshöjande aktiviteten bör bestå av en mer
detaljerad kartläggning av främmande arters utbredning, beståndsstorlek och dess påverkan på
vattenförekomstens ekologi som sedan kan omsättas i miljöförbättrande åtgärder.

Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Följande tabell anger för varje EU-direktiv vilka skyddade områden som förekommer i
åtgärdsområdet, samt hur många eller vilka vattenförekomster som berörs.
Tabell 5: Sammanställning av skyddade områden inom åtgärdsområdet.

EU-direktiv

Utbredning av skyddet

Avloppsvattendirektivet (direktiv
91/271/EEG)

574 Vattenförekomster

Nitratdirektivet (direktiv 91/676/EEG)

Inga vattenförekomster

Natura 2000 Art- och habitatdirektivet
(direktiv 92/43/EEG)

Bastudalen / SE0720212 (5 VF)
Dammån / SE0720360 (1 VF)
Dammån-Storån / SE0720288 (7 VF)
Järvdalen / SE0720209 (2 VF)
Marntallåsen / SE0720213 (3 VF)
Skäckerfjällen / SE0720164 (53 VF)
Svenskådalen / SE0720171 (17 VF)
Tännforsen / SE0720206 (3 VF)
Vålådalen / SE0720084 (86 VF)
Ånnsjön / SE0720282 (15 VF)
Åreälven / SE0720286 (30 VF) (exkl. planerad
utökning)

Natura 2000 Fågeldirektivet (direktiv
79/409/EEG)

Skäckerfjällen/SE0720164 (53 VF)
Svenskådalen/SE0720171 (17 VF)
Vålådalen/SE0720084 (86 VF)
Ånnsjön/SE0720282 (15 VF)

Direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998
om kvaliteten på dricksvatten

5 grundvattenförekomster
4 ytvattenförekomster

Badvattendirektivet

Inga vattenförekomster
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Bilaga 5:18 Fö rvaltningsplan fö r
Bottenhavets vattendistrikt 2016-2021
Inledning

I Bottenhavets vattendistrikt finns 49 stycken åtgärdsområden som indelats efter vattnets väg i
landskapet. Åtgärdsområdena kan därför innefatta flera kommuner och flera län. Eftersom
Bottenhavets vattendistrikt också har vatten som rinner till och från Norge beskrivs dessa i en
särskild sammanställning, nummer 50. Mer om gränsvatten finns också i Vapstaälven (nummer
1). Åtgärdsområdessammanställningar kan läsas både var för sig (enskilda pdf) eller tillsammans
(samtliga områden i en pdf).
Sammanställningarna innehåller beskrivningar över betydande påverkan och förslag på åtgärder
vilka kan vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska följas i ett åtgärdsområde.
Sammanställningarna ska betecknas som underlag till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets
vattendistrikt och kan med fördel användas som underlag i diskussioner om lokalt åtgärdsarbete.
Sammanställningarna har ungefär samma struktur men innehållet varierar beroende på
problemställningar i varje område. Vidare uppdateras åtgärdsområdessammanställningarna
årligen om ny data eller ny kunskap påverkar innehållet. Sådan versionshantering framgår i
inledningen till varje dokument.
I varje åtgärdsområdessammanställning finns olika beskrivningar om aktuella miljöproblem med
tillhörande tabeller som kopplar ihop miljösituationen i ett åtgärdsområde med åtgärdsbehovet. I
tabellerna med åtgärdsförslag finns kopplingar mellan påverkan och fysisk åtgärd till de åtgärder
som riktar sig till myndigheter och kommuner i Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets
vattendistrikt. Tanken med tabellerna är att visa vilka faktiska fysiska åtgärder i naturmiljön som
hör ihop med åtgärder enligt åtgärdsprogrammet. Som redovisat i tabellerna är ofta flera aktörer
involverade i genomförande av en åtgärd vilket kräver samverkan och samarbete över
administrativa och/eller juridiska gränser. Åtgärdernas genomförande följs upp genom en årlig
återrapportering som adresserar kommuner och de myndigheterna med utpekat åtgärdansvar
enligt Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavet.
Urvalet av de fysiska åtgärderna har i huvudsak skett utifrån kostnadseffektivitet och utifrån
åtgärdsförslagen i VISS där information om Sveriges vatten finns. Åtgärdernas effekter och
kostnader kan avvika lokalt och det kan också finnas andra åtgärder som är mer kostnadseffektiva
eller mer lämpliga för vissa vattenförekomster. I flera fall anges därför vidare åtgärdsutredning
som lämplig första åtgärd innan fysiska åtgärder vidtas. De fysiska åtgärderna är inte bindande
för myndigheter och kommuner men de ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs och ska inom
sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs. Ansvariga åtgärdsmyndigheter kan således
ersätta de föreslagna fysiska åtgärderna med andra åtgärder om de finner dessa mer lämpliga. De
åtgärdskostnader som visas i tabellerna är totalkostnader. Total åtgärdskostnad är en summering
av alla kostnader, både investeringskostnad, utredningskostnad och löpande kostnader/intäkter.
Kostnaderna är summerade för hela den angivna livslängden och storleken på åtgärden och de är
generellt genomsnittliga kostnader för en typ av åtgärd. Kostnaderna för den faktiska åtgärden
kan således både vara högre eller lägre än schablonvärdet i det enskilda fallet.
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Mer information
Varje åtgärdsområdessammanställning innehåller en karta där områdets geografiska placering
pekas ut. För en övergripande kartbild över samtliga åtgärdsområden samt tabeller som visar
vilka kommuner som omfattas av vilka åtgärdsområden, besök vår webbsida
www.vattenmyndigheterna.se. Under publikationer finns alla beslutsdokument inklusive bilagor.
Eftersom åtgärdsområdessammanställningarna är en kort beskrivning av områdets miljöproblem
vid skrivande stund, vill vi hänvisa till VISS, www.viss.lansstyrelsen.se, för detaljerad och senaste
information om enskilda bedömningar. I VISS finns också tillförlitlighetsklassning och
motiveringstexter till de olika bedömningarna samt senaste information om till exempel
genomförda eller planerade åtgärder. Om en föreslagen åtgärd exempelvis redan är genomförd,
eller av annan anledning olämplig, så finns det också möjlighet att meddela länsstyrelsen detta via
VISS. I VISS finns också flera instruerande manualer som ska hjälpa dig att hitta ditt vatten, eller
ditt åtgärdsområde.
Direktlänk till vägledningarna: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/lar-dig-anvandaviss/information%20och%20manualer/Pages/default.aspx
Versionshantering
Bilaga 5:18 till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets vattendistrikt, version 1.
Aktuell version daterad den 22 mars 2017.

Sammanställning av förslag till åtgärder för
Storsjöbygdens åtgärdsområde
Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för åtgärdsområde Storsjöbygden.
Åtgärdsområdet berör kommunerna Berg, Åre, Östersund, Krokom och för liten del Bräcke.
Åtgärdsområdet ligger i Jämtlands län med undantag för dess östra spets som ligger i
Västernorrlands län. Åtgärdsområdet ligger i Indalsälvens avrinningsområde.
I åtgärdsområdet finns 43 sjöar och 110 vattendrag, varav tre utpekat som Kraftigt Modifierade
Vatten. Cirka elva procent av dessa har god eller hög ekologisk status medan resterande har
måttligt till dålig status eller potential. Ingen uppnår god kemisk status med anledning av
förekomst av kvicksilver och PBDE medan tre ytvattenförekomster inte uppnår
miljökvalitetsnormerna för ytterligare miljögifter. I området finns även tio
grundvattenförekomster där alla har god kvantitativ status men två av förekomsterna har
otillfredsställande kemisk status.
Fysiska förändringar och försurning är de mest förekommande miljöproblemen i åtgärdsområdet.
Det finns även några vattenförekomsten som påverkas av miljögifter. Skyddet av dricksvatten
bedöms inte vara tillräckligt inom åtgärdsområdet. En av 15 allmänna vattentäkter anses ha
fullgott skydd idag. För övriga bör vattenskyddsområde inrättas eller revideras. Lämpligt skydd
av de större enskilda vattentäkterna inom åtgärdsområdet behöver utredas närmare.
Utifrån tillgängliga dataunderlag beskrivs aktuella miljöproblem med betydande påverkan och
med åtgärdsförslag. Om miljösituationen ändras eller om kompletterande undersökningar
genomförs och ny data blir tillgänglig, kan åtgärdsbehovet förändras. De åtgärder som föreslås
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bedöms vara nödvändiga att genomföra för att miljökvalitetsnormerna skall kunna följas. I flera
fall behöver åtgärden föregås av en fördjupad åtgärdsutredning.
De åtgärdskostnader som redovisas per åtgärdsförslag bör ställas i relation till vilka ekologiska
vinster (t.ex. värdet av förbättring eller återskapande av ekosystemtjänster) som åtgärderna kan
ge. Sådana beräkningsmetoder saknas på objektsnivå och för att ändå uppskatta det totala
värdet av ekossystemtjänster i åtgärdsområdet, presenteras beräkningar enligt schabloner från
TEEB. TEEB är en förkortning av The Economics of Ecosystems and Biodiversity som är ett globalt
initiativ som syftar till att öka kunskapen om naturens värde. Läs mer om TEEB här:
(http://www.teebweb.org/) och rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)
for Water and Wetlands (februari 2013). Observera att beräkningarna avser ytvatten och att
grundvatten är exkluderat samt att beräkningen avser hela åtgärdsområdet. I TEEBs studier
anges värdet för ekosystemsfunktionerna i sjöar och vattendrag ligga på cirka 1800–13500 dollar
per hektar och år. Översatt till åtgärdsområde med en sammanlagd vattenförekomstyta på cirka
60 000 hektar och ett antaget värde på 10 000 kr per år och hektar blir ekosystemvärdet av
ytvattnet inom åtgärdsområdet 600 miljoner kronor per år.
För övrig information per vattenförekomst i åtgärdsområdet hänvisas till VISS,
www.viss.lansstyrelsen.se
Områdesstatistik för åtgärdsområde visas här (Storsjöbygden).
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Bild 1: Kartan visar Storsjöbygdens markanvändning samt geografisk placering i Bottenhavets vattendistrikt.
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Förändrade habitat genom fysiska förändringar
Inom åtgärdsområdet finns 120 vattenförekomster som har miljöproblemet förändrat habitat
genom fysiska förändringar (114 stycken med konnektivitetsproblem, 36 stycken med
flödesförändringar och 48 stycken med morfologiska förändringar). Mer detaljerat underlag behövs
för att kunna bedöma faktiska förbättringsbehovet och storlek och typ av åtgärder vid
konnektivitetsproblem, flödesförändringar eller morfologiska förändringar.

Åtgärdsförslag
Tabell 1: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder i åtgärdsområdet. Tabellen visar
också åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Redovisning är baserade på utdrag
från VISS 2015-10-14
Föreslagen åtgärd i
VISS

Åtgärdens
omfattning

7.1 Andra
morfologiska
förändringar Barriärer

Omläggning/byte av
vägtrummor

484 styck/105
vattenförekomster

Trafikverket åtgärd 1a.
Generalläkaren åtgärd 3
Länsstyrelsen åtgärd 1, åtgärd 5d
och 12.

4. Flödesreglering
och morfologiska
förändringar

Restaurering av
rensade eller rätade
vattendrag

173 Ha/ 33
vattenförekomster

Hav- och vattenmyndigheten
åtgärd 5.

4. Flödesreglering
och morfologiska
förändringar

Fiskväg eller
utrivning av
vandringshinder

31 dammar i 24
vattenförekomst
er

4. Flödesreglering
och morfologiska
förändringar

Fiskväg vid damm

16,6m
Näkten
SE697853143720
Billstaån
SE697854143669
Billstaån
SE697884143493

Påverkan

4. Flödesreglering
och morfologiska
förändringar

Miljöanpassade flöden

Näkten
SE697853143720
Flon SE697874143570
Slandromsån
SE700263144172
Indalsälven
SE701981140392

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021

Hav- och vattenmyndigheten
åtgärd 4.
Länsstyrelsen åtgärd 1, åtgärd 2
och åtgärd 5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1
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Ockesjön
SE702025140245
Liten SE702257139377
Vidare behövs åtgärdsutredning i 253 utredningar i 114 vattenförekomster.
Det finns 3 stycken Kraftigt Modifierade Vatten (KMV) påverkade av vattenreglering och
vattenkraftsproduktion i området. De åtgärder som är kopplade till utpekande av KMV och
bedömning av deras miljökvalitetsnorm, ekologisk potential, ingår inte i sammanställningen under
Förändrat habitat genom fysiska förändringar ovan. Dessa åtgärder kommer att tas fram i den
åtgärdsplan för vattenkraftspåverkade avrinningsområden som görs av Länsstyrelsen under de
närmaste åren och fastställas av Vattenmyndigheten under 2018. Läs mer om åtgärdsplaner i
Åtgärd 5, Länsstyrelsen i Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavets vattendistrikt.
Åtgärder för KMV inom miljöproblemen försurning, övergödning och miljögifter ingår i
sammanställningarna för respektive miljöproblem.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Miljögifter i yt- och grundvatten
I åtgärdsområdet finns fyra vattenförekomster, tre sjöar: Liten, Ockesjön och Storsjön, samt en
grundvattenförekomst, Ytterån, som inte följer miljökvalitetsnormen på grund av miljögifter.
Betydande påverkan kommer bland annat från förorenade områden och en småbåtshamn.
Halterna är osäkra och det verkliga förbättringsbehovet per ämne behöver utredas närmare.
De två förorenade områdena med riskklass 1 (Järpens industriområde och Äggfors massafabrik
och skrotåtervinning) leder till att god kemisk eller ekologisk status inte nås i sjöarna Liten och
Ockesjön. I sjön Liten behöver halterna av antracen och kadmium sänkas i förorenade sediment
och i Ockesjön behöver halten kvicksilver i biota och halten koppar i sediment sänkas. För dessa
angivna ämnen finns gränsvärden eller klassgränser. Åtgärdsbehovet omfattar dock fler ämnen.
För en tredje sjö, Storsjön, kommer betydande påverkan från en småbåtshamn vilket leder till att
god kemisk ytvattenstatus i inte uppnås i Storsjön. Halten TBT behöver sänkas för att
miljökvalitetsnormen för Storsjön ska kunna följas. Maximal uppmätt halt är 0,004 µg/l vilket
överskrider MAQ-EQS 0,0015 µg/l. De uppmätta halterna är osäkra och det verkliga
förbättringsbehovet behöver utredas närmare. Undersökande övervakning och åtgärdsutredning
behöver genomföras för att bättre beskriva förbättringsbehovet och föreslå åtgärder för minskad
användning av miljögifter i småbåtshamnen i åtgärdsområdet.
Ett förorenat område med riskklass 2, Ytteråns tjärfabriker, leder till att god kemisk status inte
nås i en grundvattenförekomst, Ytterån. I grundvattenförekomsten Ytterån behöver halterna av
bensen sänkas. Andra ämnen som också omfattas av ett åtgärdsbehov är bl.a. alifater och
aromater, men för dessa finns inga riktvärden framtagna. Grundvattnet riskerar också påverkas
av ett annat förorenat område, Vaplan med förekomst av kisaska, som ligger inom
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grundvattenförekomsten. Fördjupad kartläggning och åtgärdsutredning behöver genomföras för
att kunna föreslå rimliga åtgärder.
Grundvattenförekomsten Brunflo riskerar att inte nå god kemisk status 2021 på grund av två
förorenade områden med riskklass 2 som finns inom ett avstånd av 200 m från
grundvattenförekomsten. Undersökningar behöver göras för att fastställa eventuell påverkan på
grundvattnet. Det faktiska förbättringsbehovet behöver utredas vidare. Fördjupad kartläggning
och åtgärdsutredning behöver genomföras för att kunna föreslå rimliga åtgärder.
En ytvattenförekomst, Opesjön (SE700530-144970), bedöms vara påverkad av torvbrytning. I
dagsläget saknas tillgängliga mätdata för att bedöma om torvbrytning medför utsläpp av
miljögifter såsom metaller. Det råder stor osäkerhet om något av vattendirektivets prioriterade
ämnen eller särskilda förorenande ämnen förekommer i halter som kan antas utgöra ett
miljöproblem i vattenförekomsten. Torvbrytning som verksamhet kan leda till föroreningar av
metaller i vattenförekomst. Avsaknande av övervakningsdata och tillämpning av
försiktighetsprincipen gör att påverkan och åtgärdsutredning anges.
I Sverige överstiger kvicksilver och PBDE gränsvärdet i praktiskt taget alla ytvattenförekomster;
sjöar, vattendrag och kustvatten. Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna är för höga
i vatten är långvarigt internationella luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att minska utsläppen
av kvicksilver förväntas inga förändringar i nivåer inom en snar framtid. Det beror på att
kvicksilvret lagrats i mark och läcker kontinuerligt till ytvattnet och ackumuleras i fiskar. Vid
markanvändning bör dock åtgärder som hindrar ökat kvicksilverläckage från omgivande mark
vidtas.
PBDE är en industrikemikalie som främst används som flamskyddsmedel. Påverkan av PBDE
kommer i första hand från atmosfäriskt nedfall efter förbränning av varor. Användningen av
PentaBDE och oktaBDE är förbjuden inom EU sedan år 2004 men vissa PBDE-kedjor är
fortfarande tillåtna. Även om halterna minskar generellt är det svårt att veta när god kemisk
status kommer att uppnås.
I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet för kvicksilver, det vill säga den
högsta tillåtna halten kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (µg / kg). För PBDE anges
gränsvärdet i biota till 0,0085 mikrogram per kilogram (µg / kg). Det tillämpas ett generellt
undantag i form av ett sänkt kvalitetskrav för kvicksilver och PBDE.

Genomförda och planerade åtgärder
Inom åtgärdsområdet ligger det också det förorenade området Hissmofors sulfitfabrik, ett av
länets tre riskklass 1 objekt för förorenad mark. En huvudstudie har utförts över området och en
planändring har utförts för att möjliggöra åtgärder inom området.

Åtgärdsförslag
Tabell 2: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder i åtgärdsområdet. Tabellen visar
också åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Redovisning är baserade på utdrag
från VISS 2015-10-14
Påverkan
2.4 Diffusa
källor –
Förorenad
mark/gammal
industrimark

Föreslagen fysisk
åtgärd
Efterbehandling av
förorenat område –
Järpens massafabrik

Åtgärdens
omfattning
1 ytvattenförekomst, Liten

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021
Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 2.
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2.4 Diffusa
källor –
Förorenad
mark/gammal
industrimark

Efterbehandling av
förorenat område –
Äggfors massafabrik
och skrotåtervinning

1 ytvattenförekomst,
Ockesjön

Naturvårdsverket åtgärd 3.
Länsstyrelsen åtgärd 10.
Kommuner åtgärd 1.
Generalläkaren 1.

2.4 Diffusa
källor –
Förorenad
mark/gammal
industrimark
1.1 Punktkällor
– Förorenade
områden

Efterbehandling av
förorenat område –
Ytteråns tjärfabriker

1
ytvattenförekom
st, Storsjön
1 grundvattenförekomst,
Ytterån

2.3 Diffusa
källor –
Transport och
infrastruktur

Minskad användning
av miljögifter –
småbåtshamn Storsjön

1
ytvattenförekom
st, Storsjön

Kemikalieinspektionen åtgärd 1.
Naturvårdsverket åtgärd 2.
Länsstyrelsen åtgärd 1.
Kommunerna åtgärd 1.

1.1 Punktkällor
– Förorenade
områden

Efterbehandling av
förorenade områden –
Ytterån och Brunflo

2 grundvattenförekomst,
Ytterån och
Brunflo

Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 2.
Naturvårdsverket åtgärd 3.
Länsstyrelsen åtgärd 10.
Kommuner åtgärd 1.
Generalläkaren 1.

2.6.2 Diffusa
källor Materialtäkt

Utsläppsreduktion av
miljögifter från
torvtäkt

1 vattenförekomst,
Opesjön

Kemikalieinspektionen åtgärd 1.
Naturvårdsverket åtgärd 2.
Länsstyrelsen åtgärd 1.
Kommunerna åtgärd 1.

Påverkan

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens
omfattning

2.6.2 Diffusa
källor Materialtäkt

Åtgärdsutredning,
bästa sätt att reducera
utsläpp av miljögifter
från torvtäkt.

1 vattenförekomst,
Opesjön

2.3 Diffusa
källor –
Transport och
infrastruktur

Åtgärdsutredning
Storsjön

1
ytvattenförekom
st, Storsjön

1.1 Punktkällor
– Förorenade
områden

Åtgärdsutredning –
Ytterån

1 grundvattenförekomst,
Ytterån

1.1 Punktkällor
– Förorenade
områden

Fördjupad
kartläggning – Ytterån
och Brunflo

2 grundvattenförekomst,
Ytterån och
Brunflo
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Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Otillräckligt dricksvattenskydd
Inom åtgärdsområdet finns 15 kommunala allmänna dricksvattentäkter med ett medeluttag >10
m3/dygn eller som försörjer fler än 50 personer. Två av dessa saknar avgränsad vattenförekomst.
Dricksvattentäkterna utgörs av sju grundvattentäkter och åtta ytvattentäkter. Tre av
vattentäkterna är i behov av revidering av befintligt vattenskyddsområde och resterande 11
saknar vattenskyddsområde idag. Vattenskyddsområden som är utformade enligt äldre
lagstiftning, som t.ex. Vattenlagen, bör ses över så att skyddet motsvarar kraven enligt
miljöbalken, och anses därför i behov av översyn/revidering. Vattenskyddsområden behöver
inrättas eller revideras så skyddsbehovet uppnås till år 2021. För tre av vattentäkterna har förslag
till nya vattenskyddsområden inkommit till Länsstyrelsen under 2013-2014. Dessa ingår i
nedanstående sammanställning av åtgärdsförslag då vattenskyddsområdena ännu inte är
fastställda. Tillsyn av vattenskyddsområde ligger också med som en åtgärd på alla fastställda
vattenskyddsområden.
Beskrivna åtgärdsbehov omfattar de kommunala allmänna vattentäkterna. Inom åtgärdsområdet
finns också omkring nio större enskilda vattentäkter (medeluttag >10 m3/dygn eller försörjer fler
än 50 personer). Det finns inget krav på ett formellt skyddsområde och föreskrifter för dessa, utan
det bygger på vattentäktsägarens ansvar. Det är viktigt att skydda de större enskilda
vattentäkterna för att även dessa ska ha ett långsiktigt skydd för vattenförsörjningen. Lämpligt
skydd av dessa vattentäkter behöver därför utredas närmare.
Inom ramen för åtgärdsprogrammet ingår endast de vattentäkter som har en avgränsad
vattenförekomst (se tabell 4). Omfattningen för åtgärdsbehovet är därför underskattad. Det pågår
ett kontinuerligt arbete för att alla vattentäkter ska kopplas till en vattenförekomst och därmed
ingå i vattenförvaltningsarbetet.

Åtgärdsförslag och kostnader
Tabell 3: Sammanställning av åtgärdsförslag och kostnader i åtgärdsområdet. Redovisning är
baserade på utdrag från VISS 2015-10-14
Föreslagen åtgärd i
VISS

Åtgärdens
omfattning

Vattenskyddsområde –
inrätta

10 vattenförekomster

Vattenskyddsområde –
översyn/revidering

2 vattenförekomster

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021
Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 6a.
Länsstyrelsen åtgärd 4a.
Kommunerna åtgärd 5a och 5b.
Generalläkaren åtgärd 2.
Boverket åtgärd 1c.
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Vattenskyddsområde tillsyn

3 vattenförekomster

Länsstyrelsen åtgärd 4 b, 4c och 4e.
Kommunerna åtgärd 5c.

Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.
Tabell 4: Sammanställning av allmänna vattentäkter inom Övre Indalsälvens åtgärdsområde.
Omkring hälften av vattentäkterna ligger inom avgränsningarna för grundvattenförekomster och
har därmed ett vattenförekomst-ID. Endast vattentäkterna med vattenförekomst ID omfattas i
dagsläget av åtgärdsprogrammet.
Kommun

Vattentäkt/
Vattenverk

Behov av åtgärd

Befintligt
dricksvattenskydd

VSO
beslut
(år)

Vattenförekoms
t-ID

Berg

Gillhov

Inrätta vattenskyddsområde

Berg

Näcksta

Inrätta vattenskyddsområde

SE697853143720

Berg

Side

Inrätta vattenskyddsområde

SE702172143255

Krokom

Trångsviken

Inrätta vattenskyddsområde

SE702345452065

Krokom

Uddero

Inrätta vattenskyddsområde

Åre

Arvesund

Inrätta vattenskyddsområde

SE702172143255

Åre

Gärdsta

Inrätta vattenskyddsområde

SE702172143255

Åre

Hallen

Inrätta vattenskyddsområde

SE702172143255

Åre

Järpen

Uppfyller
skyddsbehoven

Åre

Mattmar

Inrätta vattenskyddsområde

Åre

Mörsil +
reserv

Revidering av
vattenskyddsområde

Vattenskyddsområde

1973

Åre

Ocke

Revidering av
vattenskyddsområde

Vattenskyddsområde

1973

Åre

Vällviken

Inrätta vattenskyddsområde

SE702172143255

Östersund

Näckten/
Näs-Fåker

Inrätta vattenskyddsområde

SE697853143720

Östersund

Storsjön/

Inrätta vattenskyddsområde

SE702172143255

Vattenskyddsområde

Vattenskyddsområde

1966

2006

SE702243143254

SE702621137839
SE702024442011
SE702397139131
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Minnesgärde
t

Försurning
Inom åtgärdsområdet finns 14 vattenförekomster som potentiellt har problem med försurning.
Den påverkanskälla som har bedömts vara betydande är atmosfärisk deposition och diffus
påverkan från skogsbruk. För att pH inte ska understiga kritiska nivåer i de försurningspåverkade
vattenförekomsterna behöver pH höjas genom kalkning. Det pågår redan kalkningsverksamhet
enligt fastställda kalkningsplaner men eftersom kalkningsplanen utgår från tillgängliga resurser
och inte utifrån det totala åtgärdsbehovet för försurningsskadade miljöer, behöver
kalkningsåtgärden kompletteras. För att följa miljökvalitetsnormen för de försurningspåverkade
vattenförekomsterna uppskattas att cirka 6880 ton kalk behöver spridas årligen inom
åtgärdsområdet med doserare och helikopter. Det innebär en uppskattad årlig kostnad på cirka 4
miljon kronor. Dessutom behövs åtgärdsutredningar i de potentiellt påverkade
vattenförekomsterna för att bedöma korrekt försurningspåverkan, behov och storlek av
åtgärdsinsatsen.

Åtgärdsförslag
Tabell 5: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder i åtgärdsområdet. Tabellen visar
också åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Redovisning är baserad på utdrag från
VISS 14 oktober, 2015
Påverkan
2.6.1 Diffusa källor
– Skogsbruk
2.6.3 Atmosfärisk
deposition

Föreslagen
åtgärd i VISS
Kalkning

Åtgärdens
omfattning
1167 ton kalk i
sammanlagt 14
vattenförekomster

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 2016-2021
Naturvårdsverket åtgärd 4 och åtgärd 5
Skogsstyrelsen åtgärd 2 och 4.
Länsstyrelsen åtgärd 1 och åtgärd 11 (i
detta fall Länsstyrelsen Jämtland)
Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 3.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.
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Övergödning och syrefattiga förhållanden
Inom åtgärdsområdet finns i dagsläget 2 vattenförekomster som med stor sannolikhet har problem
med övergödning. Dessutom antyder underlag att kan det finnas ett flertal andra
vattenförekomster som också har övergödningsproblem. De påverkanskällor som preliminärt
bedömts vara betydande är i första hand jordbruk. Verifiering genom kemiska och biologiska
undersökningar behövs och vid behov även källfördelnings-analyser. Först därefter kan
omfattningen av miljöproblemet och påverkan fastställas och eventuella åtgärder planeras.
Åtgärdsutredning för Tysjöarna SE701472-144122 och Semsån SE701334-144106 är nödvändig.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Främmande arter
Inom åtgärdsområdet finns nio vattenförekomst som kan vara påverkad av bäckröding och två
som kan vara påverkad av kanadaröding. För att känna till åtgärdsbehovet för främmande arter
behövs först genomföra kunskapshöjande aktiviteter. Den kunskapshöjande aktiviteten bör bestå
av en mer detaljerad kartläggning av främmande arters utbredning, beståndsstorlek och dess
påverkan på vattenförekomstens ekologi som sedan kan omsättas i miljöförbättrande åtgärder.
Om större fiskodlingar får tillstånd i området kan bilden vad gäller miljöproblemet främmande
arter förändra.

Klorid i grundvatten
Inom åtgärdsområdet finns en grundvattenförekomst (Brunflo) med förhöjda kloridhalter på
grund av betydande påverkan från vägsalt. För att följa miljökvalitetsnormen för
grundvattenförekomsten behöver halten av klorid minska. Högsta halt som uppmätts uppgick till
280 mg/l, vilket överskrider värdet för vända trend (50 mg/l) samt riktvärdet 100 mg/l.

Åtgärdsförslag
Tabell 6: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder i åtgärdsområdet. Tabellen visar
också åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Redovisning är baserad på utdrag från
VISS 14 oktober, 2015
Påverkan

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 2016-2021
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2.4.1 Diffusa
källor –
Transport och
infrastruktur

Minskad användning
av vägsalt

1 vattenförekomst,
Brunflo

Trafikverket 1.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Genomförda och planerade åtgärder
Åtgärder i form av minskad saltanvändning och borttransport av snö från vägren sattes in
säsongen 2012/13 av Trafikverket för att minska påverkan av vägsalt på grundvatten. Operativ
övervakning behövs för att följa effekten av genomförda åtgärder.

Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Följande tabell anger för varje EU-direktiv vilka skyddade områden som förekommer i
åtgärdsområdet, samt hur många eller vilka vattenförekomster som berörs.
Tabell 7: Sammanställning av skyddade områden inom åtgärdsområdet.

EU-direktiv

Utbredning av skyddet

Avloppsvattendirektivet (direktiv 91/271/EEG)

153 vattenförekomster

Nitratdirektivet (direktiv 91/676/EEG)

Inga vattenförekomster

Natura 2000 Art- och habitatdirektivet
(direktiv 92/43/EEG)

Brötarna/SE0720215 (2 vattenförekomster)
Fiskhusberget/SE0720300 (2 vattenförekomster)
Marntallåsen/SE0720213 (1 vattenförekomst)
Näkten/SE0720056 (1 vattenförekomst)
Tysjöarna/SE0720362 (2 vattenförekomster)
Ändsjön/SE0720094 (2 vattenförekomster)

Natura 2000 Fågeldirektivet (direktiv
79/409/EEG)

Brötarna/SE0720215 (2 vattenförekomster)
Tysjöarna/SE0720362 (2 vattenförekomster)
Ändsjön/SE0720094 (2 vattenförekomster)

Direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om
kvaliteten på dricksvatten

6 grundvattenförekomster
2 ytvattenförekomster

Badvattendirektivet

Inga vattenförekomster
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Bilaga 5:19 Fö rvaltningsplan fö r
Bottenhavets vattendistrikt 2016-2021
Inledning

I Bottenhavets vattendistrikt finns 49 stycken åtgärdsområden som indelats efter vattnets väg i
landskapet. Åtgärdsområdena kan därför innefatta flera kommuner och flera län. Eftersom
Bottenhavets vattendistrikt också har vatten som rinner till och från Norge beskrivs dessa i en
särskild sammanställning, nummer 50. Mer om gränsvatten finns också i Vapstälven (nummer 1).
Åtgärdsområdessammanställningar kan läsas både var för sig (enskilda pdf) eller tillsammans
(samtliga områden i en pdf).
Sammanställningarna innehåller beskrivningar över betydande påverkan och förslag på åtgärder
vilka kan vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska följas i ett åtgärdsområde.
Sammanställningarna ska betecknas som underlag till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets
vattendistrikt och kan med fördel användas som underlag i diskussioner om lokalt åtgärdsarbete.
Sammanställningarna har ungefär samma struktur men innehållet varierar beroende på
problemställningar i varje område. Vidare uppdateras åtgärdsområdessammanställningarna
årligen om ny data eller ny kunskap påverkar innehållet. Sådan versionshantering framgår i
inledningen till varje dokument.
I varje åtgärdsområdessammanställning finns olika beskrivningar om aktuella miljöproblem med
tillhörande tabeller som kopplar ihop miljösituationen i ett åtgärdsområde med åtgärdsbehovet. I
tabellerna med åtgärdsförslag finns kopplingar mellan påverkan och fysisk åtgärd till de åtgärder
som riktar sig till myndigheter och kommuner i Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets
vattendistrikt. Tanken med tabellerna är att visa vilka faktiska fysiska åtgärder i naturmiljön som
hör ihop med åtgärder enligt åtgärdsprogrammet. Som redovisat i tabellerna är ofta flera aktörer
involverade i genomförande av en åtgärd vilket kräver samverkan och samarbete över
administrativa och/eller juridiska gränser. Åtgärdernas genomförande följs upp genom en årlig
återrapportering som adresserar kommuner och de myndigheterna med utpekat åtgärdansvar
enligt Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavet.
Urvalet av de fysiska åtgärderna har i huvudsak skett utifrån kostnadseffektivitet och utifrån
åtgärdsförslagen i VISS där information om Sveriges vatten finns. Åtgärdernas effekter och
kostnader kan avvika lokalt och det kan också finnas andra åtgärder som är mer kostnadseffektiva
eller mer lämpliga för vissa vattenförekomster. I flera fall anges därför vidare åtgärdsutredning
som lämplig första åtgärd innan fysiska åtgärder vidtas. De fysiska åtgärderna är inte bindande
för myndigheter och kommuner men de ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs och ska inom
sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs. Ansvariga åtgärdsmyndigheter kan således
ersätta de föreslagna fysiska åtgärderna med andra åtgärder om de finner dessa mer lämpliga. De
åtgärdskostnader som visas i tabellerna är totalkostnader. Total åtgärdskostnad är en summering
av alla kostnader, både investeringskostnad, utredningskostnad och löpande kostnader/intäkter.
Kostnaderna är summerade för hela den angivna livslängden och storleken på åtgärden och de är
generellt genomsnittliga kostnader för en typ av åtgärd. Kostnaderna för den faktiska åtgärden
kan således både vara högre eller lägre än schablonvärdet i det enskilda fallet.
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Mer information
Varje åtgärdsområdessammanställning innehåller en karta där områdets geografiska placering
pekas ut. För en övergripande kartbild över samtliga åtgärdsområden samt tabeller som visar
vilka kommuner som omfattas av vilka åtgärdsområden, besök vår webbsida
www.vattenmyndigheterna.se. Under publikationer finns alla beslutsdokument inklusive bilagor.
Eftersom åtgärdsområdessammanställningarna är en kort beskrivning av områdets miljöproblem
vid skrivande stund, vill vi hänvisa till VISS, www.viss.lansstyrelsen.se, för detaljerad och senaste
information om enskilda bedömningar. I VISS finns också tillförlitlighetsklassning och
motiveringstexter till de olika bedömningarna samt senaste information om till exempel
genomförda eller planerade åtgärder. Om en föreslagen åtgärd exempelvis redan är genomförd,
eller av annan anledning olämplig, så finns det också möjlighet att meddela länsstyrelsen detta via
VISS. I VISS finns också flera instruerande manualer som ska hjälpa dig att hitta ditt vatten, eller
ditt åtgärdsområde.
Direktlänk till vägledningarna: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/lar-dig-anvandaviss/information%20och%20manualer/Pages/default.aspx
Versionshantering
Bilaga 5:19 till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets vattendistrikt, version 1.
Aktuell version daterad den 22 mars 2017.

Sammanställning av förslag till åtgärder för Gimåns
åtgärdsområde
Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för Gimåns åtgärdsområde.
Åtgärdsområdet berör främst Bräcke, men också Östersund, Berg och Ragunda i Jämtlands län
och Ånge och Sundsvall i Västernorrlands län. Åtgärdsområdet ligger i Ljungans
avrinningsområde.
I åtgärdsområdet finns 171 sjöar, 192 vattendrag, varav 7 utpekat som Kraftigt Modifierade
Vatten. Cirka 26 procent av ytvattnet procent har god eller hög ekologisk status medan resterande
har måttligt till dålig status eller potential. Ingen uppnår god kemisk status med anledning av
förekomst av kvicksilver och PBDE, medan en ytvattenförekomst inte uppnår god kemisk status
för ytterligare miljögifter. I området finns även 41 grundvattenförekomster. Samtliga
grundvattenförekomster har god kvantitativ status men två uppnår inte god kemisk status idag.
Dessa grundvattenförekomster, samt ytterligare en grundvattenförekomst, ligger i risk att inte
uppnå god kemisk status till år 2021.
Fysiska förändringar är det vanligast förekommande miljöproblemet i åtgärdsområdet, men det
finns även begränsade problem med försurning och främmande arter. Utifrån tillgängliga
dataunderlag beskrivs aktuella miljöproblem med betydande påverkan och med åtgärdsförslag.
Om miljösituationen ändras eller om kompletterande undersökningar genomförs och ny data blir
tillgänglig, kan åtgärdsbehovet förändras. De åtgärder som föreslås bedöms vara nödvändiga att
genomföra för att miljökvalitetsnormerna skall kunna följas. I nästan alla fall behöver åtgärden
föregås av en fördjupad åtgärdsutredning.
Skyddet av dricksvatten bedöms inte vara tillräckligt inom åtgärdsområdet. En av 12 allmänna
vattentäkter anses ha fullgott skydd idag. För övriga bör vattenskyddsområde inrättas eller
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revideras. Lämpligt skydd av de större enskilda vattentäkterna inom åtgärdsområdet behöver
utredas närmare.
De åtgärdskostnader som redovisas per åtgärdsförslag bör ställas i relation till vilka ekologiska
vinster (t.ex. värdet av förbättring eller återskapande av ekosystemtjänster) som åtgärderna kan
ge. Sådana beräkningsmetoder saknas på objektsnivå och för att ändå uppskatta det totala
värdet av ekossystemtjänster i åtgärdsområdet, presenteras beräkningar enligt schabloner från
TEEB. TEEB är en förkortning av The Economics of Ecosystems and Biodiversity som är ett globalt
initiativ som syftar till att öka kunskapen om naturens värde. Läs mer om TEEB här:
(http://www.teebweb.org/) och rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)
for Water and Wetlands (februari 2013). Observera att beräkningarna avser ytvatten och att
grundvatten är exkluderat samt att beräkningen avser hela åtgärdsområdet. I TEEBs studier
anges värdet för ekosystemsfunktionerna i sjöar och vattendrag ligga på cirka 1800–13500 dollar
per hektar och år. Översatt till åtgärdsområde med en sammanlagd vattenförekomstyta på cirka
41 000 hektar och ett antaget värde på 10 000 kr per år och hektar blir ekosystemvärdet av
ytvattnet inom åtgärdsområdet runt 410 miljoner kronor per år.
För övrig information per vattenförekomst i åtgärdsområdet hänvisas till VISS,
www.viss.lansstyrelsen.se
Områdesstatistik för åtgärdsområde visas här (Gimån).
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Bild 1: Kartan visar Gimåns markanvändning samt geografisk placering i Bottenhavets vattendistrikt.

4

Förändrade habitat genom fysiska förändringar
Inom åtgärdsområdet finns 247 vattenförekomster som har miljöproblemet förändrat habitat
genom fysiska förändringar (196 med konnektivitetsproblem, 94 med flödesförändringar och 111
med morfologiska förändringar). Mer detaljerat underlag behövs för att kunna bedöma faktiska
förbättringsbehovet och storlek och typ av åtgärder vid konnektivitetsproblem. Morfologiska
förändringar omfattar rätning och rensning av flottning och skogsbrukspåverkan på kantzoner.
Mer detaljerat underlag behövs för bedömning av åtgärder för KMV-vatten.

Åtgärdsförslag
Tabell 1: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder i åtgärdsområdet. Tabellen visar
också åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Redovisning är baserade på utdrag
från VISS 2015-10-14
Påverkan

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021

7.1 Andra
morfologiska
förändringar Barriärer

Omläggning/byte av
vägtrumma

285 trummor / 173
vattenförekomster

Länsstyrelsen åtgärd 3 och 12.
Trafikverket åtgärd 1a.
Generalläkaren åtgärd 3.

4.
Flödesreglering
och morfologiska
förändringar

Restaurering av
rensade eller rätade
vattendrag

252 Ha / 76
vattenförekomster

Hav- och vattenmyndigheten
åtgärd 5.

4.
Flödesreglering
och morfologiska
förändringar

Fiskväg eller
utrivning av
vandringshinder

55 dammar i 44
vattenförekomster

4.
Flödesreglering
och morfologiska
förändringar

Miljöanpassade
flöden

Hungsjön (SE696005146210; Vålesån &
Hungån & Lungån
(SE696101-146016)

4.
Flödesreglering
och morfologiska
förändringar

Fiskväg vid damm

5,7m (Ansjön
SE698516-151440;
Hungsjön SE696005146210; Skravelån
SE694815-154632)

4.
Flödesreglering
och morfologiska
förändringar

Minimitappning/vatt
en i fiskväg vid
vattenkraftverk

4m (Ansjön SE698516151440; Hungsjön
SE696005-146210) & 0,3
m3/s (Skravelån
SE694815-154632)

4.
Flödesreglering
och morfologiska
förändringar

Teknisk fiskväg för
nedströmspassage

Hungsjön SE696005146210
Skravelån SE694815154632

Hav- och vattenmyndigheten
åtgärd 4.
Länsstyrelsen åtgärd 1, åtgärd
2 och åtgärd 5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1.

Hav- och vattenmyndigheten
åtgärd 4.
Länsstyrelsen åtgärd 1 och 2
och åtgärd 5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1.
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Förutom ovan finns behov av 420 åtgärdsutredningar i 224 vattenförekomster inom
åtgärdsområdet för att undersöka problemen med flödesregleringar och morfologiska förändringar
samt andra morfologiska förändringar – barriärer närmare. I vattenförekomsterna Orrbodån
SE694656-145948, Vitbergsbäcken SE695080-145646, Täckelsjön SE696846-150897, Mälgsjön
SE697087-147432, Norrbäcken SE697898-150856 och Rismyrbäcken SE698143-149422 behövs
åtgärdsutredning för morfologiska miljöproblem vid torvbrytning.
Det finns 7 stycken Kraftigt Modifierade Vatten (KMV) påverkade av vattenreglering och
vattenkraftsproduktion i området. De åtgärder som är kopplade till utpekande av KMV och
bedömning av deras miljökvalitetsnorm, ekologisk potential, ingår inte i sammanställningen under
Förändrat habitat genom fysiska förändringar ovan. Dessa åtgärder kommer att tas fram i den
åtgärdsplan för vattenkraftspåverkade avrinningsområden som görs av Länsstyrelsen under de
närmaste åren och fastställas av Vattenmyndigheten under 2018. Läs mer om åtgärdsplaner i
Åtgärd 5, Länsstyrelsen i Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavets vattendistrikt.
Åtgärder för KMV inom miljöproblemen försurning, övergödning och miljögifter ingår i
sammanställningarna för respektive miljöproblem.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Miljögifter i yt- och grundvatten
I åtgärdsområdet finns sjön Grötingen och en grundvattenförekomst med samma namn som inte
uppnår miljökvalitetsnormen på grund av miljögifter. Detta beror på ett förorenat område med
riskklass 2, Grötingen tjärfabrik, som är belägen inom åtgärdsområdet. Halterna är osäkra och det
verkliga förbättringsbehovet per ämne behöver utredas närmare. I sjön behöver halterna av PAH,
antracen och koppar sänkas i förorenade sediment. För dessa ämnen finns gränsvärden eller
klassgränser. Åtgärdsbehovet omfattar dock fler ämnen. I grundvattenförekomsten behöver
halterna av bensen och benso(a)pyrene sänkas för att nå miljökvalitetsnormen. Andra ämnen som
också omfattas av ett åtgärdsbehov är bl.a. alifater och aromater, men för dessa finns inga
riktvärden framtagna.
I åtgärdsområdet finns ytterligare en grundvattenförekomst, Stavre, där halten av BAM, en
nedbrytningsprodukt av ett idag förbjudet bekämpningsmedel, överskrider riktvärdet. Detta gör
att miljökvalitetsnormen för grundvattenförekomsten inte uppnås. Uppmätt halt år 2012 var 0,22
µg/l, vilket överskrider riktvärdet 0,1 µg/l. Det verkliga förbättringsbehovet behöver utredas
närmare. Enligt den påverkansanalys som är gjord är den största påverkanskällan
markanvändning (åkermark och tätort). Det går idag inte att peka ut den eller de
påverkanskällorna som leder till de förhöjda halterna av bekämpningsmedel. Fördjupad
kartläggning och åtgärdsutredning behöver genomföras för att kunna föreslå rimliga åtgärder. För
dricksvatten används kolfilter för att avskilja bekämpningsmedel.
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För grundvattenförekomsten Nyhem finns uppmätta ammoniumhalter i grundvattnet som
överstiger utgångspunkt för att vända trend. Det är oklart vilken föroreningskällan är. Fördjupad
kartläggning behövs för att bättre kunna bedöma påverkan på grundvattnet och identifiera
påverkanskällor utifrån den påverkansanalys som är gjort.
Sex ytvattenförekomster bedöms vara påverkade av torvbrytning. I dagsläget saknas tillgängliga
mätdata för att bedöma om torvbrytning medför utsläpp av miljögifter såsom metaller. Det råder
stor osäkerhet om något av vattendirektivets prioriterade ämnen eller särskilda förorenande
ämnen förekommer i halter som kan antas utgöra ett miljöproblem i vattenförekomsten.
Torvbrytning som verksamhet kan leda till föroreningar av metaller i vattenförekomst.
Avsaknande av övervakningsdata och tillämpning av försiktighetsprincipen gör att påverkan och
åtgärdsutredning anges.
PBDE

Genomförda och planerade åtgärder
Huvudstudie för Grötingen tjärfabrik beräknas klar under år 2014. Huvudstudien kommer att
resultera i en riskbedömning och riskvärdering med en åtgärdsutredning inklusive
kostnadskalkyler.

Åtgärdsförslag
Tabell 2: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder i åtgärdsområdet. Tabellen visar
också åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Redovisning är baserade på utdrag
från VISS 2015-10-14
Påverkan

Föreslagen fysisk åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 20162021

1.1
Efterbehandling av
Punktkällor – förorenat område –
Förorenade
Tjärfabrik Grötingen
områden
2.4 Diffusa
källor –
Förorenad
mark/gammal
industrimark

1 grundvattenförekomst,
Grötingen
1 ytvattenförekomst,
Grötingen

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd
2.

1.1
Åtgärdsutredning –
Punktkällor – Grötingen
Förorenade
områden
2.4 Diffusa
källor –
Förorenad
mark/gammal
industrimark

1 grundvattenförekomst,
Grötingen
1 ytvattenförekomst,
Grötingen

2.4 Diffusa
källor –
Andra

1 grundvattenförekomst,
Stavre

Grundvattenrening

Naturvårdsverket åtgärd 3.
Länsstyrelsen åtgärd 1 och åtgärd 10.
Kommuner åtgärd 1.
Generalläkaren 1.
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signifikanta
källor

Åtgärdsutredning –
grundvatten-förekomst
Stavre

1 grundvattenförekomst,
Stavre

Fördjupad kartläggning 2 grundvattenförekomster,
Stavre och
Nyhem
2.6.2 Diffusa
källor Materialtäkt

Utsläppsreduktion av
miljögifter från
torvtäkt

6 vattenförekomster.

Åtgärdsutredning,
bästa sätt att reducera
utsläpp av miljögifter
från torvtäkt.

6 vattenförekomster.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Otillräckligt dricksvattenskydd
Inom åtgärdsområdet finns 12 kommunala allmänna dricksvattentäkter med ett medeluttag >10
m3/dygn eller som försörjer fler än 50 personer. Tre av dessa saknar avgränsad vattenförekomst.
Dricksvattentäkterna utgörs av enbart grundvattentäkter. En av vattentäkterna, Nyhem,
uppfyller skyddsbehoven. Fem av vattentäkterna är i behov av revidering av befintligt
vattenskyddsområde och resterande sex saknar vattenskyddsområde idag. Vattenskyddsområden
som är utformade enligt äldre lagstiftning, som t.ex. Vattenlagen, bör ses över så att skyddet
motsvarar kraven enligt miljöbalken, och anses därför i behov av översyn/revidering.
Vattenskyddsområden behöver inrättas eller revideras så skyddsbehovet uppnås till år 2021. För
tre av vattentäkterna har förslag till nya vattenskyddsområden inkommit till Länsstyrelsen under
2014-2015. Dessa ingår i nedanstående sammanställning av åtgärdsförslag då
vattenskyddsområdena ännu inte är fastställda. Tillsyn av vattenskyddsområde ligger också med
som en åtgärd på alla fastställda vattenskyddsområden.
Beskrivna åtgärdsbehov omfattar de kommunala allmänna vattentäkterna. Inom åtgärdsområdet
finns också en större enskild vattentäkt (medeluttag >10 m3/dygn eller försörjer fler än 50
personer), Locknesjön/Rossbol. Det finns inget krav på ett formellt skyddsområde och föreskrifter
för dessa, utan det bygger på vattentäktsägarens ansvar. Det är viktigt att skydda de större
enskilda vattentäkterna för att även dessa ska ha ett långsiktigt skydd för vattenförsörjningen.
Lämpligt skydd av dessa vattentäkter behöver därför utredas närmare.
Inom ramen för åtgärdsprogrammet ingår endast de vattentäkter som har en avgränsad
vattenförekomst (se tabell 6). Omfattningen för åtgärdsbehovet är därför underskattad. Det pågår
ett kontinuerligt arbete för att alla vattentäkter ska kopplas till en vattenförekomst och därmed
ingå i vattenförvaltningsarbetet.
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Åtgärdsförslag och kostnader
Tabell 3: Sammanställning av åtgärder och kostnader. Tabellen visar också åtgärdernas koppling
till Åtgärdsprogram 2016-2021. Redovisning är baserade på utdrag från VISS 2015-10-14.
Föreslagen åtgärd i
VISS

Åtgärdens
omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021

Vattenskyddsområde 3
Havs- och vattenmyndigheten
– inrätta
vattenförekomster åtgärd 6a.
Länsstyrelsen åtgärd 4a.
Vattenskyddsområde 5
Kommunerna åtgärd 5a och b.
– översyn/revidering vattenförekomster
Generalläkaren åtgärd 2.
Boverket åtgärd 1.
Vattenskyddsområde 6
Länsstyrelsen åtgärd 4b, 4c och 4e.
- tillsyn
vattenförekomster Kommunerna åtgärd 5c.

Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.
Tabell 4: Sammanställning av allmänna vattentäkter inom Övre Indalsälvens åtgärdsområde.
Omkring hälften av vattentäkterna ligger inom avgränsningarna för grundvattenförekomster och
har därmed ett vattenförekomst-ID. Endast vattentäkterna med vattenförekomst ID omfattas i
dagsläget av åtgärdsprogrammet.
Kommun

Vattentäkt/
Vattenverk

Behov av
åtgärd

Bräcke

Albacken +
reserv

Omfattas inte
(<10m3/dygn
eller <50 pers)

Bräcke

Dockmyr

Omfattas inte
(<10m3/dygn
eller <50 pers)

Bräcke

Fjällsta

Inrätta vso

Bräcke

Flatnor

Omfattas inte
(<10m3/dygn
eller <50 pers)

Bräcke

Furunäset/
Gällö

Revidering

Bräcke

Hunge

Inrätta vso

Bräcke

Kälarne

Revidering

Befintligt
dricksvattenskydd

VSO
beslut
(år)

Vattenförekomst
-ID
SE696287151450

Vattenskyddsområde

2004

SE697670146858

Vattenskyddsområde

1966

SE698815151405
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Bräcke

Nyhem

Uppfyller
skyddsbehove
n

Vattenskyddsområde

2013

SE697633149033

Bräcke

Pilgrimstad

Revidering

Vattenskyddsområde

1963

SE698421145988

Bräcke

Revsund

Inrätta vso

Bräcke

Sjöändan/
Bräcke

Revidering

Bräcke

Stavre

Inrätta vso

Bräcke

Sörbygden

Inrätta vso

Östersund

Tandsbyn

Revidering

Sundsvall

Pipnäset

Inrätta vso

SE697723146502
Vattenskyddsområde

1992

SE695425148264
SE696671515783

Vattenskyddsområde

1980

SE698503486614
SE695238153675

Försurning
Inom åtgärdsområdet finns två vattenförekomster som har potentiellt problem med försurning.
Den påverkanskälla som har bedömts vara betydande är atmosfärisk deposition och diffus
påverkan från skogsbruk. För att pH inte ska understiga kritiska nivåer i de försurningspåverkade
vattenförekomsterna behöver pH höjas genom kalkning. Det pågår redan kalkningsverksamhet
enligt fastställda kalkningsplaner men eftersom kalkningsplanen utgår från tillgängliga resurser
och inte utifrån det totala åtgärdsbehovet för försurningsskadade miljöer, behöver
kalkningsåtgärden kompletteras. För att uppnå miljökvalitetsnormen för de försurningspåverkade
vattenförekomsterna uppskattas att cirka 115 ton kalk behöver spridas årligen inom
åtgärdsområdet med doserare och helikopter. Det innebär en uppskattad årlig kostnad på cirka
400 000 kronor. Dessutom behövs åtgärdsutredningar i de potentiellt påverkade
vattenförekomsterna för att bedöma korrekt försurningspåverkan, behov och storlek av
åtgärdsinsatsen.

Åtgärdsförslag
Tabell 5: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder i åtgärdsområdet. Tabellen visar
också åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. (Redovisning är baserade på utdrag
från VISS 2015-10-14)
Påverkan

Föreslagen
fysisk åtgärd

Åtgärdens omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 2016-2021

2.6.1 Diffusa
källor –
Skogsbruk
2.6.3
Atmosfärisk
deposition

Kalkning

2 vattenförekomster,
Ovån (SE695855150254) och
Nedre Bodsjön
(SE695691-150403)

Naturvårdsverket åtgärd 4 och åtgärd 5
Skogsstyrelsen åtgärd 2 och 4.
Länsstyrelsen åtgärd 1 och åtgärd 11 (i
detta fall Länsstyrelsen)
Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 3
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Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Övergödning och syrefattiga förhållanden
Inom åtgärdsområdet finns i dagsläget inga kända problem med övergödning.
Resultatet har modellerats av SMHI och bör därför verifieras genom kemiska och biologiska
undersökningar och vid behov källfördelnings-analyser. Först därefter kan omfattningen av
miljöproblemet och påverkan fastställas och eventuella åtgärder planeras.

Främmande arter
Inom åtgärdsområdet finns fem vattenförekomst som kan vara påverkad av bäckröding. För att
känna till åtgärdsbehovet för främmande arter behövs först genomföra kunskapshöjande
aktiviteter. Den kunskapshöjande aktiviteten bör bestå av en mer detaljerad kartläggning av
främmande arters utbredning, beståndsstorlek och dess påverkan på vattenförekomstens ekologi
som sedan kan omsättas i miljöförbättrande åtgärder.

Klorid i grundvatten
En grundvattenförekomst (Brunflo) som sträcker sig över både Gimåns åtgärdsområde och
Storsjöbygdens åtgärdsområde, har förhöjda kloridhalter på grund av vägsaltning. Påverkan,
förbättringsbehov och åtgärder för denna grundvattenförekomst beskrivs inom Storsjöbygdens
åtgärdsområde, bilaga 1:18.

Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Följande tabell anger för varje EU-direktiv vilka skyddade områden som förekommer i
åtgärdsområdet, samt hur många eller vilka vattenförekomster som berörs.
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Tabell 6: Sammanställning av skyddade områden inom åtgärdsområdet.

EU-direktiv

Utbredning av skyddet

Avloppsvattendirektivet (direktiv 91/271/EEG)

363 Vattenförekomster

Nitratdirektivet (direktiv 91/676/EEG)

Inga vattenförekomster

Natura 2000 Art- och habitatdirektivet
(direktiv 92/43/EEG)

Fettmyren / SE0720395 (1 VF)
Gimån; Uppströms Holmsjön / SE0720294 (39 VF)
Jämtgaveln / SE0710033 (4 VF)
Navarån / SE0710191 (2 VF)

Natura 2000 Fågeldirektivet (direktiv
79/409/EEG)

Jämtgaveln / SE0710033 (4 VF)

Direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om
kvaliteten på dricksvatten

9 grundvattenförekomster

Badvattendirektivet

Inga vattenförekomster
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Bilaga 5:20 Fö rvaltningsplan fö r
Bottenhavets vattendistrikt 2016-2021
Inledning

I Bottenhavets vattendistrikt finns 49 stycken åtgärdsområden som indelats efter vattnets väg i
landskapet. Åtgärdsområdena kan därför innefatta flera kommuner och flera län. Eftersom
Bottenhavets vattendistrikt också har vatten som rinner till och från Norge beskrivs dessa i en
särskild sammanställning, nummer 50. Mer om gränsvatten finns också i Vapstaälven (nummer
1). Åtgärdsområdessammanställningar kan läsas både var för sig (enskilda pdf) eller tillsammans
(samtliga områden i en pdf).
Sammanställningarna innehåller beskrivningar över betydande påverkan och förslag på åtgärder
vilka kan vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska följas i ett åtgärdsområde.
Sammanställningarna ska betecknas som underlag till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets
vattendistrikt och kan med fördel användas som underlag i diskussioner om lokalt åtgärdsarbete.
Sammanställningarna har ungefär samma struktur men innehållet varierar beroende på
problemställningar i varje område. Vidare uppdateras åtgärdsområdessammanställningarna
årligen om ny data eller ny kunskap påverkar innehållet. Sådan versionshantering framgår i
inledningen till varje dokument.
I varje åtgärdsområdessammanställning finns olika beskrivningar om aktuella miljöproblem med
tillhörande tabeller som kopplar ihop miljösituationen i ett åtgärdsområde med åtgärdsbehovet. I
tabellerna med åtgärdsförslag finns kopplingar mellan påverkan och fysisk åtgärd till de åtgärder
som riktar sig till myndigheter och kommuner i Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets
vattendistrikt. Tanken med tabellerna är att visa vilka faktiska fysiska åtgärder i naturmiljön som
hör ihop med åtgärder enligt åtgärdsprogrammet. Som redovisat i tabellerna är ofta flera aktörer
involverade i genomförande av en åtgärd vilket kräver samverkan och samarbete över
administrativa och/eller juridiska gränser. Åtgärdernas genomförande följs upp genom en årlig
återrapportering som adresserar kommuner och de myndigheterna med utpekat åtgärdansvar
enligt Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavet.
Urvalet av de fysiska åtgärderna har i huvudsak skett utifrån kostnadseffektivitet och utifrån
åtgärdsförslagen i VISS där information om Sveriges vatten finns. Åtgärdernas effekter och
kostnader kan avvika lokalt och det kan också finnas andra åtgärder som är mer kostnadseffektiva
eller mer lämpliga för vissa vattenförekomster. I flera fall anges därför vidare åtgärdsutredning
som lämplig första åtgärd innan fysiska åtgärder vidtas. De fysiska åtgärderna är inte bindande
för myndigheter och kommuner men de ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs och ska inom
sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs. Ansvariga åtgärdsmyndigheter kan således
ersätta de föreslagna fysiska åtgärderna med andra åtgärder om de finner dessa mer lämpliga. De
åtgärdskostnader som visas i tabellerna är totalkostnader. Total åtgärdskostnad är en summering
av alla kostnader, både investeringskostnad, utredningskostnad och löpande kostnader/intäkter.
Kostnaderna är summerade för hela den angivna livslängden och storleken på åtgärden och de är
generellt genomsnittliga kostnader för en typ av åtgärd. Kostnaderna för den faktiska åtgärden
kan således både vara högre eller lägre än schablonvärdet i det enskilda fallet.
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Mer information
Varje åtgärdsområdessammanställning innehåller en karta där områdets geografiska placering
pekas ut. För en övergripande kartbild över samtliga åtgärdsområden samt tabeller som visar
vilka kommuner som omfattas av vilka åtgärdsområden, besök vår webbsida
www.vattenmyndigheterna.se. Under publikationer finns alla beslutsdokument inklusive bilagor.
Eftersom åtgärdsområdessammanställningarna är en kort beskrivning av områdets miljöproblem
vid skrivande stund, vill vi hänvisa till VISS, www.viss.lansstyrelsen.se, för detaljerad och senaste
information om enskilda bedömningar. I VISS finns också tillförlitlighetsklassning och
motiveringstexter till de olika bedömningarna samt senaste information om till exempel
genomförda eller planerade åtgärder. Om en föreslagen åtgärd exempelvis redan är genomförd,
eller av annan anledning olämplig, så finns det också möjlighet att meddela länsstyrelsen detta via
VISS. I VISS finns också flera instruerande manualer som ska hjälpa dig att hitta ditt vatten, eller
ditt åtgärdsområde.
Direktlänk till vägledningarna: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/lar-dig-anvandaviss/information%20och%20manualer/Pages/default.aspx
Versionshantering
Bilaga 5:20 till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets vattendistrikt, version 1.
Aktuell version daterad den 22 mars 2017.

Sammanställning av förslag till åtgärder för Nedre Ljungans
åtgärdsområde
Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för Nedre Ljungans åtgärdsområde som i
första hand berör Sundsvalls kommun men även Nordanstig, Ånge och Timrå kommun berörs.
Åtgärdsområdet består av Ljungan och dess biflöden, exklusive Gimån, upp till Torpshammar,
kustmynnande vattendrag från Norrfjärden i söder till Alnö i norr inklusive Selångersån,
grundvattenförekomsterna inom dessa områden samt kustvattnen i Sundsvallsbukten.
I åtgärdsområdet finns 90 sjöar, 125 vattendrag och nio kustvattenförekomster. Av dessa har
cirka 39 procent hög eller god ekologisk status medan resterande har måttlig till otillfredsställande
status eller potential. Två förekomster är utpekade som Kraftigt Modifierade Vatten. Ingen
förekomst uppnår god kemisk status p.g.a. för höga värden för kvicksilver och pentabromerade
difenyletrar (PBDE), vilket gäller för alla ytvatten i Sverige. Det finns tre kustvattenförekomster
(Draget, Sundsvallsfjärden, Svartviksfjärden) och en grundvattenförekomst (Sundsvall tätort)
som inte uppnår god kemisk status även exklusive kvicksilver och PBDE. I åtgärdsområdet finns
15 grundvattenförekomster som samtliga har god status med avseende på tillgång. En
grundvattenförekomst har otillfredsställande kemisk status (Sundsvall tätort), alla övriga har god
kemisk status.
De största miljöproblemen är miljögifter, fysisk påverkan, och försurning. Miljöproblemet
övergödning berör 18 vattenförekomster. Utifrån tillgängliga dataunderlag beskrivs aktuella
miljöproblem med betydande påverkan och med åtgärdsförslag. Om miljösituationen ändras eller
om kompletterande undersökningar genomförs och ny data blir tillgänglig, kan åtgärdsbehovet
förändras. De åtgärder som föreslås bedöms vara nödvändiga att genomföra för att
miljökvalitetsnormerna skall kunna följas. I flera fall behöver åtgärden föregås av en fördjupad
åtgärdsutredning.
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De åtgärdskostnader som redovisas per åtgärdsförslag bör ställas i relation till vilka ekologiska
vinster (t.ex. värdet av förbättring eller återskapande av ekosystemtjänster) som åtgärderna kan
ge. Sådana beräkningsmetoder saknas på objektsnivå och för att ändå uppskatta det totala
värdet av ekossystemtjänster i åtgärdsområdet, presenteras beräkningar enligt schabloner från
TEEB. TEEB är en förkortning av The Economics of Ecosystems and Biodiversity som är ett globalt
initiativ som syftar till att öka kunskapen om naturens värde. Läs mer om TEEB här:
(http://www.teebweb.org/) och rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)
for Water and Wetlands (februari 2013). Observera att beräkningarna avser ytvatten och att
grundvatten är exkluderat samt att beräkningen avser hela åtgärdsområdet. I TEEBs studier
anges värdet för ekosystemsfunktionerna i sjöar och vattendrag ligga på cirka 1800–13500 dollar
per hektar och år. Översatt till Nedre Ljungans åtgärdsområde med en sammanlagd
vattenförekomstyta (endast sjöar och vattendrag) på cirka 11200 hektar och ett antaget värde på
10 000 kr per år och hektar blir ekosystemvärdet av ytvattnet inom åtgärdsområdet cirka 112
miljoner kronor per år.
För övrig information per vattenförekomst i åtgärdsområdet hänvisas till VISS,
www.viss.lansstyrelsen.se (Nedre Ljungan).
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Bild 1: Kartan visar Nedre Ljungans markanvändning samt geografisk placering i Bottenhavets vattendistrikt.
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Förändrade habitat genom fysiska förändringar
Inom åtgärdsområdet finns problem med förändrade habitat genom fysiska förändringar. De
betydande påverkanskällorna inom åtgärdsområdet utgörs av vandringshinder så som kraftverk
och regleringsdammar samt övriga dammar som inte används för att utvinna vattenkraft. Även
vägtrummor som också utgör vandringshinder samt vattendrag som är påverkade av
flottledsrensning och otillfredsställande kantzoner som konsekvens av skogsbruk har en betydande
påverkan.
Eftersom åtgärderna i tabellen nedan till stora delar baserade på modelleringar och begränsade
underlag medför detta en osäkerhet både vad det gäller typ av åtgärd och kvantifiering av
åtgärden. Åtgärderna ska därför enbart ses som förslag på möjliga åtgärder. Den åtgärd som bör
prioriteras i första hand är undersökande övervakning för att ta reda på vilka vattenförekomster
inom åtgärdsområdet som är påverkade och därmed behöver åtgärdas. Nästa steg blir
åtgärdsutredning för att kvantifiera åtgärderna och ta reda på vilka åtgärder som är mest
kostnadseffektiva för att följa miljökvalitetsnormen.

Åtgärdsförslag
Tabell 1: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder i åtgärdsområdet. Tabellen visar
också åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag
från VISS 10 november, 2015
Påverkan

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens
omfattning

4.2.1 Flöde och
morfologi Verksdamm,
vattenkraft i drift

Fiskväg

Nio åtgärder i sju
vattenförekomster i
Sundsvalls kommun
SE691768-155728,
SE691700-156189,
SE692013-157638,
SE690654-158163,
SE690385-158251,
SE690058-157741,
SE690134-157768

4.2.1 Flöde och
morfologi Verksdamm,
vattenkraft i drift

Minimitappning/v
atten i fiskväg vid
vattenkraftverk

Nio åtgärder i sju
vattenförekomster i
Sundsvalls kommun
SE691768-155728,
SE691700-156189,
SE692013-157638,
SE690654-158163,
SE690385-158251,
SE690058-157741,
SE690134-157768

4.2.1 Flöde och
morfologi -

Teknisk fiskväg för Nio åtgärder i sju
nedströmspassage
vattenförekomster i
Sundsvalls kommun

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021

Hav- och vattenmyndigheten
åtgärd 4.
Länsstyrelsen åtgärd 1, 2 och
åtgärd 5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1.
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Verksdamm,
vattenkraft i drift

SE691768-155728,
SE691700-156189,
SE692013-157638,
SE690654-158163,
SE690385-158251,
SE690058-157741,
SE690134-157768

5. Fysiska
förändringar av
sjöar och
vattendrag

Följa upp funktion
på fiskvägSelångersån

En vattenförekomst
i Sundsvall kommun
[SE692878-156972]

Vidare utredning är nödvändig för
att identifiera påverkan och
åtgärdsbehov för utpekade
vattenförekomster och därför
presenteras inga åtgärder enligt
Förvaltningsplan 2016-2021.

5.1.1 Fysiska
förändringar av
vattendrag –
Rensning av
vattendrag för
flottning

Restaurering av
rensade eller
rätade vattendrag

73
vattenförekomster i
Sundsvall, Ånge och
Nordanstig kommun

Hav- och vattenmyndigheten
åtgärd 5.

7. Annan
morfologisk
påverkan

Ekologiskt
funktionella
kantzoner

59
vattenförekomster i
Nordanstig,
Sundsvall och Ånge
kommun

Skogsstyrelsen åtgärd 4.

7.1 Andra
morfologiska
förändringar Barriärer

Fiskväg/ utrivning
av vandringshinder

45 st. i Nordanstig,
Sundvall och Ånge
kommun

Hav- och vattenmyndigheten
åtgärd 5.
Länsstyrelsen åtgärd 1 åtgärd 2 och
5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1.

7.1.1 Andra
morfologiska
förändringar –
Vägtrummor

Omläggning/
byte av
vägtrumma

26 st. i Nordanstig
och Sundsvall
kommun

Länsstyrelsen åtgärd 3 och 12.
Trafikverket åtgärd 1a.
Generalläkaren åtgärd 3.

Förutom ovanstående åtgärder krävs åtgärdsutredning i 133 vattenförekomster. Utöver detta
behövs Åtgärdsutredning av behovet av ekologiskt funktionella kantzoner i tre vattenförekomster
i Nordanstig kommun [SE688659-157806, SE688424-158175, SE688526-157486].
Det finns 2 stycken Kraftigt Modifierade Vatten (KMV) påverkade av vattenreglering och
vattenkraftsproduktion i området. De åtgärder som är kopplade till utpekande av KMV och
bedömning av deras miljökvalitetsnorm, ekologisk potential, ingår inte i sammanställningen under
Förändrat habitat genom fysiska förändringar ovan. Dessa åtgärder kommer att tas fram i den
åtgärdsplan för vattenkraftspåverkade avrinningsområden som görs av Länsstyrelsen under de
närmaste åren och fastställas av Vattenmyndigheten under 2018. Läs mer om åtgärdsplaner i
Åtgärd 5, Länsstyrelsen i Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavets vattendistrikt.
Åtgärder för KMV inom miljöproblemen försurning, övergödning och miljögifter ingår i
sammanställningarna för respektive miljöproblem.
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Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Miljögifter i yt- och grundvatten
De flesta ytvattenförekomster i åtgärdsområdet saknar mätningar med avseende på miljögifter.
Endast tre kustvattenförekomster och en grundvattenförekomst har tillräckligt med underlag för
att bedöma kemisk status utöver den generella bedömningen av kvicksilver och polybromerade
difenyletrar (PBDE). I två kustvattenförekomster överskrids även gränsvärdet för det särskilt
förorenade ämnet arsenik i sediment. I fyra grundvattenförekomster finns det en risk för att
statusen försämras till år 2021.
Förorenade områden på land och i vatten utgör tillsammans med pågående verksamheter (IPPCindustri) en betydande påverkan på en grundvattenförekomst (Sundsvall tätort) och tre
kustvattenförekomster. I detta område har många undersökningar utförts men ytterligare
källfördelning och åtgärdsutredning krävs för att rätt åtgärder ska kunna planeras.
I Sverige överstiger kvicksilver och PBDE gränsvärdet i praktiskt taget alla ytvattenförekomster;
sjöar, vattendrag och kustvatten. Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna är för höga
i vatten är långvarigt internationella luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att minska utsläppen
av kvicksilver förväntas inga förändringar i nivåer inom en snar framtid. Det beror på att
kvicksilvret lagrats i mark och läcker kontinuerligt till ytvattnet och ackumuleras i fiskar. Vid
markanvändning bör dock åtgärder som hindrar ökat kvicksilverläckage från omgivande mark
vidtas. PBDE är en industrikemikalie som främst används som flamskyddsmedel. Påverkan av
PBDE kommer i första hand från atmosfäriskt nedfall efter förbränning av varor. Användningen
av PentaBDE och oktaBDE är förbjuden inom EU sedan år 2004 men vissa PBDE-kedjor är
fortfarande tillåtna. Även om halterna minskar generellt är det svårt att veta när god kemisk
status kommer att uppnås.
I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet för kvicksilver, det vill säga den
högsta tillåtna halten kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (µg / kg). För PBDE anges
gränsvärdet i biota till 0,0085 mikrogram per kilogram (µg / kg). Det tillämpas ett generellt
undantag i form av ett sänkt kvalitetskrav för kvicksilver och PBDE.
En grundvattenförekomst (Sundsvall tätort) uppnår ej god kemisk status på grund av
föroreningar med ett stort antal ämnen, bl.a. stora oljeföroreningar. Åtgärdsförslag är här bl.a.
sanering av förorenade områden och en fördjupad kartläggning av problemen med arsenik och
kadmium. För ytterligare tre grundvattenförekomster (Marmen- Kvissleby, Matfors Rude och
Matfors Centrum) finns en risk för att statusen försämras till år 2021. För dessa tre föreslås en
fördjupad kartläggning av problemen och en anslutande åtgärdsutredning så att
miljökvalitetsnormerna ska vara möjliga att följa.
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Åtgärdsförslag
Tabell 2: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder i åtgärdsområdet. Tabellen visar
också åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag
från VISS 10 november, 2015
Påverkan
1.3
Punktkällor IPPCindustri
2.4 Diffusa
Förorenad
mark/
gammal
industrimark

1
Punktkällor,
2 Diffusa
källor,

Föreslagen fysisk
åtgärd
Utsläppsreduktion
miljögifter

Åtgärdens omfattning
Sundsvall och Timrå
kommun, åtgärdens
effektplats: Alnösundet,
Sundsvallsfjärden och
Svartviksfjärden

Efterbehandling
av miljögifter/
Fördjupad
kartläggning/
Åtgärdsutredning

Tre vattenförekomster i
Sundsvall kommun:
Draget, Sundsvallsfjärden
och Svartviksfjärden

Utreda arsenik

En grundvattenförekomst
i Sundsvall kommun
[SE692090-157723]
Sundsvall tätort

Utreda kadmium

En grundvattenförekomst
i Sundsvall kommun
[SE692090-157723]
Sundsvall tätort

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021
Kemikalieinspektionen åtgärd 3.
Naturvårdsverket åtgärd 2.
Länsstyrelsen åtgärd 1 och 10 (i
detta fall Länsstyrelsen i
Västernorrland).
Kommuner åtgärd 1 (i detta fall
Sundsvalls kommun).
Generalläkaren 1b.
Naturvårdsverket åtgärd 2.
Länsstyrelsen åtgärd 1 (i detta fall
Länsstyrelsen i Västernorrland).
Kommunerna åtgärd 1 (i detta fall
Sundsvalls kommun).

Förutom ovan åtgärder behövs
•

Åtgärdsutredning, kunskapshöjande aktivitet för att utreda problemet med miljögifter i
Tre kustvatten-förekomster i Sundsvall kommun [SE622000-172300, SE622339-172190,
SE622126-172430]. Kostnadsuppskattningar saknas för åtgärden.

•

Fördjupad kartläggning av grundvatten i tre grundvatten-förekomster i Sundsvall
kommun [SE691698-156183, SE691075-157451, SE691575-156386], se även kostnad i
tabellen nedan (totalt 60 000 kr).

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.
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Otillräckligt dricksvattenskydd
Inom åtgärdsområdet finns åtta allmänna dricksvattentäkter. Av dessa ingår idag sju i
vattenförvaltningsarbetet och har ett vattenförekomst-ID. Bara dessa berörs idag av
åtgärdsförslag.
Alla vattentäkter förutom Sulå har idag ett vattenskyddsområde. Tre av dessa har
vattenskyddsområden i enlighet med nuvarande lagstiftning, Miljöbalken (1998:808): Grönsta,
Nolby och Matfors. De övriga har ett föråldrat skydd. Ett föråldrat skydd innebär att
vattenskyddsområdet är utformat i enlighet med Vattenlagen (1983:291) eller Vattenlag
(1918:523). Dessa vattenskyddsområden behöver ses över.
Utöver det skulle ett vattenskyddsområde för Sulå behöva inrättas, men detta finns p.g.a.
bristfällig information inte med i nuvarande åtgärdsförslag i VISS.
Kunskap om de större enskilda vattentäkterna är bristfällig för åtgärdsområdet och har därför
exkluderats från sammanställningen.

Åtgärdsförslag och kostnader
Tabell 3: Sammanställning av åtgärdsförslag och kostnader i åtgärdsområdet. Sammanställningen
baseras på uttag från VISS 13 november, 2015
Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens omfattning

Vattenskyddsområde 3 vattenförekomster
– översyn/revidering SE692543-153287,
SE692313-153645,
SE691698-156183

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021
Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 6a.
Länsstyrelsen åtgärd 4a.
Kommunerna åtgärd 5a och 5b.
Generalläkaren åtgärd 2.
Boverket åtgärd 1c.

Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.
Tabell 4: Sammanställning av vattentäkter inom Nedre Ljungans åtgärdsområde.
Kommun

Vattenverk

Anläggning

Dricksvattenskydd

VSO
beslut
(år)

Vattenförekomst ID

Ånge

Munkbysjön

Allmän

Vattenskyddsområde 1992 VL

Ånge

Hjältan

Allmän

Vattenskyddsområde 1971 VL
behöver revideras

SE692543-153287

Sundsvall

Grönsta

Allmän

Vattenskyddsområde 2010 MB

SE691075-157451

Sundsvall

Nolby

Allmän

Vattenskyddsområde 2009 MB

SE691075-157451

Sundsvall

Matfors

Allmän

Vattenskyddsområde 2007 MB

SE691698-156183
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Sundsvall

Ede

Allmän

Vattenskyddsområde 1976 VL
behöver revideras

SE692313-153645

Sundsvall

Nedansjö

Allmän

Vattenskyddsområde 1970 VL
behöver revideras

SE691698-156183

Sundsvall

Sulå

Allmän

-

SE693782-155819

Försurning
Åtgärdsområdet är drabbat av försurning och i dagsläget är 66 vattenförekomster klassade som
försurade. De påverkanskällor som bedömts vara betydande är atmosfärisk deposition och diffus
påverkan från skogsbruk. För att pH inte ska understiga de kritiska nivåerna i de
försurningspåverkade vattenförekomsterna behöver kalkningsåtgärder genomföras årligen. Inom
åtgärdsområdet bedrivs kalkning med ca 109 ton årligen i sex vattenförekomster, se tabell nedan.
Andra potentiella åtgärder är askåterföring till skogsmark och ökad rådgivning till skogsägare för
att minska skogsbrukets försurande effekt.

Åtgärdsförslag
Tabell 5: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder i åtgärdsområdet. Tabellen visar
också åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag
från VISS 13 november, 2015
Föreslagen
Åtgärdens
Påverkan
Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 2016-2021
fysisk åtgärd
omfattning
2.6.3 Atmosfärisk
deposition

2.6.1 Diffusa
källor – skogsbruk

Kalkning

Ca 6 vattenförekomster.
Ca 109 ton kalk

Naturvårdsverket åtgärd 4 och åtgärd 5
Skogsstyrelsen åtgärd 2 och 4.
Länsstyrelsen åtgärd 1 och åtgärd 11 (i detta
fall Länsstyrelsen i Västernorrland)
Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 3.

Information
och rådgivning

Skogsstyrelsen åtgärd 2 och 4.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Övergödning och syrefattiga förhållanden
För att bedöma om en vattenförekomst är övergödd behövs vattenkemiska och biologiska data
vilka saknas för flertalet vatten inom åtgärdsområdet. I brist på underlag har därför bedömningen
baserats på SMHIs modelleringsverktyg S-HYPE (referens-ID i VISS 51734) samt tillgängligt
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underlag. Resultaten från tillgängligt underlag och S-HYPE har pekat ut 16 ytvattenförekomster
som potentiellt påverkade av övergödning. Av dessa är fyra sjöar, åtta vattendrag och fyra
kustvattenförekomster. Eftersom bedömningarna är baserade på modelleringar och begränsade
underlag blir tillförlitligheten låg. För att göra en säkrare bedömning av tillståndet och eventuell
övergödningsproblematik behöver det ske en kvantifiering och verifiering av nuvarande
bedömning. För detta krävs ytterligare undersökningar av biologiska- och fysikalisk-kemiska
kvalitetsfaktorer.
De påverkanskällor som har bedömts ha betydande påverkan inom åtgärdsområdet är urban
markanvändning, atmosfärisk deposition, jordbruk, skogsbruk, punktkällor och avloppsutsläpp.
Bedömning av de betydande påverkanskällorna för näringsämnen till vattenförekomsterna
baserats på underlag från SMHI:s vattenwebb och SMHI:s Kustzonmodell.
Åtgärdsförslagen i tabellen nedan har tagits fram av utifrån en modellering, vilket innebär
osäkerhet både vad det gäller typa av åtgärd och kvantifiering av åtgärden. Åtgärderna ska därför
enbart ses som förslag på möjliga åtgärder. Den åtgärd som bör prioriteras i första hand är
undersökande övervakning för att ta reda på om de utpekade vattenförekomsterna verkligen är
övergödda och därmed behöver åtgärdas. Nästa steg blir åtgärdsutredning för att kvantifiera
åtgärderna och ta reda på vilka åtgärder som är mest kostnadseffektiva för att följa
miljökvalitetsnormen.

Åtgärdsförslag
Tabell 6: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder i åtgärdsområdet. Tabellen visar
också åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag
från VISS 10 november, 2015
Påverkan

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021

1.5 Punktkällor –
andra relevanta
punktkällor

Reducering av
näringsämnen från
punktkällor Nedre
Ljungan ÅO

Sundsvall och Timrå
kommun, åtgärdens
effektplats: Draget,
Sundsvallsfjärden,
Svartviksfjärden och
Sundsvallsbukten

Länsstyrelsen 1 (i detta fall
länsstyrelsen i Västernorrland)

2.1 Diffusa källor
– urban markanvändning

Översyn av
dagvattenhanterin
g inom
tillrinningsområde
t

Sundsvall kommun,
åtgärdens effektplats:
Sundsvallsfjärden

Naturvårdsverket 7
Kommunerna åtgärd 10 (i detta
fall Sundsvalls kommun)
Generalläkaren 1.
Trafikverket åtgärd 1c.

2.2 Diffusa källor Jordbruk

Våtmark för
näringsretention

En vattenförekomst i
Sundsvall kommun
[SE690601-157942]

Jordbruksverket åtgärd 1,
åtgärd 4a-g. och åtgärd 6.

Våtmark fosfordamm

Fem vattenförekomster
i Sundsvall kommun
[SE690530-157872,
SE690601-157942,
SE692028-157030,
SE692399-157450,
SE693173-156812]

Länsstyrelsen åtgärd 5c och
åtgärd 6-7 ( i detta fall
Länsstyrelsen Västernorrland)
Kommunerna åtgärd 2a (i detta
fall Sundsvalls kommun)
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2.5 Diffusa källor
– Enskilda avlopp

Skyddszoner i
jordbruksmark gräsbevuxna,
oskördade,
avstånd 0-2 meter

Tre vattenförekomster i
Sundsvall kommun
[SE692028-157030,
SE692399-157450,
SE693180-156977]

Anpassade
skyddszoner på
åkermark

Tio vattenförekomster i
Sundsvall kommun
[SE690530-157872,
SE690601-157942,
SE690714-158082,
SE691316-157204,
SE692028-157030,
SE692399-157450,
SE692727-156828,
SE692791-157017,
SE693173-156812,
SE693180-156977]

Tvåstegsdiken

Två vattenförekomster i
Sundsvall kommun
[SE690530-157872,
SE690601-157942]

Kalkfilterdiken

En vattenförekomst i
Sundsvall kommun
[SE690601-157942]

Minskat
fosforläckage vid
spridning av
stallgödsel

En vattenförekomst i
Sundsvall kommun
[SE690601-157942]

Strukturkalkning

Två vattenförekomster i
Sundsvall kommun
[SE690530-157872,
SE690601-157942]

Permanent EA
åtgärdat från IG
till N

13 vattenförekomster i
Sundsvall kommun
[SE690530-157872,
SE690601-157942,
SE691158-157301,
SE691229-157281,
SE691316-157204,
SE691361-156606,
SE691424-156628,
SE692028-157030,
SE692399-157450,
SE692727-156828,
SE692791-157017,
SE693173-156812,
SE693180-156977]

Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 1a och 1b.
Länsstyrelsen åtgärd 8 (i detta
fall Länsstyrelsen
Västernorrland)
Kommunerna åtgärd 4a. (i
detta fall Kramfors kommun
och Örnsköldsviks kommun)
Generalläkaren åtgärd 4b.

Permanent EA
Två vattenförekomster i
åtgärdat från N till Sundsvall kommun
H
[SE690530-157872,
SE690601-157942]
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Förutom åtgärderna ovan behövs vidare åtgärdsutredning, utredning av övergödningsproblem
samt källfördelningsanalys, Undersökande övervakning, kvantifiera och verifiera
övergödningsproblem, Utbildning, utbildningsinsatser för att motverka övergödning och i 18
vattenförekomster i Sundsvall och Timrå kommun.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Genomförda och planerade åtgärder
Under perioden 2010-2015 har miljöersättning för extensiv vallodling utgått till cirka 6230 hektar
och miljöersättning för miljöskyddsåtgärder inom jordbruk till cirka 93 hektar inom
åtgärdsområdet.

Främmande arter
Det saknas data för att bedöma främmande arter och därför har ingen påverkansanalys
genomförts. Den information som finns presenteras nedan. I samtliga fall är informationen
otillräcklig och de åtgärder som är aktuella är åtgärdsutredning och i vissa fall reducering av
invasiva främmande arter.
•

•
•
•

Vandrarmussla har påträffats i fem vattenförekomster. Arten ligger strax under värdet för
betydande påverkan och det finns därmed en risk för att arten kan ha en påverkan på
status gällande främmande arter. Detta särskilt då arten lokalt bildar massbestånd som
konkurrerar ut inhemska arter samt kan ha en negativ påverkan på bad och andra
rekreationsaktiviteter.
Vattenpest har påträffats i en av kustvattenförekomsterna. Vattenpest kan lokalt ha en
betydande påverkan då resultatet från påverkansanalysen ligger nära gränsen för
betydande påverkan. Utbredningen behöver undersökas innan åtgärder sätts in.
Havstulpan har påträffats i fyra vattenförekomster. Det är en främmande art som
sannolikt inte innebär någon risk för betydande påverkan på ekologisk status i
vattenförekomsten.
Havsborstmasken Marenzelleria finns i tre förekomster. Det är en främmande art som inte
anses innebära någon risk för betydande påverkan på ekologisk status i
vattenförekomsten.

Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Följande tabell anger för varje EU-direktiv vilka skyddade områden som förekommer i
åtgärdsområdet, samt hur många eller vilka vattenförekomster som berörs.
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Tabell 7: Sammanställning av skyddade områden inom åtgärdsområdet. Uttag från VISS 2015-1113.

EU-direktiv

Utbredning

Avloppsvattendirektivet (direktiv
91/271/EEG)

Avloppskänsliga vatten, inland, fosfor/SELK001, hela
åtgärdsområdet, 215 ytvattenförekomster och avloppskänsliga
vatten, nordlig kust, fosfor/SECA001, 9 kustvattenförekomster

Nitratdirektivet (direktiv
91/676/EEG)

Inga vattenförekomster

Natura 2000 Art- och
habitatdirektivet (direktiv
92/43/EEG)

Del av Bremön SE0710166 (1 vattenförekomst)
Övre Sulån SE0710131 (2 vattenförekomster)

Natura 2000 Fågeldirektivet
(direktiv 79/409/EEG)

Del av Bremön SE0710166

Direktiv 98/83/EG av den 3
november 1998 om kvaliteten på
dricksvatten

Hjältan-Gösunda SEA7SE692543-153287 (1 vattenförekomst)
Marmen-Kvissleby SEA7SE691075-157451 (1 vattenförekomst)
Matfors Rude SEA7SE691698-156183 (1 vattenförekomst)
Ede, Stöde SEA7SE692313-153645 (1 vattenförekomst)

Badvattendirektivet (direktiv
206/7/EG)

Bergafjärden, Njurun SE0712281000003475 (1 vattenförekomst)
Tranviken Alnö SE0712281000003474 (1 vattenförekomst)
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Bilaga 5:21 Fö rvaltningsplan fö r
Bottenhavets vattendistrikt 2016-2021
Inledning

I Bottenhavets vattendistrikt finns 49 stycken åtgärdsområden som indelats efter vattnets väg i
landskapet. Åtgärdsområdena kan därför innefatta flera kommuner och flera län. Eftersom
Bottenhavets vattendistrikt också har vatten som rinner till och från Norge beskrivs dessa i en
särskild sammanställning, nummer 50. Mer om gränsvatten finns också i Vapstaälven (nummer
1). Åtgärdsområdessammanställningar kan läsas både var för sig (enskilda pdf) eller tillsammans
(samtliga områden i en pdf).
Sammanställningarna innehåller beskrivningar över betydande påverkan och förslag på åtgärder
vilka kan vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska följas i ett åtgärdsområde.
Sammanställningarna ska betecknas som underlag till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets
vattendistrikt och kan med fördel användas som underlag i diskussioner om lokalt åtgärdsarbete.
Sammanställningarna har ungefär samma struktur men innehållet varierar beroende på
problemställningar i varje område. Vidare uppdateras åtgärdsområdessammanställningarna
årligen om ny data eller ny kunskap påverkar innehållet. Sådan versionshantering framgår i
inledningen till varje dokument.
I varje åtgärdsområdessammanställning finns olika beskrivningar om aktuella miljöproblem med
tillhörande tabeller som kopplar ihop miljösituationen i ett åtgärdsområde med åtgärdsbehovet. I
tabellerna med åtgärdsförslag finns kopplingar mellan påverkan och fysisk åtgärd till de åtgärder
som riktar sig till myndigheter och kommuner i Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets
vattendistrikt. Tanken med tabellerna är att visa vilka faktiska fysiska åtgärder i naturmiljön som
hör ihop med åtgärder enligt åtgärdsprogrammet. Som redovisat i tabellerna är ofta flera aktörer
involverade i genomförande av en åtgärd vilket kräver samverkan och samarbete över
administrativa och/eller juridiska gränser. Åtgärdernas genomförande följs upp genom en årlig
återrapportering som adresserar kommuner och de myndigheterna med utpekat åtgärdansvar
enligt Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavet.
Urvalet av de fysiska åtgärderna har i huvudsak skett utifrån kostnadseffektivitet och utifrån
åtgärdsförslagen i VISS där information om Sveriges vatten finns. Åtgärdernas effekter och
kostnader kan avvika lokalt och det kan också finnas andra åtgärder som är mer kostnadseffektiva
eller mer lämpliga för vissa vattenförekomster. I flera fall anges därför vidare åtgärdsutredning
som lämplig första åtgärd innan fysiska åtgärder vidtas. De fysiska åtgärderna är inte bindande
för myndigheter och kommuner men de ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs och ska inom
sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs. Ansvariga åtgärdsmyndigheter kan således
ersätta de föreslagna fysiska åtgärderna med andra åtgärder om de finner dessa mer lämpliga. De
åtgärdskostnader som visas i tabellerna är totalkostnader. Total åtgärdskostnad är en summering
av alla kostnader, både investeringskostnad, utredningskostnad och löpande kostnader/intäkter.
Kostnaderna är summerade för hela den angivna livslängden och storleken på åtgärden och de är
generellt genomsnittliga kostnader för en typ av åtgärd. Kostnaderna för den faktiska åtgärden
kan således både vara högre eller lägre än schablonvärdet i det enskilda fallet.
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Mer information
Varje åtgärdsområdessammanställning innehåller en karta där områdets geografiska placering
pekas ut. För en övergripande kartbild över samtliga åtgärdsområden samt tabeller som visar
vilka kommuner som omfattas av vilka åtgärdsområden, besök vår webbsida
www.vattenmyndigheterna.se. Under publikationer finns alla beslutsdokument inklusive bilagor.
Eftersom åtgärdsområdessammanställningarna är en kort beskrivning av områdets miljöproblem
vid skrivande stund, vill vi hänvisa till VISS, www.viss.lansstyrelsen.se, för detaljerad och senaste
information om enskilda bedömningar. I VISS finns också tillförlitlighetsklassning och
motiveringstexter till de olika bedömningarna samt senaste information om till exempel
genomförda eller planerade åtgärder. Om en föreslagen åtgärd exempelvis redan är genomförd,
eller av annan anledning olämplig, så finns det också möjlighet att meddela länsstyrelsen detta via
VISS. I VISS finns också flera instruerande manualer som ska hjälpa dig att hitta ditt vatten, eller
ditt åtgärdsområde.
Direktlänk till vägledningarna: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/lar-dig-anvandaviss/information%20och%20manualer/Pages/default.aspx
Versionshantering
Bilaga 5:21 till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets vattendistrikt, version 1.
Aktuell version daterad den 22 mars 2017.

Sammanställning av förslag till åtgärder för Mellan
Ljungans åtgärdsområde
Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för Mellan Ljungans åtgärdsområde som
berör i första hand Ånge kommun men även Ljusdal, Härjedalen, Berg och Bräcke kommun.
Åtgärdsområdet ligger huvudsakligen i Västernorrlands län, men även Jämtlands län och
Gävleborgs län berörs. Åtgärdsområdet består av Ljungan med biflöden (exklusive Gimån) mellan
Torpshammar och Bursnäs kraftverk, Överturingen, samt grundvattenförekomsterna inom detta
område.
I åtgärdsområdet finns 100 sjöar och 150 vattendrag som är vattenförekomster. Av dessa har cirka
52 procent hög eller god ekologisk status medan resterande har måttlig till otillfredsställande
status eller potential. Tjugotvå förekomster är utpekade som Kraftigt Modifierade Vatten. Ingen
förekomst uppnår god kemisk status p.g.a. för höga värden för kvicksilver och pentabromerade
difenyletrar (PBDE), vilket gäller för alla ytvatten i Sverige. Det finns ett vattendrag (Alby
tätort) och två grundvattenförekomster som inte uppnår god kemisk status även exklusive
kvicksilver och PBDE. I åtgärdsområdet finns 26 grundvattenförekomster som samtliga har god
status med avseende på tillgång. Två grundvattenförekomster har otillfredsställande kemisk
status (Alby, Östavall), alla övriga har god kemisk status.
De största miljöproblemen i åtgärdsområdet är miljögifter, fysisk påverkan, och försurning.
Utifrån tillgängliga dataunderlag beskrivs aktuella miljöproblem med betydande påverkan och
med åtgärdsförslag. Om miljösituationen ändras eller om kompletterande undersökningar
genomförs och ny data blir tillgänglig, kan åtgärdsbehovet förändras. De åtgärder som föreslås
bedöms vara nödvändiga att genomföra för att miljökvalitetsnormerna skall kunna följas. I flera
fall behöver åtgärden föregås av en fördjupad åtgärdsutredning.
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De åtgärdskostnader som redovisas per åtgärdsförslag bör ställas i relation till vilka ekologiska
vinster (t.ex. värdet av förbättring eller återskapande av ekosystemtjänster) som åtgärderna kan
ge. Sådana beräkningsmetoder saknas på objektsnivå och för att ändå uppskatta det totala
värdet av ekossystemtjänster i åtgärdsområdet, presenteras beräkningar enligt schabloner från
TEEB. TEEB är en förkortning av The Economics of Ecosystems and Biodiversity som är ett globalt
initiativ som syftar till att öka kunskapen om naturens värde. Läs mer om TEEB här:
(http://www.teebweb.org/) och rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)
for Water and Wetlands (februari 2013). Observera att beräkningarna avser ytvatten och att
grundvatten är exkluderat samt att beräkningen avser hela åtgärdsområdet. I TEEBs studier
anges värdet för ekosystemsfunktionerna i sjöar och vattendrag ligga på cirka 1800–13500 dollar
per hektar och år. Översatt till Mellan Ljungans åtgärdsområde med en sammanlagd
vattenförekomstyta (endast sjöar och vattendrag) på cirka 18 200 hektar och ett antaget värde på
10 000 kr per år och hektar blir ekosystemvärdet av ytvattnet inom åtgärdsområdet cirka 182
miljoner kronor per år.
För övrig information per vattenförekomst i åtgärdsområdet hänvisas till VISS,
www.viss.lansstyrelsen.se (Mellan Ljungan).
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Bild 1: Kartan visar Mellan Ljungans markanvändning samt geografisk placering i Bottenhavets vattendistrikt.
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Förändrade habitat genom fysiska förändringar
Inom åtgärdsområdet finns problem med förändrade habitat genom fysiska förändringar. De
betydande påverkanskällorna inom åtgärdsområdet utgörs av vandringshinder så som kraftverk
och regleringsdammar samt övriga dammar som inte används för att utvinna vattenkraft. Även
vägtrummor som också utgör vandringshinder samt vattendrag som är påverkade av
flottledsrensning och otillfredsställande kantzoner som konsekvens av skogsbruk har en betydande
påverkan.
Eftersom åtgärderna i tabellen nedan till stora delar baserade på modelleringar och begränsade
underlag innebär detta osäkerhet både vad det gäller typ av åtgärd och kvantifiering av åtgärden.
Åtgärderna ska därför enbart ses som förslag på möjliga åtgärder. Den åtgärd som bör prioriteras i
första hand är undersökande övervakning för att ta reda på vilka vattenförekomster inom
åtgärdsområdet som är påverkade och därmed behöver åtgärdas. Nästa steg blir åtgärdsutredning
för att kvantifiera åtgärderna och ta reda på vilka åtgärder som är mest kostnadseffektiva för att
uppnå miljökvalitetsnormen.

Åtgärdsförslag
Tabell 1: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder i åtgärdsområdet. Tabellen visar
också åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Baseras på uttag från VISS 2015-1112.
Påverkan

Föreslagen
fysisk åtgärd

4. Flödesreglering
och morfologiska
förändringar

Tio vattenförekomster i Berg,
Bräcke,
Härjedalen och
Ånge kommun
[SE690269146710,
Restaurering av SE689104-146748,
Hav- och vattenmyndigheten åtgärd 5.
rensade eller
SE689655-146645,
rätade
SE690339-146857,
vattendrag
SE694792-148514,
SE690275-146662,
SE692086-144943,
SE690702-146211,
SE692223-144691,
SE694088-146458]

4. Flödesreglering
och morfologiska
förändringar

Fiskväg eller
utrivning av
vandringshinde
r

Åtgärdens
omfattning

25 st. i tolv
vattenförekomster
i Berg, Bräcke,
Härjedalen och
Ånge kommun
[SE689031146739, SE692223-

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 20162021

Hav- och vattenmyndigheten åtgärd 4.
Länsstyrelsen åtgärd 1, åtgärd 2 och
åtgärd 5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1.
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144650, SE692086144943, SE695208149002, SE689599146684, SE691712148473, SE691272145610, SE693396150873, SE694426149320, SE693004148834, SE691373152282, SE694848149755]

4.2.1 Flöde och
morfologi Verksdamm,
vattenkraft i drift

4.2.1 Flöde och
morfologi Verksdamm,
vattenkraft i drift

4.2.1 Flöde och
morfologi Verksdamm,
vattenkraft i drift

5. Fysiska
förändringar av
sjöar och
vattendrag

Fiskväg

Fyra st. i fyra
vattenförekomster
i Ånge kommun
[SE694047151461, SE693055152381, SE693171152288, SE693586152030]

Teknisk fiskväg
för
nedströmspassa
ge

Fyra
vattenförekomster
i Ånge kommun
[SE694047151461,
SE693171-152288,
SE693586-152030,
SE693055-152381]

Minimitappnin
g/vatten i
fiskväg vid
vattenkraftverk

Fyra
vattenförekomster
i Ånge kommun
[SE694047151461,
SE693171-152288,
SE693586-152030,
SE693055-152381]

Ekologiskt
funktionella
kantzoner

18
vattenförekomster
i Ljusdal och Ånge
kommun
[SE690928149458,
SE691487-148971,
SE692307-145810,
SE692404-148265,
SE692742-152612,
SE692887-148299,
SE692982-152160,
SE692988-152597,
SE692997-152485,

Hav- och vattenmyndigheten åtgärd 4
.
Länsstyrelsen åtgärd 1 och 2 och
åtgärd 5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1.

Skogsstyrelsen åtgärd 4.
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SE693055-152381,
SE693058-151383,
SE693171-152288,
SE693196-148376,
SE693228-148325,
SE693396-150873,
SE693438-150712,
SE693688-149788,
SE694385-148516]
5.1.1 Fysiska
förändringar av
vattendrag Rensning av
vattendrag för
flottning

7.1 Andra
morfologiska
förändringar Barriärer

Flottledsåterställning

Omläggning/by
te av
vägtrumma

67
vattenförekomster
i Ljusdal och Ånge
kommun
28 st. i Berg,
Bräcke,
Härjedalen och
Ånge kommun
[SE689989146645,
SE694082-146542,
SE690761-145990,
SE690436-147066,
SE689681-147283,
SE689403-146834,
SE689104-146748,
SE688949-146746,
SE694792-148514,
SE694915-148431,
SE695189-148043,
SE689599-146684,
SE692223-144650,
SE695305-148880,
SE692086-144943,
SE688782-146843,
SE689147-147115,
SE693525-146209,
SE690892-146630,
SE690892-146630]

Hav- och vattenmyndigheten åtgärd 5.

Länsstyrelsen åtgärd 3 och 12.
Trafikverket åtgärd 1a .
Generalläkaren åtgärd 3.

Förutom ovan finns behov av att åtgärdsutredningar genomförs i 126 vattenförekomster inom
åtgärdsområdet för att undersöka problemen med vattenuttag, flödesreglering och morfologiska
förändringar, fysiska förändringar av sjöar och vattendrag, fysiska förändringar av kust- och
övergångsvatten och andra morfologiska förändringar – barriärer närmare. Vattenförekomsterna
med behov av åtgärdsutredningar är belägna i Ånge kommun, Ljusdal kommun, Härjedalens
kommun, Bräcke kommun och Bergs kommun. Utöver detta behöver åtgärdsutredning för
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morfologiska miljöproblem vid torvbrytning genomföras i två vattenförekomster i Härjedalens
kommun [SE689539-147443, SE690178-147220] samt för vatten i behov av ekologiskt funktionella
kantzoner i två vattenförekomster i Ljusdal och Ånge kommun [SE690928-149458,SE691487148971]. Åtgärdsutredning behöver även genomföras för flottledsåterställning i tre
vattenförekomster i Ljusdal kommun [SE690928-149458, SE691262149257, SE691204-149503]
Det finns 22 stycken Kraftigt Modifierade Vatten (KMV) påverkade av vattenreglering och
vattenkraftsproduktion i området. De åtgärder som är kopplade till utpekande av KMV och
bedömning av deras miljökvalitetsnorm, ekologisk potential, ingår inte i sammanställningen under
Förändrat habitat genom fysiska förändringar ovan. Dessa åtgärder kommer att tas fram i den
åtgärdsplan för vattenkraftspåverkade avrinningsområden som görs av Länsstyrelsen under de
närmaste åren och fastställas av Vattenmyndigheten under 2018. Läs mer om åtgärdsplaner i
Åtgärd 5, Länsstyrelsen i Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavets vattendistrikt.
Åtgärder för KMV inom miljöproblemen försurning, övergödning och miljögifter ingår i
sammanställningarna för respektive miljöproblem.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Miljögifter i yt- och grundvatten
De flesta ytvattenförekomster i åtgärdsområdet saknar mätningar med avseende på miljögifter.
Alla ytvattenförekomster i åtgärdsområdet bedöms utifrån nationella ställningstaganden ha
problem med kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE), vilket gör att de inte uppnår
god kemisk status. Följande vattenförekomster har tillräckligt med underlag för att bedöma
kemisk status utöver den generella bedömningen av kvicksilver och polybromerade difenyletrar
(PBDE).
•

•

•

Grundvattenförekomsten Östavall har halter av koppar och arsenik över gränsvärdena.
Pågående verksamheter samt förorenade områden kan ha en betydande påverkan på
vattenförekomsten. En fördjupad kartläggning för arsenik och en åtgärdsutredning för
reducering av koppar föreslås här. Det behövs även en sanering av förorenade områden i
Östavall.
Grundvattenförekomsten Alby (SE693144-148304) har halter av arsenik och krom som
överskrider gränsvärdena. Betydande påverkan kan antas från pågående verksamhet samt
förorenande områden. Här föreslås en åtgärdsutredning som belyser hur man kan reducera
utsläpp till grundvattenförekomsten och sedan en åtgärd där man aktiv reducerar
utsläppen från pågående verksamhet. Det behövs även en sanering av förorenade områden
i Alby.
För grundvattenförekomsten Ljungaverk (SE692933-555257) finns en risk för att statusen
försämras till år 2021. Det föreslås en fördjupad kartläggning av problemen och en
anslutande åtgärdsutredning.
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•

I vattendragsförekomsten Alby tätort (Ljungan) i samma område överskrider halterna av
bly, kvicksilver och krom gränsvärden för sediment.

I Sverige överstiger kvicksilver och PBDE gränsvärdet i praktiskt taget alla ytvattenförekomster;
sjöar, vattendrag och kustvatten. Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna är för höga
i vatten är långvarigt internationella luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att minska utsläppen
av kvicksilver förväntas inga förändringar i nivåer inom en snar framtid. Det beror på att
kvicksilvret lagrats i mark och läcker kontinuerligt till ytvattnet och ackumuleras i fiskar. Vid
markanvändning bör dock åtgärder som hindrar ökat kvicksilverläckage från omgivande mark
vidtas. PBDE är en industrikemikalie som främst används som flamskyddsmedel. Påverkan av
PBDE kommer i första hand från atmosfäriskt nedfall efter förbränning av varor. Användningen
av PentaBDE och oktaBDE är förbjuden inom EU sedan år 2004 men vissa PBDE-kedjor är
fortfarande tillåtna. Även om halterna minskar generellt är det svårt att veta när god kemisk
status kommer att uppnås.
I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet för kvicksilver, det vill säga den
högsta tillåtna halten kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (µg / kg). För PBDE anges
gränsvärdet i biota till 0,0085 mikrogram per kilogram (µg / kg). Det tillämpas ett generellt
undantag i form av ett sänkt kvalitetskrav för kvicksilver och PBDE.

Åtgärdsförslag
Tabell 2: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder i åtgärdsområdet. Tabellen visar
också åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Baseras på uttag från VISS 2015-1112.
Påverkan

1 Punktkällor, 2
Diffusa källor,

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens omfattning

Åtgärdsutredning
grundvatten

En
grundvattenförekomst
i Ånge kommun
[SE692933-555257]
Ljungaverk

Fördjupad
kartläggning
grundvatten

Utreda arsenik
och koppar

Åtgärdsutredning
utsläppsreduktion

2.1 Förorening av
miljögifter

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021

En
grundvattenförekomst
i Ånge kommun
Vidare utredning är nödvändig
[SE692933-555257]
för att identifiera påverkan och
Ljungaverk
åtgärdsbehov för utpekade
vattenförekomster och därför
En
grundvattenförekomst presenteras inga åtgärder enligt
Förvaltningsplan 2016-2021.
i Ånge kommun
[SE692203-524970]
Östavall
En
grundvattenförekomst
i Ånge kommun
[SE693144-148304]
Alby

En vattenförekomst i
Utsläppsreduktion
Ånge kommun
miljögifter
[SE693196-148376]

Naturvårdsverket åtgärd 2.
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Alby tätort

1 Punktkällor
1.1 Punktkällor Förorenade områden
1.5 Punktkällor Utsläpp till mark
1.6 Punktkällor Andra signifikanta
punktkällor
1.7 Annan miljöfarlig
verksamhet
2 Diffusa källor

En
grundvattenförekomst
Utsläppsreduktion i Ånge kommun
Alby
[SE693144-148304]
Alby

2.6.2 Diffusa källor Materialtäkt

Två
Utsläppsreduktion vattenförekomster i
av miljögifter från Härjedalens kommun
[SE689539-147443,
torvtäkt
SE690178-147220]

Påverkan
Sanering av
ytvatten/grundvatten
förorenade
områden i Alby
1. Punktkällor
tätort
2. Diffusa källor
2.4 Diffusa Förorenad
Sanering av
mark/gammal
förorenade
industrimark
områden i
Östavall tätort
Påverkan
ytvatten/grundvatten
1. Punktkällor
2. Diffusa källor

2.6.2 Diffusa källor Materialtäkt

Länsstyrelsen åtgärd 1.
Kommuner åtgärd 1.
Generalläkaren 1.

En
grundvattenförekomst
[SE693144-148304]
och en
vattenförekomst
[SE693196-148376] i
Ånge kommun

Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 2.
Naturvårdsverket åtgärd 2 och
åtgärd 3. Länsstyrelsen åtgärd
1 och åtgärd 10. Kommuner
En
grundvattenförekomst åtgärd 1.
Generalläkaren 1a.
[SE692203-524970]
och en
vattenförekomst
[SE692404-148265] i
Ånge kommun

Åtgärdsutredning,
kunskapshöjande
aktivitet för att
utreda problemet
med miljögifter

Två vfk i Ånge
kommun [SE693196148376, SE692404148265]

Åtgärdsutredning,
bästa sätt att
reducera utsläpp
av miljögifter från
torvtäkt.

Två
vattenförekomster i
Härjedalens kommun
[SE689539-147443,
SE690178-147220]

Vidare utredning är nödvändig
för att identifiera påverkan och
åtgärdsbehov för utpekade
vattenförekomster och därför
presenteras inga åtgärder enligt
Förvaltningsplan 2016-2021.
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Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Otillräckligt dricksvattenskydd
Inom åtgärdsområdet finns sju allmänna dricksvattentäkter som är i drift. Av dessa ingår idag
fem i vattenförvaltningsarbetet och har ett vattenförekomst-ID. Bara dessa berörs idag av
åtgärdsförslag. Utöver det finns två nedlagda täcker som har ett vattenförekomst-ID och som har
vattenskyddsområden. För dessa föreslås inga åtgärder.
För fyra dricksvattentäkter behöver dricksvattenskyddet ses över eftersom skyddet är föråldrat.
För vattentäkten Mellansjö behöver ett skyddsområde inrättas. Kunskap om de större enskilda
vattentäkterna är bristfällig för åtgärdsområdet och har därför exkluderats från
sammanställningen.

Åtgärdsförslag och kostnader
Tabell 3: Sammanställning av åtgärder och kostnader. Tabellen visar också åtgärdernas koppling
till Åtgärdsprogram 2016-2021. Baseras på uttag från VISS 2015-11-13 .
Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens
omfattning

1 vattenförekomst
Vattenskyddsområde
SE690793-149572
- inrätta
Mellansjö, Ljusdal
4 områden i tre
vattenförekomster
SE692203-524970,
Vattenskyddsområde SE693352-150910,
- översyn/revidering
SE693352-150910,
SE693852-148582
alla Ånge kommun

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 20162021

Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 6a.
Länsstyrelsen åtgärd 4a.
Kommunerna åtgärd 5a och 5b.
Generalläkaren åtgärd 2.
Boverket åtgärd 1c.

Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.
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Tabell 4: Sammanställning av vattentäkter inom Mellan Ljungans åtgärdsområde. I
åtgärdsområdet finns det bara allmänna vattentäkter.
Kommun

Vattenverk

Anläggning Dricksvattenskydd

Ånge

Östby

Allmän

VSO
beslut
(år)
Vattenskyddsområde 1988 VL

Ånge

Östavall

Allmän

Vattenskyddsområde 1967 VL

Ånge

Johannisberg

Allmän

Vattenskyddsområde

Ånge

Kölsillre

Allmän

Vattenskyddsområde 1970 VL

Ånge

Torpshammar
(nedlagt)

Allmän

Vattenskyddsområde 1971 VL

SE692313-153645

Ånge

Erikslund
(nedlagt)

Allmän

Vattenskyddsområde 1988 VL

SE693482-150429

Ånge

Södra sillre

Allmän

Vattenskyddsområde 1971 VL

SE693352-150910

Ånge

Moradal

Allmän

Vattenskyddsområde 1988 VL

SE693852-148582

Ljusdal

Mellansjö

Allmän

-

SE690793-149572

1963 VL

Vattenförekomst ID

SE692203-524970
SE693352-150910

Försurning
Inom åtgärdsområdet bedöms 6 vattenförekomster vara påverkade av miljöproblemet försurning.
Betydande påverkanskällor bedömts vara betydande är atmosfärisk deposition och diffus
påverkan från skogsbruk. För att pH inte ska understiga de kritiska nivåerna i de
försurningspåverkade vattenförekomsterna behöver kalkningsåtgärder genomföras årligen. Inom
åtgärdsområdet föreslås kalkning med ca 93 ton årligen. Andra potentiella åtgärder är
askåterföring till skogsmark och ökad rådgivning till skogsägare för att minska skogsbrukets
försurande effekt. För de föreslagna vattenförekomsterna krävs utredning av lämplig metod för
att åtgärda försurningspåverkan.

Åtgärdsförslag
Tabell 5: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder i åtgärdsområdet. Tabellen visar
också åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Baseras på uttag från VISS 2015-11-13
Påverkan
2.6.3
Atmosfärisk
deposition
2.6.1 Diffusa
källor –
skogsbruk

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 2016-2021
Naturvårdsverket åtgärd 4 och åtgärd 5

Kalkning

Ca 6 vattenförekomster.
Ca 93 ton kalk

Skogsstyrelsen åtgärd 2 och 4.
Länsstyrelsen åtgärd 1 och åtgärd 11 (i
detta fall Länsstyrelsen Jämtland)
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Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 3.

2.6.3
Atmosfärisk
deposition
2.6.1 Diffusa
källor –
skogsbruk

Ca 6
vattenförekomster
i Bräcke kommun
och Härjedalens
kommun
Anstångbäcken Åtgärdsutredning SE694082-146542
för att identifiera Kvarnån –
lämpligast åtgärd
SE694088-146458
för att förbättra
Östertjärnen –
miljöproblemet
SE688932-146752
försurning.
Känneån –
SE689104-146748
Gårdstjärnen SE689031-146739
Känneån –
SE688949-146746

Vidare utredning är nödvändig för att
identifiera påverkan och åtgärdsbehov för
utpekade vattenförekomster och därför
presenteras inga åtgärder enligt
Förvaltningsplan 2016-2021.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Övergödning och syrefattiga förhållanden
För att bedöma om en vattenförekomst är övergödd behövs vattenkemiska och biologiska data
vilka saknas för flertalet vatten inom åtgärdsområdet. I brist på underlag har därför bedömningen
baserats på SMHIs modelleringsverktyg S-HYPE (referens-ID i VISS 51734) samt tillgängligt
underlag. Resultaten från tillgängligt underlag och S-HYPE har inte pekat ut någon
ytvattenförekomst som påverkad av övergödning inom åtgärdsområdet. Eftersom bedömningarna
är baserade på modelleringar och begränsade underlag blir tillförlitligheten låg. För att göra en
säkrare bedömning av tillståndet och eventuell övergödningsproblematik behöver det ske en
kvantifiering och verifiering av nuvarande bedömning. För detta krävs ytterligare undersökningar
av biologiska- och fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer.
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Genomförda åtgärder
Under perioden 2010-2015 har miljöersättning för extensiv vallodling utgått till cirka 1580 hektar
inom åtgärdsområdet.

Främmande arter
I många områden saknas data för främmande arter. I de områden där viss data finns har inte
påverkansanalys genomförts och miljöproblemet främmande arter har därför inte varit möjlig att
bedömas.

Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Följande tabell anger för varje EU-direktiv antal eller vilka skyddade områden som förekommer i
åtgärdsområdet, samt hur många eller vilka vattenförekomster som berörs.
Tabell 6: Sammanställning av skyddade områden inom Mellan Ljungans åtgärdsområde. Uttag
från VISS 2015-11-13.
EU-direktiv

Utbredning

Avloppsvattendirektivet
(direktiv 91/271/EEG)

Avloppskänsliga vatten, inland, fosfor/SELK001
hela åtgärdsområdet, 250 ytvattenförekomster

Nitratdirektivet (direktiv
91/676/EEG)

Inga vattenförekomster

Natura 2000 Art- och
habitatdirektivet (direktiv
92/43/EEG)

Björntjärn SE0710021
Helvetesbrännan; Södra SE0710155 (12 vattenförekomster)
Helvetesbrännan; Norra SE0720201 (3 vattenförekomster)
Jämtgaveln SE0710033 (12 vattenförekomster)
Juån SE0710172 (1 vattenförekomst)
Maljan SE0710173 (1 vattenförekomst)
Vattenån SE0710176 (1 vattenförekomst)

Natura 2000 Fågeldirektivet
(direktiv 79/409/EEG)

Helvetesbrännan; Södra SE0710155 (12 vattenförekomster)
Helvetesbrännan; Norra SE0720201 (3 vattenförekomster)
Jämtgaveln SE0710033 (12 vattenförekomster)

Direktiv 98/83/EG av den 3
november 1998 om
kvaliteten på dricksvatten

Ljungan SEA7SE693396-150873 (1 vattenförekomst)
SE689783-146583 (1 vattenförekomst)
SE693352-150910 (1 vattenförekomst)
SE693482-150429 (1 vattenförekomst)

Badvattendirektivet
(direktiv 206/7/EG)

Inga vattenförekomster
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Bilaga 5:22 Fö rvaltningsplan fö r
Bottenhavets vattendistrikt 2016-2021
Inledning

I Bottenhavets vattendistrikt finns 49 stycken åtgärdsområden som indelats efter vattnets väg i
landskapet. Åtgärdsområdena kan därför innefatta flera kommuner och flera län. Eftersom
Bottenhavets vattendistrikt också har vatten som rinner till och från Norge beskrivs dessa i en
särskild sammanställning, nummer 50. Mer om gränsvatten finns också i Vapstaälven (nummer
1). Åtgärdsområdessammanställningar kan läsas både var för sig (enskilda pdf) eller tillsammans
(samtliga områden i en pdf).
Sammanställningarna innehåller beskrivningar över betydande påverkan och förslag på åtgärder
vilka kan vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska följas i ett åtgärdsområde.
Sammanställningarna ska betecknas som underlag till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets
vattendistrikt och kan med fördel användas som underlag i diskussioner om lokalt åtgärdsarbete.
Sammanställningarna har ungefär samma struktur men innehållet varierar beroende på
problemställningar i varje område. Vidare uppdateras åtgärdsområdessammanställningarna
årligen om ny data eller ny kunskap påverkar innehållet. Sådan versionshantering framgår i
inledningen till varje dokument.
I varje åtgärdsområdessammanställning finns olika beskrivningar om aktuella miljöproblem med
tillhörande tabeller som kopplar ihop miljösituationen i ett åtgärdsområde med åtgärdsbehovet. I
tabellerna med åtgärdsförslag finns kopplingar mellan påverkan och fysisk åtgärd till de åtgärder
som riktar sig till myndigheter och kommuner i Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets
vattendistrikt. Tanken med tabellerna är att visa vilka faktiska fysiska åtgärder i naturmiljön som
hör ihop med åtgärder enligt åtgärdsprogrammet. Som redovisat i tabellerna är ofta flera aktörer
involverade i genomförande av en åtgärd vilket kräver samverkan och samarbete över
administrativa och/eller juridiska gränser. Åtgärdernas genomförande följs upp genom en årlig
återrapportering som adresserar kommuner och de myndigheterna med utpekat åtgärdsansvar
enligt Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavet.
Urvalet av de fysiska åtgärderna har i huvudsak skett utifrån kostnadseffektivitet och utifrån
åtgärdsförslagen i VISS där information om Sveriges vatten finns. Åtgärdernas effekter och
kostnader kan avvika lokalt och det kan också finnas andra åtgärder som är mer kostnadseffektiva
eller mer lämpliga för vissa vattenförekomster. I flera fall anges därför vidare åtgärdsutredning
som lämplig första åtgärd innan fysiska åtgärder vidtas. De fysiska åtgärderna är inte bindande
för myndigheter och kommuner men de ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs och ska inom
sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs. Ansvariga åtgärdsmyndigheter kan således
ersätta de föreslagna fysiska åtgärderna med andra åtgärder om de finner dessa mer lämpliga. De
åtgärdskostnader som visas i tabellerna är totalkostnader. Total åtgärdskostnad är en summering
av alla kostnader, både investeringskostnad, utredningskostnad och löpande kostnader/intäkter.
Kostnaderna är summerade för hela den angivna livslängden och storleken på åtgärden och de är
generellt genomsnittliga kostnader för en typ av åtgärd. Kostnaderna för den faktiska åtgärden
kan således både vara högre eller lägre än schablonvärdet i det enskilda fallet.
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Mer information
Varje åtgärdsområdessammanställning innehåller en karta där områdets geografiska placering
pekas ut. För en övergripande kartbild över samtliga åtgärdsområden samt tabeller som visar
vilka kommuner som omfattas av vilka åtgärdsområden, besök vår webbsida
www.vattenmyndigheterna.se. Under publikationer finns alla beslutsdokument inklusive bilagor.
Eftersom åtgärdsområdessammanställningarna är en kort beskrivning av områdets miljöproblem
vid skrivande stund, vill vi hänvisa till VISS, www.viss.lansstyrelsen.se, för detaljerad och senaste
information om enskilda bedömningar. I VISS finns också tillförlitlighetsklassning och
motiveringstexter till de olika bedömningarna samt senaste information om till exempel
genomförda eller planerade åtgärder. Om en föreslagen åtgärd exempelvis redan är genomförd,
eller av annan anledning olämplig, så finns det också möjlighet att meddela länsstyrelsen detta via
VISS. I VISS finns också flera instruerande manualer som ska hjälpa dig att hitta ditt vatten, eller
ditt åtgärdsområde.
Direktlänk till vägledningarna: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/lar-dig-anvandaviss/information%20och%20manualer/Pages/default.aspx
Versionshantering
Bilaga 5:22 till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets vattendistrikt, version 1.
Aktuell version daterad den 22 mars 2017.

Sammanställning av förslag till åtgärder för Övre
Ljungans åtgärdsområde
Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för Övre Ljungans åtgärdsområde.
Åtgärdsområde berör främst Berg, men också Härjedalen, Ånge och Åre samt både Jämtlands och
en liten del i Västernorrlands län. Åtgärdsområdet ligger i Ljungans avrinningsområde.
Åtgärdsområdet har 103 sjöar och 166 vattendrag, varav 26 utpekat som Kraftigt Modifierade
Vatten. Cirka 42 procent av dessa har god eller hög ekologisk status medan resterande har måttligt
till dålig status eller potential. Ingen uppnår god kemisk status med anledning av förekomst av
kvicksilver och PBDE. I området finns även 16 grundvattenförekomster vilka har god kemisk
status och god kvantitativ status. Skyddet av dricksvatten bedöms inte vara tillräckligt inom
åtgärdsområdet. Två av åtta allmänna vattentäkter anses ha fullgott skydd idag. För övriga bör
vattenskyddsområde inrättas eller revideras. Lämpligt skydd av de större enskilda vattentäkterna
inom åtgärdsområdet behöver utredas närmare.
Utifrån tillgängliga dataunderlag beskrivs aktuella miljöproblem med betydande påverkan och
med åtgärdsförslag. Om miljösituationen ändras eller om kompletterande undersökningar
genomförs och ny data blir tillgänglig, kan åtgärdsbehovet förändras. De åtgärder som föreslås
bedöms vara nödvändiga att genomföra för att miljökvalitetsnormerna skall kunna följas. I flera
fall behöver åtgärden föregås av en fördjupad åtgärdsutredning.
De åtgärdskostnader som redovisas per åtgärdsförslag bör ställas i relation till vilka ekologiska
vinster (t.ex. värdet av förbättring eller återskapande av ekosystemtjänster) som åtgärderna kan
ge. Sådana beräkningsmetoder saknas på objektsnivå och för att ändå uppskatta det totala
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värdet av ekossystemtjänster i åtgärdsområdet, presenteras beräkningar enligt schabloner från
TEEB. TEEB är en förkortning av The Economics of Ecosystems and Biodiversity som är ett globalt
initiativ som syftar till att öka kunskapen om naturens värde. Läs mer om TEEB här:
(http://www.teebweb.org/) och rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)
for Water and Wetlands (februari 2013). Observera att beräkningarna avser ytvatten och att
grundvatten är exkluderat samt att beräkningen avser hela åtgärdsområdet. I TEEBs studier
anges värdet för ekosystemsfunktionerna i sjöar och vattendrag ligga på cirka 1800–13500 dollar
per hektar och år. Översatt till åtgärdsområde med en sammanlagd vattenförekomstyta på cirka
16 500 hektar och ett antaget värde på 10 000 kr per år och hektar blir ekosystemvärdet av
ytvattnet inom åtgärdsområdet 160 miljoner kronor per år.
För övrig information per vattenförekomst i åtgärdsområdet hänvisas till VISS,
www.viss.lansstyrelsen.se
Områdesstatistik för åtgärdsområde visas här (Övre Ljungan).
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Bild 1: Kartan visar Övre Ljungans markanvändning samt geografisk placering i Bottenhavets vattendistrikt.
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Förändrade habitat genom fysiska förändringar
Inom åtgärdsområdet finns 108 vattenförekomster som har betydande påverkan av förändrat
habitat genom fysiska förändringar (91 med konnektivitetsproblem, 61 med flödesförändringar
och 64 med morfologiska förändringar). Mer detaljerat underlag behövs för att kunna bedöma
faktiska förbättringsbehovet och storlek och typ av åtgärder vid konnektivitetsproblem,
flödesförändringar eller morfologiska förändringar.

Åtgärdsförslag
Tabell 1: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder i åtgärdsområdet. Tabellen visar
också åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag
från VISS 14 oktober, 2015
Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens omfattning

7.1 Andra
morfologiska
förändringar Barriärer

Omläggning/byte
av vägtrumma

149 st/62
vattenförekomster

Länsstyrelsen åtgärd 3, åtgärd 5b och
åtgärd 12.
Trafikverket åtgärd 1a.
Generalläkaren åtgärd 3.

4.
Flödesreglering
och
morfologiska
förändringar

Restaurering av
rensade eller
rätade
vattendrag

263 hektar/26
vattenförekomster

Hav- och vattenmyndigheten åtgärd
5.

4.
Fiskväg eller
Flödesreglering utrivning av
och
vandringshinder
morfologiska
förändringar

22 dammar i 11
vattenförekomster

4.
Miljöanpassade
Flödesreglering flöden
och
morfologiska
förändringar

Ljungan
SE692800-144863
Handsjön
SE692897-144734
Bredsillret
SE693092-144058
Rätanssjön
SE693109-143914
Lännässjön/Fotingen
SE694780-141419
Ljungan
SE696655-137230
Ljungan
SE697087-137717
Över-Grucken
SE697089-137693

Påverkan

Hav- och vattenmyndigheten åtgärd
4.
Länsstyrelsen åtgärd 1, åtgärd 2 och
åtgärd 5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1.
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Förutom ovan finns behov av att 119 åtgärdsutredningar genomförs i 76 vattenförekomster inom
åtgärdsområdet för att undersöka problemen med flödesreglering och morfologiska förändringar
och andra morfologiska förändringar – barriärer närmare.
Det finns 25 stycken Kraftigt Modifierade Vatten (KMV) påverkade av vattenreglering och
vattenkraftsproduktion i området. De åtgärder som är kopplade till utpekande av KMV och
bedömning av deras miljökvalitetsnorm, ekologisk potential, ingår inte i sammanställningen under
Förändrat habitat genom fysiska förändringar ovan. Dessa åtgärder kommer att tas fram i den
åtgärdsplan för vattenkraftspåverkade avrinningsområden som görs av Länsstyrelsen under de
närmaste åren och fastställas av Vattenmyndigheten under 2018. Läs mer om åtgärdsplaner i
Åtgärd 5, Länsstyrelsen i Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavets vattendistrikt.
Åtgärder för KMV inom miljöproblemen försurning, övergödning och miljögifter ingår i
sammanställningarna för respektive miljöproblem.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Miljögifter i yt- och grundvatten
Det finns inga kända problem med miljögifter med undantag för kvicksilver, i yt- eller
grundvatten i åtgärdsområdet.
I Sverige överstiger kvicksilver och PBDE gränsvärdet i praktiskt taget alla ytvattenförekomster;
sjöar, vattendrag och kustvatten. Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna är för höga
i vatten är långvarigt internationella luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att minska utsläppen
av kvicksilver förväntas inga förändringar i nivåer inom en snar framtid. Det beror på att
kvicksilvret lagrats i mark och läcker kontinuerligt till ytvattnet och ackumuleras i fiskar. Vid
markanvändning bör dock åtgärder som hindrar ökat kvicksilverläckage från omgivande mark
vidtas.
PBDE är en industrikemikalie som främst används som flamskyddsmedel. Påverkan av PBDE
kommer i första hand från atmosfäriskt nedfall efter förbränning av varor. Användningen av
PentaBDE och oktaBDE är förbjuden inom EU sedan år 2004 men vissa PBDE-kedjor är
fortfarande tillåtna. Även om halterna minskar generellt är det svårt att veta när god kemisk
status kommer att uppnås.
I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet för kvicksilver, det vill säga den
högsta tillåtna halten kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (µg / kg). För PBDE anges
gränsvärdet i biota till 0,0085 mikrogram per kilogram (µg / kg). Det tillämpas ett generellt
undantag i form av ett sänkt kvalitetskrav för kvicksilver och PBDE.
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Otillräckligt dricksvattenskydd
Inom åtgärdsområdet finns åtta kommunala allmänna dricksvattentäkter med ett medeluttag >10
m3/dygn eller som försörjer fler än 50 personer. Tre av dessa saknar avgränsad vattenförekomst.
Dricksvattentäkterna utgörs av enbart grundvattentäkter. Två av vattentäkterna, Gällnäskrogen
och Vemdalsskalet, uppfyller skyddsbehoven. Tre av vattentäkterna är i behov av revidering av
befintligt vattenskyddsområde och resterande tre saknar vattenskyddsområde idag.
Vattenskyddsområden som är utformade enligt äldre lagstiftning, som t.ex. Vattenlagen, bör ses
över så att skyddet motsvarar kraven enligt miljöbalken, och anses därför i behov av
översyn/revidering. Vattenskyddsområden behöver inrättas eller revideras så skyddsbehovet
uppnås till år 2021. För en av vattentäkterna, Storhogna, har förslag till nytt
vattenskyddsområde inkommit till Länsstyrelsen under 2013. Denna ingår i nedanstående
sammanställning av åtgärdsförslag då vattenskyddsområdet ännu inte är fastställt. Tillsyn av
vattenskyddsområde ligger också med som en åtgärd på alla fastställda vattenskyddsområden.
Beskrivna åtgärdsbehov omfattar de kommunala allmänna vattentäkterna. Inom åtgärdsområdet
finns också omkring sju större enskilda vattentäkter (medeluttag >10 m3/dygn eller försörjer fler
än 50 personer). Det finns inget krav på ett formellt skyddsområde och föreskrifter för dessa, utan
det bygger på vattentäktsägarens ansvar. Det är viktigt att skydda de större enskilda
vattentäkterna för att även dessa ska ha ett långsiktigt skydd för vattenförsörjningen. Lämpligt
skydd av dessa vattentäkter behöver därför utredas närmare.
Inom ramen för åtgärdsprogrammet ingår endast de vattentäkter som har en avgränsad
vattenförekomst (se tabell 4). Omfattningen för åtgärdsbehovet är därför underskattad. Det pågår
ett kontinuerligt arbete för att alla vattentäkter ska kopplas till en vattenförekomst och därmed
ingå i vattenförvaltningsarbetet.

Åtgärdsförslag och kostnader
Tabell 2: Sammanställning av åtgärdsförslag och kostnader i åtgärdsområdet. Tabellen visar också
åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag från
VISS 14 oktober, 2015
Föreslagen åtgärd
i VISS

Åtgärdens
omfattning

Vattenskyddsområde – inrätta

1 vattenförekomster

Vattenskyddsområde –
översyn/revidering

2 vattenförekomster

Vattenskyddsområde - tillsyn

6 vattenförekomster

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021
Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 6a.
Länsstyrelsen åtgärd 4a.
Kommunerna åtgärd 5a och 5b.
Generalläkaren åtgärd 2.
Boverket åtgärd 1c.
Länsstyrelsen åtgärd 4b,4d och 4e.
Kommunerna åtgärd 5c.

Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.
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Tabell 3: Sammanställning av allmänna vattentäkter inom Övre Indalsälvens åtgärdsområde.
Omkring hälften av vattentäkterna ligger inom avgränsningarna för grundvattenförekomster och
har därmed ett vattenförekomst-ID. Endast vattentäkterna med vattenförekomst ID omfattas i
dagsläget av åtgärdsprogrammet
Kommun
Berg

Vattentäkt/
Vattenverk
Böle

Behov av åtgärd

Befintligt
dricksvattenskydd

VSO
beslut
(år)

Vatten-förekomstID

Revidering av
vattenskyddsområde

Vattenskyddsområde

1981

SE691373-144132

SE695664-142797

Berg

Gällnäskrogen

Uppfyller
skyddsbehoven

Vattenskyddsområde

1996

Berg

Klövsjö

Revidering av
vattenskyddsområde

Vattenskyddsområde

1977

Berg

Ljungdalen

Inrätta
vattenskyddsområde

Berg

Rätan

Revidering av
vattenskyddsområde

Berg

Storhogna

Inrätta
vattenskyddsområde

Berg

Storsjö

Inrätta
vattenskyddsområde

Berg

Åsarna
(reserv)

Härjedalen

Vemdalsskalet

SE697563-134544

Vattenskyddsområde

1959

SE692640-475325

Omfattas inte
(<10m3/dygn
eller <50 pers)

Vattenskyddsområde

1977

SE695664-142797

Uppfyller
skyddsbehoven

Vattenskyddsområde

2003

SE693112-140607

Försurning
Inom åtgärdsområdet finns i dagsläget 46 vattenförekomster som har problem med försurning.
Den påverkanskälla som har bedömts vara betydande är atmosfärisk deposition och diffus
påverkan från skogsbruk. För att pH inte ska understiga kritiska nivåer i de försurningspåverkade
vattenförekomsterna behöver pH höjas genom kalkning. Det pågår redan kalkningsverksamhet
enligt fastställda kalkningsplaner men eftersom kalkningsplanen utgår från tillgängliga resurser
och inte utifrån det totala åtgärdsbehovet för försurningsskadade miljöer, behöver
kalkningsåtgärden kompletteras. För att uppnå miljökvalitetsnormen för de försurningspåverkade
vattenförekomsterna uppskattas att cirka 5400 ton kalk behöver spridas årligen inom
åtgärdsområdet med doserare och helikopter. Det innebär en uppskattad årlig kostnad på cirka 19
miljon kronor. Dessutom behövs åtgärdsutredningar i de potentiellt påverkade
vattenförekomsterna för att bedöma korrekt försurningspåverkan, behov och storlek av
åtgärdsinsatsen.
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Åtgärdsförslag
Tabell 4: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder i åtgärdsområdet. Tabellen visar
också åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag
från VISS 14 oktober, 2015
Påverkan

Föreslagen
fysisk åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 2016-2021

2.6.1 Diffusa
källor – Skogsbruk
2.6.3 Atmosfärisk
deposition

Kalkning

5 400 ton kalk i 46
vattenförekomster
i Berg, Härjedalen
och Åre
kommuner.

Naturvårdsverket åtgärd 4 och åtgärd 5
Skogsstyrelsen åtgärd 2 och 4.
Länsstyrelsen åtgärd 1 och åtgärd 11 (i
detta fall Länsstyrelsen Jämtland)
Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 3.

2.6.1 Diffusa
källor – Skogsbruk

Åtgärdsutredning

46 vattenförekomster

Vidare utredning är nödvändig för att
identifiera påverkan och åtgärdsbehov för
de utpekade vattenförekomster. I ett
senare skede kan koppling till åtgärder
enligt Åtgärdsprogram 2016-2021 göras.

2.6.3 Atmosfärisk
deposition

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Övergödning och syrefattiga förhållanden
Inom åtgärdsområdet finns i dagsläget inga kända problem med övergödning. Resultatet har
modellerats av SMHI och bör därför verifieras genom kemiska och biologiska undersökningar och
vid behov källfördelnings-analyser. Först därefter kan omfattningen av miljöproblemet och
påverkan fastställas och eventuella åtgärder planeras.

Främmande arter
Inom åtgärdsområdet finns tre vattenförekomster som kan vara påverkad av bäckröding och en
vattenförekomst där vattenpest förekommer. För att känna till åtgärdsbehovet för främmande
arter behövs först genomföra kunskapshöjande aktiviteter. Den kunskapshöjande aktiviteten bör
bestå av en mer detaljerad kartläggning av främmande arters utbredning, beståndsstorlek och dess
påverkan på vattenförekomstens ekologi som sedan kan omsättas i miljöförbättrande åtgärder.
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Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Följande tabell anger för varje EU-direktiv vilka skyddade områden som förekommer i
åtgärdsområdet, samt hur många eller vilka vattenförekomster som berörs.
Tabell 5: Sammanställning av skyddade områden inom åtgärdsområdet.
EU-direktiv
Utbredning av skyddet
Avloppsvattendirektivet (direktiv
91/271/EEG)

269 vattenförekomster

Nitratdirektivet (direktiv
91/676/EEG)

Inga vattenförekomster

Natura 2000 Art- och
habitatdirektivet (direktiv
92/43/EEG)

Arådalen/SE0720214 (3 vattenförekomster)
Henvålen-Aloppan/SE0720200 (7 vattenförekomster)
Ljungan; Uppströms Storsjön/SE0720285 (5 vattenförekomster)
Sölvbacka strömmar/SE0720369 (1 vattenförekomst)
Vålådalen/SE0720084 (7 vattenförekomster)

Natura 2000 Fågeldirektivet
(direktiv 79/409/EEG)

Vålådalen/SE0720084 (7 vattenförekomster)

Direktiv 98/83/EG av den 3
november 1998 om kvaliteten på
dricksvatten

5 grundvattenförekomster

Badvattendirektivet

Inga vattenförekomster
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Bilaga 5:23 Fö rvaltningsplan fö r
Bottenhavets vattendistrikt 2016-2021
Inledning

I Bottenhavets vattendistrikt finns 49 stycken åtgärdsområden som indelats efter vattnets väg i
landskapet. Åtgärdsområdena kan därför innefatta flera kommuner och flera län. Eftersom
Bottenhavets vattendistrikt också har vatten som rinner till och från Norge beskrivs dessa i en
särskild sammanställning, nummer 50. Mer om gränsvatten finns också i Vapstaälven (nummer
1). Åtgärdsområdessammanställningar kan läsas både var för sig (enskilda pdf) eller tillsammans
(samtliga områden i en pdf).
Sammanställningarna innehåller beskrivningar över betydande påverkan och förslag på åtgärder
vilka kan vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska följas i ett åtgärdsområde.
Sammanställningarna ska betecknas som underlag till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets
vattendistrikt och kan med fördel användas som underlag i diskussioner om lokalt åtgärdsarbete.
Sammanställningarna har ungefär samma struktur men innehållet varierar beroende på
problemställningar i varje område. Vidare uppdateras åtgärdsområdessammanställningarna
årligen om ny data eller ny kunskap påverkar innehållet. Sådan versionshantering framgår i
inledningen till varje dokument.
I varje åtgärdsområdessammanställning finns olika beskrivningar om aktuella miljöproblem med
tillhörande tabeller som kopplar ihop miljösituationen i ett åtgärdsområde med åtgärdsbehovet. I
tabellerna med åtgärdsförslag finns kopplingar mellan påverkan och fysisk åtgärd till de åtgärder
som riktar sig till myndigheter och kommuner i Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets
vattendistrikt. Tanken med tabellerna är att visa vilka faktiska fysiska åtgärder i naturmiljön som
hör ihop med åtgärder enligt åtgärdsprogrammet. Som redovisat i tabellerna är ofta flera aktörer
involverade i genomförande av en åtgärd vilket kräver samverkan och samarbete över
administrativa och/eller juridiska gränser. Åtgärdernas genomförande följs upp genom en årlig
återrapportering som adresserar kommuner och de myndigheterna med utpekat åtgärdsansvar
enligt Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavet.
Urvalet av de fysiska åtgärderna har i huvudsak skett utifrån kostnadseffektivitet och utifrån
åtgärdsförslagen i VISS där information om Sveriges vatten finns. Åtgärdernas effekter och
kostnader kan avvika lokalt och det kan också finnas andra åtgärder som är mer kostnadseffektiva
eller mer lämpliga för vissa vattenförekomster. I flera fall anges därför vidare åtgärdsutredning
som lämplig första åtgärd innan fysiska åtgärder vidtas. De fysiska åtgärderna är inte bindande
för myndigheter och kommuner men de ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs och ska inom
sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs. Ansvariga åtgärdsmyndigheter kan således
ersätta de föreslagna fysiska åtgärderna med andra åtgärder om de finner dessa mer lämpliga. De
åtgärdskostnader som visas i tabellerna är totalkostnader. Total åtgärdskostnad är en summering
av alla kostnader, både investeringskostnad, utredningskostnad och löpande kostnader/intäkter.
Kostnaderna är summerade för hela den angivna livslängden och storleken på åtgärden och de är
generellt genomsnittliga kostnader för en typ av åtgärd. Kostnaderna för den faktiska åtgärden
kan således både vara högre eller lägre än schablonvärdet i det enskilda fallet.
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Mer information
Varje åtgärdsområdessammanställning innehåller en karta där områdets geografiska placering
pekas ut. För en övergripande kartbild över samtliga åtgärdsområden samt tabeller som visar
vilka kommuner som omfattas av vilka åtgärdsområden, besök vår webbsida
www.vattenmyndigheterna.se. Under publikationer finns alla beslutsdokument inklusive bilagor.
Eftersom åtgärdsområdessammanställningarna är en kort beskrivning av områdets miljöproblem
vid skrivande stund, vill vi hänvisa till VISS, www.viss.lansstyrelsen.se, för detaljerad och senaste
information om enskilda bedömningar. I VISS finns också tillförlitlighetsklassning och
motiveringstexter till de olika bedömningarna samt senaste information om till exempel
genomförda eller planerade åtgärder. Om en föreslagen åtgärd exempelvis redan är genomförd,
eller av annan anledning olämplig, så finns det också möjlighet att meddela länsstyrelsen detta via
VISS. I VISS finns också flera instruerande manualer som ska hjälpa dig att hitta ditt vatten, eller
ditt åtgärdsområde.
Direktlänk till vägledningarna: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/lar-dig-anvandaviss/information%20och%20manualer/Pages/default.aspx
Versionshantering
Bilaga 5:23 till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets vattendistrikt, version 1.
Aktuell version daterad den 22 mars 2017.

Sammanställning av förslag till åtgärder för Övre
Ljusnans åtgärdsområde
Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för Övre Ljusnans åtgärdsområde som
berör främst Härjedalen, men också Berg, Mora och Älvdalen. Jämtlands län är i stor
utsträckning berörd medan en liten del av området finns i Dalarnas län. Åtgärdsområdet ligger i
Ljusnans avrinningsområde.
I åtgärdsområdet finns 190 sjöar och 400 vattendrag, varav 37 utpekat som Kraftigt Modifierade
Vatten. Cirka 24 procent av dessa har god eller hög ekologisk status medan resterande har måttligt
till dålig status eller potential. Inget ytvatten når god kemisk status med anledning av förekomst
av kvicksilver och PBDE. I området finns även 48 grundvattenförekomster vilka alla har god
kvantitativ och god kemisk status. En grundvattenförekomst är bedömd vara i risk att inte nå
kemisk status 2021 på grund av förekomst av förorenade områden.
Fysiska förändringar och försurning är de mest förekommande miljöproblemen i åtgärdsområdet.
Det finns även några vattenförekomsten som påverkas av övergödning, vattenuttag.
Utifrån tillgängliga dataunderlag beskrivs aktuella miljöproblem med betydande påverkan och
med åtgärdsförslag. Om miljösituationen ändras eller om kompletterande undersökningar
genomförs och ny data blir tillgänglig, kan åtgärdsbehovet förändras. De åtgärder som föreslås
bedöms vara nödvändiga att genomföra för att miljökvalitetsnormerna skall kunna följas. I flera
fall behöver åtgärden föregås av en fördjupad åtgärdsutredning.
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Skyddet av dricksvatten bedöms inte vara tillräckligt inom åtgärdsområdet. En av 24 allmänna
vattentäkter anses ha fullgott skydd idag. För övriga bör vattenskyddsområde inrättas eller
revideras. Lämpligt skydd av de större enskilda vattentäkterna inom åtgärdsområdet behöver
utredas närmare.
De åtgärdskostnader som redovisas per åtgärdsförslag bör ställas i relation till vilka ekologiska
vinster (t.ex. värdet av förbättring eller återskapande av ekosystemtjänster) som åtgärderna kan
ge. Sådana beräkningsmetoder saknas på objektsnivå och för att ändå uppskatta det totala
värdet av ekossystemtjänster i åtgärdsområdet, presenteras beräkningar enligt schabloner från
TEEB. TEEB är en förkortning av The Economics of Ecosystems and Biodiversity som är ett globalt
initiativ som syftar till att öka kunskapen om naturens värde. Läs mer om TEEB här:
(http://www.teebweb.org/) och rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)
for Water and Wetlands (februari 2013). Observera att beräkningarna avser ytvatten och att
grundvatten är exkluderat samt att beräkningen avser hela åtgärdsområdet. I TEEBs studier
anges värdet för ekosystemsfunktionerna i sjöar och vattendrag ligga på cirka 1800–13500 dollar
per hektar och år. Översatt till åtgärdsområde med en sammanlagd vattenförekomstyta på cirka
32 000 hektar och ett antaget värde på 10 000 kr per år och hektar blir ekosystemvärdet av
ytvattnet inom åtgärdsområdet 320 miljoner kronor per år.
För övrig information per vattenförekomst i åtgärdsområdet hänvisas till VISS,
www.viss.lansstyrelsen.se.
Områdesstatistik för åtgärdsområde visas här (Övre Ljusnan)

3

Bild 1: Kartan visar Övre Ljusnans markanvändning samt geografisk placering i Bottenhavets vattendistrikt.
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Förändrade habitat genom fysiska förändringar
Inom åtgärdsområdet finns 319 vattenförekomster som har betydande påverkan av förändrat
habitat genom fysiska förändringar (290 med konnektivitetsproblem, 123 med flödesförändringar
och 149 med morfologiska förändringar). Mer detaljerat underlag behövs för att kunna bedöma
faktiska förbättringsbehovet och storlek och typ av åtgärder vid konnektivitetsproblem,
flödesförändringar eller morfologiska förändringar.

Åtgärdsförslag
Tabell 1: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder i åtgärdsområdet. Tabellen visar
också åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Redovisning är baserade på utdrag
från VISS 2015-10-14
Påverkan
7.1 Andra
morfologiska
förändringar Barriärer

Föreslagen fysisk
åtgärd
Omläggning/byte av
vägtrumma

Åtgärdens
omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 20162021

542 st / 231
vattenförekomster,

Länsstyrelsen åtgärd 3, åtgärd 5b
och åtgärd 12.
Trafikverket åtgärd 1a.
Generalläkaren åtgärd 3.

4.
Restaurering av
Flödesreglering rensade eller rätade
och
vattendrag
morfologiska
förändringar

853 Ha / 79
vattenförekomster

Hav- och vattenmyndigheten
åtgärd 5.

4.
Fiskväg eller utrivning
Flödesreglering av vandringshinder
och
morfologiska
förändringar

45 dammar i 37
vattenförekomster

4.
Miljöanpassade flöden
Flödesreglering
och
morfologiska
förändringar

20
vattenförekomster

4.
Fiskväg vid damm
Flödesreglering
och
morfologiska
förändringar

7m
Hundsjön
SE686875-143156
Linsellsjön
SE689488-140401
Målingen
SE687481-143926
Tännån SE693521132849
Östersjön
SE693566-132819

Hav- och vattenmyndigheten
åtgärd 4.
Länsstyrelsen åtgärd 1, åtgärd 2
och åtgärd 5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1.

4.
Minimitappning/vatten 7 m
Flödesreglering i fiskväg vid
Hundsjön
och
vattenkraftverk
SE686875-143156
5

morfologiska
förändringar

Linsellsjön
SE689488-140401
Målingen
SE687481-143926
Tännån SE693521132849
Östersjön
SE693566-132819

4.
Teknisk fiskväg för
Flödesreglering nedströmspassage vid
och
vattenkraftverk
morfologiska
förändringar

Tännån SE693521132849

3.10
Vattenuttag Andra
relevanta
uttag

Veman SE691914140518
Norr-Veman
SE693125-140148

Vattenuttagsåtgärder

Hav- och vattenmyndigheten
åtgärd 4.
Länsstyrelsen åtgärd 1, åtgärd 2
och åtgärd 5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1.

Länsstyrelsen 1b och 4e.
Kommunerna åtgärd 5e

Förutom ovan finns behov av att 414 åtgärdsutredningar genomförs i 284 vattenförekomster inom
åtgärdsområdet för att undersöka problemen med vattenuttag, flödesreglering och morfologiska
förändringar samt andra morfologiska förändringar i form av barriärer närmare.
Det finns 37 stycken Kraftigt Modifierade Vatten (KMV) påverkade av vattenreglering och
vattenkraftsproduktion i området. De åtgärder som är kopplade till utpekande av KMV och
bedömning av deras miljökvalitetsnorm, ekologisk potential, ingår inte i sammanställningen under
Förändrat habitat genom fysiska förändringar ovan. Dessa åtgärder kommer att tas fram i den
åtgärdsplan för vattenkraftspåverkade avrinningsområden som görs av Länsstyrelsen under de
närmaste åren och fastställas av Vattenmyndigheten under 2018. Läs mer om åtgärdsplaner i
Åtgärd 5, Länsstyrelsen i Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavets vattendistrikt.
Åtgärder för KMV inom miljöproblemen försurning, övergödning och miljögifter ingår i
sammanställningarna för respektive miljöproblem.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Miljögifter i yt- och grundvatten
I åtgärdsområdet finns problem med miljögifter i en grundvattenförekomst och ett ytvatten. Det
finns åtta förorenade områden med riskklass 2 inom ett avstånd av 200 meter från
grundvattenförekomsten Ljusnans dalgång vid Sveg-Älvros vilket bidrar till att risk finns att
grundvattenförekomsten inte uppnår god kemisk status år 2021. Deras påverkan behöver utredas
närmare för att bedöma vilka åtgärder som är rimliga för grundvattenförekomsten.
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I Lofssjön är det påverkan från diffusa och/eller punktkällor som leder till höga halter av nitrat i
sjön. Även om det är förhöjda halter av nitrat i vattenförekomsten så saknas idag
bedömningsgrund för nitrat. Undersökande övervakning behöver genomföras för att identifiera
påverkanskällorna och i förlängningen leda till åtgärdsförslag.
I Sverige överstiger kvicksilver och PBDE gränsvärdet i praktiskt taget alla ytvattenförekomster;
sjöar, vattendrag och kustvatten. Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna är för höga
i vatten är långvarigt internationella luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att minska utsläppen
av kvicksilver förväntas inga förändringar i nivåer inom en snar framtid. Det beror på att
kvicksilvret lagrats i mark och läcker kontinuerligt till ytvattnet och ackumuleras i fiskar. Vid
markanvändning bör dock åtgärder som hindrar ökat kvicksilverläckage från omgivande mark
vidtas.
PBDE är en industrikemikalie som främst används som flamskyddsmedel. Påverkan av PBDE
kommer i första hand från atmosfäriskt nedfall efter förbränning av varor. Användningen av
PentaBDE och oktaBDE är förbjuden inom EU sedan år 2004 men vissa PBDE-kedjor är
fortfarande tillåtna. Även om halterna minskar generellt är det svårt att veta när god kemisk
status kommer att uppnås.
I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet för kvicksilver, det vill säga den
högsta tillåtna halten kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (µg / kg). För PBDE anges
gränsvärdet i biota till 0,0085 mikrogram per kilogram (µg / kg). Det tillämpas ett generellt
undantag i form av ett sänkt kvalitetskrav för kvicksilver och PBDE.

Åtgärdsförslag
Tabell 2: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder i åtgärdsområdet. Tabellen visar
också åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Redovisning är baserade på utdrag
från VISS 2015-10-14
Påverkan

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 20162021

1.1 Punktkällor –
Förorenade
områden

Efterbehandling
av miljögifter Förorenade
områden inom
grundvattenförekomst

1 grundvatten-förekomst,
Ljusnans dalgång vid
Sveg-Älvros (SE688120142672)

Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 2.
Naturvårdsverket åtgärd 2 och
åtgärd 3. Länsstyrelsen åtgärd 1 och
åtgärd 10. Kommuner åtgärd 1.
Generalläkaren 1a.

1.1
Punktkällor
–
Förorenade
områden

Fördjupad
kartläggning –
grundvattenförekomst SvegÄlvros

1 grundvattenförekomst,
Ljusnans dalgång vid
Sveg-Älvros (SE688120142672)

Vidare utredning är nödvändig för
att identifiera påverkan och
åtgärdsbehov för de utpekade
vattenförekomster. I ett senare
skede kan koppling till åtgärder
enligt Åtgärdsprogram 2016-2021
göras.

2. Diffusa
källor

Åtgärds-utredning
Lofssjön

1 vattenförekomst
Lofssjön i Berg och
Härjedalen kommun

Vidare utredning är nödvändig för
att identifiera påverkan och
åtgärdsbehov för de utpekade
vattenförekomster. I ett senare
skede kan koppling till åtgärder
enligt Åtgärdsprogram 2016-2021
göras.
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2.6.2
Utsläppsreduktion
Diffusa
av miljögifter från
källor torvtäkt
Materialtäkt

29 vattenförekomster i
Berg och Härjedalens
kommun

Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 2.
Naturvårdsverket åtgärd 2.
Länsstyrelsen åtgärd 1 (i detta fall
Länsstyrelsen Jämtland).
Kommuner åtgärd 1 (i detta fall
Berg och Härjedalen kommun).
Generalläkaren 1.

2.6.2
Diffusa
källor Materialtäkt

29 vattenförekomster i
Berg och Härjedalen
kommun

Vidare utredning är nödvändig för
att identifiera påverkan och
åtgärdsbehov för de utpekade
vattenförekomster. I ett senare
skede kan koppling till åtgärder
enligt Åtgärdsprogram 2016-2021
göras.

Åtgärdsutredning,
bästa sätt att
reducera utsläpp
av miljögifter från
torvtäkt.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Otillräckligt dricksvattenskydd
Inom åtgärdsområdet finns 24 kommunala allmänna dricksvattentäkter med ett medeluttag >10
m3/dygn eller som försörjer fler än 50 personer. Åtta av dessa saknar avgränsad vattenförekomst.
Dricksvattentäkterna utgörs av både grundvattentäkter och ytvattentäkter. En av
vattentäkterna, Fjällnäs, uppfyller skyddsbehoven. 13 av vattentäkterna är i behov av revidering
av befintligt vattenskyddsområde och resterande 10 saknar vattenskyddsområde idag.
Vattenskyddsområden som är utformade enligt äldre lagstiftning, som t.ex. Vattenlagen, bör ses
över så att skyddet motsvarar kraven enligt miljöbalken, och anses därför i behov av
översyn/revidering. Vattenskyddsområden behöver inrättas eller revideras så skyddsbehovet
uppnås till år 2021. Tillsyn av vattenskyddsområde ligger också med som en åtgärd på alla
fastställda vattenskyddsområden.
Beskrivna åtgärdsbehov omfattar de kommunala allmänna vattentäkterna. Inom åtgärdsområdet
finns också omkring 18 större enskilda vattentäkter (medeluttag >10 m3/dygn eller försörjer fler än
50 personer). Det finns inget krav på ett formellt skyddsområde och föreskrifter för dessa, utan det
bygger på vattentäktsägarens ansvar. Det är viktigt att skydda de större enskilda vattentäkterna
för att även dessa ska ha ett långsiktigt skydd för vattenförsörjningen. Lämpligt skydd av dessa
vattentäkter behöver därför utredas närmare.
Inom ramen för åtgärdsprogrammet ingår endast de vattentäkter som har en avgränsad
vattenförekomst (se tabell 6). Omfattningen för åtgärdsbehovet är därför underskattad. Det pågår
ett kontinuerligt arbete för att alla vattentäkter ska kopplas till en vattenförekomst och därmed
ingå i vattenförvaltningsarbetet.
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Åtgärdsförslag och kostnader
Tabell 3: Sammanställning av åtgärder och kostnader. Tabellen visar också åtgärdernas koppling
till Åtgärdsprogram 2016-2021. Redovisning är baserade på utdrag från VISS 2015-10-14
Föreslagen åtgärd i
VISS

Åtgärdens
omfattning

Vattenskyddsområde 6 vatten– inrätta
förekomster
Vattenskyddsområde 9 vatten– översyn/revidering förekomster
Vattenskyddsområde 18 vatten- tillsyn
förekomster

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 20162021
Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 6a.
Länsstyrelsen åtgärd 4a.
Kommunerna åtgärd 5a och 5b.
Generalläkaren åtgärd 2.
Boverket åtgärd 1c.
Länsstyrelsen åtgärd 4b, 4c och 4e.
Kommunerna åtgärd 5c.

Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.
Tabell 4: Sammanställning av allmänna vattentäkter inom Övre Indalsälvens åtgärdsområde.
Omkring hälften av vattentäkterna ligger inom avgränsningarna för grundvattenförekomster och
har därmed ett vattenförekomst-ID. Endast vattentäkterna med vattenförekomst ID omfattas i
dagsläget av åtgärdsprogrammet.
Kommun

Vattentäkt/
Vattenverk

Behov av åtgärd

Befintligt
dricksvattenskydd

VSO
beslut
(år)
1981

VattenförekomstID

Härjedalen

Björnrike

Revidering

Vattenskyddsområde

Härjedalen

Björnvallen

Inrätta
vattenskyddsområde

Härjedalen

Bredflon/
Sveg

Revidering

Vattenskyddsområde

1982

SE688120-142672

Härjedalen

Färjestaden/
Sveg

Revidering

Vattenskyddsområde

1958

SE688120-142672

Härjedalen

Brändåsen

Revidering

Vattenskyddsområde

1982

Härjedalen

Fjällnäs

Uppfyller
skyddsbehoven

Vattenskyddsområde

2006

Härjedalen

Förrådet/
Vemdalen

Inrätta
vattenskyddsområde

SE695637-132287
SE690868-139034
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Härjedalen

Glöte

Omfattas inte
(<10m3/dygn
eller <50 pers)

Vattenskyddsområde

1981

Härjedalen

Hedeviken

Revidering

Vattenskyddsområde

1981

Härjedalen

Herrö

Inrätta
vattenskyddsområde

Härjedalen

Lillhärdal

Inrätta
vattenskyddsområde

SE686258-141238

Härjedalen

Linsell

Inrätta
vattenskyddsområde

SE690868-139034

Härjedalen

Ljusnan/
Funäsdalen

Inrätta
vattenskyddsområde

SE695249-132631

Härjedalen

Bruksvallarna

Revidering

Härjedalen

Lofssjön/
Lofsdalen

Inrätta
vattenskyddsområde

Härjedalen

Långå

Revidering

Vattenskyddsområde

1982

Härjedalen

Mittådalen

Omfattas inte
(<10m3/dygn
eller <50 pers)

Vattenskyddsområde

1981

Härjedalen

Näset/
Älvros

Revidering

Vattenskyddsområde

1969

SE688120-142672

Härjedalen

Prins/
Vemdalen
(reserv)

Omfattas inte
(<10m3/dygn
eller <50 pers)

Härjedalen

Hede

Revidering

Vattenskyddsområde

1981

SE692151-137949

Härjedalen

Råndalskällan/Hede
(reserv)

Omfattas inte
(<10m3/dygn
eller <50 pers)

Vattenskyddsområde

1961

SE692151-137949

Härjedalen

Skolan/
Tännäs

Inrätta
vattenskyddsområde

Härjedalen

Tännån/
Tännäs

Inrätta
vattenskyddsområde

Härjedalen

Vemhån

Revidering

Vattenskyddsområde

Härjedalen

Ytterberg

Inrätta
vattenskyddsområde

Vattenskyddsområde

Vattenskyddsområde

1997

SE690868-139034

SE695637-132287
SE688275-137932

SE693105-136593

SE692726-133839

1981

10

Härjedalen

Ytterhogdal

Revidering

Vattenskyddsområde

1959

Härjedalen

Överberg

Revidering

Vattenskyddsområde

1982

Härjedalen

Överhogdal

Revidering

Vattenskyddsområde

1982

SE689583-145487

SE691373-144132

Försurning
Inom åtgärdsområdet finns i dagsläget 233 vattenförekomster som har problem med försurning.
Den påverkanskälla som har bedömts vara betydande är atmosfärisk deposition och diffus
påverkan från skogsbruk. För att inte pH ska understiga kritiska nivåer i de försurningspåverkade
vattenförekomsterna behöver det höjas genom kalkning. Inom åtgärdsområdet pågår
kalkningsverksamhet i enligt fastställda kalkningsplaner. Kalkningens omfattning utgår dock från
rådande resurssituation och inte utifrån det totala behovet för att åtgärda försurningsskadade
vattenmiljöer. För att uppnå miljökvalitetsnormen för de försurningspåverkade
vattenförekomsterna uppskattas att cirka 22 000 ton kalk behöver spridas årligen inom
åtgärdsområdet med doserare och helikopter. Det innebär en uppskattad årlig kostnad på cirka 77
miljoner kronor. Dessutom behövs åtgärdsutredningar i de potentiellt påverkade
vattenförekomsterna för att bedöma korrekt försurningspåverkan, behov och storlek av
åtgärdsinsatsen.

Åtgärdsförslag
Tabell 5: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder i åtgärdsområdet. Tabellen visar
också åtgärden. Baseras på uttag från VISS i november 2015 (Redovisning är baserade på utdrag
från VISS 2015-10-14
Påverkan

Föreslagen
fysisk åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 2016-2021

2.6.1 Diffusa
källor –
Skogsbruk
2.6.3
Atmosfärisk
deposition

Kalkning

22 000 ton kalk i 233 Naturvårdsverket åtgärd 4 och åtgärd 5
vatten-förekomster i Skogsstyrelsen åtgärd 2 och 4.
(Berg, Härjedalen,
Länsstyrelsen åtgärd 1 och åtgärd 11 (i
Mora och Älvdalen).
detta fall Länsstyrelsen Jämtland)
Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 3.

2.6.1 Diffusa
källor –
Skogsbruk
2.6.3
Atmosfärisk
deposition

Åtgärdsutredning

233 vattenförekomster (Berg,
Härjedalen, Mora
och Älvdalen).

Vidare utredning är nödvändig för att
identifiera påverkan och åtgärdsbehov för
de utpekade vattenförekomster. I ett
senare skede kan koppling till åtgärder
enligt Åtgärdsprogram 2016-2021 göras.
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Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Övergödning och syrefattiga förhållanden
Inom åtgärdsområdet finns i dagsläget tre vattenförekomster som är påverkade av övergödning
enligt beräkningar från SMHI S-HYPE data. Resultatet från beräkningarna behöver verifieras
genom en kunskapshöjande aktivitet där kemiska och biologiska undersökningar utförs
tillsammans med källfördelningsanalyser. Först därefter kan påverkan fastställas och eventuella
åtgärder föreslås.

Åtgärdsförslag
Tabell 6: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder i åtgärdsområdet. Tabellen visar
också åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Redovisning är baserade på utdrag
från VISS 2015-10-14

Påverkan
1.1
Punktkällor,
reningsverk generellt

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Åtgärdsutredning

Lofssjön
SE688275-137932;
Lofsen SE687906139457
SE695172-132694

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 20162021
Länsstyrelsen 1

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.
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Främmande arter
Inom åtgärdsområdet finns 18 vattenförekomst som kan vara påverkad av bäckröding. För att
känna till åtgärdsbehovet för främmande arter behövs först genomföra kunskapshöjande
aktiviteter. Den kunskapshöjande aktiviteten bör bestå av en mer detaljerad kartläggning av
främmande arters utbredning, beståndsstorlek och dess påverkan på vattenförekomstens ekologi
som sedan kan omsättas i miljöförbättrande åtgärder.

Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Följande tabell anger för varje EU-direktiv vilka skyddade områden som förekommer i
åtgärdsområdet, samt hur många eller vilka vattenförekomster som berörs.
Tabell 7: Sammanställning av skyddade områden inom åtgärdsområdet.
EU-direktiv
Utbredning av skyddet
Avloppsvattendirektivet
(direktiv 91/271/EEG)

Avloppskänsliga vatten, inland, fosfor/SELK001
590 vattenförekomster

Nitratdirektivet (direktiv
91/676/EEG)

Inga vattenförekomster

Natura 2000 Art- och
habitatdirektivet (direktiv
92/43/EEG)

Brovallvålen/SE0720218 (8 vattenförekomster)
Dalkarlskölen / SE0720440 (1 vattenförekomst)
Flon, Bruksvallarna/SE0720355(1 vattenförekomst)
Klinken / SE0720277 (4 vattenförekomster)
Lill-Rånddalen/SE0720263 (1 vattenförekomst)
Ljusnan (Hede-Svegsjön) / SE0720291 (13 vattenförekomster)
Långsån Ytterhogdal/SE0720370 (1 vattenförekomst)
Rogen / SE0720033 (21 vattenförekomster)
Stor-Mittåkläppen/SE0720281 (1 vattenförekomst)
Storåsen / SE0720220 (1 vattenförekomst)
Svallmyren / SE0720262 (1 vattenförekomst)
Sonfjället / SE0720029 (3 vattenförekomster)
Tröskflyet-Oxflöten/SE0720412 (2 vattenförekomster)
Vedungsfjällen / SE0620002 (1 vattenförekomst)

Natura 2000
Fågeldirektivet (direktiv
79/409/EEG)

Himmelsflöten/SE0720413 (3 vattenförekomster)
Rogen / SE0720033 (21 vattenförekomster)
Sonfjället / SE0720029 (3 vattenförekomster)
Tröskflyet-Oxflöten/SE0720412 (2 vattenförekomster)
Vedungsfjällen / SE0620002 (1 vattenförekomst)

Direktiv 98/83/EG av den 3
november 1998 om
kvaliteten på dricksvatten

10 grundvattenförekomster
3 ytvattenförekomster

Badvattendirektivet

Inga vattenförekomster
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Bilaga 5:24 Fö rvaltningsplan fö r
Bottenhavets vattendistrikt 2016-2021
Inledning

I Bottenhavets vattendistrikt finns 49 stycken åtgärdsområden som indelats efter vattnets väg i
landskapet. Åtgärdsområdena kan därför innefatta flera kommuner och flera län. Eftersom
Bottenhavets vattendistrikt också har vatten som rinner till och från Norge beskrivs dessa i en
särskild sammanställning, nummer 50. Mer om gränsvatten finns också i Vapstaälven (nummer
1). Åtgärdsområdessammanställningar kan läsas både var för sig (enskilda pdf) eller tillsammans
(samtliga områden i en pdf).
Sammanställningarna innehåller beskrivningar över betydande påverkan och förslag på åtgärder
vilka kan vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska följas i ett åtgärdsområde.
Sammanställningarna ska betecknas som underlag till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets
vattendistrikt och kan med fördel användas som underlag i diskussioner om lokalt åtgärdsarbete.
Sammanställningarna har ungefär samma struktur men innehållet varierar beroende på
problemställningar i varje område. Vidare uppdateras åtgärdsområdessammanställningarna
årligen om ny data eller ny kunskap påverkar innehållet. Sådan versionshantering framgår i
inledningen till varje dokument.
I varje åtgärdsområdessammanställning finns olika beskrivningar om aktuella miljöproblem med
tillhörande tabeller som kopplar ihop miljösituationen i ett åtgärdsområde med åtgärdsbehovet. I
tabellerna med åtgärdsförslag finns kopplingar mellan påverkan och fysisk åtgärd till de åtgärder
som riktar sig till myndigheter och kommuner i Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets
vattendistrikt. Tanken med tabellerna är att visa vilka faktiska fysiska åtgärder i naturmiljön som
hör ihop med åtgärder enligt åtgärdsprogrammet. Som redovisat i tabellerna är ofta flera aktörer
involverade i genomförande av en åtgärd vilket kräver samverkan och samarbete över
administrativa och/eller juridiska gränser. Åtgärdernas genomförande följs upp genom en årlig
återrapportering som adresserar kommuner och de myndigheterna med utpekat åtgärdsansvar
enligt Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavet.
Urvalet av de fysiska åtgärderna har i huvudsak skett utifrån kostnadseffektivitet och utifrån
åtgärdsförslagen i VISS där information om Sveriges vatten finns. Åtgärdernas effekter och
kostnader kan avvika lokalt och det kan också finnas andra åtgärder som är mer kostnadseffektiva
eller mer lämpliga för vissa vattenförekomster. I flera fall anges därför vidare åtgärdsutredning
som lämplig första åtgärd innan fysiska åtgärder vidtas. De fysiska åtgärderna är inte bindande
för myndigheter och kommuner men de ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs och ska inom
sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs. Ansvariga åtgärdsmyndigheter kan således
ersätta de föreslagna fysiska åtgärderna med andra åtgärder om de finner dessa mer lämpliga. De
åtgärdskostnader som visas i tabellerna är totalkostnader. Total åtgärdskostnad är en summering
av alla kostnader, både investeringskostnad, utredningskostnad och löpande kostnader/intäkter.
Kostnaderna är summerade för hela den angivna livslängden och storleken på åtgärden och de är
generellt genomsnittliga kostnader för en typ av åtgärd. Kostnaderna för den faktiska åtgärden
kan således både vara högre eller lägre än schablonvärdet i det enskilda fallet.
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Mer information
Varje åtgärdsområdessammanställning innehåller en karta där områdets geografiska placering
pekas ut. För en övergripande kartbild över samtliga åtgärdsområden samt tabeller som visar
vilka kommuner som omfattas av vilka åtgärdsområden, besök vår webbsida
www.vattenmyndigheterna.se. Under publikationer finns alla beslutsdokument inklusive bilagor.
Eftersom åtgärdsområdessammanställningarna är en kort beskrivning av områdets miljöproblem
vid skrivande stund, vill vi hänvisa till VISS, www.viss.lansstyrelsen.se, för detaljerad och senaste
information om enskilda bedömningar. I VISS finns också tillförlitlighetsklassning och
motiveringstexter till de olika bedömningarna samt senaste information om till exempel
genomförda eller planerade åtgärder. Om en föreslagen åtgärd exempelvis redan är genomförd,
eller av annan anledning olämplig, så finns det också möjlighet att meddela länsstyrelsen detta via
VISS. I VISS finns också flera instruerande manualer som ska hjälpa dig att hitta ditt vatten, eller
ditt åtgärdsområde.
Direktlänk till vägledningarna: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/lar-dig-anvandaviss/information%20och%20manualer/Pages/default.aspx
Versionshantering
Bilaga 5:24 till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets vattendistrikt, version 1.
Aktuell version daterad den 22 mars 2017.

Sammanställning av förslag till åtgärder för Mellersta Ljusnans
åtgärdsområde
Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för Mellersta Ljusnans åtgärdsområde.
Åtgärdsområdet berör Bollnäs, Hudiksvall, Härjedalen, Ljusdal och Ånge kommun samt
Gävleborgs och Västernorrlands län. Åtgärdsområdet ligger i Ljusnans avrinningsområde.
I åtgärdsområdet finns 205 ytvattenvattenförekomster som inte uppnår god ekologisk status. På
grund av långvarigt internationellt luftnedfall av kvicksilver och PBDE finns inget ytvatten som
uppnår god kemisk status. En ytvattenförekomst har även andra problem med miljögifter. I
området finns en grundvattenförekomst som inte uppnår god kemisk status, och tre som riskerar
att inte uppnå god kemisk status till år 2021. En av grundvattenförekomsterna (Ljusnanåsen –
Vallsta) ligger i flera åtgärdsområden och hanteras huvudsakligen i bilaga 5:26 (Nedre Ljusnans
åtgärdsområde). Grönås, Järvsö och Ljusdal-Borr ligger helt inom Mellersta Ljusnans
åtgärdsområde och hanteras i denna bilaga.
De vanligaste miljöproblemen i åtgärdsområdet, bortsett från kvicksilver och PBDE, är problem
med konnektivitet (vandringshinder) och morfologiska förändringar. De främsta
påverkanskällorna för dessa problem är dammar och andra vandringshinder, samt aktivt brukad
mark och/eller anlagda ytor i vattenförekomsters närområde eller svämplan. De viktigaste
åtgärderna är därför fiskväg/utrivning av vandringshinder och ekologiskt funktionella kantzoner.
Utifrån tillgängliga dataunderlag beskrivs aktuella miljöproblem med betydande påverkan och
med åtgärdsförslag. Om miljösituationen ändras eller om kompletterande undersökningar
genomförs och ny data blir tillgänglig, kan åtgärdsbehovet förändras. De åtgärder som föreslås
bedöms vara nödvändiga att genomföra för att miljökvalitetsnormerna skall kunna följas. I flera
fall behöver åtgärden föregås av en fördjupad åtgärdsutredning.
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De åtgärdskostnader som redovisas per åtgärdsförslag bör ställas i relation till vilka ekologiska
vinster (t.ex. värdet av förbättring eller återskapande av ekosystemtjänster) som åtgärderna kan
ge. Sådana beräkningsmetoder saknas på objektsnivå och för att ändå uppskatta det totala
värdet av ekossystemtjänster i åtgärdsområdet, presenteras beräkningar enligt schabloner från
TEEB. TEEB är en förkortning av The Economics of Ecosystems and Biodiversity som är ett globalt
initiativ som syftar till att öka kunskapen om naturens värde. Läs mer om TEEB här:
(http://www.teebweb.org/) och rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)
for Water and Wetlands (februari 2013). Observera att beräkningarna avser ytvatten och att
grundvatten är exkluderat samt att beräkningen avser hela åtgärdsområdet. I TEEBs studier
anges värdet för ekosystemsfunktionerna i sjöar och vattendrag ligga på cirka 1800–13500 dollar
per hektar och år. Översatt till åtgärdsområdet med en sammanlagd vattenförekomstyta på cirka
17800 hektar varav 391 hektar utgörs av vattendrag och ett antaget värde på 10 000 kr per hektar
och år blir ekosystemvärdet av ytvattnet inom åtgärdsområdet minst 178 miljoner kronor per år.
För övrig information per vattenförekomst i åtgärdsområdet hänvisas till VISS,
www.viss.lansstyrelsen.se (Mellersta Ljusnan).
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Bild 1: Kartan visar Mellersta Ljusnans markanvändning samt geografisk placering i Bottenhavets vattendistrikt.
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Förändrade habitat genom fysiska förändringar
Inom åtgärdsområdet finns problem med förändrade habitat genom fysiska förändringar i 195
vattenförekomster. De betydande påverkanskällorna är vandringshinder, markanvändningen i
närområdet eller svämplanet, rensning av vattendrag och vattenflödesreglering. För att följa
miljökvalitetsnormerna i åtgärdsområdets vattenförekomster behöver ekologiskt funktionella
kantzoner anläggas vid 63 vattenförekomster, 56 vattendrag återställas, 62 stycken vägtrummor
och 89 stycken andra vandringshinder göras passerbara och vattenregleringen behöver justeras för
att ge ett mer miljöanpassat flöde i 18 vattenförekomster. Nedanstående åtgärdsförslag behöver
föregås av en åtgärdsutredning.

Åtgärdsförslag
Tabell 1: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS 28
oktober, 2015
Påverkan
4. Flödesreglering och
morfologiska
förändringar

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Fiskväg/utrivning av
vandringshinder

66 st. dammar

Fiskväg

2 st. dammar

Teknisk fiskväg för
nedströmspassage

3 st. kraftverksdammar

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 20162021
Hav- och vattenmyndigheten åtgärd
4.
Länsstyrelsen åtgärd 1, åtgärd 2 och
5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1.

Minimitappning/vatten 5 st. kraftverksi fiskväg vid
dammar
vattenkraftverk
Miljöanpassat flöde

2 vattenförekomster

Restaurering av
rensade eller rätade
vattendrag

7 vattenförekomster

Hav- och vattenmyndigheten åtgärd
5.

4.5 Flöde och
morfologi –
Vattenflödesreglering

Miljöanpassat flöde

16 vattenförekomster

Hav- och vattenmyndigheten åtgärd
4.
Länsstyrelsen åtgärd 1, åtgärd 2 och
5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1.

5. Fysiska
förändringar
av sjöar och
vattendrag

Restaurering
kantzoner - Ekologiskt
funktionella kantzoner

63 vattenförekomster

Skogsstyrelsen åtgärd 4.

5.1 Fysiska
förändringar
av sjöar och

Restaurering av
rensade eller rätade
vattendrag

36 vattenförekomster

Hav- och vattenmyndigheten åtgärd
5.

5

vattendrag –
Fysiska
förändringar
av
vattendragsfåran
5.1.1 Fysiska
förändringar
av
vattendrag –
Rensning av
vattendrag
för flottning

Restaurering av
rensade eller rätade
vattendrag – Flottledsåterställning

13 vattenförekomster

7.1 Andra
morfologiska
förändringar
– barriärer

Omläggning/byte av
vägtrumma

16 st. vägtrummor

7.1.1 Andra
morfologiska
förändringar
–
Vägtrummor

Omläggning/byte av
vägtrumma

46 st. vägtrummor

7.1.2 Andra
morfologiska
förändringar
– Andra
barriärer

Fiskväg/utrivning av
vandringshinder

21 st. andra
vandringshinder (ej
dammar eller
vägtrummor)

Hav- och vattenmyndigheten åtgärd
5.

Länsstyrelsen åtgärd 3, åtgärd 5b och
åtgärd 12.
Trafikverket åtgärd 1a.
Generalläkaren åtgärd 3.

Hav- och vattenmyndigheten åtgärd
4.
Länsstyrelsen åtgärd 1, åtgärd 2 och
5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1.

Det finns ett 8 stycken Kraftigt Modifierade Vatten (KMV) påverkade av vattenreglering och
vattenkraftsproduktion i området. De åtgärder som är kopplade till utpekande av KMV och
bedömning av deras miljökvalitetsnorm, ekologisk potential, ingår i sammanställningen under
Förändrat habitat genom fysiska förändringar ovan. Dessa åtgärder kommer att beskrivas och
bedömas närmare i den åtgärdsplan för vattenkraftspåverkade avrinningsområden som görs av
Länsstyrelsen under de närmaste åren och fastställas av Vattenmyndigheten under 2018. Läs mer
om åtgärdsplaner i Åtgärd 5, Länsstyrelsen i Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavets
vattendistrikt.
Åtgärder för KMV inom miljöproblemen försurning, övergödning och miljögifter ingår i
sammanställningarna för respektive miljöproblem.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.
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Miljögifter i yt- och grundvatten
Alla ytvattenförekomster i åtgärdsområdet bedöms ha problem med kvicksilver och PBDE (se
nedan) vilket gör att de inte uppnår god kemisk status. Ett vattendrag, Ensjöbäcken, bedöms
även ha andra problem med miljögifter. Grundvattenförekomsten Järvsö uppnår inte god kemisk
status på grund av miljögifter och grundvattenförekomsten Ljusdal-Borr ligger i risk att inte
uppnå god kemisk status år 2021 på grund av miljögifter. De betydande påverkanskällorna är
atmosfärisk deposition, förorenad mark och andra signifikanta diffusa källor.
För att följa miljökvalitetsnormerna behöver följande uppnås:
•
•
•

I alla ytvattenförekomster i åtgärdsområdet behöver halten av kvicksilver och PBDE
sänkas.
I grundvattenförekomsten Järvsö behöver halterna av bekämpningsmedelsresten BAM
sänkas.
I Ensjöbäcken (SE690810-147971) behöver halten av koppar, zink samt kadmium och
kadmiumföreningar sänkas.

I Sverige överstiger kvicksilver och PBDE gränsvärdet i praktiskt taget alla ytvattenförekomster;
sjöar, vattendrag och kustvatten. Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna är för höga
i vatten är långvarigt internationella luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att minska utsläppen
av kvicksilver förväntas inga förändringar i nivåer inom en snar framtid. Det beror på att
kvicksilvret lagrats i mark och läcker kontinuerligt till ytvattnet och ackumuleras i fiskar. Vid
markanvändning bör dock åtgärder som hindrar ökat kvicksilverläckage från omgivande mark
vidtas.
PBDE är en industrikemikalie som främst används som flamskyddsmedel. Påverkan av PBDE
kommer i första hand från atmosfäriskt nedfall efter förbränning av varor. Användningen av
PentaBDE och oktaBDE är förbjuden inom EU sedan år 2004 men vissa PBDE-kedjor är
fortfarande tillåtna. Även om halterna minskar generellt är det svårt att veta när god kemisk
status kommer att uppnås.
I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet för kvicksilver, det vill säga den
högsta tillåtna halten kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (µg / kg). För PBDE anges
gränsvärdet i biota till 0,0085 mikrogram per kilogram (µg / kg). Det tillämpas ett generellt
undantag i form av ett sänkt kvalitetskrav för kvicksilver och PBDE.

Åtgärdsförslag
Tabell 2: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS i
november, 2015
Åtgärd enligt
Åtgärdens
Åtgärdsprogram 2016Påverkan
Föreslagen fysisk åtgärd
omfattning
2021
2.4 Diffusa Efterbehandling miljögifter,
1 vattenförekomst
Havs- och
Förorenad
Enåsen Gruvan
(Ensjöbäcken)
vattenmyndigheten
mark/gammal
åtgärd 2.
industrimark
Naturvårdsverket
(ytvatten)
åtgärd 2 och åtgärd 3.
Länsstyrelsen åtgärd 1
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och åtgärd 10.
Kommuner
åtgärd 1 (Ljusdals
kommun).
Generalläkaren 1.
Utsläppsreduktion miljögifter,
Enåsen gruvan

1 vattenförekomst
(Ensjöbäcken)

Havs- och
vattenmyndigheten
åtgärd 2.
Naturvårdsverket
åtgärd 2.
Länsstyrelsen åtgärd 1.
Kommuner åtgärd 1
(Ljusdals kommun)
Generalläkaren 1.

2.4 Diffusa
källor - Andra
signifikanta
diffusa källor
(grundvatten)

2.6.3
Atmosfärisk
deposition

Fördjupad kartläggning –
Källanalys
bekämpningsmedelsrester
(BAM)

1 grundvattenförekomst (Järvsö
och Ljusdal-Borr)

Fördjupad kartläggning –
operativ övervakning

1 grundvattenförekomst (Järvsö)

In-Situ-Behandling, t ex Pump
and treat

1 grundvattenförekomst (Järvsö)

Fördjupad kartläggning –
Källanalys bly

1 grundvattenförekomst
(Grönås)

Information – skogsbruk

Alla ytvattenförekomster i
åtgärdsområdet

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.
Grundvattenförekomsterna Järvsö och Ljusdal-Borr
I grundvattenförekomsterna Järvsö och Ljusdal-Borr finns rester av bekämpningsmedel.
Eftersom vatten kontinuerligt tas ut för dricksvattenbruk och nytt grundvatten bildas så kommer
halterna rimligtvis att minska med tiden, oavsett om ytterligare åtgärder sätts in eller ej. För att
kunna se trenden och följa utvecklingen behövs operativ övervakning och uppföljning. För att
kunna sätta in ytterligare åtgärder behövs även undersökande övervakning i syfte att lokalisera
källan eller källorna till bekämpningsmedelsresterna.
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Information till skogsbruket
Åtgärden föreslås för hela åtgärdsområdet med syfte att informera om hänsyn i skogsbruket för
att minska läckaget av metylkvicksilver. Kvicksilver som når marken genom atmosfärisk
deposition lagras där, men lakas ur marken vid exempelvis körskador.

Otillräckligt dricksvattenskydd
Av de allmänna vattentäkterna som är i drift behöver fem se över sitt befintliga
vattenskyddsområde och föreskrifter då dessa har ett föråldrat skydd. Fem större enskilda täkter
behöver upprätta vattenskyddsområde med föreskrifter då dessa inte har något fastställt
vattenskyddsområde.
Ett föråldrat skydd innebär att vattenskyddsområdet är utformat i enlighet med Vattenlagen
(1983:291) eller Vattenlag (1918:523). I dessa fall behöver skyddet ofta uppdateras i enlighet med
nuvarande lagstiftning, Miljöbalken (1998:808). Tillsyn av vattenskyddsområde ligger också med
som en åtgärd på alla fastställda vattenskyddsområden.
Den totala kostnaden för dessa åtgärder uppskattas till ca 7 miljoner kronor.
Samma kvalitetskrav på dricksvatten gäller för de större enskilda vattentäkterna som ger mer än
10 m3 per dag eller betjänar mer än 50 personer som för de kommunala vattentäkterna. Det finns
dock inget krav på skyddsområde och föreskrifter för dessa, utan det bygger på
vattentäktsägarens ansvar. Det är viktigt att skydda de större enskilda vattentäkterna för att
även dessa ska ha ett långsiktigt skydd för vattenförsörjningen. Kunskap om var de större
enskilda vattentäkterna finns är dock bristfällig och därför kan det finnas fler än de som är med i
sammanställningen. Det kan vara så att övriga vattentäkter utanför vattenförekomster också har
ett stort skyddsbehov. Det finns även ett skyddsbehov för de vattenförekomster som inte har
dricksvattentäkter idag men som är viktiga för framtida dricksvattenförsörjning. Dessa tas inte
med här på grund av bristfällig kunskap.
Inom ramen för åtgärdsprogrammet ingår endast de vattentäkter som har vattenförekomst-ID (se
tabell 5). Omfattningen och kostnaden för åtgärdsbehovet är därför underskattad. Det pågår ett
kontinuerligt arbete för att alla vattentäkter ska kopplas till ett vattenförekomst-ID och därmed
ingå i vattenförvaltningsarbetet.
Tabell 3: Sammanställning vattentäkter och vattenskyddsområde inom åtgärdsområdet
Kommun

Vattenverk

Anläggning

Ljusdal

Färila

Allmän

Ljusdal

Höga/Borr

Allmän

Ljusdal

Viken/Ramsjö

Allmän

Ljusdal

Hennan

Allmän

Dricksvatten-skydd
Vattenskyddsområde
Vattenskyddsområde
Vattenskyddsområde
Vattenskyddsområde

VSO beslut
(år)

Vattenförekomst
ID

1991-02-12

SE685044-149345

1985-12-12

SE685866-151034

1979-02-19

SE689190-149360

1979-02-19

SE687850-150608
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Ljusdal

Kårböle

Ljusdal
Ljusdal
Ljusdal

Järvsö
Nor
Letsbo

Ljusdal
Ljusdal

Ljusdal
Ljusdal
Ljusdal
Ljusdal
Härjedalen

Allmän

Vattenskyddsområde
Vattenskyddsområde

1979-02-19

Allmän
1977-12-15
Allmän
Allmän
Större enskild, >
Säljesta
10 m3/dygn eller
vattenförening
> 50 personer
Södra veckebo Större enskild, >
vattenlednings 10 m3/dygn eller
förening
> 50 personer
SkålboSkridsvik
Större enskild, >
Vatten10 m3/dygn eller
förening
> 50 personer
Större enskild, >
N. Veckebo
10 m3/dygn eller
Vattenförening > 50 personer
Större enskild, >
Lörstands
10 m3/dygn eller
vattenförening
> 50 personer
Föne.Ek.
Större enskild, >
Vattenlednings 10 m3/dygn eller
förening
> 50 personer
Större enskild, >
10 m3/dygn eller Vattenskydds
Vänsjö
> 50 personer
-område
1982

SE684456-151964

SE685475-149435

SE684835-151460
SE685692-149469
SE683794-151845
SE685649-150210

Åtgärdsförslag och kostnader
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Försurning
Inom åtgärdsområdet finns i dagsläget 18 vattenförekomster som har problem med försurning. De
påverkanskällor som har bedömts ha betydande påverkan är diffus påverkan från skogbruk och
atmosfärisk deposition. För att hålla pH på acceptabla nivåer i tre vattenförekomster behöver 355
ton kalk tillföras varje år till en kostnad av 422 000 kronor per år.

10

Åtgärdsförslag
Tabell 4: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS i oktober,
2015 samt beräkningar utifrån uppgifter i kalkdatabasen 2014.
Påverkan

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 2016-2021

2.6.3
Atmosfärisk
deposition
och 2.6.1
Diffusa källor
– skogsbruk

Kalkning, enligt
kalkningsplan

355 ton per år,
vilket påverkar 3
vattenförekomster

Naturvårdsverket åtgärd 4 och åtgärd 5
Skogsstyrelsen åtgärd 2 och 4.
Länsstyrelsen åtgärd 1 och åtgärd 11 (i
detta fall Länsstyrelsen Gävleborg)
Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 3.

2.6.1 Diffusa
källor –
skogsbruk

Information om
skogsbrukets
försurande effekter

18
vattenförekomster

Skogsstyrelsen åtgärd 2 och 4.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.
Kalkning
Kalkningsplanen sträcker sig mellan år 2014 och 2017. Kalkning är en uppehållande åtgärd som
syftar till att hålla pH-värdet på en acceptabel nivå så att arter i dessa ekosystem ska överleva.
För att komma till rätta med själva försurningsproblemet krävs andra åtgärder.
Informationsspridning om skogsbrukets försurande effekter
Åtgärden föreslås för alla försurade vattenförekomster i åtgärdsområdet. Åtgärden ska öka
medvetenhet om skogsbrukets försurande effekter och hur skogen kan brukas med minskad
försurningspåverkan.

Övergödning och syrefattiga förhållanden
Inom åtgärdsområdet finns i dagsläget fem sjöar och fem vattendrag som har problem med
övergödning. Grundvattenförekomsterna Grönås och Ljusdal-Borr ligger i risk att inte uppnå god
kemisk status 2021 på grund av näringsämnen. De påverkanskällor som har bedömts ha
betydande påverkan är urban markanvändning, jordbruk och enskilda avlopp.
För att följa miljökvalitetsnormerna i åtgärdsområdet behöver övergödningen minska i följande
vattenförekomster:
•
•
•

Uvåsbäcken (SE684064-152626)
Åsbobäcken (SE684185-151370)
Skrikviksån (SE684839-151704)
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•
•
•
•
•
•
•

Bodasjön (SE684897-151862)
SE685045-151391 (SE685045-151391)
SE685559-151737 (SE685559-151737)
Kyrksjön (SE685664-151427)
Vikarvågen (SE684070-151974)
Uvåssjön (SE684077-152610)
Onsängssjön (SE685891-150984)

Åtgärdsförslag
Tabell 5: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Förvaltningsplan 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS november
2016.
Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens omfattning

2.1 Diffusa källor –
Urban
markanvändning

Våtmark - fosfordamm

0,02 ha med effekt i 1
vattenförekomst
(Kyrksjön)

2.1 Diffusa källor –
Jordbruk
(grundvatten)

Grundvatten-åtgärd
övrigt - Minskat
läckage av kväve från
jordbruk

Effekt i 2
grundvattenförekomster (Grönås
och Ljusdal-Borr)

Påverkan

2.5 Diffusa källor Enskilda avlopp

2.1 Diffusa källor –
Urban
markanvändning,
2.1 Diffusa källor –
Jordbruk
(grundvatten), 2.2
Diffusa källor –
Jordbruk (ytvatten)
och 2.5 Diffusa
källor – Enskilda
avlopp
2.6 Diffusa källor Skogsbruk

Åtgärdande av EA till
normal skyddsnivå

473 st med effekt i 12
vattenförekomster.

Kunskapsspridande
åtgärder: Information,
rådgivning och
utbildning

1 st med effekt i 12
vattenförekomster

Åtgärd enligt
Förvaltningsplan 20162021
Jordbruksverket åtgärd 1,
åtgärd 4a-g. och åtgärd 6.
Länsstyrelsen åtgärd 5c.
och åtgärd 6-7.
Kommunerna åtgärd 2a.
Havs- och
vattenmyndigheten
åtgärd 1a och 1b.
Länsstyrelsen åtgärd 8
Kommunerna åtgärd 4a.
Generalläkaren åtgärd 4a.

12

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Hela åtgärdsområdet skyddas enligt avloppsvattendirektivet (direktiv 91/271/EEG).
Åtgärdsområdet berörs av Orbaden mellan Bollnäs och Järvsö (Orsjön) som skyddas av
badvattendirektivet (direktiv 2006/7/EG).
Skydd av dricksvatten enligt vattendirektivet (artikel 7, 2000/60/EG och 98/83/EG) omfattar alla
dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller tillhandahåller mer än 10 m3/dygn eller
används i kommersiell eller offentlig verksamhet. Tio grundvattenförekomster omfattas och är;
urbergsförekomsterna Skästra, Segersta,Vallåsen, Lörstrand, Norra Veckebo och sand och
grusförekomsterna Getryggen-Stråsjö, Järvsö, Ljusdal-Borr, Hennan-Välje och Hennan-Viken.
Åtgärdsområdet berörs av 14 områden som skyddas som Natura 2000-områden enligt art- och
habitatdirektivet (direktiv 92/43/EEG).
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Bilaga 5:25 Fö rvaltningsplan fö r
Bottenhavets vattendistrikt 2016-2021
Inledning

I Bottenhavets vattendistrikt finns 49 stycken åtgärdsområden som indelats efter vattnets väg i
landskapet. Åtgärdsområdena kan därför innefatta flera kommuner och flera län. Eftersom
Bottenhavets vattendistrikt också har vatten som rinner till och från Norge beskrivs dessa i en
särskild sammanställning, nummer 50. Mer om gränsvatten finns också i Vapstaälven (nummer
1). Åtgärdsområdessammanställningar kan läsas både var för sig (enskilda pdf) eller tillsammans
(samtliga områden i en pdf).
Sammanställningarna innehåller beskrivningar över betydande påverkan och förslag på åtgärder
vilka kan vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska följas i ett åtgärdsområde.
Sammanställningarna ska betecknas som underlag till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets
vattendistrikt och kan med fördel användas som underlag i diskussioner om lokalt åtgärdsarbete.
Sammanställningarna har ungefär samma struktur men innehållet varierar beroende på
problemställningar i varje område. Vidare uppdateras åtgärdsområdessammanställningarna
årligen om ny data eller ny kunskap påverkar innehållet. Sådan versionshantering framgår i
inledningen till varje dokument.
I varje åtgärdsområdessammanställning finns olika beskrivningar om aktuella miljöproblem med
tillhörande tabeller som kopplar ihop miljösituationen i ett åtgärdsområde med åtgärdsbehovet. I
tabellerna med åtgärdsförslag finns kopplingar mellan påverkan och fysisk åtgärd till de åtgärder
som riktar sig till myndigheter och kommuner i Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets
vattendistrikt. Tanken med tabellerna är att visa vilka faktiska fysiska åtgärder i naturmiljön som
hör ihop med åtgärder enligt åtgärdsprogrammet. Som redovisat i tabellerna är ofta flera aktörer
involverade i genomförande av en åtgärd vilket kräver samverkan och samarbete över
administrativa och/eller juridiska gränser. Åtgärdernas genomförande följs upp genom en årlig
återrapportering som adresserar kommuner och de myndigheterna med utpekat åtgärdsansvar
enligt Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavet.
Urvalet av de fysiska åtgärderna har i huvudsak skett utifrån kostnadseffektivitet och utifrån
åtgärdsförslagen i VISS där information om Sveriges vatten finns. Åtgärdernas effekter och
kostnader kan avvika lokalt och det kan också finnas andra åtgärder som är mer kostnadseffektiva
eller mer lämpliga för vissa vattenförekomster. I flera fall anges därför vidare åtgärdsutredning
som lämplig första åtgärd innan fysiska åtgärder vidtas. De fysiska åtgärderna är inte bindande
för myndigheter och kommuner men de ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs och ska inom
sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs. Ansvariga åtgärdsmyndigheter kan således
ersätta de föreslagna fysiska åtgärderna med andra åtgärder om de finner dessa mer lämpliga. De
åtgärdskostnader som visas i tabellerna är totalkostnader. Total åtgärdskostnad är en summering
av alla kostnader, både investeringskostnad, utredningskostnad och löpande kostnader/intäkter.
Kostnaderna är summerade för hela den angivna livslängden och storleken på åtgärden och de är
generellt genomsnittliga kostnader för en typ av åtgärd. Kostnaderna för den faktiska åtgärden
kan således både vara högre eller lägre än schablonvärdet i det enskilda fallet.
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Mer information
Varje åtgärdsområdessammanställning innehåller en karta där områdets geografiska placering
pekas ut. För en övergripande kartbild över samtliga åtgärdsområden samt tabeller som visar
vilka kommuner som omfattas av vilka åtgärdsområden, besök vår webbsida
www.vattenmyndigheterna.se. Under publikationer finns alla beslutsdokument inklusive bilagor.
Eftersom åtgärdsområdessammanställningarna är en kort beskrivning av områdets miljöproblem
vid skrivande stund, vill vi hänvisa till VISS, www.viss.lansstyrelsen.se, för detaljerad och senaste
information om enskilda bedömningar. I VISS finns också tillförlitlighetsklassning och
motiveringstexter till de olika bedömningarna samt senaste information om till exempel
genomförda eller planerade åtgärder. Om en föreslagen åtgärd exempelvis redan är genomförd,
eller av annan anledning olämplig, så finns det också möjlighet att meddela länsstyrelsen detta via
VISS. I VISS finns också flera instruerande manualer som ska hjälpa dig att hitta ditt vatten, eller
ditt åtgärdsområde.
Direktlänk till vägledningarna: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/lar-dig-anvandaviss/information%20och%20manualer/Pages/default.aspx
Versionshantering
Bilaga 5:25 till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets vattendistrikt, version 1.
Aktuell version daterad den 22 mars 2017.

Sammanställning av förslag till åtgärder för Voxnans
åtgärdsområde
Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för Voxnans åtgärdsområde, vilket ingår
i Ljusnans avrinningsområde. Området ligger i huvudsak i Gävleborgs län men berör även
Jämtlands län och Dalarnas län. Åtgärdsområdet berör också kommunerna Bollnäs, Härjedalen,
Ljusdal, Orsa, Ovanåker och Rättvik.
I åtgärdsområdet finns 263 ytvattenvattenförekomster som inte uppnår god ekologisk status. På
grund av långvarigt internationellt luftnedfall av kvicksilver och PBDE finns inget ytvatten som
uppnår god kemisk status. Inga ytvattenförekomster har dock några andra kända problem med
miljögifter. I området finns två grundvattenförekomster som riskerar att inte uppnå god kemisk
status till år 2021. De vanligaste miljöproblemen i åtgärdsområdet är, bortsett från kvicksilver och
PBDE, problem med konnektivitet (vandringshinder) och morfologiska förändringar. De främsta
påverkanskällorna för dessa problem är dammar och andra vandringshinder, rensningar av
vattendrag samt vattenflödesreglering. De viktigaste åtgärderna är därför fiskväg/utrivning av
vandringshinder, restaurering av rensade eller rätade vattendrag och miljöanpassat flöde.
Utifrån tillgängliga dataunderlag beskrivs aktuella miljöproblem med betydande påverkan och
med åtgärdsförslag. Om miljösituationen ändras eller om kompletterande undersökningar
genomförs och ny data blir tillgänglig, kan åtgärdsbehovet förändras. De åtgärder som föreslås
bedöms vara nödvändiga att genomföra för att miljökvalitetsnormerna skall kunna följas. I flera
fall behöver åtgärden föregås av en fördjupad åtgärdsutredning.
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De åtgärdskostnader som redovisas per åtgärdsförslag bör ställas i relation till vilka ekologiska
vinster (t.ex. värdet av förbättring eller återskapande av ekosystemtjänster) som åtgärderna kan
ge. Sådana beräkningsmetoder saknas på objektsnivå och för att ändå uppskatta det totala
värdet av ekossystemtjänster i åtgärdsområdet, presenteras beräkningar enligt schabloner från
TEEB. TEEB är en förkortning av The Economics of Ecosystems and Biodiversity som är ett globalt
initiativ som syftar till att öka kunskapen om naturens värde. Läs mer om TEEB här:
(http://www.teebweb.org/) och rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)
for Water and Wetlands (februari 2013). Observera att beräkningarna avser ytvatten och att
grundvatten är exkluderat samt att beräkningen avser hela åtgärdsområdet. I TEEBs studier
anges värdet för ekosystemsfunktionerna i sjöar och vattendrag ligga på cirka 1800–13500 dollar
per hektar och år. Översatt till åtgärdsområdet med en sammanlagd vattenförekomstyta på cirka
19 800 hektar varav 419 hektar utgörs av vattendrag och ett antaget värde på 10 000 kr per
hektar och år blir ekosystemvärdet av ytvattnet inom åtgärdsområdet minst 198 miljoner kronor
per år.
För övrig information per vattenförekomst i åtgärdsområdet hänvisas till VISS,
www.viss.lansstyrelsen.se (Voxnan).

3

Bild 1: Kartan visar Voxnans markanvändning samt geografisk placering i Bottenhavets vattendistrikt.
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Förändrade habitat genom fysiska förändringar
Inom åtgärdsområdet finns problem med förändrade habitat genom fysiska förändringar i 250
vattenförekomster. De betydande påverkanskällorna är vandringshinder, rensning av vattendrag,
vattenflödesreglering och markanvändningen i närområdet eller svämplanet. För att följa
miljökvalitetsnormerna i åtgärdsområdets vattenförekomster behöver ekologiskt funktionella
kantzoner anläggas vid 69 vattenförekomster, 92 rensade vattendrag återställas, 53 stycken
vägtrummor och 96 stycken andra vandringshinder göras passerbara och vattenregleringen
behöver justeras för att ge ett mer miljöanpassat flöde i 74 stycken vattenförekomster.
Nedanstående åtgärdsförslag behöver föregås av en åtgärdsutredning.

Åtgärdsförslag
Tabell 1: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på Utdrag ur VISS 28
oktober 2015.
Påverkan
4. Flödesreglering och
morfologiska
förändringar

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Fiskväg/utrivning av
vandringshinder

86 st. dammar

Fiskväg

1 st. dammar

Teknisk fiskväg för
nedströmspassage

11 st. kraftverksdammar

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 20162021
Hav- och vattenmyndigheten åtgärd 4.
Länsstyrelsen åtgärd 1, åtgärd 2 och
åtgärd 5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1.

Minimitappning/vatten 12 st. kraftverksi fiskväg vid
dammar
vattenkraftverk
Restaurering av
rensade eller rätade
vattendrag

3 vattenförekomster

Hav- och vattenmyndigheten åtgärd 5.

Miljöanpassat flöde

1 vattenförekomster

4.5 Flöde och
morfologi –
Vattenflödesreglering

Miljöanpassat flöde

73 vattenförekomster

Hav- och vattenmyndigheten åtgärd 4.
Länsstyrelsen åtgärd 1, åtgärd 2 och
åtgärd 5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1.

5. Fysiska
förändringar
av sjöar och
vattendrag

Restaurering
kantzoner - Ekologiskt
funktionella kantzoner

69 vattenförekomster

5.1 Fysiska
förändringar
av sjöar och
vattendrag –

Restaurering av
rensade eller rätade
vattendrag

47 vattenförekomster

Skogsstyrelsen åtgärd 4.
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Fysiska
förändringar
av
vattendragsfåran

Hav- och vattenmyndigheten åtgärd 5.

5.1.1 Fysiska
förändringar
av
vattendrag –
Rensning av
vattendrag
för flottning

Restaurering av
rensade eller rätade
vattendrag – Flottledsåterställning

42 vattenförekomster

7.1 Andra
morfologiska
förändringar
– barriärer

Omläggning/byte av
vägtrummor

12 st.
vägtrummor

7.1.1 Andra
morfologiska
förändringar
–
Vägtrummor

Omläggning/byte av
vägtrumma

41 st.
vägtrummor

7.1.2 Andra
morfologiska
förändringar
– andra
barriärer

Fiskväg/utrivning av
vandringshinder

9 st. andra
vandringshinder
(ej dammar eller
vägtrummor)

Länsstyrelsen åtgärd 3, åtgärd 5b och
12.
Trafikverket åtgärd 1a.
Generalläkaren åtgärd 3.

Hav- och vattenmyndigheten åtgärd 4.
Länsstyrelsen åtgärd 1, åtgärd 2 och
åtgärd 5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1.

Det finns 3 stycken Kraftigt Modifierade Vatten (KMV) påverkade av vattenreglering och
vattenkraftsproduktion i området. De åtgärder som är kopplade till utpekande av KMV och
bedömning av deras miljökvalitetsnorm, ekologisk potential, ingår inte i sammanställningen under
Förändrat habitat genom fysiska förändringar ovan. Dessa åtgärder kommer att tas fram i den
åtgärdsplan för vattenkraftspåverkade avrinningsområden som görs av Länsstyrelsen under de
närmaste åren och fastställas av Vattenmyndigheten under 2018. Läs mer om åtgärdsplaner i
Åtgärd 5, Länsstyrelsen i Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavets vattendistrikt.
Åtgärder för KMV inom miljöproblemen försurning, övergödning och miljögifter ingår i
sammanställningarna för respektive miljöproblem.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.
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Miljögifter i yt- och grundvatten
Alla ytvattenförekomster i åtgärdsområdet bedöms ha problem med kvicksilver och PBDE (se
nedan) vilket gör att de inte uppnår god kemisk status. Inga ytvattenförekomster bedöms ha
andra problem med miljögifter. Grundvattenförekomsterna Voxnabruk-Edsbyn och Sand- och
grusförekomsten Annefors ligger i risk att inte uppnå god kemisk status år 2021. De betydande
påverkanskällorna är atmosfärisk deposition och förorenade områden.
I Sverige överstiger kvicksilver och PBDE gränsvärdet i praktiskt taget alla ytvattenförekomster;
sjöar, vattendrag och kustvatten. Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna är för höga
i vatten är långvarigt internationella luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att minska utsläppen
av kvicksilver förväntas inga förändringar i nivåer inom en snar framtid. Det beror på att
kvicksilvret lagrats i mark och läcker kontinuerligt till ytvattnet och ackumuleras i fiskar. Vid
markanvändning bör dock åtgärder som hindrar ökat kvicksilverläckage från omgivande mark
vidtas. PBDE är en industrikemikalie som främst används som flamskyddsmedel. Påverkan av
PBDE kommer i första hand från atmosfäriskt nedfall efter förbränning av varor. Användningen
av PentaBDE och oktaBDE är förbjuden inom EU sedan år 2004 men vissa PBDE-kedjor är
fortfarande tillåtna. Även om halterna minskar generellt är det svårt att veta när god kemisk
status kommer att uppnås.
I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet för kvicksilver, det vill säga den
högsta tillåtna halten kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (µg / kg). För PBDE anges
gränsvärdet i biota till 0,0085 mikrogram per kilogram (µg / kg). Det tillämpas ett generellt
undantag i form av ett sänkt kvalitetskrav för kvicksilver och PBDE.

Åtgärdsförslag
Tabell 2: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS 4
november 2015
Påverkan

Föreslagen fysisk åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021

1.1
Punktkällor –
Förorenade
områden
(grundvatten)

Fördjupad kartläggning,
f.d. plantskola i
Voxnabruk (riskklass 2)
och Voxnabruk
avfallsupplag (riskklass 1)

1 grundvattenförekomst
(VoxnabrukEdsbyn, Ovanåker
kommun)

Fördjupad kartläggning inhämta kunskap om
oklassat EBH-objekt
(Anneforsbruk)

1 grundvattenförekomst (Sand
och grusförekomst
Annefors, Bollnäs
kommun)

Vidare utredning är nödvändig för
att identifiera påverkan och
åtgärdsbehov för de utpekade
vattenförekomster. I ett senare
skede kan koppling till åtgärder
enligt Åtgärdsprogram 2016-2021
göras.

Information – skogsbruk

Alla ytvattenförekomster i
åtgärdsområdet

2.6.3
Atmosfärisk
deposition

Informationsinsatser är
nödvändiga för att
uppmärksamma och/eller öka
medvetenheten om påverkan.
Informationsinsatser ingår inte i
Åtgärdsprogram 2016-2021.

7

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.
Enskilda avlopp vid grundvattenförekomsten Voxnabruk-Edsbyn
I grundvattenförekomsten Voxnabruk-Edsbyn har man funnit rester av läkemedel vilket tyder på
att det finns en påverkan från enskilda avlopp. Innan fysiska åtgärder kan föreslås behövs mer
information om de enskilda avloppen i området.
Information till skogsbruket
Åtgärden föreslås för hela åtgärdsområdet med syfte att informera om hänsyn i skogsbruket för
att minska läckaget av metylkvicksilver. Kvicksilver som når marken genom atmosfärisk
deposition lagras där, men lakas ur marken vid exempelvis körskador.

Otillräckligt dricksvattenskydd
Av de allmänna vattentäkterna i avgränsade vattenförekomster har alla utom en vattenförekomst
fastställda vattenskyddsområden. Fem har dock ett föråldrat skydd och har behov av nya eller
uppdaterade vattenskyddsområden med föreskrifter. Ett föråldrat skydd innebär att
vattenskyddsområdet är utformat i enlighet med Vattenlagen (1983:291) eller Vattenlag
(1918:523). I dessa fall behöver skyddet ofta uppdateras i enlighet med nuvarande lagstiftning,
Miljöbalken (1998:808). Tillsyn av vattenskyddsområde ligger också med som en åtgärd på alla
fastställda vattenskyddsområden. En allmän vattentäkt som ej har en avgränsad vattenförekomst
behöver dessutom fastställa vattenskyddsområde, men tas ej med som åtgärd här. Den totala
kostnaden för dessa åtgärder beräknas till totalt till ca 3,5 miljoner kronor.
Beskrivna åtgärdsbehov omfattar de kommunal allmänna vattentäkterna. För de enskilda
vattentäkter som ger mer än 10 m3 per dag eller betjänar mer än 50 personer gäller samma
kvalitetskrav på dricksvatten som för de kommunala vattentäkterna. Det finns inget krav på
skyddsområde och föreskrifter för dessa, utan det bygger på vattentäktsägarens ansvar. Det är
viktigt att skydda de större enskilda vattentäkterna för att även dessa ska ha ett långsiktigt skydd
för vattenförsörjningen. Kunskap om var de större enskilda vattentäkterna finns är bristfällig och
har därför exkluderats från sammanställningen. Det kan vara så att övriga vattentäkter också har
ett stort skyddsbehov. Det finns även ett skyddsbehov för de vattenförekomster som inte har
dricksvattentäkter idag men som är viktiga för framtida dricksvattenförsörjning. Dessa tas inte
med här på grund av bristfällig kunskap.
Inom ramen för åtgärdsprogrammet ingår endast de vattentäkter som har vattenförekomst-ID (se
tabell 1). Omfattningen och kostnaden för åtgärdsbehovet är därför underskattad. Det pågår ett
kontinuerligt arbete för att alla vattentäkter ska kopplas till ett vattenförekomst-ID och därmed
ingå i vattenförvaltningsarbetet.
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Tabell 3: Sammanställning av vattentäkter och vattenskyddsområde inom åtgärdsområdet.
Kommun

Vattenverk

Anläggning Dricksvattenskydd

Ljusdal
Ovanåker
Ovanåker
Ovanåker
Ovanåker
Ovanåker
Ovanåker
Ljusdal
Ljusdal

Los
Homna
Voxnabruk
Raskes/Runemo
Öjung
Ryggesbo
Lobonäs
Hamra
Tandsjöborg

Allmän
Allmän
Allmän
Allmän
Allmän
Allmän
Allmän
Allmän
Allmän

Vattenskyddsområde
Vattenskyddsområde
Vattenskyddsområde
Vattenskyddsområde
Vattenskyddsområde
Vattenskyddsområde
Vattenskyddsområde

VSO beslut
(år)
2010-10-25
1998-10-13
1998-10-13
1998-10-13
1983-10-10
1983-10-10
1981-08-10

Vattenförekomst ID
SE684532-509773
SE680513-148507
SE680513-148507
SE680271-151977
SE682000-149945
SE682082-147757
SE683963-485801

Åtgärdsförslag och kostnader
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Försurning
Inom åtgärdsområdet finns i dagsläget 28 vattenförekomster som har problem med försurning. De
påverkanskällor som har bedömts ha betydande påverkan är atmosfärisk deposition och diffus
påverkan från skogsbruk. För att hålla pH på acceptabla nivåer i 9 vattenförekomster behöver
196 ton kalk tillföras varje år till en kostnad av 347 000 kronor per år.

Åtgärdsförslag
Tabell 4: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS i oktober
2015, samt beräkningar utifrån uppgifter i kalkdatabasen 2014.
Påverkan

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 2016-2021

2.6.3
Atmosfärisk
deposition
och 2.6.1
Diffusa källor
– skogsbruk

Kalkning, enligt
kalkningsplan i
Gävleborgs län

196 ton per år,
vilket påverkar 9
vattenförekomster

Naturvårdsverket åtgärd 4 och åtgärd 5
Skogsstyrelsen åtgärd 2 och 4.
Länsstyrelsen åtgärd 1 (i detta fall
Länsstyrelsen)
Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 3.

2.6.1 Diffusa
källor –
skogsbruk

Information om
skogsbrukets
försurande effekter

28
vattenförekomster

Skogsstyrelsen åtgärd 2 och 4.
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Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.
Kalkning
Kalkningsplanen sträcker sig mellan år 2014 och 2017. Kalkning är en uppehållande åtgärd som
syftar till att hålla pH-värdet på en acceptabel nivå så att arter i dessa ekosystem ska överleva.
För att komma till rätta med själva försurningsproblemet krävs andra åtgärder.
Informationsspridning om skogsbrukets försurande effekter
Åtgärden föreslås för alla försurade vattenförekomster i åtgärdsområdet. Åtgärden ska öka
medvetenhet om skogsbrukets försurande effekter och hur skogen kan brukas med minskad
försurningspåverkan.

Övergödning och syrefattiga förhållanden
Inom åtgärdsområdet finns i dagsläget fyra sjöar och två vattendrag som har problem med
övergödning. Grundvattenförekomsterna Runemo och Voxnabruk-Edsbyn ligger i risk att inte
uppnå god kemisk status år 2021 på grund av näringsämnen. De påverkanskällor som har bedömts
ha betydande påverkan är urban markanvändning, jordbruk och enskilda avlopp.
För att följa miljökvalitetsnormerna i åtgärdsområdet behöver övergödningen minska i följande
vattenförekomster:
•
•
•
•
•
•

Acktjärn (SE680672-150307)
Håvaån (SE683862-145474)
Muckeltjärn (SE680684-150271)
SE680671-150308 (SE680671-150308)
Sässman (SE680617-150508)
Ullungen (SE680789-150100)
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Åtgärdsförslag
Tabell 5: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Förvaltningsplan 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS november
2016.
Påverkan

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Åtgärd enligt Förvaltningsplan 20162021

152 st med effekt i
8
vattenförekomster

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd
1a och 1b.
Länsstyrelsen åtgärd 8
Kommunerna åtgärd 4a och 4b.
Generalläkaren åtgärd 4a.

2.5 Diffusa källor
- Enskilda avlopp

Åtgärdande av EA
till normal
skyddsnivå

2.1 Diffusa källor
– Urban
markanvändning,
2.1 Diffusa källor
– Jordbruk
(grundvatten),
2.2 Diffusa källor
– Jordbruk
(ytvatten),
2.2. Diffusa
källor – enskilda
avlopp
(grundvatten)
och
2.5 Diffusa källor
– Enskilda
avlopp (ytvatten)
2.6 Diffusa källor
- Skogsbruk

Kunskapsspridande
åtgärder:
1 st med effekt i 8
Information,
vattenförekomster
rådgivning och
utbildning

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.
Grundvattenförekomsterna Runemo och Voxnabruk-Edsbyn
I grundvattenförekomsterna Runemo och Voxnabruk-Edsbyn finns risk för kväveläckage från
enskilda avlopp och åkermark. I Voxnabruk-Edsbyn har man funnit rester av läkemedel vilket
tyder på att det finns en påverkan från enskilda avlopp. Innan fysiska åtgärder kan föreslås
behövs mer information om de enskilda avloppen i området.
Kunskapsspridande åtgärder
Åtgärden innebär olika typer av utbildnings-, rådgivnings- och informationsinsatser kring till
exempel enskilda avlopp, jordbruk, skogsbruk och dagvatten. Syftet är att öka medvetenhet om
vad som orsakar övergödning och hur man kan agera annorlunda för att minska övergödningen.
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Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Hela åtgärdsområdet skyddas enligt avloppsvattendirektivet (direktiv 91/271/EEG).
Skydd av dricksvatten enligt vattendirektivet (artikel 7, 2000/60/EG och 98/83/EG) omfattar alla
dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller tillhandahåller mer än 10 m3/dygn eller
används i kommersiell eller offentlig verksamhet. Sju grundvattenförekomster och en
ytvattenförekomst omfattas och är; Los, Runemoåsen, Voxnabruk-Edsbyn, Ryggesbo, LoånLobonäs, Tandsjöborg och Lillhärdal samt vattendrag Voxnan SE680311-152016.
Åtgärdsområdet berörs av 11 områden som skyddas som Natura 2000-områden enligt art- och
habitatdirektivet (direktiv 92/43/EEG). Därutöver skyddas Sässmanområdet som Natura 2000område enligt Fågeldirektivet (direktiv 79/409/EEG) och Stormyran-Grannäsen som Natura 2000område enligt både art- och habitatdirektivet (direktiv 92/43/EEG) och Fågeldirektivet (direktiv
79/409/EEG).
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Bilaga 5:26 Fö rvaltningsplan fö r
Bottenhavets vattendistrikt 2016-2021
Inledning

I Bottenhavets vattendistrikt finns 49 stycken åtgärdsområden som indelats efter vattnets väg i
landskapet. Åtgärdsområdena kan därför innefatta flera kommuner och flera län. Eftersom
Bottenhavets vattendistrikt också har vatten som rinner till och från Norge beskrivs dessa i en
särskild sammanställning, nummer 50. Mer om gränsvatten finns också i Vapstaälven (nummer
1). Åtgärdsområdessammanställningar kan läsas både var för sig (enskilda pdf) eller tillsammans
(samtliga områden i en pdf).
Sammanställningarna innehåller beskrivningar över betydande påverkan och förslag på åtgärder
vilka kan vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska följas i ett åtgärdsområde.
Sammanställningarna ska betecknas som underlag till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets
vattendistrikt och kan med fördel användas som underlag i diskussioner om lokalt åtgärdsarbete.
Sammanställningarna har ungefär samma struktur men innehållet varierar beroende på
problemställningar i varje område. Vidare uppdateras åtgärdsområdessammanställningarna
årligen om ny data eller ny kunskap påverkar innehållet. Sådan versionshantering framgår i
inledningen till varje dokument.
I varje åtgärdsområdessammanställning finns olika beskrivningar om aktuella miljöproblem med
tillhörande tabeller som kopplar ihop miljösituationen i ett åtgärdsområde med åtgärdsbehovet. I
tabellerna med åtgärdsförslag finns kopplingar mellan påverkan och fysisk åtgärd till de åtgärder
som riktar sig till myndigheter och kommuner i Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets
vattendistrikt. Tanken med tabellerna är att visa vilka faktiska fysiska åtgärder i naturmiljön som
hör ihop med åtgärder enligt åtgärdsprogrammet. Som redovisat i tabellerna är ofta flera aktörer
involverade i genomförande av en åtgärd vilket kräver samverkan och samarbete över
administrativa och/eller juridiska gränser. Åtgärdernas genomförande följs upp genom en årlig
återrapportering som adresserar kommuner och de myndigheterna med utpekat åtgärdansvar
enligt Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavet.
Urvalet av de fysiska åtgärderna har i huvudsak skett utifrån kostnadseffektivitet och utifrån
åtgärdsförslagen i VISS där information om Sveriges vatten finns. Åtgärdernas effekter och
kostnader kan avvika lokalt och det kan också finnas andra åtgärder som är mer kostnadseffektiva
eller mer lämpliga för vissa vattenförekomster. I flera fall anges därför vidare åtgärdsutredning
som lämplig första åtgärd innan fysiska åtgärder vidtas. De fysiska åtgärderna är inte bindande
för myndigheter och kommuner men de ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs och ska inom
sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs. Ansvariga åtgärdsmyndigheter kan således
ersätta de föreslagna fysiska åtgärderna med andra åtgärder om de finner dessa mer lämpliga. De
åtgärdskostnader som visas i tabellerna är totalkostnader. Total åtgärdskostnad är en summering
av alla kostnader, både investeringskostnad, utredningskostnad och löpande kostnader/intäkter.
Kostnaderna är summerade för hela den angivna livslängden och storleken på åtgärden och de är
generellt genomsnittliga kostnader för en typ av åtgärd. Kostnaderna för den faktiska åtgärden
kan således både vara högre eller lägre än schablonvärdet i det enskilda fallet.
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Mer information
Varje åtgärdsområdessammanställning innehåller en karta där områdets geografiska placering
pekas ut. För en övergripande kartbild över samtliga åtgärdsområden samt tabeller som visar
vilka kommuner som omfattas av vilka åtgärdsområden, besök vår webbsida
www.vattenmyndigheterna.se. Under publikationer finns alla beslutsdokument inklusive bilagor.
Eftersom åtgärdsområdessammanställningarna är en kort beskrivning av områdets miljöproblem
vid skrivande stund, vill vi hänvisa till VISS, www.viss.lansstyrelsen.se, för detaljerad och senaste
information om enskilda bedömningar. I VISS finns också tillförlitlighetsklassning och
motiveringstexter till de olika bedömningarna samt senaste information om till exempel
genomförda eller planerade åtgärder. Om en föreslagen åtgärd exempelvis redan är genomförd,
eller av annan anledning olämplig, så finns det också möjlighet att meddela länsstyrelsen detta via
VISS. I VISS finns också flera instruerande manualer som ska hjälpa dig att hitta ditt vatten, eller
ditt åtgärdsområde.
Direktlänk till vägledningarna: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/lar-dig-anvandaviss/information%20och%20manualer/Pages/default.aspx
Versionshantering
Bilaga 5:26 till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets vattendistrikt, version 1.
Aktuell version daterad den 22 mars 2017.

Sammanställning av förslag till åtgärder för Nedre Ljusnans
åtgärdsområde
Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för Nedre Ljusnans åtgärdsområde.
Åtgärdsområdet berör Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker och Söderhamns kommun,
Gävleborgs län. Åtgärdsområdet ligger i Ljusnans avrinningsområde.
I åtgärdsområdet finns 140 ytvattenvattenförekomster som inte uppnår god ekologisk status. På
grund av långvarigt internationellt luftnedfall av kvicksilver och PBDE finns inget ytvatten som
uppnår god kemisk status. Sex ytvattenförekomster har även andra problem med miljögifter. I
området finns två grundvattenförekomster som inte uppnår god kemisk status, och en som
riskerar att inte uppnå god kemisk status till år 2021. Alla grundvattenförekomsterna ligger i flera
åtgärdsområden. Två av dem (Ljusnanåsen – Växbo/Mohed och Ljusnanåsen – Vallsta) ligger
huvudsakligen inom åtgärdsområdet och hanteras huvudsakligen i denna bilaga.
Stråtjära/Häckelsäng hanteras huvudsakligen i bilaga 5:34 (åtgärdsområdet Gästriklands
kustvatten). Vissa åtgärder för Stråtjära/Häckesläng finns dock med i denna bilaga då de behöver
genomföras inom åtgärdsområdet Nedre Ljusnan. Inga kustvatten ingår i åtgärdsområdet, men
denna bilaga innehåller åtgärder som behövs för att kustvattenförekomsten Ljusnefjärden ska
uppnå god status eftersom den ligger nedströms Nedre Ljusnans åtgärdsområde. Ljusnefjärden
hanteras huvudsakligen i bilaga 5:27 (åtgärdsområdet Södra Hälsinglands kustvatten).
De vanligaste miljöproblemen i åtgärdsområdet, bortsett från kvicksilver och PBDE, är problem
med konnektivitet (vandringshinder) och morfologiska förändringar. De främsta
påverkanskällorna för dessa problem är dammar och andra vandringshinder, samt aktivt brukad
mark och/eller anlagda ytor i vattenförekomsters närområde eller svämplan. De viktigaste
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åtgärderna är därför fiskväg/utrivning av vandringshinder och ekologiskt funktionella kantzoner.
Utifrån tillgängliga dataunderlag beskrivs aktuella miljöproblem med betydande påverkan och
med åtgärdsförslag. Om miljösituationen ändras eller om kompletterande undersökningar
genomförs och ny data blir tillgänglig, kan miljöbedömningen ändras. De åtgärder som föreslås för
aktuella miljöproblem, bedöms vara nödvändiga att genomföra för att miljökvalitetsnormerna
skall kunna uppnås och/eller följas, eller så bedöms de bidra till att åtgärdsområdets
miljökvalitetsnormer uppnås och/eller uppfylls. I de flesta fall behöver en fördjupad
åtgärdsutredning genomföras innan åtgärderna vidtas.
De åtgärdskostnader som redovisas per åtgärdförslag bör ställas i relation till vilka ekologiska
vinster (t.ex. värdet av förbättring eller återskapande av ekosystemtjänster) som åtgärderna kan
ge. Sådana beräkningsmetoder saknas på objektsnivå och för att ändå uppskatta det totala
värdet av ekossystemtjänster i åtgärdsområdet, presenteras beräkningar enligt schabloner från
TEEB. TEEB är en förkortning av The Economics of Ecosystems and Biodiversity som är ett globalt
initiativ som syftar till att öka kunskapen om naturens värde. Läs mer om TEEB här:
(http://www.teebweb.org/) och rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)
for Water and Wetlands (februari 2013). Observera att beräkningarna avser ytvatten och att
grundvatten är exkluderat samt att beräkningen avser hela åtgärdsomårdet. I TEEBs studier
anges värdet för ekosystemsfunktionerna i sjöar och vattendrag ligga på cirka 1800–13500 dollar
per hektar och år. Översatt till åtgärdsområdet med en sammanlagd vattenförekomstyta på cirka
17 900 hektar varav 209 ha utgörs av vattendrag och ett antaget värde på 10 000 kr per hektar
och år blir ekosystemvärdet av ytvattnet inom åtgärdsområdet minst 179 miljoner kronor per år.
För övrig information per vattenförekomst i åtgärdsområdet hänvisas till VISS,
www.viss.lansstyrelsen.se (Nedre Ljusnan).
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Bild 1: Kartan visar Nedre Ljusnans markanvändning samt geografisk placering i Bottenhavets vattendistrikt.
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Förändrade habitat genom fysiska förändringar
Inom åtgärdsområdet finns problem med förändrade habitat genom fysiska förändringar i 133
vattenförekomster. De betydande påverkanskällorna är vandringshinder, markanvändning i
närområdet eller svämplanet, rensning av vattendrag och vattenflödesreglering. För att nå
miljökvalitetsnormerna i åtgärdsområdets vattenförekomster behöver 18 stycken vägtrummor och
68 stycken andra vandringshinder göras passerbara, ekologiskt funktionella kantzoner anläggas
vid 84 vattenförekomster, 45 vattendrag återställas och vattenregleringen behöver justeras för att
ge ett mer miljöanpassat flöde i 16 stycken vattenförekomster. Nedanstående åtgärdsförslag
behöver föregås av en åtgärdsutredning.

Åtgärdsförslag
Tabell 1: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS 28 oktober
2015
Påverkan
4.
Flödesreglering
och morfologiska
förändringar

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Fiskväg/utrivning av
vandringshinder

57 st. dammar

Teknisk fiskväg för
nedströms-passage

7 st.
kraftverksdammar

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021
Hav- och vattenmyndigheten
åtgärd 4.
Länsstyrelsen åtgärd 1, åtgärd 2
och åtgärd 5d
Kammarkollegiet åtgärd 1.

Minimitappning/vatte 7 st.
n i fiskväg vid
kraftverksdammar
vattenkraftverk
4.5 Flöde och
morfologi –
Vattenflödesreglering

Miljöanpassat flöde

16
vattenförekomster

5. Fysiska
förändringar av
sjöar och
vattendrag

Restaurering
kantzoner Ekologiskt
funktionella
kantzoner

83
vattenförekomster

5.1 Fysiska
Restaurering av
förändringar av
rensade eller rätade
sjöar och
vattendrag
vattendrag –
Fysiska
förändringar av
vattendragsfåran

32
vattenförekomster

5.1.1 Fysiska
förändringar av
vattendrag –
Rensning av
vattendrag för

13
vattenförekomster

Restaurering av
rensade eller rätade
vattendrag –
Flottledsåterställning

Skogsstyrelsen åtgärd 4.

Hav- och vattenmyndigheten
åtgärd 5.

5

flottning

7.1.1 Andra
morfologiska
förändringar –
Vägtrummor

Omläggning/byte av
vägtrumma

18 st. vägtrummor

7.1.2 Andra
morfologiska
förändringar –
Andra barriärer

Fiskväg/utrivning av
vandringshinder

11 st. andra
vandringshinder
(ej dammar eller
vägtrummor)

Länsstyrelsen åtgärd 3, åtgärd 5b
och åtgärd 12.
Trafikverket åtgärd 1.
Generalläkaren åtgärd 3.
Hav- och vattenmyndigheten
åtgärd 4.
Länsstyrelsen åtgärd 1, åtgärd 2
och åtgärd 5d
Kammarkollegiet åtgärd 1.

Det finns 13 stycken Kraftigt Modifierade Vatten (KMV) påverkade av vattenreglering och
vattenkraftsproduktion i området. De åtgärder som är kopplade till utpekande av KMV och
bedömning av deras miljökvalitetsnorm, ekologisk potential, ingår i sammanställningen under
Förändrat habitat genom fysiska förändringar ovan. Dessa åtgärder kommer att beskrivas och
bedömas närmare i den åtgärdsplan för vattenkraftspåverkade avrinningsområden som tas fram i
den åtgärdsplan för vattenkraftspåverkade avrinningsområden som görs av Länsstyrelsen under
de närmaste åren och fastställas av Vattenmyndigheten under 2018. Läs mer om åtgärdsplaner i
Åtgärd 5, Länsstyrelsen i Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavets vattendistrikt.
Åtgärder för KMV inom miljöproblemen försurning, övergödning och miljögifter ingår i
sammanställningarna för respektive miljöproblem.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Miljögifter i yt- och grundvatten
Alla ytvattenförekomster i åtgärdsområdet bedöms ha problem med kvicksilver och PBDE (se
nedan) vilket gör att de inte uppnår god kemisk status. Sex ytvatten (fyra sjöar och två
vattendrag) bedöms även ha andra problem med miljögifter. En grundvattenförekomst uppnår
inte miljökvalitetsnormen på grund av miljögifter. Grundvattenförekomsten Ljusnanåsen-Vallsta
ligger i risk att inte uppnå god kemisk status år 2021, bland annat på grund av miljögifter. I
åtgärdsområdet behöver även åtgärder genomföras som har effekt på Ljusnefjärden.
Ljusnefjärden behandlas annars huvudsakligen i åtgärdsområdet Södra Hälsinglands kustvatten.
De betydande påverkanskällorna är atmosfärisk deposition, avloppsreningsverk, industrier och
andra verksamheter, urban markanvändning, transport och infrastruktur, förorenad mark och
andra diffusa källor.
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För att uppnå miljökvalitetsnormerna behöver följande uppnås:
•
•
•
•
•
•
•
•

I alla ytvattenförekomster i åtgärdsområdet behöver halten av kvicksilver och PBDE
sänkas.
I grundvattenförekomsten Ljusnanåsen-Växbo/Mohed behöver halten av BAM sänkas.
I Ljusnans utlopp vid Ljusne (SE678858-156960) behöver halten av tributyltennföreningar sänkas.
I Ljusnan mellan Varpen och Växsjön (SE680687-153156) behöver halten av tributyltennföreningar och Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) sänkas.
I Varpen behöver halterna av tributyltenn-föreningar sänkas.
I Växsjön behöver halten av tributyltenn-föreningar sänkas.
I Östersjön behöver halten av arsenik och zink sänkas.
I Bergviken behöver halterna i sediment sänkas av koppar, bly och blyföreningar, benso(g,
h, i)perylen och indeno(1,2,3-cd)pyren.

Förbättringsbehovet för Ljusnefjärden anges i bilaga 1:27 (åtgärdsområdet Södra Hälsinglands
kustvatten).
I Sverige överstiger kvicksilver och PBDE gränsvärdet i praktiskt taget alla ytvattenförekomster;
sjöar, vattendrag och kustvatten. Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna är för höga
i vatten är långvarigt internationella luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att minska utsläppen
av kvicksilver förväntas inga förändringar i nivåer inom en snar framtid. Det beror på att
kvicksilvret lagrats i mark och läcker kontinuerligt till ytvattnet och ackumuleras i fiskar. Vid
markanvändning bör dock åtgärder som hindrar ökat kvicksilverläckage från omgivande mark
vidtas.
PBDE är en industrikemikalie som främst används som flamskyddsmedel. Påverkan av PBDE
kommer i första hand från atmosfäriskt nedfall efter förbränning av varor. Användningen av
PentaBDE och oktaBDE är förbjuden inom EU sedan år 2004 men vissa PBDE-kedjor är
fortfarande tillåtna. Även om halterna minskar generellt är det svårt att veta när god kemisk
status kommer att uppnås.
I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet för kvicksilver, det vill säga den
högsta tillåtna halten kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (µg / kg). För PBDE anges
gränsvärdet i biota till 0,0085 mikrogram per kilogram (µg / kg). Det tillämpas ett generellt
undantag i form av ett sänkt kvalitetskrav för kvicksilver och PBDE.

Åtgärdsförslag
Tabell 2: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS i
november 2015
Påverkan
1.
Punktkällor

1.1.3 Punktkällor,
reningsverk
< 15000 pe

Föreslagen fysisk åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 20162021

Utsläppsreduktion
miljögifter

4
vattenförekomster Kemikalieinspektionen åtgärd 1.
(Bergviken,
Naturvårdsverket åtgärd 2.
Varpen, Växsjön,
Länsstyrelsen åtgärd 1.
Östersjön,)
Utsläppsreduktion
1 vattenförekomst Kommuner åtgärd 1.
Generalläkaren 1a.
miljögifter, Kilafors ARV (Bergviken)
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1.3 Punktkällor IPPCindustri

Utsläppsreduktion
miljögifter, Skogens kol
AB och Marenordic AB

1 vattenförekomst
(Bergviken)

1.4 Punktkällor –
Inte IPPCindustri

Utsläppsreduktion
miljögifter

1 vattenförekomst
(Bergviken)

2 Diffusa
källor

Utsläppsreduktion
miljögifter

7
vattenförekomster
(Växbo/Mohed,
Varpen, Växsjö,
Östersjön,
Ljusnan, Ljusnan,
Ljusnefjärden)

Översyn av
dagvattenhantering

3
Naturvårdsverket åtgärd 7.
vattenförekomster Kommunerna 8.
(Östersjön,
Trafikverket 1c.
Bergviken,
Ljusnefjärden)

Information –
småbåtshamnar

4
vattenförekomster
(Varpen, Växsjön,
Ljusnan, Ljusnan)

Informationsinsatser är nödvändiga
för att uppmärksamma och/eller öka
medvetensheten om påverkan.
Informationsinsatser ingår inte i
Åtgärdsprogram 2016-2021.

2.3 Diffusa
källor Urban markanvändning
(grundvatten)

Fördjupad kartläggning inhämta kunskap om ev.
förorenade områden (ej
riskklass 1)

1 grundvattenförekomst
(Vallsta, Bollnäs
kommun)

Vidare utredning är nödvändig för
att identifiera påverkan och
åtgärdsbehov för de utpekade
vattenförekomster. I ett senare
skede kan koppling till åtgärder
enligt Åtgärdsprogram 2016-2021
göras.

2.4 Diffusa Förorenad
mark/gammal
industrimark
(ytvatten)

Efterbehandling av
miljögifter, Skogens kol/
Marenordic och Bergviks
sulfit (riskklass 1)

1 vattenförekomst
(Bergviken)

Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 2.
Naturvårdsverket åtgärd 3.
Länsstyrelsen åtgärd 10.
Kommuner åtgärd 1.
Generalläkaren 1b.

Utredning av betydande
EBH-objekt inom
tillrinningsområde

1 vattenförekomst
(Bergviken)

Vidare utredning är nödvändig för
att identifiera påverkan och
åtgärdsbehov för de utpekade
vattenförekomster. I ett senare
skede kan koppling till åtgärder
enligt Åtgärdsprogram 2016-2021
göras.

Efterbehandling av
miljögifter, andra
betydande EBH-objekt
inom tillrinnings-

1 vattenförekomst
(Bergviken)

Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 2.
Naturvårdsverket åtgärd 3.
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området (ej riskklass 1)

2.4.1 Diffusa
källor Transport
och
infrastruktur
(grundvatten)

Grundvattenrening – InSitu-Behandling, t ex
Pump and treat
Barriärer och sponter

Länsstyrelsen åtgärd 10.
Kommuner åtgärd 1.
Generalläkaren 1b.
1 grundvattenförekomst
(LjusnanåsenVäxbo/Mohed),
Söderhamns
kommun

Fördjupad kartläggning
– operativ övervakning

2.6.3
Atmosfärisk
deposition
(ytvatten)

Vidare utredning är nödvändig för
att identifiera påverkan och
åtgärdsbehov för de utpekade
vattenförekomster. I ett senare
skede kan koppling till åtgärder
enligt Åtgärdsprogram 2016-2021
göras.

Fördjupad kartläggning
–Källanalys
bekämpningsmedelsrester
(BAM)

2 grundvattenförekomster
(LjusnanåsenVäxbo/Mohed och
Berg/Hällbo)

Vidare utredning är nödvändig för
att identifiera påverkan och
åtgärdsbehov för de utpekade
vattenförekomster. I ett senare
skede kan koppling till åtgärder
enligt Åtgärdsprogram 2016-2021
göras.

Information - skogsbruk

Alla ytvattenförekomster i
åtgärdsområdet

Informationsinsatser är nödvändiga
för att uppmärksamma och/eller öka
medvetensheten om påverkan.
Informationsinsatser ingår inte i
Åtgärdsprogram 2016-2021.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Källfördelningsanalys
För i princip alla ytvatten som har problem med miljögifter behövs en källfördelningsanalys.
Detta för att ta reda på vilka källor som bidrar med vilka ämnen, och i så fall med hur mycket av
de ämnen som sänker vattenförekomstens status. En utredning av vilka förorenade områden
(EBH-objekt) inom tillrinningsområdet som har betydande påverkan utgör ett av underlagen i
källfördelningsanalysen.
Information till skogsbruket
Åtgärden föreslås för hela åtgärdsområdet med syfte att informera om hänsyn i skogsbruket för
att minska läckaget av metylkvicksilver. Kvicksilver som når marken genom atmosfärisk
deposition lagras där, men lakas ur marken vid exempelvis körskador.
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Information till småbåtshamnar
Ämnet tributyltenn (TBT) överskrids i såväl inlandsvatten som kustvatten. Ämnet har historisk
främst förekommit i båtbottenfärger. Undersökningar visar att ämnet fortfarande förekommer i
höga halter i vatten och mark i och omkring småbåtshamnar.

Otillräckligt dricksvattenskydd
Av de allmänna vattentäkterna i avgränsade vattenförekomster saknar en ett fastställt
vattenskyddsområde med föreskrifter. Fyra har ett föråldrat skydd och har behov av nya eller
uppdaterade vattenskyddsområden med föreskrifter. Ett föråldrat skydd innebär att
vattenskyddsområdet är utformat i enlighet med Vattenlagen (1983:291) eller Vattenlag
(1918:523). I dessa fall behöver skyddet ofta uppdateras i enlighet med nuvarande lagstiftning,
Miljöbalken (1998:808). Tillsyn av vattenskyddsområde ligger också med som en åtgärd på alla
fastställda vattenskyddsområden.
Den totala kostnaden för dessa åtgärder beräknas till totalt till ca 5,6 miljoner kronor.
Beskrivna åtgärdsbehov omfattar de kommunal allmänna vattentäkterna. För de enskilda
vattentäkter som ger mer än 10 m3 per dag eller betjänar mer än 50 personer gäller samma
kvalitetskrav på dricksvatten som för de kommunala vattentäkterna. Det finns inget krav på
skyddsområde och föreskrifter för dessa, utan det bygger på vattentäktsägarens ansvar. Det är
viktigt att skydda de större enskilda vattentäkterna för att även dessa ska ha ett långsiktigt skydd
för vattenförsörjningen. Kunskap om var de större enskilda vattentäkterna finns är bristfällig och
har därför exkluderats från sammanställningen. Det kan vara så att övriga vattentäkter också har
ett stort skyddsbehov. Det finns även ett skyddsbehov för de vattenförekomster som inte har
dricksvattentäkter idag men som är viktiga för framtida dricksvattenförsörjning. Dessa tas inte
med här på grund av bristfällig kunskap.
Inom ramen för åtgärdsprogrammet ingår endast de vattentäkter som har vattenförekomst-ID (se
tabell 1). Omfattningen och kostnaden för åtgärdsbehovet är därför underskattad. Det pågår ett
kontinuerligt arbete för att alla vattentäkter ska kopplas till ett vattenförekomst-ID och därmed
ingå i vattenförvaltningsarbetet.
Tabell 3: Sammanställning av vattentäkter och vattenskyddsområde inom åtgärdsområdet.
Kommun

Vattenverk

Anläggning

Dricksvattenskydd

Bollnäs
Bollnäs
Bollnäs
Bollnäs
Söderhamn
Bollnäs
Ljusdal

Västansjö
Flästa
Glössbo
Mårdnäs
Stråtjära
Hällbo
Harsa

Allmän
Allmän
Allmän
Allmän
Allmän
Allmän
Allmän

Vattenskyddsområde
Vattenskyddsområde
Vattenskyddsområde
Vattenskyddsområde
Vattenskyddsområde

VSO beslut
(år)
1975-05-07,
1966-09-19
2004-09-27
1977-12-02
1977-06-13
1984-03-01

Vattenförekomst ID
SE678720-153553
SE681452-153495
SE680551-154711
SE679406-154516
SE677385-156267
SE678790-575692
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Åtgärdsförslag och kostnader
Tabell 4: Sammanställning av föreslagna åtgärder och kostnader. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS 27 oktober
2015
Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Vattenskyddsområde 1 vatten- inrätta
förekomster
(Bollnäs
kommun)
Vattenskyddsområde 4 vatten– översyn/revidering förekomster
(Bollnäs
kommun och
Söderhamns
kommun)
Vattenskyddsområde 5
- tillsyn
vattenförekomster

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 2016-2021

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 6a.
Länsstyrelsen åtgärd 4a. (I detta fall
Länsstyrelsen Gävleborg)
Kommunerna åtgärd 5a och 5b (i detta fall
Bollnäs kommun och Söderhamns
kommun).
Generalläkaren åtgärd 2.
Boverket åtgärd 1c.

Länsstyrelsen åtgärd 4b, 4c och 4e. (I detta
fall Länsstyrelsen Gävleborg)
Kommunerna åtgärd 5c (i detta fall Bollnäs
kommun och Söderhamns kommun).

Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Försurning
Inom åtgärdsområdet finns i dagsläget 15 vattenförekomster som har problem med försurning. De
påverkanskällor som har bedömts ha betydande påverkan är skogsbruk och atmosfärisk
deposition. De åtgärder som föreslås är kalkning och information om skogsbrukets försurande
effekter. För att hålla pH på acceptabla nivåer i tre vattenförekomster behöver 227 ton kalk
tillföras varje år till en kostnad av 300 000 kronor per år.

Åtgärdsförslag
Tabell 5: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS i oktober
2015 samt beräkningar utifrån uppgifter i kalkdatabasen 2014.
Påverkan

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 2016-2021

2.6.3
Atmosfärisk
deposition

Kalkning, enligt
kalkningsplan
(kalkning med båt

227 ton per år,
vilket påverkar 3
vattenförekomster

Naturvårdsverket åtgärd 4 och åtgärd 5
Skogsstyrelsen åtgärd 2 och 4.
Länsstyrelsen åtgärd 1 och åtgärd 11 (i
11

och 2.6.1
Diffusa källor
– skogsbruk

resp. flyg)

2.6.1 Diffusa
källor –
skogsbruk

Information om
skogsbrukets
försurande effekter

detta fall Länsstyrelsen Gävleborg)
Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 3.
15 vattenförekomster

Skogsstyrelsen åtgärd 2 och 4.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.
Kalkning
Kalkningsplanen sträcker sig mellan år 2014 -2017. Kalkning är en uppehållande åtgärd som
syftar till att hålla pH-värdet på en acceptabel nivå så att arter i dessa ekosystem ska överleva.
För att komma till rätta med själva försurningsproblemet krävs andra åtgärder.
Informationsspridning om skogsbrukets försurande effekter
Åtgärden föreslås för alla försurade vattenförekomster i åtgärdsområdet. Åtgärden ska öka
medvetenhet om skogsbrukets försurande effekter och hur skogen kan brukas med minskad
försurningspåverkan.

Övergödning och syrefattiga förhållanden
Inom åtgärdsområdet finns i dagsläget 22 ytvattenförekomster som är påverkade av övergödning.
Grundvattenförekomsterna Ljusnanåsen – Växbo/Mohed och Ljusnanåsen – Vallsta riskerar att
inte uppnå god kemisk status 2021, bland annat på grund av näringsämnen. Inom området görs
även åtgärder för kustvattenförekomsten Ljusnefjärden, som huvudsakligen hanteras i bilaga 1:27
(åtgärdsområdet Södra Hälsinglands kustvatten). De påverkanskällor som har bedömts ha
betydande påverkan är reningsverk, jordbruk och enskilda avlopp.
För att följa miljökvalitetsnormerna i åtgärdsområdet behöver övergödningen minska i följande
vattenförekomster:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bagängesbäcken (SE680398-154345)
Florsjön (SE679755-155350)
Florån (SE679670-155522)
Florån (SE680286-154953)
Florån (SE680601-154267)
Herteån (SE679553-153763)
Håsjön (SE679148-153366)
SE678879-154048 (SE678879-154048)
SE678924-153736 (SE678924-153736)
SE679469-155231 (SE679469-155231)
SE679572-154408 (SE679572-154408)
SE680496-154303 (SE680496-154303)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SE681586-152919 (SE681586-152919)
Västersjön (SE681039-153693)
Östersjön (SE680532-154508)
Hängsjön (SE680097-153256)
Kyrkbytjärn (SE679200-154106)
Nedra Herten (SE679391-153415)
Bastnässjön (SE678242-155582)
Bälsesjön (SE678855-154086)
Djupasjön (SE679596-154106)
Fäsjön (SE679196-154326)

Åtgärdsförslag
Tabell 6: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS i november
2016.
Påverkan

Åtgärd enligt
Åtgärdsprogram 20162021
Länsstyrelsen 1 (i detta
fall länsstyrelsen i
Gävleborg)
Naturvårdsverket
åtgärd 1.

Föreslagen fysisk åtgärd

Åtgärdens omfattning

1.1.1 Reningssverk

Ökad P-rening i
avlopssreningsverk
(ospecificerad)

2 st vilket påverkar 2
vattenförekomster
(Östersjön och
Västersjön)

2.1 Diffusa källor –
Jordbruk, grundvatten

Miljöskyddsåtgärder
enligt miljöstödet –
minskat läckage av
kväve från jordbruk och
djurhållning

2 grundvattenförekomster
(Växbo/Mohed och
Vallsta)

Strukturkalkning

116 ha vilket
påverkar 4
vattenförekomster

Länsstyrelsen åtgärd 67 ( i detta fall
Länsstyrelsen i
Gävleborg)

Kalkfilterdiken

11 ha vilket påverkar
1 vattenförekomst
(Stora Vensjön)

Kommunerna åtgärd
2a.

2.2 Diffusa källor –
Jordbruk, ytvatten

Jordbruksverket åtgärd
1, åtgärd 4a-g. och
åtgärd 5c.

Havs- och
vattenmyndigheten
åtgärd 1a och 1b.

2.5 Enskilda avlopp

Åtgärdande av enskilda
avlopp till normal
skyddsnivå

933 st vilket påverkar
36 vattenförekomster

Länsstyrelsen åtgärd 8
(i detta fall
Länsstyrelsen i
Gävleborg)
Kommunerna åtgärd
4a och 4b.
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Generalläkaren åtgärd
4b.

2.1 Diffusa källor –
Jordbruk
(grundvatten), 2.2
Diffusa källor –
Jordbruk (ytvatten),
2.5 Diffusa källor –
Enskilda avlopp
(ytvatten)
2.6 Diffusa källor Skogsbruk

Jordbruksverket åtgärd
1, åtgärd 4a-g. och
åtgärd 5c.

Kunskapsspridande
åtgärder: Information,
rådgivning och
utbildning

1 st med effekt i 25
vattenförekomster

Länsstyrelsen åtgärd 67 ( i detta fall
Länsstyrelsen i
Gävleborg)
Kommunerna åtgärd
2a.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Kunskapsspridande åtgärder
Åtgärden innebär olika typer av utbildnings-, rådgivnings- och informationsinsatser kring t ex
enskilda avlopp, jordbruk, skogsbruk och dagvatten. Syftet är att öka medvetenhet om vad som
orsakar övergödning och hur man kan agera annorlunda för att minska övergödningen.

Klorid i grundvatten
Inom åtgärdsområdet finns i dagsläget en grundvattenförekomst (Stråtjära/Häckelsäng) som har
problem med klorid. Förbättringsbehov och åtgärder för Stråtjära/Häckelsäng anges i bilaga 5:34
(ÅO Gästriklands kustvatten)
En grundvattenförekomst, Ljusnanåsen – Växbo/Mohed, riskerar att inte uppnå god kemisk
status år 2021 på grund av bland annat klorid. Förekomsten går genom tre åtgärdsområden
(Nedre Ljusnan, Södra Hälsinglands kustvatten och Mellersta Hälsinglands kustvatten). Åtgärden
tas upp i detta åtgärdsområde då största delen av förekomsten ligger i detta område. Den
påverkanskälla som har bedömts som betydande för problemen med klorid i grundvatten i
åtgärdsområdet är transport och infrastruktur.
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Åtgärdsförslag
Tabell 7: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS i 4
november 2015
Påverkan
2.4.1 Diffusa
källor –
Transport och
infrastruktur

Föreslagen fysisk
åtgärd
Förebyggande av
vägsaltpåverkan

Åtgärdens omfattning
1 vattenförekomst.
Ljusnanåsen–Växbo/Mohed
(Söderhamns kommun och
Bollnäs kommun)

Åtgärd enligt
Åtgärdsprogram 2016-2021
Trafikverket, åtgärd 1b.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Hela åtgärdsområdet skyddas enligt avloppsvattendirektivet (direktiv 91/271/EEG).
Åtgärdsområdet berörs av Karlslund i Bollnäs (Ljusnan) som skyddas av badvattendirektivet
(direktiv 2006/7/EG).
Skydd av dricksvatten enligt vattendirektivet (artikel 7, 2000/60/EG och 98/83/EG) omfattar alla
dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller tillhandahåller mer än 10 m3/dygn eller
används i kommersiell eller offentlig verksamhet. Sex grundvattenförekomster omfattas och är;
Hällbo, Växbo/Mohed, Stråtjära, Löten, Segersta, Flästa.
Åtgärdsområdet berörs av fyra områden som skyddas som Natura 2000-områden enligt Art- och
habitatdirektivet (direktiv 92/43/EEG), nämligen Andån, Galvån, Klimparna och Stensjön.
Andersvallssåtten som skyddas som Natura 2000-område enligt både Art- och habitatdirektivet
(direktiv 92/43/EEG) och Fågeldirektivet (direktiv 79/409/EEG).
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Bilaga 5:27 Fö rvaltningsplan fö r
Bottenhavets vattendistrikt 2016-2021
Inledning

I Bottenhavets vattendistrikt finns 49 stycken åtgärdsområden som indelats efter vattnets väg i
landskapet. Åtgärdsområdena kan därför innefatta flera kommuner och flera län. Eftersom
Bottenhavets vattendistrikt också har vatten som rinner till och från Norge beskrivs dessa i en
särskild sammanställning, nummer 50. Mer om gränsvatten finns också i Vapstaälven (nummer
1). Åtgärdsområdessammanställningar kan läsas både var för sig (enskilda pdf) eller tillsammans
(samtliga områden i en pdf).
Sammanställningarna innehåller beskrivningar över betydande påverkan och förslag på åtgärder
vilka kan vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska följas i ett åtgärdsområde.
Sammanställningarna ska betecknas som underlag till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets
vattendistrikt och kan med fördel användas som underlag i diskussioner om lokalt åtgärdsarbete.
Sammanställningarna har ungefär samma struktur men innehållet varierar beroende på
problemställningar i varje område. Vidare uppdateras åtgärdsområdessammanställningarna
årligen om ny data eller ny kunskap påverkar innehållet. Sådan versionshantering framgår i
inledningen till varje dokument.
I varje åtgärdsområdessammanställning finns olika beskrivningar om aktuella miljöproblem med
tillhörande tabeller som kopplar ihop miljösituationen i ett åtgärdsområde med åtgärdsbehovet. I
tabellerna med åtgärdsförslag finns kopplingar mellan påverkan och fysisk åtgärd till de åtgärder
som riktar sig till myndigheter och kommuner i Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets
vattendistrikt. Tanken med tabellerna är att visa vilka faktiska fysiska åtgärder i naturmiljön som
hör ihop med åtgärder enligt åtgärdsprogrammet. Som redovisat i tabellerna är ofta flera aktörer
involverade i genomförande av en åtgärd vilket kräver samverkan och samarbete över
administrativa och/eller juridiska gränser. Åtgärdernas genomförande följs upp genom en årlig
återrapportering som adresserar kommuner och de myndigheterna med utpekat åtgärdsansvar
enligt Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavet.
Urvalet av de fysiska åtgärderna har i huvudsak skett utifrån kostnadseffektivitet och utifrån
åtgärdsförslagen i VISS där information om Sveriges vatten finns. Åtgärdernas effekter och
kostnader kan avvika lokalt och det kan också finnas andra åtgärder som är mer kostnadseffektiva
eller mer lämpliga för vissa vattenförekomster. I flera fall anges därför vidare åtgärdsutredning
som lämplig första åtgärd innan fysiska åtgärder vidtas. De fysiska åtgärderna är inte bindande
för myndigheter och kommuner men de ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs och ska inom
sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs. Ansvariga åtgärdsmyndigheter kan således
ersätta de föreslagna fysiska åtgärderna med andra åtgärder om de finner dessa mer lämpliga. De
åtgärdskostnader som visas i tabellerna är totalkostnader. Total åtgärdskostnad är en summering
av alla kostnader, både investeringskostnad, utredningskostnad och löpande kostnader/intäkter.
Kostnaderna är summerade för hela den angivna livslängden och storleken på åtgärden och de är
generellt genomsnittliga kostnader för en typ av åtgärd. Kostnaderna för den faktiska åtgärden
kan således både vara högre eller lägre än schablonvärdet i det enskilda fallet.
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Mer information
Varje åtgärdsområdessammanställning innehåller en karta där områdets geografiska placering
pekas ut. För en övergripande kartbild över samtliga åtgärdsområden samt tabeller som visar
vilka kommuner som omfattas av vilka åtgärdsområden, besök vår webbsida
www.vattenmyndigheterna.se. Under publikationer finns alla beslutsdokument inklusive bilagor.
Eftersom åtgärdsområdessammanställningarna är en kort beskrivning av områdets miljöproblem
vid skrivande stund, vill vi hänvisa till VISS, www.viss.lansstyrelsen.se, för detaljerad och senaste
information om enskilda bedömningar. I VISS finns också tillförlitlighetsklassning och
motiveringstexter till de olika bedömningarna samt senaste information om till exempel
genomförda eller planerade åtgärder. Om en föreslagen åtgärd exempelvis redan är genomförd,
eller av annan anledning olämplig, så finns det också möjlighet att meddela länsstyrelsen detta via
VISS. I VISS finns också flera instruerande manualer som ska hjälpa dig att hitta ditt vatten, eller
ditt åtgärdsområde.
Direktlänk till vägledningarna: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/lar-dig-anvandaviss/information%20och%20manualer/Pages/default.aspx
Versionshantering
Bilaga 5:27 till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets vattendistrikt, version 1. Aktuell
version daterad den 22 mars 2017.

Sammanställning av förslag åtgärder för
åtgärdsområdet Södra Hälsinglands kustvatten
Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för åtgärdsområdet Södra Hälsinglands
kustvatten. Åtgärdsområdet berör Gävle och Söderhamns kommun. I åtgärdsområdet ingår de
två kustavrinningsområdena norr och söder om Ljusnans mynning, samt
kustvattenförekomsterna Kusöfjärden, Ljusnefjärden och Vallviksfjärden.
I åtgärdsområdet finns 21 ytvattenvattenförekomster som inte uppnår god ekologisk status. På
grund av långvarigt internationellt luftnedfall av kvicksilver och PBDE finns inget ytvatten som
uppnår god kemisk status. Två ytvattenförekomster har även andra problem med miljögifter. I
åtgärdsområdet finns också tre grundvattenförekomster som har otillfredsställande kemisk status
eller riskerar att inte uppnå god kemisk status år 2021. Några av grundvattenförekomsterna ligger
i flera åtgärdsområden. En av dem, Sandarne (SE679449-157138), ligger huvudsakligen inom
åtgärdsområdet och hanteras huvudsakligen i denna bilaga. Ljusnanåsen - Växbo/Mohed
(SE680551-154711) hanteras huvudsakligen i bilaga 1:26 (Nedre Ljusnans åtgärdsområde) och
Stråtjära/Häckelsäng (SE677385-156267) hanteras huvudsakligen i bilaga 1:34 (Gästriklands
kustvattens åtgärdsområde). Vissa åtgärder för Växbo/Mohed och Stråtjära/Häckelsäng finns
dock med i denna bilaga då de behöver genomföras inom åtgärdsområdet Södra Hälsinglands
kustvatten. Tre kustvatten ingår i åtgärdsområdet. Denna bilaga innehåller även åtgärder som
behövs för att kustvattenförekomsterna Söderhamnsfjärden (SE611676-171000) och
Sandarnesfjärden (SE611600-171500) ska uppnå god status.
De vanligaste miljöproblemen i åtgärdsområdet, bortsett från kvicksilver och PBDE, är problem
med morfologiska förändringar och konnektivitet (vandringshinder). De främsta
påverkanskällorna för dessa problem är aktivt brukad mark och/eller anlagda ytor i
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vattenförekomsters närområde eller svämplan samt dammar och andra vandringshinder. De
viktigaste åtgärderna är därför ekologiskt funktionella kantzoner och fiskväg/utrivning av
vandringshinder. Utifrån tillgängliga dataunderlag beskrivs aktuella miljöproblem med betydande
påverkan och med åtgärdsförslag. Om miljösituationen ändras eller om kompletterande
undersökningar genomförs och ny data blir tillgänglig, kan åtgärdsbehovet förändras. De åtgärder
som föreslås bedöms vara nödvändiga att genomföra för att miljökvalitetsnormerna skall kunna
följas. I flera fall behöver åtgärden föregås av en fördjupad åtgärdsutredning.
De åtgärdskostnader som redovisas per åtgärdsförslag bör ställas i relation till vilka ekologiska
vinster (t.ex. värdet av förbättring eller återskapande av ekosystemtjänster) som åtgärderna kan
ge. Sådana beräkningsmetoder saknas på objektsnivå och för att ändå uppskatta det totala
värdet av ekossystemtjänster i åtgärdsområdet, presenteras beräkningar enligt schabloner från
TEEB. TEEB är en förkortning av The Economics of Ecosystems and Biodiversity som är ett globalt
initiativ som syftar till att öka kunskapen om naturens värde. Läs mer om TEEB här:
(http://www.teebweb.org/) och rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)
for Water and Wetlands (februari 2013). Observera att beräkningarna avser ytvatten och att
grundvatten är exkluderat samt att beräkningen avser hela åtgärdsområdet. I TEEBs studier
anges värdet för ekosystemsfunktionerna i sjöar och vattendrag ligga på cirka 1800–13500 dollar
per hektar och år. Översatt till åtgärdsområdet med en sammanlagd vattenförekomstyta på cirka
15 700 hektar varav 56 hektar utgörs av vattendrag och ett antaget värde på 10 000 kr per hektar
och år blir ekosystemvärdet av ytvattnet inom åtgärdsområdet minst 157 miljoner kronor per år.
För övrig information per vattenförekomst i åtgärdsområdet hänvisas till VISS,
www.viss.lansstyrelsen.se (Södra Hälsinglands kustvatten).
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Bild 1: Kartan visar Södra Hälsinglands markanvändning samt geografisk placering i Bottenhavets vattendistrikt.
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Förändrade habitat genom fysiska förändringar
Inom åtgärdsområdet finns problem med förändrade habitat genom fysiska förändringar i 13
vattenförekomster. De betydande påverkanskällorna är markanvändningen i närområdet eller
svämplanet, vandringshinder, rensning av vattendrag samt vattenflödesreglering. För att följa
miljökvalitetsnormerna i åtgärdsområdets vattenförekomster behöver ekologiskt funktionella
kantzoner anläggas vid 10 vattenförekomster, 3 vattendrag behöver återställas och 3 stycken
vandringhinder göras passerbara. Nedan åtgärdsförslag bör föregås av åtgärdsutredning.

Åtgärdsförslag
Tabell 1: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS 22 oktober
2015.
Påverkan

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 2016-2021

4.
Flödesreglering
och morfologiska
förändringar

Fiskväg/utrivning
av
vandringshinder

3 st. dammar

Hav- och vattenmyndigheten åtgärd 4.
Länsstyrelsen åtgärd 1 åtgärd 2 och
åtgärd 5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1.

5. Fysiska
förändringar av
sjöar och
vattendrag

Restaurering
kantzoner Ekologiskt
funktionella
kantzoner

10 vattenförekomster

Skogsstyrelsen åtgärd 4.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Miljögifter i yt- och grundvatten
Alla ytvattenförekomster i åtgärdsområdet bedöms ha problem med kvicksilver och PBDE (se
nedan) vilket gör att de inte uppnår god kemisk status. Två kustvattenförekomster, nämligen
Vallviksfjärden och Ljusnefjärden, bedöms även ha andra problem med miljögifter. Några
åtgärder som behöver vidtas för kustvattenförekomsterna Söderhamnsfjärden och
Sandarnesfjärden sek namn tas också upp här. Grundvattenförekomsten Ljusnanåsen –
Växbo/Mohed uppnår inte god kemisk status på grund av miljögifter, Åtgärder redovisas även i
åtgärdsområdet Nedre Ljusnan. Grundvattenförekomsten Sandarne ligger i risk att inte nå god
kemisk status till år 2021 på grund av miljögifter.
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De betydande påverkanskällorna är atmosfärisk deposition, reningsverk, industrier, diffusa
utsläpp från urban markanvändning, förorenad mark och gammal industrimark samt transport
och infrastruktur.
Förbättringsbehovet avseende miljögifter är följande:
•
•
•
•
•

I alla ytvattenförekomster i åtgärdsområdet behöver halten av kvicksilver och PBDE
sänkas.
I kustvattenförekomsten Vallviksfjärden behöver halterna i sediment minska för arsenik
och pentabromerad difenyleter (PBDE).
I kustvattenförekomsten Ljusnefjärden behöver halterna i sediment minska för
pentabromerad difenyleter (PBDE).
Förbättringsbehovet för kustvattenförekomsterna Söderhamnsfjärden och
Sandarnesfjärden sek namn anges i bilaga 1:28 (Åtgärdsområdet Mellersta Hälsinglands
kustvatten).
Förbättringsbehovet för grundvattenförekomsten Ljusnanåsen – Växbo/Mohed anges i
bilaga 1:26 (Nedre Ljusnans åtgärdsområde).

I Sverige överstiger kvicksilver och PBDE gränsvärdet i praktiskt taget alla ytvattenförekomster;
sjöar, vattendrag och kustvatten. Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna är för höga
i vatten är långvarigt internationella luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att minska utsläppen
av kvicksilver förväntas inga förändringar i nivåer inom en snar framtid. Det beror på att
kvicksilvret lagrats i mark och läcker kontinuerligt till ytvattnet och ackumuleras i fiskar. Vid
markanvändning bör dock åtgärder som hindrar ökat kvicksilverläckage från omgivande mark
vidtas. PBDE är en industrikemikalie som främst används som flamskyddsmedel. Påverkan av
PBDE kommer i första hand från atmosfäriskt nedfall efter förbränning av varor. Användningen
av PentaBDE och oktaBDE är förbjuden inom EU sedan år 2004 men vissa PBDE-kedjor är
fortfarande tillåtna. Även om halterna minskar generellt är det svårt att veta när god kemisk
status kommer att uppnås.
I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet för kvicksilver, det vill säga den
högsta tillåtna halten kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (µg / kg). För PBDE anges
gränsvärdet i biota till 0,0085 mikrogram per kilogram (µg / kg). Det tillämpas ett generellt

Åtgärdsförslag
Tabell 2: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS i
november 2015
Påverkan

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021

1.1.2
Punktkällor,
reningsverk
< 10000 pe

Utsläppsreduktion
miljögifter, Ljusne
avloppsreningsverk

1 vattenförekomst
(Ljusnefjärden)

Utsläppsreduktion
miljögifter, Källskärs
avloppsreningsverk

1 vattenförekomst
(Sandarnesfjärden
sek namn)

Kemikalieinspektionen åtgärd
2.
Läkemedelsverket åtgärd 1.
Naturvårdsverket åtgärd 2.
Länsstyrelsen åtgärd 1.
Kommuner åtgärd 1.
Generalläkaren 1a.
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1.1.3
Punktkällor,
reningsverk
< 15000 pe

Utsläppsreduktion
miljögifter, Granskärs
avloppsreningsverk

1 vattenförekomst
(Söderhamnsfjärden)

1.3 Punktkällor IPPC-industri

Utsläppsreduktion
miljögifter, Vallviks
bruk

1 vattenförekomst
(Vallviksfjärden sek
namn)

Utsläppsreduktion
miljögifter, Arizona
Chemical AB och
Sandarne Kalkverk

1 vattenförekomst
(Sandarnesfjärden
sek namn)

Utsläppsreduktion
miljögifter, SMA:s
Oljedepå, Långrörs
oljehamn,
Industrideponi i
Sandarne och Josef
Lindberg i Sandarne
AB

1 vattenförekomst
(Sandarnesfjärden
sek namn)

Utsläppsreduktion
miljögifter, SITA
Söderhamnsanläggningen

1 vattenförekomst
(Söderhamnsfjärden)

Översyn av
dagvattenhantering

4 vattenförekomster
(Ljusnefjärden,
Söderhamnsfjärden,
Vallviksfjärden sek
namn och
Sandarnesfjärden
sek namn)

Naturvårdsverket 7.
Kommunerna 8.
Trafikverket 1c.

2 grundvattenförekomster
(Sandarne och
LjusnanåsenVäxbo/Mohed,
Söderhamns
kommun)

Vidare utredning är nödvändig
för att identifiera påverkan och
åtgärdsbehov för de utpekade
vattenförekomster. I ett senare
skede kan koppling till
åtgärder enligt
Åtgärdsprogram 2016-2021
göras.

1.4 Punktkällor
– Inte IPPCindustri

2.1 Urban markanvändning

2.3 Diffusa
Fördjupad
källor – Urban
kartläggning
markanvändning

2.3 Diffusa
källor - Urban
markanvändning
(grundvatten)
och 2.4 Diffusa -

Fördjupad
kartläggning –
översyn av
dagvattenhantering
mot
grundvattenförorening

1 grundvattenförekomst
(Sandarne,
Söderhamns
kommun)

Efterbehandling av
miljögifter,
Källvattentjärnstippen –
Sandarne
industrideponi

1 vattenförekomst
(Sandarne och
Sandarnesfjärden
sek namn)

Kemikalieinspektionen åtgärd
2.
Läkemedelsverket åtgärd 1.
Naturvårdsverket åtgärd 2.
Länsstyrelsen åtgärd 1.
Kommuner åtgärd 1.
Generalläkaren 1a.

Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 2.
Naturvårdsverket åtgärd 3.
Länsstyrelsen åtgärd 10.
Kommuner åtgärd 1.
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Förorenad mark/
gammal
industrimark

2.4.1 Diffusa
källor –
Transport och
infrastruktur

(riskklass 2)

Generalläkaren 1b.

Efterbehandling av
miljögifter, Långrörs
Oljehamn

2 vattenförekomster
(Söderhamnsfjärden
och
Sandarnesfjärden
sek namn)

Utredning av
betydande EBHobjekt inom
tillrinningsområde

3 vattenförekomster
(Vallviksfjärden sek
namn,
Söderhamnsfjärden
och
Sandarnesfjärden
sek namn)

Vidare utredning är nödvändig
för att identifiera påverkan och
åtgärdsbehov för de utpekade
vattenförekomster. I ett senare
skede kan koppling till
åtgärder enligt
Åtgärdsprogram 2016-2021
göras.

Efterbehandling av
miljögifter, andra
betydande EBHobjekt inom
tillrinningsområdet (ej
riskklass 1)

3 vattenförekomster
(Vallviksfjärden sek
namn,
Söderhamnsfjärden,
Sandarnesfjärden
sek namn och
Sandarne)

Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 2.
Naturvårdsverket åtgärd 3.
Länsstyrelsen åtgärd 10.
Kommuner åtgärd 1.
Generalläkaren 1b.

Barriärer och sponter

2 grundvattenförekomst
(Sandarne och
LjusnanåsenVäxbo/Mohed)

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Grundvattenförekomsten Ljusnanåsen-Växbo/Mohed
I grundvattenförekomsten Ljusnanåsen-Växbo/Mohed finns rester av bekämpningsmedel.
Eftersom vatten kontinuerligt tas ut för dricksvattenbruk och nytt grundvatten bildas så kommer
halterna rimligtvis att minska med tiden, oavsett om ytterligare åtgärder sätts in eller ej. För att
kunna se trenden och följa utvecklingen behövs operativ övervakning och uppföljning.
Källfördelningsanalys
För i princip alla ytvatten som har problem med miljögifter behövs en källfördelningsanalys för
att ta reda på vilka källor som bidrar med de ämnen som sänker vattenförekomstens status. En
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utredning av vilka förorenade områden (EBH-objekt) inom tillrinningsområdet som har
betydande påverkan utgör ett av underlagen i källfördelningsanalysen.
Information till skogsbruket
Åtgärden föreslås för hela åtgärdsområdet med syfte att informera om hänsyn i skogsbruket för
att minska läckaget av metylkvicksilver. Kvicksilver som når marken genom atmosfärisk
deposition lagras där, men lakas ur marken vid exempelvis körskador.

Otillräckligt dricksvattenskydd
Alla allmänna vattentäkter i de avgränsade vattenförekomsterna har ett fastställt
vattenskyddsområde med föreskrifter, däremot har de ett föråldrat skydd och har behov av att
uppdatera vattenskyddsområdet med föreskrifter. Ett föråldrat skydd innebär att
vattenskyddsområdet är utformat i enlighet med Vattenlagen (1983:291) eller Vattenlag
(1918:523). I dessa fall behöver skyddet ofta uppdateras i enlighet med nuvarande lagstiftning,
Miljöbalken (1998:808). Tillsyn av vattenskyddsområde ligger också med som en åtgärd på alla
fastställda vattenskyddsområden. Den totala kostnaden för dessa åtgärder beräknas till totalt till
ca 2,1 miljoner kronor.
Beskrivna åtgärdsbehov omfattar de kommunal allmänna vattentäkterna. För de enskilda
vattentäkter som ger mer än 10 m3 per dag eller betjänar mer än 50 personer gäller samma
kvalitetskrav på dricksvatten som för de kommunala vattentäkterna. Det finns inget krav på
skyddsområde och föreskrifter för dessa, utan det bygger på vattentäktsägarens ansvar. Det är
viktigt att skydda de större enskilda vattentäkterna för att även dessa ska ha ett långsiktigt skydd
för vattenförsörjningen. Kunskap om var de större enskilda vattentäkterna finns är bristfällig och
har därför exkluderats från sammanställningen. Det kan vara så att övriga vattentäkter också har
ett stort skyddsbehov. Det finns även ett skyddsbehov för de vattenförekomster som inte har
dricksvattentäkter idag men som är viktiga för framtida dricksvattenförsörjning. Dessa tas inte
med här på grund av bristfällig kunskap.
Inom ramen för åtgärdsprogrammet ingår endast de vattentäkter som har vattenförekomst-ID (se
tabell 3). Omfattningen och kostnaden för åtgärdsbehovet är därför underskattad. Det pågår ett
kontinuerligt arbete för att alla vattentäkter ska kopplas till ett vattenförekomst-ID och därmed
ingå i vattenförvaltningsarbetet.
Tabell 3: Sammanställning av vattentäkter och vattenskyddsområde inom åtgärdsområdet.
Kommun

Vattenverk

Anläggning

VSO beslut
(år)

Vattenförekomst ID

Allmän

Dricksvattenskydd
Vattenskyddsområde

Söderhamn

Mohed

1981-06-24

SE680551-154711

Söderhamn

Kinstaby

Allmän

Vattenskyddsområde

1981-06-24

SE680551-154711

Söderhamn

Ålsjön

Allmän

Vattenskyddsområde

1981-06-24

SE680551-154711

Söderhamn

Järvsjön

Allmän

Vattenskyddsområde

1967-11-09

SE678677-156613
9

Åtgärdsförslag och kostnader
Tabell 4: Sammanställning av föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas koppling till
Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS 2 november 2015
Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021

Vattenskyddsområde 4
Havs- och vattenmyndigheten
– översyn/revidering vattenskyddsområden åtgärd 6a.
(2 vattenförekomster) Länsstyrelsen åtgärd 4a (i detta fall
Länsstyrelsen Gävleborg)
Kommunerna åtgärd 5a och 5b (i
detta fall Söderhamns kommun).
Generalläkaren åtgärd 2.
Boverket åtgärd 1c.
Vattenskyddsområde 4
Länsstyrelsen åtgärd 4b, 4c och 4e
- tillsyn
vattenskyddsområden (i detta fall Länsstyrelsen
(2 vattenförekomster) Gävleborg)
Kommunerna åtgärd 5c (i detta fall
Söderhamns kommun).
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Övergödning och syrefattiga förhållanden
I åtgärdsområdet finns tre kustvattenförekomster och två vattendrag som har miljöproblemet
övergödning. Inom åtgärdsområdet görs dock även åtgärder för kustvattenförekomsterna
Söderhamnsfjärden och Sandarnesfjärden som huvudsakligen hanteras i bilaga 1:28
(Åtgärdsområde Mellersta Hälsinglands kustvatten). En grundvattenförekomst, Ljusnanåsen –
Växbo/Mohed, uppnår inte god kemisk status på grund av miljögifter men ligger också i risk när
det gäller näringsämnen. Ljusnanåsen – Växbo/Mohed hanteras huvudsakligen i bilaga 1:28
(Nedre Ljusnans åtgärdsområde). De huvudsakliga påverkanskällorna är reningsverk, jordbruk,
urban markanvändning, enskilda avlopp och skogsbruk.
För att följa miljökvalitetsnormerna i åtgärdsområdet behöver övergödningen minska i följande
vattenförekomster:
•
•
•
•
•

Kusöfjärden sek namn (SE610500-171586)
Ljusnefjärden (SE611213-171063)
Vallviksfjärden sek namn (SE611000-171500)
SE679375-156962 (SE679375-156962)
Söderhamnsån (SE679812-156538)
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Åtgärdsförslag
Tabell 5: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Förvaltningsplan 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS november
2016.
Påverkan

Föreslagen fysisk åtgärd

Åtgärdens omfattning

1.3 Punktkällor IPPC-industri

Ökad P- och N-rening
massaindustri
(ospecificerad)

0,05 st med effekt i 1
vattenförekomst
(Vallviksfjärden)

2.1 Diffusa källor Urban
markanvändning

Våtmark för
näringsretention

0,64 ha med effekt i 1
vattenförekomst
(SE679375-156962)

2.1 Diffusa källor –
Jordbruk
(grundvatten)

Miljöskyddsåtgärder
enligt miljöstödet –
minskat läckage av
kväve från jordbruk och
djurhållning

1 grundvattenförekomster
(Ljusnanåsen Växbo/Mohed)

2.5 Diffusa källor Enskilda avlopp

2.1 Diffusa källor –
Urban
markanvändning
2.2 Diffusa källor –
Jordbruk
2.5 Diffusa källor –
Enskilda avlopp
2.6 Diffusa källor Skogsbruk

Åtgärdande av EA till
normal skyddsnivå

308 st med effekt i 14
vattenförekomster

Kunskapsspridande
åtgärder: Information,
rådgivning och
utbildning

1 st med effekt i 8
vattenförekomster

Åtgärd enligt
Förvaltningsplan 20162021
Länsstyrelsen 1 (i detta
fall länsstyrelsen i
Gävleborg)
Jordbruksverket åtgärd 1,
åtgärd 4a-g. och åtgärd 5c.
Länsstyrelsen åtgärd 6-7 (
i detta fall Länsstyrelsen i
Gävleborg)
Kommunerna åtgärd 2a.
Havs- och
vattenmyndigheten åtgärd
1a och 1b.
Länsstyrelsen åtgärd 8 (i
detta fall Länsstyrelsen i
Gävleborg)
Kommunerna åtgärd 4a
och 4b.
Generalläkaren åtgärd 4a.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.
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Klorid i grundvatten
En grundvattenförekomst, Stråtjära/Häckelsäng, har otillfredsställande kemisk status på grund
av klorid. Två grundvattenförekomster, Sandarne och Ljusnanåsen – Växbo/Mohed, bedöms
dessutom vara i risk att inte uppnå god kemisk status till år 2021 på grund av klorid. Den
påverkanskälla som har bedömts som betydande för problemen med klorid i grundvatten i
åtgärdsområdet är transport och infrastruktur.
Åtgärder och förbättringsbehov för Stråtjära/Häckelsäng redovisas i bilaga 1:34 (Gästriklands
kustvatten).

Åtgärdsförslag
Tabell 6: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS 4
november 2015
Påverkan

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021

2.4.1 Diffusa
källor –
Transport och
infrastruktur

Förebyggande av
vägsaltpåverkan

2 vattenförekomster.
(Sandarne och
Växbo/Mohed i Söderhamns
kommun)

Trafikverket, åtgärd 1b.

Barriärer och
sponter

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Hela åtgärdsområdet skyddas enligt avloppsvattendirektivet (direktiv 91/271/EEG).
Skydd av dricksvatten enligt vattendirektivet (artikel 7, 2000/60/EG och 98/83/EG) omfattar alla
dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller tillhandahåller mer än 10 m3/dygn eller
används i kommersiell eller offentlig verksamhet. Två grundvattenförekomster en
ytvattenförekomst omfattas och är; Ljusnanåsen-Växbo/Mohed och Stråtjära samt Järvsjön.
Åtgärdsområdet berörs av tre områden som skyddas som Natura 2000-områden enligt art- och
habitatdirektivet (direktiv 92/43/EEG) och fågeldirektivet (direktiv 79/409/EEG). Det är AxmarGåsholma, Stenöorn och Ålsjön.
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Bilaga 5:28 Förvaltningsplan för
Bottenhavets vattendistrikt 2016-2021
Inledning

I Bottenhavets vattendistrikt finns 49 stycken åtgärdsområden som indelats efter vattnets väg i
landskapet. Åtgärdsområdena kan därför innefatta flera kommuner och flera län. Eftersom
Bottenhavets vattendistrikt också har vatten som rinner till och från Norge beskrivs dessa i en
särskild sammanställning, nummer 50. Mer om gränsvatten finns också i Vapstaälven (nummer
1). Åtgärdsområdessammanställningar kan läsas både var för sig (enskilda pdf) eller tillsammans
(samtliga områden i en pdf).
Sammanställningarna innehåller beskrivningar över betydande påverkan och förslag på åtgärder
vilka kan vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska följas i ett åtgärdsområde.
Sammanställningarna ska betecknas som underlag till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets
vattendistrikt och kan med fördel användas som underlag i diskussioner om lokalt åtgärdsarbete.
Sammanställningarna har ungefär samma struktur men innehållet varierar beroende på
problemställningar i varje område. Vidare uppdateras åtgärdsområdessammanställningarna
årligen om ny data eller ny kunskap påverkar innehållet. Sådan versionshantering framgår i
inledningen till varje dokument.
I varje åtgärdsområdessammanställning finns olika beskrivningar om aktuella miljöproblem med
tillhörande tabeller som kopplar ihop miljösituationen i ett åtgärdsområde med åtgärdsbehovet. I
tabellerna med åtgärdsförslag finns kopplingar mellan påverkan och fysisk åtgärd till de åtgärder
som riktar sig till myndigheter och kommuner i Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets
vattendistrikt. Tanken med tabellerna är att visa vilka faktiska fysiska åtgärder i naturmiljön som
hör ihop med åtgärder enligt åtgärdsprogrammet. Som redovisat i tabellerna är ofta flera aktörer
involverade i genomförande av en åtgärd vilket kräver samverkan och samarbete över
administrativa och/eller juridiska gränser. Åtgärdernas genomförande följs upp genom en årlig
återrapportering som adresserar kommuner och de myndigheterna med utpekat åtgärdansvar
enligt Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavet.
Urvalet av de fysiska åtgärderna har i huvudsak skett utifrån kostnadseffektivitet och utifrån
åtgärdsförslagen i VISS där information om Sveriges vatten finns. Åtgärdernas effekter och
kostnader kan avvika lokalt och det kan också finnas andra åtgärder som är mer kostnadseffektiva
eller mer lämpliga för vissa vattenförekomster. I flera fall anges därför vidare åtgärdsutredning
som lämplig första åtgärd innan fysiska åtgärder vidtas. De fysiska åtgärderna är inte bindande
för myndigheter och kommuner men de ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs och ska inom
sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs. Ansvariga åtgärdsmyndigheter kan således
ersätta de föreslagna fysiska åtgärderna med andra åtgärder om de finner dessa mer lämpliga. De
åtgärdskostnader som visas i tabellerna är totalkostnader. Total åtgärdskostnad är en summering
av alla kostnader, både investeringskostnad, utredningskostnad och löpande kostnader/intäkter.
Kostnaderna är summerade för hela den angivna livslängden och storleken på åtgärden och de är
generellt genomsnittliga kostnader för en typ av åtgärd. Kostnaderna för den faktiska åtgärden
kan således både vara högre eller lägre än schablonvärdet i det enskilda fallet.
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Mer information
Varje åtgärdsområdessammanställning innehåller en karta där områdets geografiska placering
pekas ut. För en övergripande kartbild över samtliga åtgärdsområden samt tabeller som visar
vilka kommuner som omfattas av vilka åtgärdsområden, besök vår webbsida
www.vattenmyndigheterna.se. Under publikationer finns alla beslutsdokument inklusive bilagor.
Eftersom åtgärdsområdessammanställningarna är en kort beskrivning av områdets miljöproblem
vid skrivande stund, vill vi hänvisa till VISS, www.viss.lansstyrelsen.se, för detaljerad och senaste
information om enskilda bedömningar. I VISS finns också tillförlitlighetsklassning och
motiveringstexter till de olika bedömningarna samt senaste information om till exempel
genomförda eller planerade åtgärder. Om en föreslagen åtgärd exempelvis redan är genomförd,
eller av annan anledning olämplig, så finns det också möjlighet att meddela länsstyrelsen detta via
VISS. I VISS finns också flera instruerande manualer som ska hjälpa dig att hitta ditt vatten, eller
ditt åtgärdsområde.
Direktlänk till vägledningarna: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/lar-dig-anvandaviss/information%20och%20manualer/Pages/default.aspx
Versionshantering
Bilaga 5:28 till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets vattendistrikt, version 1. Aktuell
version daterad den 22 mars 2017.

Sammanställning av förslag till åtgärder för
åtgärdsområdet Mellersta Hälsingslands kustvatten
Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för åtgärdsområdet Mellersta
Hälsinglands kustvatten. Åtgärdsområdet berör Hudiksvalls, Ljusdals, Söderhamns, Ånge,
Bollnäs och Nordanstigs kommun. I åtgärdsområdet ingår Delångersåns avrinningsområde
(HARO 45), Nianåns avrinningsområde (HARO 46) och Norralaåns avrinningsområde (HARO
47), kustavrinningsområdena 44/45, 45/46 och 46/47 samt angränsande kustvattenförekomster
som påverkas främst av ovan nämnda avrinningsområden. Åtgärdsområdet berör Gävleborgs län
och Västernorrlands län.
I åtgärdsområdet finns 388 ytvattenvattenförekomster som inte uppnår god ekologisk status. På
grund av långvarigt internationellt luftnedfall av kvicksilver och PBDE finns inget ytvatten som
uppnår god kemisk status. Åtta ytvattenförekomster har även andra problem med miljögifter. I
området finns också tre grundvattenförekomster som riskerar att inte uppnå god kemisk status till
år 2021. Samtliga vattenförekomster ligger helt inom åtgärdsområdet.
De vanligaste miljöproblemen i åtgärdsområdet, bortsett från kvicksilver och PBDE, är problem
med konnektivitet (vandringshinder) och morfologiska förändringar. De främsta
påverkanskällorna för dessa problem är dammar och andra vandringshinder samt aktivt brukad
mark och/eller anlagda ytor i vattenförekomsters närområde eller svämplan. De viktigaste
åtgärderna är därför fiskväg/utrivning av vandringshinder och ekologiskt funktionella kantzoner.
Utifrån tillgängliga dataunderlag beskrivs aktuella miljöproblem med betydande påverkan och
med åtgärdsförslag. Om miljösituationen ändras eller om kompletterande undersökningar
genomförs och ny data blir tillgänglig, kan åtgärdsbehovet förändras. De åtgärder som föreslås
2

bedöms vara nödvändiga att genomföra för att miljökvalitetsnormerna skall kunna följas. I flera
fall behöver åtgärden föregås av en fördjupad åtgärdsutredning.
De åtgärdskostnader som redovisas per åtgärdförslag bör ställas i relation till vilka ekologiska
vinster (t.ex. värdet av förbättring eller återskapande av ekosystemtjänster) som åtgärderna kan
ge. Sådana beräkningsmetoder saknas på objektsnivå och för att ändå uppskatta det totala
värdet av ekossystemtjänster i åtgärdsområdet, presenteras beräkningar enligt schabloner från
TEEB. TEEB är en förkortning av The Economics of Ecosystems and Biodiversity som är ett globalt
initiativ som syftar till att öka kunskapen om naturens värde. Läs mer om TEEB här:
(http://www.teebweb.org/) och rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)
for Water and Wetlands (februari 2013). Observera att beräkningarna avser ytvatten och att
grundvatten är exkluderat samt att beräkningen avser hela åtgärdsomårdet. I TEEBs studier
anges värdet för ekosystemsfunktionerna i sjöar och vattendrag ligga på cirka 1800–13500 dollar
per hektar och år. Översatt till åtgärdsområdet med en sammanlagd vattenförekomstyta på cirka
56 700 hektar och ett antaget värde på 10 000 kr per hektar och år blir ekosystemvärdet av
ytvattnet inom åtgärdsområdet minst 567 miljoner kronor per år.
För övrig information per vattenförekomst i åtgärdsområdet hänvisas till VISS,
www.viss.lansstyrelsen.se (Mellersta Hälsingslands kustvatten).
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Bild 1: Kartan visar Mellersta Hälsingslands kustvattens markanvändning samt geografisk placering i Bottenhavets vattendistrikt.
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Förändrade habitat genom fysiska förändringar
Inom åtgärdsområdet finns problem med förändrade habitat genom fysiska förändringar i 366
vattenförekomster. De betydande påverkanskällorna är vandringshinder, markanvändningen i
närområdet eller svämplanet, rensning av vattendrag samt vattenflödesreglering. För att följa
miljökvalitetsnormerna i åtgärdsområdets vattenförekomster behöver 216 stycken vägtrummor
och 152 stycken andra vandringshinder göras passerbara, ekologiskt funktionella kantzoner
anläggas vid 136 vattenförekomster, 80 rensade vattendrag återställas och vattenregleringen
behöver justeras för att ge ett mer miljöanpassat flöde i 32 vattenförekomster. Nedan föreslagna
åtgärder bör föregås av en åtgärdsutredning.

Åtgärdsförslag
Tabell 1: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS 27
oktober, 2015
Påverkan
4.
Flödesreglering
och morfologiska
förändringar

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Fiskväg/utrivning av
vandringshinder

130 st. dammar

Teknisk fiskväg för
nedströmspassage

4 st. kraftverksdammar

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021
Hav- och vattenmyndigheten åtgärd
4.
Länsstyrelsen åtgärd 1, åtgärd 2 och
åtgärd 5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1

Minimitappning/vatten 4 st. kraftverksi fiskväg vid
dammar
vattenkraftverk
4.5 Flöde och
morfologi –
Vattenflödesreglering

Miljöanpassat flöde

32 vattenförekomster

Hav- och vattenmyndigheten åtgärd
4.
Länsstyrelsen åtgärd 1, åtgärd 2 och
åtgärd 5d
Kammarkollegiet åtgärd 1.

5. Fysiska
förändringar av
sjöar och
vattendrag

Restaurering
kantzoner - Ekologiskt
funktionella kantzoner

136 vattenförekomster

Skogsstyrelsen åtgärd 4.

5.1 Fysiska
Restaurering av
förändringar av
rensade eller rätade
sjöar och
vattendrag
vattendrag –
Fysiska
förändringar av
vattendragsfåran

80 vattenförekomster

Hav- och vattenmyndigheten åtgärd
4.
Länsstyrelsen åtgärd 1, åtgärd 2 och
åtgärd 5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1

5.1.1 Fysiska
förändringar av
sjöar och
vattendrag –
Rensning av
vattendrag för

4 vattenförekomster

Restaurering av
rensade eller rätade
vattendrag – Flottledsåterställning

5

flottning

7.1.1 Andra
morfologiska
förändringar –
Vägtrummor

Omläggning/byte av
vägtrumma

216 st.

Länsstyrelsen åtgärd 3, åtgärd 5b
och åtgärd 12.
Trafikverket åtgärd 1a.
Generalläkaren åtgärd 3.

7.1.2 Andra
morfologiska
förändringar –
Andra barriärer

Fiskväg/utrivning av
vandringshinder

22 st. andra
vandringshinder
(ej dammar eller
vägtrummor)

Hav- och vattenmyndigheten åtgärd
4.
Länsstyrelsen åtgärd 1, åtgärd 2 och
åtgärd 5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1.

Det finns 5 stycken Kraftigt Modifierade Vatten (KMV) påverkade av vattenreglering och
vattenkraftsproduktion i området. De åtgärder som är kopplade till utpekande av KMV och
bedömning av deras miljökvalitetsnorm, ekologisk potential, ingår i sammanställningen under
Förändrat habitat genom fysiska förändringar ovan. Dessa åtgärder kommer att beskrivas och
bedömas närmare i den åtgärdsplan för vattenkraftspåverkade avrinningsområden som görs av
Länsstyrelsen under de närmaste åren och fastställas av Vattenmyndigheten under 2018. Läs mer
om åtgärdsplaner i Åtgärd 5, Länsstyrelsen i Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavets
vattendistrikt.
Åtgärder för KMV inom miljöproblemen försurning, övergödning och miljögifter ingår i
sammanställningarna för respektive miljöproblem.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Miljögifter i yt- och grundvatten
Alla ytvattenförekomster i åtgärdsområdet bedöms ha problem med kvicksilver och PBDE (se
nedan) vilket gör att de inte uppnår god kemisk status. Åtta ytvatten (en sjö, ett vattendrag och
sex kustvatten) bedöms även ha andra problem med miljögifter. Grundvattenförekomsterna
Hallstaåsen/Hudiksvall och Hallstaåsen/Edsta ligger i risk att inte uppnå god kemisk status år
2021. De betydande påverkanskällorna är atmosfärisk deposition, reningsverk, industrier och
andra miljöfarliga verksamheter, förorenade områden, transport och infrastruktur, urban
markanvändning och andra diffusa källor.
För att följa miljökvalitetsnormerna behöver följande uppnås:
•
•
•

I alla ytvattenförekomster i åtgärdsområdet behöver halten av kvicksilver och PBDE
sänkas.
I Rolfstaån (Dämn.Omr) behöver halten av naftalen och antracen sänkas.
I Rossbäcken behöver halten av arsenik, zink samt nickel och nickelföreningar sänkas.
Dessutom behöver halten av koppar i sediment sänkas.
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•
•

•

•
•
•

I Söderhamnsfjärden behöver halten av pentabormerad difenyleter (PBDE), koppar, krom
och icke-dioxinlika PCB:er i sediment sänkas. Även dl-PCB och dioxiner kan vara problem
i området men de ämnena ingår inte i klassningen 2015.
I Sandarnesfjärden sek namn behöver halten av antracen, pentabromerad difenyleter
(PBDE), tributyltenn-föreningar, koppar, krom och icke-dioxinlika PCB:er i sediment
sänkas. Även dl-PCB och dioxiner kan vara problem i området men de ämnena ingår inte i
klassningen 2015.
I Hudiksvallsfjärden behöver halten av arsenik, pentabromerad difenyleter (PBDE),
tributyltenn-föreningar, zink, koppar och icke-dioxinlika PCB:er i sediment sänkas. Även
dl-PCB och dioxiner kan vara problem i området men de ämnena ingår inte i klassningen
2015.
I Agöfjärden sek namn behöver halten av arsenik sänkas.
I Gårdsfjärden behöver halten av arsenik sänkas. Dessutom behöver halten av
pentabromerad difenyleter (PBDE) i sediment sänkas.
I Långvindsfjärden behöver halten av pentabromerad difenyleter (PBDE) i sediment
sänkas.

I Sverige överstiger kvicksilver och PBDE gränsvärdet i praktiskt taget alla ytvattenförekomster;
sjöar, vattendrag och kustvatten. Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna är för höga
i vatten är långvarigt internationella luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att minska utsläppen
av kvicksilver förväntas inga förändringar i nivåer inom en snar framtid. Det beror på att
kvicksilvret lagrats i mark och läcker kontinuerligt till ytvattnet och ackumuleras i fiskar. Vid
markanvändning bör dock åtgärder som hindrar ökat kvicksilverläckage från omgivande mark
vidtas.
PBDE är en industrikemikalie som främst används som flamskyddsmedel. Påverkan av PBDE
kommer i första hand från atmosfäriskt nedfall efter förbränning av varor. Användningen av
PentaBDE och oktaBDE är förbjuden inom EU sedan år 2004 men vissa PBDE-kedjor är
fortfarande tillåtna. Även om halterna minskar generellt är det svårt att veta när god kemisk
status kommer att uppnås.
I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet för kvicksilver, det vill säga den
högsta tillåtna halten kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (µg / kg). För PBDE anges
gränsvärdet i biota till 0,0085 mikrogram per kilogram (µg / kg). Det tillämpas ett generellt
undantag i form av ett sänkt kvalitetskrav för kvicksilver och PBDE.

Åtgärdsförslag
Tabell 2: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS 4
november, 2015 för grundvatten, 9 november, 2015 för ytvatten

Påverkan

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens omfattning

1. Punktkällor

Utsläppsreduktion
miljögifter

5 vattenförekomster
(Rolfstaån,
Rossbäcken,
Söderhamnsfjärden,
Sandarnesfjärden,
Gårdsfjärden)

1.1.3 Punktkällor
reningsverk <
15000pe

Utsläppsreduktion
miljögifter,
Hudiksvalls ARV

1 vattenförekomst
(Hudiksvallsfjärden)

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021
Kemikalieinspektionen åtgärd
1.
Naturvårdsverket åtgärd 2.
Länsstyrelsen åtgärd 1.
Kommuner åtgärd 1.
Generalläkaren åtgärd 1a.
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1.3 Punktkällor –
IPPC-industri

1.4 Punktkällor –
Inte IPPC-industri

2. Diffusa källor

2.1 Diffusa källor –
Urban
markanvändning

Utsläppsreduktion
miljögifter,
Granskärs
kraftvärmeverk

1 vattenförekomst
(Söderhamnsfjärden)

Utsläppsreduktion
miljögifter,
Djupedsverket

1 vattenförekomst
(Hudiksvallsfjärden)

Utsläppsreduktion
miljögifter,
Iggesund
Paperboard AB

2 vattenförekomster
(Agöfjärden och
Gårdsfjärden)

Utsläppsreduktion
miljögifter,
Iggesund Tools AB
och Iggesunds
sågverk

1 vattenförekomst
(Gårdsfjärden)

Utsläppsreduktion
miljögifter,
Panncentralen
Kotorget, Sunfab
Hydraulics, Hiab
Produktion,
Mekanotjänst i
Hudiksvall AB,
Ericsson Network
Kabelfabrik, Stena
Recycling AB
Hudiksvall och
Masens kemiska
fabrik

1 vattenförekomst
(Hudiksvallfjärden)

Utsläppsreduktion
miljögifter,
Dellenbygdens
Miljöåtervinning
och Skärnäs
Terminal AB

1 vattenförekomst
(Gårdsfjärden)

Utsläppsreduktion
miljögifter

1 vattenförekomst
(Långvindsfjärden)

Översyn av
dagvattenhantering inom
tillrinningsområdet

1 vattenförekomst
(Långvindsfjärden)

Naturvårdsverket åtgärd 7.
Kommunerna åtgärd 8.
Trafikverket åtgärd 1c.

Översyn av
dagvattenhantering inom
tillrinningsområdet

7 vattenförekomster
(Rolfstaån,
Rossbäcken,
Söderhamnsfjärden,
Sandarnesfjärden,
Hudiksvallsfjärden,
Agöfjärden och
Gårdsfjärden)

Naturvårdsverket åtgärd 7.
Kommunerna åtgärd 8.
Trafikverket åtgärd 1c.
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2.4 Diffusa källor –
Förorenad mark/
gammal
industrimark och 1.1
Punktkällor –
Förorenade områden
(grundvatten)

2.3 Diffusa –
Transport och
infrastruktur

2.4.1 Diffusa källor –
Transport och infrastruktur
(grundvatten)

2.6.3 Atmosfärisk
deposition

Utredning av
betydande EBHobjekt inom
tillrinningsområde

7 vattenförekomster
(Rolfstaån,
Rossbäcken,
Söderhamnsfjärden,
Sandarnesfjärden,
Hudiksvallsfjärden,
Agöfjärden och
Gårdsfjärden)

Efterbehandling av
miljögifter, andra
betydande EBHobjekt inom
tillrinningsområdet
(ej riskklass 1)

7 vattenförekomster
(Rolfstaån,
Rossbäcken,
Söderhamnsfjärden,
Sandarnesfjärden,
Hudiksvallsfjärden,
Agöfjärden och
Gårdsfjärden,
Hallstaåsen/Hudiksva
ll, Hudiksvalls
kommun)

Vidare utredning är nödvändig
för att identifiera påverkan och
åtgärdsbehov för de utpekade
vattenförekomster. I ett senare
skede kan koppling till
åtgärder enligt
Åtgärdsprogram 2016-2021
göras.
Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 2.
Naturvårdsverket åtgärd 3.
Länsstyrelsen åtgärd 10.
Kommuner åtgärd 1.
Generalläkaren 1b.

2 vattenförekomster
(Söderhamnsfjärden
och
Sandarnesfjärden)

Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 2.
Naturvårdsverket åtgärd 3.
Länsstyrelsen åtgärd 10.
Kommuner åtgärd 1.
Generalläkaren 1b.

Information –
småbåtshamnar

3 vattenförekomster
(Söderhamnsfjärden,
Sandarnesfjärden och
Hudiksvallsfjärden)

Informationsinsatser är
nödvändiga för att
uppmärksamma och/eller öka
medvetensheten om påverkan.
Informationsinsatser ingår inte
i Åtgärdsprogram 2016-2021.

Fördjupad
kartläggning –
Översyn av
dagvattenhantering och
grundvattenskydd

1 grundvatten
förekomst
(Hallstaåsen/Edsta)

Fördjupad
kartläggning Kunskapshöjande
aktivitet-

2 grundvattenförekomster
(Hallstaåsen/Hudiksv
all och Iggesund)

Utsläppreduktion
miljögifter, bland
annat
hamnverksamhet
och flygplats

Information –
skogsbruk

Alla
ytvattenförekomster i
åtgärdsområdet

Vidare utredning är nödvändig
för att identifiera påverkan och
åtgärdsbehov för de utpekade
vattenförekomster. I ett senare
skede kan koppling till
åtgärder enligt
Åtgärdsprogram 2016-2021
göras.
Informationsinsatser är
nödvändiga för att
uppmärksamma och/eller öka
medvetensheten om påverkan.
Informationsinsatser ingår inte
i Åtgärdsprogram 2016-2021.
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Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.
Hallstaåsen/Hudiksvall
För grundvattenförekomsten Hallstaåsen/Hudiksvall har även transport och infrastruktur
bedömts ha en betydande påverkan, eftersom bekämpningsmedelsrester kan ha kommit från
ogräsbekämpning på banvallen och därmed påverkar miljösituationen i grundvattnet. Vilken eller
vilka källorna är behöver dock undersökas närmare innan ytterligare fysiska åtgärder kan föreslås.
Åtgärder för Sandarnesfjärden och Söderhamnsfjärden
För Sandarnesfjärden behöver även åtgärder vidtas inom åtgärdsområdet Södra Hälsinglands
kustvatten (se bilaga 5:27). Det handlar om utsläppsreduktion av miljögifter från Källskärs ARV,
Arizona Chemical AB, Sandarne Kalkverk, SMA:s Oljedepå, Långrörs oljehamn, Industrideponi i
Sandarne och Josef Lindberg i Sandarne AB samt efterbehandling av miljögifter för Långrörs
oljehamn.
Källfördelningsanalys
För i princip alla ytvatten som har problem med miljögifter behövs en källfördelningsanalys för
att ta reda på vilka källor som bidrar med de ämnen som sänker vattenförekomstens status. En
utredning av vilka förorenade områden (EBH-objekt) inom tillrinningsområdet som har
betydande påverkan utgör ett av underlagen i källfördelningsanalysen.
Information till skogsbruket
Åtgärden föreslås för hela åtgärdsområdet med syfte att informera om hänsyn i skogsbruket för
att minska läckaget av metylkvicksilver. Kvicksilver som når marken genom atmosfärisk
deposition lagras där, men lakas ur marken vid exempelvis körskador.
Information till småbåtshamnar
Ämnet tributyltenn (TBT) överskrids i såväl inlandsvatten som kustvatten. Ämnet har historisk
främst förekommit i båtbottenfärger. Undersökningar visar att ämnet fortfarande förekommer i
höga halter i vatten och mark i och omkring småbåtshamnar.

Otillräckligt dricksvattenskydd
Av de fem befintliga allmänna vattentäkterna i avgränsade vattenförekomsterna har fyra
fastställda vattenskyddsområden med föreskrifter. Tre av dessa har ett föråldrat skydd och har
behov av att uppdatera vattenskyddsområdet med föreskrifter. Ett föråldrat skydd innebär att
vattenskyddsområdet är utformat i enlighet med Vattenlagen (1983:291) eller Vattenlag
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(1918:523). I dessa fall behöver skyddet ofta uppdateras i enlighet med nuvarande lagstiftning,
Miljöbalken (1998:808). Tillsyn av vattenskyddsområde ligger också med som en åtgärd på alla
fastställda vattenskyddsområden.
Den totala kostnaden för dessa åtgärder beräknas till totalt till ca 2,1 miljoner kronor.
Beskrivna åtgärdsbehov omfattar de kommunal allmänna vattentäkterna. För de enskilda
vattentäkter som ger mer än 10 m3 per dag eller betjänar mer än 50 personer gäller samma
kvalitetskrav på dricksvatten som för de kommunala vattentäkterna. Det finns inget krav på
skyddsområde och föreskrifter för dessa, utan det bygger på vattentäktsägarens ansvar. Det är
viktigt att skydda de större enskilda vattentäkterna för att även dessa ska ha ett långsiktigt skydd
för vattenförsörjningen. Kunskap om var de större enskilda vattentäkterna finns är bristfällig och
har därför exkluderats från sammanställningen. Det kan vara så att övriga vattentäkter också har
ett stort skyddsbehov. Det finns även ett skyddsbehov för de vattenförekomster som inte har
dricksvattentäkter idag men som är viktiga för framtida dricksvattenförsörjning. Dessa tas inte
med här på grund av bristfällig kunskap.
Inom ramen för åtgärdsprogrammet ingår endast de vattentäkter som har vattenförekomst-ID (se
tabell 3). Omfattningen och kostnaden för åtgärdsbehovet är därför underskattad. Det pågår ett
kontinuerligt arbete för att alla vattentäkter ska kopplas till ett vattenförekomst-ID och därmed
ingå i vattenförvaltningsarbetet.
Tabell 3: Sammanställning av vattentäkter och vattenskyddsområde inom åtgärdsområdet.
Kommun
Hudiksvall
Hudiksvall
Hudiksvall
Nordanstig
Hudiksvall

Vattenverk
Hudiksvall/
Östanbräck
Edsta
Delsbo
Ilsbo/Bjärtsjön
Näsviken

Anläggning
Allmän
Allmän
Allmän
Allmän
Allmän

Dricksvattenskydd
Vattenskyddsområde
Vattenskyddsområde
Vattenskyddsområde
Vattenskyddsområde

VSO beslut
(år)
2010-10-15
1987-01-15
1959-06-15
1982-12-17

Vattenförekomst
ID
SE684741-157082
SE685058-605573
SE684961-155569
SE686204-605462
SE684961-155569

Åtgärdsförslag och kostnader
Tabell 4: Sammanställning av åtgärdsförslag och kostnader. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS
2 november, 2015
Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
Föreslagen
Åtgärdens omfattning
fysisk åtgärd
2016-2021
Vattenskyddsområde –
översyn/
revidering

2 vattenförekomster
Edsta och
Ilsbo/Bjärtsjön –
Hudiksvalls och
Nordanstigs kommun

Vattenskyddsområde –
upprätta

1 vattenförekomst
Näsviken (omfattar
Södra Dellen och
täkten Delsbo) –
Hudiksvalls kommun

Vattenskyddsområde –
tillsyn

4 vattenförekomster
Hudiksvall, Edsta,
Delsbo och

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd
6a.
Länsstyrelsen åtgärd 4a. (i detta fall
Länsstyrelsen Gävleborg).
Kommunerna åtgärd 5a och 5b (i
detta fall Hudiksvalls kommun och
Nordanstigs kommun).
Generalläkaren åtgärd 2.
Boverket åtgärd 1c.
Länsstyrelsen åtgärd 4b, 4c och 4e (i
detta fall Länsstyrelsen Gävleborg).
Kommunerna åtgärd 5c. (i detta fall
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Islsbo/Bjärtsjön

Hudiksvalls kommun och
Nordanstigs kommun).

Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Försurning
Inom åtgärdsområdet finns i dagsläget 61 vattenförekomster som har problem med försurning. De
påverkanskällor som har bedömts ha betydande påverkan är skogsbruk och atmosfärisk
deposition. De åtgärder som föreslås är kalkning och information om skogsbrukets försurande
effekter. För att hålla pH på acceptabla nivåer i 12 vattenförekomster behöver 196 ton kalk
tillföras varje år till en kostnad av 285 000 kronor per år.

Åtgärdsförslag
Tabell 5: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS i oktober
2015, samt beräkningar utifrån uppgifter i kalkdatabasen 2014.
Påverkan
Föreslagen fysisk Åtgärdens
Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 2016-2021
åtgärd
omfattning
2.6.3
Atmosfärisk
deposition
2.6.1 Diffusa
källor –
skogsbruk

Kalkning, enligt
kalkningsplan

196 ton per år,
vilket påverkar 12
vattenförekomster

Naturvårdsverket åtgärd 4 och åtgärd 5
Skogsstyrelsen åtgärd 2 och 4.
Länsstyrelsen åtgärd 1 och åtgärd 11 (i
detta fall Länsstyrelsen Gävleborg)
Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 3.

2.6.1 Diffusa
källor –
skogsbruk

Information om
skogsbrukets
försurande
effekter

61 vattenförekomster

Skogsstyrelsen åtgärd 2 och 4.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.
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Kalkning
Kalkningsplanen sträcker sig mellan år 2014 och 2017. Kalkning är en uppehållande åtgärd som
syftar till att hålla pH-värdet på en acceptabel nivå så att arter i dessa ekosystem ska överleva.
För att komma till rätta med själva försurningsproblemet krävs andra åtgärder.
Informationsspridning om skogsbrukets försurande effekter
Åtgärden föreslås för alla försurade vattenförekomster i åtgärdsområdet. Åtgärden ska öka
medvetenhet om skogsbrukets försurande effekter och hur skogen kan brukas med minskad
försurningspåverkan.

Övergödning och syrefattiga förhållanden
Inom åtgärdsområdet finns i dagsläget sex sjöar, 16 vattendrag och åtta kustvattenförekomster
som har problem med övergödning. Grundvattenförekomsten Isälvsavlagring nedan Näsviken
ligger i risk att inte uppnå god kemisk status år 2021 på grund av näringsämnen. De
påverkanskällor som har bedömts ha betydande påverkan är urban markanvändning, jordbruk,
enskilda avlopp och skogsbruk samt punktkällor i form av avloppsreningsverk och industrier.
För att följa miljökvalitetsnormerna i åtgärdsområdet behöver övergödningen minska i följande
vattenförekomster:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agöfjärden (SE613500-172500)
Enångersfjärden (SE613240-171000)
Gårdsfjärden (SE613760-171000)
Hudiksvallsfjärden (SE614165-171500)
Midsommarfjärden (SE611766-171305)
Skärsåfjärden (SE612303-171075)
Söderhamnsfjärden (SE611676-171000)
Sandarnesfjärden (SE611600-171500)
Duvnäsbäcken (SE685807-154115)
Hornån (SE684660-156883)
Hornån (SE684953-156142)
Rossbäcken (SE685036-156560)
Rossbäcken (SE685281-156079)
SE680287-156583 (SE680287-156583)
SE680589-155962 (SE680589-155962)
SE685001-155666 (SE685001-155666)
SE685289-156201 (SE685289-156201)
SE685314-155376 (SE685314-155376)
SE685642-155278 (SE685642-155278)
Bromsvallsbäcken (SE685073-156751)
Dalaån (SE687191-153416)
Dalaån (SE687330-153498)
Ingan (SE685000-155593)
Lillfjärden (SE684682-156882)
Morasjön (SE685768-153949)
Ramsjösjön (SE686365-153560)
SE680683-156270 (SE680683-156270)
SE680822-154387 (SE680822-154387)
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•
•

Södra Dellen (SE684961-155569)
Tjärnatjärnen (SE686091-153946)

Åtgärdsförslag
Tabell 6: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Förvaltningsplan 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS november
2016.
Påverkan
1.1.3 Punktkällor,
reningsverk < 15000
pe

2.2 Diffusa källor –
Jordbruk och 2.1
Diffusa källor –
Jordbruk
(grundvatten)

2.5 Diffusa källor Enskilda avlopp

2.1 Diffusa källor –
Urban
markanvändning,
2.1 Diffusa källor –
Jordbruk

Föreslagen fysisk åtgärd

Åtgärdens omfattning

Installera kemisk Pfällning för bräddat
avloppsvatten

1 st med effekt i 1
vattenförekomst
(Söderhamnsfjärden)

Öka N-rening i
avloppsreningsverk
(ospecificerat)

1 st med effekt i 1
vattenförekomst
(Hudiksvallsfjärden)

Strukturkalkning

63 ha med effekt i 1
vattenförekomst (Dalaån
SE687191-153416)

Våtmark för
näringsretention

11 ha med effekt i 1
vattenförekomst
(Rossbäcken SE685036156560)

Miljöskyddsåtgärder
enligt miljöstödet –
Minskat läckage av
kväve från jordbruk och
djurhållning

Effekt i 1 grundvattenförekomst
(Isälvsavlagring nedan
Näsviken)

Åtgärdande av EA från
normal skyddsnivå till
hög skyddsnivå

150 st med effekt i 1
vattenförekomst
(Rossbäcken SE685036156560)

Åtgärdande av EA till
normal skyddsnivå

2104 st med effekt i 56
vattenförekomster.

Kunskapsspridande
åtgärder: Information,
rådgivning och
utbildning

1 st med effekt i 31
vattenförekomster

Åtgärd enligt
Förvaltningsplan 20162021

Länsstyrelsen 1 (i
detta fall länsstyrelsen
i Gävleborg)

Jordbruksverket
åtgärd 1, åtgärd 4a-g.
Länsstyrelsen åtgärd
5c och åtgärd 6-7 ( i
detta fall
Länsstyrelsen i
Gävleborg)
Kommunerna åtgärd
2a.

Havs- och
vattenmyndigheten
åtgärd 1a och 1b.
Länsstyrelsen åtgärd 8
(i detta fall
Länsstyrelsen i
Gävleborg)
Kommunerna åtgärd
4a och 4b.
Generalläkaren åtgärd
4a.
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(grundvatten), 2.2
Diffusa källor –
Jordbruk (ytvatten),
2.5 Diffusa källor –
Enskilda avlopp
2.6 Diffusa källor Skogsbruk

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Klorid i grundvatten
Inom åtgärdsområdet finns i dagsläget en grundvattenförekomst (Hallstaåsen/Edsta) som riskerar
att inte uppnå god kemisk status till år 2021. Den påverkanskälla som har bedömts som
betydande för risken för klorid i grundvatten i åtgärdsområdet är transport och infrastruktur.
Åtgärden som föreslås för Hallstaåsen/Edsta är översyn av dagvattenhantering och
grundvattenskydd. Samma åtgärd minskar även risken för miljögifter i grundvatten (se
beskrivning om miljögifter).

Åtgärdsförslag
Tabell 7: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS i
november 2015
Påverkan

Föreslagen fysisk åtgärd

2.4.1 Diffusa
källor –
Transport
och
infrastruktur

Fördjupad
kartläggning – Översyn
av dagvattenhantering
och grundvattenskydd
Förebyggande av
vägsaltspåverkan

Åtgärdens
omfattning
1 vattenförekomst
Hallstaåsen/
Edsta i
Hudiksvalls
kommun

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 2016-2021
Vidare utredning är nödvändig för att
identifiera påverkan och åtgärdsbehov
för de utpekade vattenförekomster. I ett
senare skede kan koppling till åtgärder
enligt Åtgärdsprogram 2016-2021 göras.
Trafikverket, åtgärd 1.
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Kostnader för åtgärdsförslag
Tabell 12: Sammanställning av kostnader för åtgärdsförslag. Sammanställningen baseras på uttag
från VISS 2 november, 2015
Föreslagen fysisk
åtgärd
Fördjupad
kartläggning –
Översyn av
dagvattenhantering
och
grundvattenskydd
Förebyggande av
vägsaltspåverkan

Totalkostnad*
[Viss schablon]

Kostnad för
åtgärd i VISS
[spann
procent]**

10 000 kr

25-2000 %

Inventering av var grundvattenskydd bör
anläggas

100 000 000 kr

10-500 %

Åtgärden är beroende på var behovet
ligger, d.v.s. resultat av ovanstående
åtgärd. Samma åtgärd minskar även
risken för miljögifter i grundvatten (se
beskrivning om miljögifter)

Kommentar

*Infoga beskrivning av vad ”totalkostnad” är.
** Infoga beskrivning av spann.

Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Hela åtgärdsområdet skyddas enligt avloppsvattendirektivet (direktiv 91/271/EEG).
Skydd av dricksvatten enligt vattendirektivet (artikel 7, 2000/60/EG och 98/83/EG) omfattar alla
dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller tillhandahåller mer än 10 m3/dygn eller
används i kommersiell eller offentlig verksamhet. Två ytvattenförekomster och fyra
grundvattenförekomster omfattas i åtgärdsområdet och dessa är; Sördellen och Norrdellen,
Hallstaåsen nedan Norrdellen, Hallstaåsen/Hudiksvall, Edsta och Ilsbo/Bjärtsjön.
Åtgärdsområdet berörs av sju områden som skyddas som Natura 2000-områden enligt art- och
habitatdirektivet (direktiv 92/43/EEG). Sex ytterligare områden skyddas som Natura 2000områden enligt både art- och habitatdirektivet (direktiv 92/43/EEG och fågeldirektivet (direktiv
79/409/EEG).
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Bilaga 5:29 Fö rvaltningsplan fö r
Bottenhavets vattendistrikt 2016-2021
Inledning

I Bottenhavets vattendistrikt finns 49 stycken åtgärdsområden som indelats efter vattnets väg i
landskapet. Åtgärdsområdena kan därför innefatta flera kommuner och flera län. Eftersom
Bottenhavets vattendistrikt också har vatten som rinner till och från Norge beskrivs dessa i en
särskild sammanställning, nummer 50. Mer om gränsvatten finns också i Vapstaälven (nummer
1). Åtgärdsområdessammanställningar kan läsas både var för sig (enskilda pdf) eller tillsammans
(samtliga områden i en pdf).
Sammanställningarna innehåller beskrivningar över betydande påverkan och förslag på åtgärder
vilka kan vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska följas i ett åtgärdsområde.
Sammanställningarna ska betecknas som underlag till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets
vattendistrikt och kan med fördel användas som underlag i diskussioner om lokalt åtgärdsarbete.
Sammanställningarna har ungefär samma struktur men innehållet varierar beroende på
problemställningar i varje område. Vidare uppdateras åtgärdsområdessammanställningarna
årligen om ny data eller ny kunskap påverkar innehållet. Sådan versionshantering framgår i
inledningen till varje dokument.
I varje åtgärdsområdessammanställning finns olika beskrivningar om aktuella miljöproblem med
tillhörande tabeller som kopplar ihop miljösituationen i ett åtgärdsområde med åtgärdsbehovet. I
tabellerna med åtgärdsförslag finns kopplingar mellan påverkan och fysisk åtgärd till de åtgärder
som riktar sig till myndigheter och kommuner i Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets
vattendistrikt. Tanken med tabellerna är att visa vilka faktiska fysiska åtgärder i naturmiljön som
hör ihop med åtgärder enligt åtgärdsprogrammet. Som redovisat i tabellerna är ofta flera aktörer
involverade i genomförande av en åtgärd vilket kräver samverkan och samarbete över
administrativa och/eller juridiska gränser. Åtgärdernas genomförande följs upp genom en årlig
återrapportering som adresserar kommuner och de myndigheterna med utpekat åtgärdansvar
enligt Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavet.
Urvalet av de fysiska åtgärderna har i huvudsak skett utifrån kostnadseffektivitet och utifrån
åtgärdsförslagen i VISS där information om Sveriges vatten finns. Åtgärdernas effekter och
kostnader kan avvika lokalt och det kan också finnas andra åtgärder som är mer kostnadseffektiva
eller mer lämpliga för vissa vattenförekomster. I flera fall anges därför vidare åtgärdsutredning
som lämplig första åtgärd innan fysiska åtgärder vidtas. De fysiska åtgärderna är inte bindande
för myndigheter och kommuner men de ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs och ska inom
sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs. Ansvariga åtgärdsmyndigheter kan således
ersätta de föreslagna fysiska åtgärderna med andra åtgärder om de finner dessa mer lämpliga. De
åtgärdskostnader som visas i tabellerna är totalkostnader. Total åtgärdskostnad är en summering
av alla kostnader, både investeringskostnad, utredningskostnad och löpande kostnader/intäkter.
Kostnaderna är summerade för hela den angivna livslängden och storleken på åtgärden och de är
generellt genomsnittliga kostnader för en typ av åtgärd. Kostnaderna för den faktiska åtgärden
kan således både vara högre eller lägre än schablonvärdet i det enskilda fallet.
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Mer information
Varje åtgärdsområdessammanställning innehåller en karta där områdets geografiska placering
pekas ut. För en övergripande kartbild över samtliga åtgärdsområden samt tabeller som visar
vilka kommuner som omfattas av vilka åtgärdsområden, besök vår webbsida
www.vattenmyndigheterna.se. Under publikationer finns alla beslutsdokument inklusive bilagor.
Eftersom åtgärdsområdessammanställningarna är en kort beskrivning av områdets miljöproblem
vid skrivande stund, vill vi hänvisa till VISS, www.viss.lansstyrelsen.se, för detaljerad och senaste
information om enskilda bedömningar. I VISS finns också tillförlitlighetsklassning och
motiveringstexter till de olika bedömningarna samt senaste information om till exempel
genomförda eller planerade åtgärder. Om en föreslagen åtgärd exempelvis redan är genomförd,
eller av annan anledning olämplig, så finns det också möjlighet att meddela länsstyrelsen detta via
VISS. I VISS finns också flera instruerande manualer som ska hjälpa dig att hitta ditt vatten, eller
ditt åtgärdsområde.
Direktlänk till vägledningarna: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/lar-dig-anvandaviss/information%20och%20manualer/Pages/default.aspx
Versionshantering
Bilaga 5:29 till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets vattendistrikt, version 1. Aktuell
version daterad den 22 mars 2017.

Sammanställning av förslag åtgärder för
åtgärdsområdet Norra Hälsinglands kustvatten
Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för åtgärdsområdet Norra Hälsinglands
kustvatten. Åtgärdsområdet berör Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Sundsvall och Ånge kommun
samt Gävleborgs och Västernorrlands län. I åtgärdsområdet ingår Harmångersåns och Gnarpsåns
avrinningsområde samt kustavrinningsområdet däremellan.
I åtgärdsområdet finns 111 ytvattenvattenförekomster som inte uppnår god ekologisk status. På
grund av långvarigt internationellt luftnedfall av kvicksilver och PBDE finns inget ytvatten som
uppnår god kemisk status. Inga ytvattenförekomster har dock några andra problem med
miljögifter. I området finns tre grundvattenförekomster som riskerar att inte uppnå god kemisk
status till år 2021. Vattenförekomsterna ligger helt inom åtgärdsområdet. Inom området föreslås
även åtgärder för kustvattenförekomsten N M Bottenhavets kustvatten, som huvudsakligen
hanteras i bilaga 5:30 (åtgärdsområdet Norra Hälsinglands kust- och utsjövatten).
De vanligaste miljöproblemen i åtgärdsområdet, bortsett från kvicksilver och PBDE, är problem
med konnektivitet (vandringshinder) samt hydrologiska och morfologiska förändringar. De
främsta påverkanskällorna för dessa problem är dammar och andra vandringshinder samt fysiska
förändringar av vattendragsfåran. De viktigaste åtgärderna är därför fiskväg/utrivning av
vandringshinder och restaurering av rensade eller rätade vattendrag.
Utifrån tillgängliga dataunderlag beskrivs aktuella miljöproblem med betydande påverkan och
med åtgärdsförslag. Om miljösituationen ändras eller om kompletterande undersökningar
genomförs och ny data blir tillgänglig, kan åtgärdsbehovet förändras. De åtgärder som föreslås
bedöms vara nödvändiga att genomföra för att miljökvalitetsnormerna skall kunna följas. I flera
fall behöver åtgärden föregås av en fördjupad åtgärdsutredning.
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De åtgärdskostnader som redovisas per åtgärdförslag bör ställas i relation till vilka ekologiska
vinster (t.ex. värdet av förbättring eller återskapande av ekosystemtjänster) som åtgärderna kan
ge. Sådana beräkningsmetoder saknas på objektsnivå och för att ändå uppskatta det totala
värdet av ekossystemtjänster i åtgärdsområdet, presenteras beräkningar enligt schabloner från
TEEB. TEEB är en förkortning av The Economics of Ecosystems and Biodiversity som är ett globalt
initiativ som syftar till att öka kunskapen om naturens värde. Läs mer om TEEB här:
(http://www.teebweb.org/) och rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)
for Water and Wetlands (februari 2013). Observera att beräkningarna avser ytvatten och att
grundvatten är exkluderat samt att beräkningen avser hela åtgärdsomårdet. I TEEBs studier
anges värdet för ekosystemsfunktionerna i sjöar och vattendrag ligga på cirka 1800–13500 dollar
per hektar och år. Översatt till åtgärdsområdet med en sammanlagd vattenförekomstyta på cirka
6600 hektar varav 240 ha utgörs av vattendrag och ett antaget värde på 10 000 kr per hektar och
år blir ekosystemvärdet av ytvattnet inom åtgärdsområdet minst 66 miljoner kronor per år.
För övrig information per vattenförekomst i åtgärdsområdet hänvisas till VISS,
www.viss.lansstyrelsen.se (Norra Hälsinglands kustvatten).
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Bild 1: Kartan visar Norra Hälsinglands kustvattens markanvändning samt geografisk placering i Bottenhavets vattendistrikt.
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Förändrade habitat genom fysiska förändringar
Inom åtgärdsområdet finns problem med förändrade habitat genom fysiska förändringar i 110
vattenförekomster. De betydande påverkanskällorna är vandringshinder, rensning och
markanvändning i närområdet eller svämplanet. För att följa miljökvalitetsnormerna i
åtgärdsområdets vattenförekomster behöver 43 stycken vägtrummor och 92 stycken andra
vandringshinder göras passerbara, 69 vattendrag återställas och ekologiskt funktionella kantzoner
anläggas vid 52 vattenförekomster. Nedan åtgärdsförslag behöver föregås av åtgärdsutredning.

Åtgärdsförslag
Tabell 1: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS i oktober,
2015
Påverkan

Föreslagen fysisk
åtgärd

4.
Fiskväg/utrivning av
Flödesreglering vandringshinder
och
morfologiska
förändringar
Teknisk fiskväg för
nedströmspassage

Åtgärdens omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021

86 st. dammar

8 st.
kraftverksdammar

Hav- och vattenmyndigheten
åtgärd 4.
Länsstyrelsen åtgärd 1, åtgärd 2
och åtgärd 5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1.

Minimitappning/vatten 8 st.
i fiskväg vid
kraftverksdammar
vattenkraftverk
5. Fysiska
förändringar
av sjöar och
vattendrag

Restaurering
kantzoner - Ekologiskt
funktionella kantzoner

52 vattenförekomster

5.1 Fysiska
förändringar
av sjöar och
vattendrag –
Fysiska
förändringar
av
vattendragsfåran

Restaurering av
rensade eller rätade
vattendrag

69 vattenförekomster

5.1.1 Fysiska
förändringar
av vattendrag
– Rensning av
vattendrag för
flottning

Flottledsåterställning

1 vattenförekomst

7.1.1 Andra
morfologiska
förändringar –

Omläggning/byte av
vägtrumma

43 st. vägtrummor

Skogsstyrelsen åtgärd 4.

Hav- och vattenmyndigheten
åtgärd 5.

Länsstyrelsen åtgärd 3, åtgärd 5b
och åtgärd 12.
Trafikverket åtgärd 1a.
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Vägtrummor

7.1.2 Andra
morfologiska
förändringar –
Andra
barriärer

Generalläkaren åtgärd 3.

Fiskväg/utrivning av
vandringshinder

6 st. andra
vandringshinder (ej
dammar eller
vägtrummor)

Hav- och vattenmyndigheten
åtgärd 4.
Länsstyrelsen åtgärd 1, åtgärd 2
och åtgärd 5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Miljögifter i yt- och grundvatten
Alla ytvattenförekomster i åtgärdsområdet bedöms ha problem med kvicksilver och PBDE (se
nedan) vilket gör att de inte uppnår god kemisk status. Tre grundvattenförekomster (Gnarp,
Harmånger-Stocka och Bergsjö) riskerar att inte uppnå god kemisk status år 2021 på grund av
miljögifter. De betydande påverkanskällorna är atmosfärisk deposition, förorenade områden och
transport och infrastruktur. För att följa miljökvalitetsnormerna i ytvattnen behöver halten av
kvicksilver och PBDE minska i alla ytvattenförekomster.
I området finns även två förorenade områden i riskklass 1 enligt MIFO (Naturvårdverkets
metodik för inventering av förorenade områden), Stocka sågverk och Ströms Bruk, där
vattenförekomsterna i närheten saknar data om miljögifter. Därför finns behov av undersökande
övervakning här.
I Sverige överstiger kvicksilver och PBDE gränsvärdet i praktiskt taget alla ytvattenförekomster;
sjöar, vattendrag och kustvatten. Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna är för höga
i vatten är långvarigt internationella luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att minska utsläppen
av kvicksilver förväntas inga förändringar i nivåer inom en snar framtid. Det beror på att
kvicksilvret lagrats i mark och läcker kontinuerligt till ytvattnet och ackumuleras i fiskar. Vid
markanvändning bör dock åtgärder som hindrar ökat kvicksilverläckage från omgivande mark
vidtas. PBDE är en industrikemikalie som främst används som flamskyddsmedel. Påverkan av
PBDE kommer i första hand från atmosfäriskt nedfall efter förbränning av varor. Användningen
av PentaBDE och oktaBDE är förbjuden inom EU sedan år 2004 men vissa PBDE-kedjor är
fortfarande tillåtna. Även om halterna minskar generellt är det svårt att veta när god kemisk
status kommer att uppnås.
I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet för kvicksilver, det vill säga den
högsta tillåtna halten kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (µg / kg). För PBDE anges
gränsvärdet i biota till 0,0085 mikrogram per kilogram (µg / kg). Det tillämpas ett generellt
undantag i form av ett sänkt kvalitetskrav för kvicksilver och PBDE.
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Åtgärdsförslag
Tabell 2: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS i oktober,
2015
Åtgärdens
omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 20162021

1.1
Punktkällor Förorenade
områden
(grundvatten)

Fördjupad
1 grundvattenkartläggning, Sanering förekomst
Bergsjötippen
(Bergsjö)
(riskklass 1)

Vidare utredning är nödvändig för att
identifiera påverkan och åtgärdsbehov
för de utpekade vattenförekomster. I
ett senare skede kan koppling till
åtgärder enligt Åtgärdsprogram 20162021 göras.

2.4.1 Diffusa
källor Transport
och
infrastruktur
(grundvatten)

Dagvattenhantering
2 grundvattenmot
förekomster
grundvattenförorening (HarmångerStocka, Gnarp)

Naturvårdsverket åtgärd 7.
Kommunerna åtgärd 8.
Trafikverket åtgärd 1c.

Fördjupad
kartläggning Dagvattenhantering

3 grundvattenförekomster
(Bergsjö, Gnarp,
HarmångerStocka)

Vidare utredning är nödvändig för att
identifiera påverkan och åtgärdsbehov
för de utpekade vattenförekomster. I
ett senare skede kan koppling till
åtgärder enligt Åtgärdsprogram 20162021 göras.

Utsläppsreduktion
miljögifter - Minskad
användning av
bekämpningsmedel
längs banvall

1 grundvattenförekomst
(HarmångerStocka)

Trafikverket åtgärd 1b.
Kemikalieinspektionen åtgärd 1
Naturvårdsverket åtgärd 2.
Länsstyrelsen åtgärd 1.
Kommuner åtgärd 1.
Generalläkaren 1a.

Information skogsbruk

Alla ytvattenförekomster i
åtgärdsområdet,
samt N M
Bottenhavets
kustvatten

Informationsinsatser är nödvändiga för
att uppmärksamma och/eller öka
medvetenheten om påverkan.
Informationsinsatser ingår inte i
Åtgärdsprogram 2016-2021.

Påverkan

2.6.3
Atmosfärisk
deposition

Föreslagen fysisk
åtgärd

Källa: Utdrag ur VISS november 2015 (2 nov för ytvatten)
Fyll i kommunnamn om möjligt. Om inte möjligt, beskriv det i text.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.
Information till skogsbruket
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Åtgärden föreslås för hela åtgärdsområdet med syfte att informera om hänsyn i skogsbruket för
att minska läckaget av metylkvicksilver. Kvicksilver som når marken genom atmosfärisk
deposition lagras där, men lakas ur marken vid exempelvis körskador.

Otillräckligt dricksvattenskydd
Av de allmänna vattentäkterna som är i drift har alla fastställda vattenskyddsområden med
föreskrifter men två av dessa har ett föråldrat skydd och har behov av nya eller uppdaterade
vattenskyddsområden och föreskrifter. Ett föråldrat skydd innebär att vattenskyddsområdet är
utformat i enlighet med Vattenlagen (1983:291) eller Vattenlag (1918:523). I dessa fall behöver
skyddet ofta uppdateras i enlighet med nuvarande lagstiftning, Miljöbalken (1998:808). Tillsyn av
vattenskyddsområde ligger också med som en åtgärd på alla fastställda vattenskyddsområden.
Den totala kostnaden för dessa åtgärder beräknas till totalt till ca 1,5 miljoner kronor.
Beskrivna åtgärdsbehov omfattar de kommunal allmänna vattentäkterna. För de enskilda
vattentäkter som ger mer än 10 m3 per dag eller betjänar mer än 50 personer gäller samma
kvalitetskrav på dricksvatten som för de kommunala vattentäkterna. Det finns inget krav på
skyddsområde och föreskrifter för dessa, utan det bygger på vattentäktsägarens ansvar. Det är
viktigt att skydda de större enskilda vattentäkterna för att även dessa ska ha ett långsiktigt skydd
för vattenförsörjningen. Kunskap om var de större enskilda vattentäkterna finns är bristfällig och
har därför exkluderats från sammanställningen. Det kan vara så att övriga vattentäkter också har
ett stort skyddsbehov. Det finns även ett skyddsbehov för de vattenförekomster som inte har
dricksvattentäkter idag men som är viktiga för framtida dricksvattenförsörjning. Dessa tas inte
med här på grund av bristfällig kunskap.
Inom ramen för åtgärdsprogrammet ingår endast de vattentäkter som har vattenförekomst-ID (se
tabell 3). Omfattningen och kostnaden för åtgärdsbehovet är därför underskattad. Det pågår ett
kontinuerligt arbete för att alla vattentäkter ska kopplas till ett vattenförekomst-ID och därmed
ingå i vattenförvaltningsarbetet.
Tabell 3: Sammanställning av vattentäkter och vattenskyddsområde inom åtgärdsområdet.
Kommun

Vattenverk

Anläggning Dricksvattenskydd

Nordanstig
Nordanstig
Nordanstig
Nordanstig
Nordanstig

Hassela
Jättendal
Mellanfjärden
Forsa(reserv), Rösta
Bergsjö

Nordanstig

Ilsbo/Bjärtsjön

Nordanstig

Gnarp

Allmän
Allmän
Allmän
Allmän
Allmän
Allmän
Allmän

Vattenskyddsområde
Vattenskyddsområde
Vattenskyddsområde
Vattenskyddsområde
Vattenskyddsområde
Vattenskyddsområde
Vattenskyddsområde

Vattenförekomst
ID
2008-02-01 SE688838-154622
2008-02-01
2008-02-01 SE687246-623135
2003-11-14 SE686714-157676
1988-04-14 SE687587-156423
1982-12-17 SE686204-605462
1976-06-08 SE688236-157597

VSO beslut (år)

Åtgärdsförslag och kostnader
Tabell 4: Sammanställning av åtgärdsförslag. Tabellen visar också åtgärdernas koppling till
Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS 2 november, 2015
Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021
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Vattenskyddsområde 2 vattenförekomster
– översyn/revidering

Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 6a.
Länsstyrelsen åtgärd 4a (i detta fall
Länsstyrelsen Gävleborg).
Kommunerna åtgärd 5a och 5b. (i
detta fall Nordanstigs kommun).
Generalläkaren åtgärd 2.
Boverket åtgärd 1c.

Vattenskyddsområde 6 vattenförekomster
- tillsyn

Länsstyrelsen åtgärd 4b, 4c och 4e (i
detta fall Länsstyrelsen Gävleborg).
Kommunerna åtgärd 5c. (i detta fall
Nordanstigs kommun).

Källa: Uttag ur VISS 27 oktober 2015
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Försurning
Inom åtgärdsområdet finns i dagsläget 3 vattenförekomster som har problem med försurning. De
påverkanskällor som har bedömts vara betydande är skogsbruk och atmosfärisk deposition. De
åtgärder som föreslås är kalkning och information om skogsbrukets försurande effekter. Inga
vattenförekomster i åtgärdsområdet kalkas enligt kalkningsplanen.

Åtgärdsförslag
Tabell 5: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS i oktober
2015.

Påverkan

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens
omfattning

2.6.1 Diffusa
källor –
skogsbruk

Information om
skogsbrukets
försurande effekter

3 vattenförekomster

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 2016-2021
Informationsinsatser är nödvändiga för
att uppmärksamma och/eller öka
medvetenheten om påverkan.
Informationsinsatser ingår inte i
Åtgärdsprogram 2016-2021.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
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miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Informationsspridning om skogsbrukets försurande effekter
Åtgärden föreslås för alla försurade vattenförekomster i åtgärdsområdet. Åtgärden ska öka
medvetenhet om skogsbrukets försurande effekter och hur skogen kan brukas med minskad
försurningspåverkan.

Övergödning och syrefattiga förhållanden
I åtgärdsområdet finns 14 ytvattenförekomster som har miljöproblemet övergödning. En
grundvattenförekomst, Gnarp, riskerar att inte uppnå god kemisk status år 2021 på grund av
näringsämnen. De huvudsakliga påverkanskällorna är reningsverk, jordbruk och enskilda avlopp.
För att följa miljökvalitetsnormerna i åtgärdsområdet behöver övergödningen minska i följande
vattenförekomster:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jättendalsjön (SE687338-157862)
SE687448-157624 (SE687448-157624)
SE687560-157783 (SE687560-157783)
Öfttjärnen (SE687653-156626)
SE687739-156679 (SE687739-156679)
Gnarpsån (SE688126-158037)
Gnarpsån (SE688153-157978)
Gnarpsån (SE688215-157584)
Igeltjärnsbäcken (SE688368-157686)
Gammelån (SE687051-157571)
Edsmyrån (SE687585-157628)
SE687811-158102 (SE687811-158102)
Gnarpsån (SE688112-158103)
Gnarpsån (SE688125-158312)

Åtgärdsförslag
Tabell 6: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Förvaltningsplan 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS november
2016.
Påverkan

Föreslagen fysisk åtgärd

Åtgärdens omfattning

2.1 Diffusa källor
– Jordbruk
(grundvatten)

Miljöskyddsåtgärder
enligt miljöstödet Minskat läckage av
kväve från jordbruk

Effekt i en
grundvattenförekomst
(Gnarp)

Åtgärd enligt
Förvaltningsplan 20162021
Jordbruksverket åtgärd
1, åtgärd 4a-g.
Länsstyrelsen åtgärd 5c.
och åtgärd 6-7 ( i detta
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2.2 Diffusa källor
– Jordbruk
(ytvatten)

2.5 Diffusa källor
- Enskilda
avlopp

2.1 Diffusa källor
– Jordbruk
(grundvatten),
2.2 Diffusa källor
– Jordbruk
(ytvatten) och
2.5 Diffusa källor
– Enskilda
avlopp

53 ha med effekt i 2
vattenförekomster

fall Länsstyrelsen i
Gävleborg)
Kommunerna åtgärd 2a.

Åtgärdande av EA till
normal skyddsnivå

426 st med effekt i 13
vattenförekomster.

Havs- och
vattenmyndigheten
åtgärd 1a och 1b.
Länsstyrelsen åtgärd 8 (i
detta fall Länsstyrelsen i
Gävleborg)
Kommunerna åtgärd 4a.
och 4b.
Generalläkaren åtgärd
4a.

Kunskapsspridande
åtgärder: Information,
rådgivning och
utbildning

1 st med effekt i 15
vattenförekomster

Strukturkalkning

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.
Undersökande övervakning i SE687811-158102
För vattenförekomsten SE687811-158102 finns data som tyder på övergödning men enligt
modellering så finns inga betydande påverkanskällor. De data som tyder på övergödning är
bristfällig och därför behövs här undersökande övervakning för att klargöra statusen och finna
eventuella påverkanskällor. Först därefter kan eventuella åtgärder föreslås.
Kunskapsspridande åtgärder
Åtgärden innebär olika typer av utbildnings-, rådgivnings- och informationsinsatser kring t ex
enskilda avlopp, och jordbruk, Syftet är att öka medvetenhet om vad som orsakar övergödning
och hur man kan agera annorlunda för att minska övergödningen.

Klorid i grundvatten
Inga grundvattenförekomster i åtgärdsområdet har otillfredsställande kemisk status på grund av
klorid men däremot bedöms två grundvattenförekomster vara i risk att inte uppnå god kemisk
status till år 2021 på grund av klorid. Dessa är Harmånger-Stocka och Gnarp. Den påverkanskälla
som har bedömts som betydande för problemen med klorid i grundvatten i åtgärdsområdet är
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transport och infrastruktur. En minskad användning av vägsalt skulle verka förebyggande för
försämrad status för de två objekten i risk.

Åtgärdsförslag
Tabell 7: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS 27 oktober
2015

Påverkan
2.4.1 Diffusa
källor –
Transport
och
infrastruktur

Föreslagen fysisk åtgärd
Förebyggande av
vägsaltpåverkan
Dagvattenhantering
mot
grundvattenförorening

Åtgärdens omfattning
2 grundvattenförekomster
Harmånger-Stocka och
Gnarp

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021
Trafikverket åtgärd 1c.

Naturvårdsverket åtgärd 7.
Kommunerna åtgärd 8.
Trafikverket åtgärd 1c.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Hela åtgärdsområdet skyddas enligt avloppsvattendirektivet (direktiv 91/271/EEG).
Skydd av dricksvatten enligt vattendirektivet (artikel 7, 2000/60/EG och 98/83/EG) omfattar alla
dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller tillhandahåller mer än 10 m3/dygn eller
används i kommersiell eller offentlig verksamhet. Sex grundvattenförekomster omfattas och är;
Ilsbo-Bjärtsjön, Harmånger-Stocka, Bergsjö, Isälvsavlagring Gnarp, Jättendal och
Isälvsavlagring Hassela.
Åtgärdsområdet berörs av Stormyrskogen, som skyddas som Natura 2000-område enligt art- och
habitatdirektivet (direktiv 92/43/EEG). Ytterligare två områden skyddas av både art- och
habitatdirektivet (direktiv 92/43/EEG) och fågeldirektivet (direktiv 79/409/EEG), nämligen
Hagåsen och Stensjön och Lomtjärn.
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Bilaga 5:30 Fö rvaltningsplan fö r
Bottenhavets vattendistrikt 2016-2021
Inledning

I Bottenhavets vattendistrikt finns 49 stycken åtgärdsområden som indelats efter vattnets väg i
landskapet. Åtgärdsområdena kan därför innefatta flera kommuner och flera län. Eftersom
Bottenhavets vattendistrikt också har vatten som rinner till och från Norge beskrivs dessa i en
särskild sammanställning, nummer 50. Mer om gränsvatten finns också i Vapstaälven (nummer
1). Åtgärdsområdessammanställningar kan läsas både var för sig (enskilda pdf) eller tillsammans
(samtliga områden i en pdf).
Sammanställningarna innehåller beskrivningar över betydande påverkan och förslag på åtgärder
vilka kan vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska följas i ett åtgärdsområde.
Sammanställningarna ska betecknas som underlag till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets
vattendistrikt och kan med fördel användas som underlag i diskussioner om lokalt åtgärdsarbete.
Sammanställningarna har ungefär samma struktur men innehållet varierar beroende på
problemställningar i varje område. Vidare uppdateras åtgärdsområdessammanställningarna
årligen om ny data eller ny kunskap påverkar innehållet. Sådan versionshantering framgår i
inledningen till varje dokument.
I varje åtgärdsområdessammanställning finns olika beskrivningar om aktuella miljöproblem med
tillhörande tabeller som kopplar ihop miljösituationen i ett åtgärdsområde med åtgärdsbehovet. I
tabellerna med åtgärdsförslag finns kopplingar mellan påverkan och fysisk åtgärd till de åtgärder
som riktar sig till myndigheter och kommuner i Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets
vattendistrikt. Tanken med tabellerna är att visa vilka faktiska fysiska åtgärder i naturmiljön som
hör ihop med åtgärder enligt åtgärdsprogrammet. Som redovisat i tabellerna är ofta flera aktörer
involverade i genomförande av en åtgärd vilket kräver samverkan och samarbete över
administrativa och/eller juridiska gränser. Åtgärdernas genomförande följs upp genom en årlig
återrapportering som adresserar kommuner och de myndigheterna med utpekat åtgärdsansvar
enligt Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavet.
Urvalet av de fysiska åtgärderna har i huvudsak skett utifrån kostnadseffektivitet och utifrån
åtgärdsförslagen i VISS där information om Sveriges vatten finns. Åtgärdernas effekter och
kostnader kan avvika lokalt och det kan också finnas andra åtgärder som är mer kostnadseffektiva
eller mer lämpliga för vissa vattenförekomster. I flera fall anges därför vidare åtgärdsutredning
som lämplig första åtgärd innan fysiska åtgärder vidtas. De fysiska åtgärderna är inte bindande
för myndigheter och kommuner men de ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs och ska inom
sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs. Ansvariga åtgärdsmyndigheter kan således
ersätta de föreslagna fysiska åtgärderna med andra åtgärder om de finner dessa mer lämpliga. De
åtgärdskostnader som visas i tabellerna är totalkostnader. Total åtgärdskostnad är en summering
av alla kostnader, både investeringskostnad, utredningskostnad och löpande kostnader/intäkter.
Kostnaderna är summerade för hela den angivna livslängden och storleken på åtgärden och de är
generellt genomsnittliga kostnader för en typ av åtgärd. Kostnaderna för den faktiska åtgärden
kan således både vara högre eller lägre än schablonvärdet i det enskilda fallet.

1

Mer information
Varje åtgärdsområdessammanställning innehåller en karta där områdets geografiska placering
pekas ut. För en övergripande kartbild över samtliga åtgärdsområden samt tabeller som visar
vilka kommuner som omfattas av vilka åtgärdsområden, besök vår webbsida
www.vattenmyndigheterna.se. Under publikationer finns alla beslutsdokument inklusive bilagor.
Eftersom åtgärdsområdessammanställningarna är en kort beskrivning av områdets miljöproblem
vid skrivande stund, vill vi hänvisa till VISS, www.viss.lansstyrelsen.se, för detaljerad och senaste
information om enskilda bedömningar. I VISS finns också tillförlitlighetsklassning och
motiveringstexter till de olika bedömningarna samt senaste information om till exempel
genomförda eller planerade åtgärder. Om en föreslagen åtgärd exempelvis redan är genomförd,
eller av annan anledning olämplig, så finns det också möjlighet att meddela länsstyrelsen detta via
VISS. I VISS finns också flera instruerande manualer som ska hjälpa dig att hitta ditt vatten, eller
ditt åtgärdsområde.
Direktlänk till vägledningarna: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/lar-dig-anvandaviss/information%20och%20manualer/Pages/default.aspx
Versionshantering
Bilaga 5:30 till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets vattendistrikt, version 1. Aktuell
version daterad den 22 mars 2017.

Sammanställning av status för åtgärdsområdet Norra
Hälsinglands kust- och utsjövatten
Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för åtgärdsområdet Norra Hälsinglands
kust- och utsjövatten vilket berör Hudiksvall, Nordanstig och Sundsvalls kommun samt
Gävleborgs och Västernorrlands län. I åtgärdsområdet finns en ytvattenförekomst, N M
Bottenhavets kustvatten (EU_CD: SE619690-175690). Den ekologiska statusen i
ytvattenförekomsten bedöms vara god men däremot uppnås ej god kemisk status.
Utifrån tillgängliga dataunderlag beskrivs aktuella miljöproblem med betydande påverkan och
med åtgärdsförslag. Om miljösituationen ändras eller om kompletterande undersökningar
genomförs och ny data blir tillgänglig, kan åtgärdsbehovet förändras. De åtgärder som föreslås
bedöms vara nödvändiga att genomföra för att miljökvalitetsnormerna skall kunna följas.
Hela åtgärdsområdet skyddas enligt avloppsvattendirektivet (direktiv 91/271/EEG).
Åtgärdsområdet berörs av fyra områden som skyddas som Natura 2000-områden enligt art- och
habitatdirektivet (direktiv 92/43/EEG). Det är Gnarps Masugn, Gnarpskaten, Gran och Vitörarna.
Ett område, Del av Bremön, skyddas som Natura 2000-område enligt både art- och
habitatdirektivet (direktiv 92/43/EEG) och fågeldirektivet (direktiv 79/409/EEG).
De åtgärdskostnader som redovisas per åtgärdförslag bör ställas i relation till vilka ekologiska
vinster (t.ex. värdet av förbättring eller återskapande av ekosystemtjänster) som åtgärderna kan
ge. Sådana beräkningsmetoder saknas på objektsnivå och för att ändå uppskatta det totala
värdet av ekossystemtjänster i åtgärdsområdet, presenteras beräkningar enligt schabloner från
TEEB. TEEB är en förkortning av The Economics of Ecosystems and Biodiversity som är ett globalt
initiativ som syftar till att öka kunskapen om naturens värde. Läs mer om TEEB här:
(http://www.teebweb.org/) och rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)
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for Water and Wetlands (februari 2013). Observera att beräkningarna avser ytvatten och att
grundvatten är exkluderat samt att beräkningen avser hela åtgärdsomårdet. I TEEBs studier
anges värdet för ekosystemsfunktionerna i sjöar och vattendrag ligga på cirka 1800–13500 dollar
per hektar och år. Översatt till åtgärdsområdet med en sammanlagd vattenförekomstyta på cirka
56 700 hektar och ett antaget värde på 10 000 kr per hektar och år blir ekosystemvärdet av
ytvattnet inom åtgärdsområdet minst 567 miljoner kronor per år.
För övrig information per vattenförekomst i åtgärdsområdet hänvisas till VISS,
www.viss.lansstyrelsen.se (Norra Hälsinglands kust- och utsjövatten).
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Bild 1: Kartan visar Norra Hälsinglands kust- och utsjövattens markanvändning samt geografisk placering i Bottenhavets
4
vattendistrikt.

Miljögifter i yt- och grundvatten
Inga mätningar av miljögifter är gjorda i åtgärdsområdet, men det antas att kvicksilver och
PBDE överskrider gränsvärdet eftersom det i Sverige överstiger gränsvärdet i praktiskt taget alla
ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten. Den främsta anledningen till att
kvicksilverhalterna är för höga i vatten är långvarigt internationella luftnedfall. Trots Sveriges
insatser för att minska utsläppen av kvicksilver förväntas inga förändringar i nivåer inom en snar
framtid. Det beror på att kvicksilvret lagrats i mark och läcker kontinuerligt till ytvattnet och
ackumuleras i fiskar. Vid markanvändning bör dock åtgärder som hindrar ökat kvicksilverläckage
från omgivande mark vidtas.
PBDE är en industrikemikalie som främst används som flamskyddsmedel. Påverkan av PBDE
kommer i första hand från atmosfäriskt nedfall efter förbränning av varor. Användningen av
PentaBDE och oktaBDE är förbjuden inom EU sedan år 2004 men vissa PBDE-kedjor är
fortfarande tillåtna. Även om halterna minskar generellt är det svårt att veta när god kemisk
status kommer att uppnås.
I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet för kvicksilver, det vill säga den
högsta tillåtna halten kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (µg / kg). För PBDE anges
gränsvärdet i biota till 0,0085 mikrogram per kilogram (µg / kg). Det tillämpas ett generellt
undantag i form av ett sänkt kvalitetskrav för kvicksilver och PBDE.
Informationsinsatser som riktar sig till skogsägare eller andra aktörer som arbetar med skogsbruk
kan vara relevant.

Övergödning och syrefattiga förhållanden
Åtgärdsområdets enda ytvattenvattenförekomst har problem med övergödning. De huvudsakliga
påverkanskällorna är skogsbruk, atmosfärisk deposition och utsjöpåverkan.
Som åtgärdsförslag föreslås informationsinsatser.
Utsjöpåverkan, eller åtgärder för att förhindra utsjöpåverkan, beskrivs inte i VISS. Att minska
utsjöpåverkan tar lång tid och kräver internationella åtgärder som de som föreslås i Baltic Sea
Action Plan (BSAP).
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Bilaga 5:31 Fö rvaltningsplan fö r
Bottenhavets vattendistrikt 2016-2021
Inledning

I Bottenhavets vattendistrikt finns 49 stycken åtgärdsområden som indelats efter vattnets väg i
landskapet. Åtgärdsområdena kan därför innefatta flera kommuner och flera län. Eftersom
Bottenhavets vattendistrikt också har vatten som rinner till och från Norge beskrivs dessa i en
särskild sammanställning, nummer 50. Mer om gränsvatten finns också i Vapstaälven (nummer
1). Åtgärdsområdessammanställningar kan läsas både var för sig (enskilda pdf) eller tillsammans
(samtliga områden i en pdf).
Sammanställningarna innehåller beskrivningar över betydande påverkan och förslag på åtgärder
vilka kan vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska följas i ett åtgärdsområde.
Sammanställningarna ska betecknas som underlag till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets
vattendistrikt och kan med fördel användas som underlag i diskussioner om lokalt åtgärdsarbete.
Sammanställningarna har ungefär samma struktur men innehållet varierar beroende på
problemställningar i varje område. Vidare uppdateras åtgärdsområdessammanställningarna
årligen om ny data eller ny kunskap påverkar innehållet. Sådan versionshantering framgår i
inledningen till varje dokument.
I varje åtgärdsområdessammanställning finns olika beskrivningar om aktuella miljöproblem med
tillhörande tabeller som kopplar ihop miljösituationen i ett åtgärdsområde med åtgärdsbehovet. I
tabellerna med åtgärdsförslag finns kopplingar mellan påverkan och fysisk åtgärd till de åtgärder
som riktar sig till myndigheter och kommuner i Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets
vattendistrikt. Tanken med tabellerna är att visa vilka faktiska fysiska åtgärder i naturmiljön som
hör ihop med åtgärder enligt åtgärdsprogrammet. Som redovisat i tabellerna är ofta flera aktörer
involverade i genomförande av en åtgärd vilket kräver samverkan och samarbete över
administrativa och/eller juridiska gränser. Åtgärdernas genomförande följs upp genom en årlig
återrapportering som adresserar kommuner och de myndigheterna med utpekat åtgärdsansvar
enligt Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavet.
Urvalet av de fysiska åtgärderna har i huvudsak skett utifrån kostnadseffektivitet och utifrån
åtgärdsförslagen i VISS där information om Sveriges vatten finns. Åtgärdernas effekter och
kostnader kan avvika lokalt och det kan också finnas andra åtgärder som är mer kostnadseffektiva
eller mer lämpliga för vissa vattenförekomster. I flera fall anges därför vidare åtgärdsutredning
som lämplig första åtgärd innan fysiska åtgärder vidtas. De fysiska åtgärderna är inte bindande
för myndigheter och kommuner men de ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs och ska inom
sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs. Ansvariga åtgärdsmyndigheter kan således
ersätta de föreslagna fysiska åtgärderna med andra åtgärder om de finner dessa mer lämpliga. De
åtgärdskostnader som visas i tabellerna är totalkostnader. Total åtgärdskostnad är en summering
av alla kostnader, både investeringskostnad, utredningskostnad och löpande kostnader/intäkter.
Kostnaderna är summerade för hela den angivna livslängden och storleken på åtgärden och de är
generellt genomsnittliga kostnader för en typ av åtgärd. Kostnaderna för den faktiska åtgärden
kan således både vara högre eller lägre än schablonvärdet i det enskilda fallet.
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Mer information
Varje åtgärdsområdessammanställning innehåller en karta där områdets geografiska placering
pekas ut. För en övergripande kartbild över samtliga åtgärdsområden samt tabeller som visar
vilka kommuner som omfattas av vilka åtgärdsområden, besök vår webbsida
www.vattenmyndigheterna.se. Under publikationer finns alla beslutsdokument inklusive bilagor.
Eftersom åtgärdsområdessammanställningarna är en kort beskrivning av områdets miljöproblem
vid skrivande stund, vill vi hänvisa till VISS, www.viss.lansstyrelsen.se, för detaljerad och senaste
information om enskilda bedömningar. I VISS finns också tillförlitlighetsklassning och
motiveringstexter till de olika bedömningarna samt senaste information om till exempel
genomförda eller planerade åtgärder. Om en föreslagen åtgärd exempelvis redan är genomförd,
eller av annan anledning olämplig, så finns det också möjlighet att meddela länsstyrelsen detta via
VISS. I VISS finns också flera instruerande manualer som ska hjälpa dig att hitta ditt vatten, eller
ditt åtgärdsområde.
Direktlänk till vägledningarna: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/lar-dig-anvandaviss/information%20och%20manualer/Pages/default.aspx
Versionshantering
Bilaga 5:31 till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets vattendistrikt, version 1. Aktuell
version daterad den 22 mars 2017.

Sammanställning av förslag åtgärder för
åtgärdsområdet Södra Hälsinglands utsjövatten
Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för åtgärdsområdet Södra Hälsinglands
utsjövatten. Åtgärdsområdet berör Hudiksvalls och Söderhamns kommuner samt Gävleborgs län.
I åtgärdsområdet finns endast en ytvattenvattenförekomst, N S M Bottenhavets kustvatten
(SE612520-172080). Den ekologiska statusen bedöms till måttlig och den uppnår ej god kemisk
status. En mindre del av grundvattenförekomsten Långvind/Långvindsbruk (SE681460-157061)
ingår i åtgärdsområdet och den har både god kemisk och god kvantitativ status och ligger inte i
risk.
Åtgärdsområdets miljöproblem är övergödning och miljögifter. De främsta påverkanskällorna är
utsjöpåverkan och atmosfärisk deposition, vilka dock är svåra att åtgärda regionalt. Övriga
betydande påverkanskällor är skogsbruk.
Utifrån tillgängliga dataunderlag beskrivs aktuella miljöproblem med betydande påverkan och
med åtgärdsförslag. Om miljösituationen ändras eller om kompletterande undersökningar
genomförs och ny data blir tillgänglig, kan åtgärdsbehovet förändras. De åtgärder som föreslås
bedöms vara nödvändiga att genomföra för att miljökvalitetsnormerna skall kunna följas. I flera
fall behöver åtgärden föregås av en fördjupad åtgärdsutredning.
De åtgärdskostnader som redovisas per åtgärdförslag bör ställas i relation till vilka ekologiska
vinster (t.ex. värdet av förbättring eller återskapande av ekosystemtjänster) som åtgärderna kan
ge. Sådana beräkningsmetoder saknas på objektsnivå och för att ändå uppskatta det totala
värdet av ekossystemtjänster i åtgärdsområdet, presenteras beräkningar enligt schabloner från
TEEB. TEEB är en förkortning av The Economics of Ecosystems and Biodiversity som är ett globalt
initiativ som syftar till att öka kunskapen om naturens värde. Läs mer om TEEB här:
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(http://www.teebweb.org/) och rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)
for Water and Wetlands (februari 2013). Observera att beräkningarna avser ytvatten och att
grundvatten är exkluderat samt att beräkningen avser hela åtgärdsomårdet. I TEEBs studier
anges värdet för ekosystemsfunktionerna i sjöar och vattendrag ligga på cirka 1800–13500 dollar
per hektar och år. Översatt till åtgärdsområdet Södra Hälsinglands utsjövatten med en sammanlagd vattenförekomstyta på cirka 71 000 hektar och ett lågt antaget värde på 10 000 kr per hektar
och år blir ekosystemvärdet av ytvattnet inom åtgärdsområdet cirka 710 miljoner kronor per år.
För övrig information per vattenförekomst i åtgärdsområdet hänvisas till VISS,
www.viss.lansstyrelsen.se (Södra Hälsinglands utsjövatten).
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Bild 1: Kartan visar Södra Hälsinglands utsjövattens markanvändning samt geografisk placering i Bottenhavets vattendistrikt.
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Miljögifter i yt- och grundvatten
Inga mätningar av miljögifter är gjorda i åtgärdsområdet, men det kan antas att halterna av
kvicksilver och PBDE i vatten överskrider gränsvärdet. I Sverige överstiger kvicksilver och
PBDE gränsvärdet i praktiskt taget alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten.
Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna är för höga i vatten är långvarigt
internationella luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att minska utsläppen av kvicksilver
förväntas inga förändringar i nivåer inom en snar framtid. Det beror på att kvicksilvret lagrats i
mark och läcker kontinuerligt till ytvattnet och ackumuleras i fiskar. Vid markanvändning bör
dock åtgärder som hindrar ökat kvicksilverläckage från omgivande mark vidtas.
PBDE är en industrikemikalie som främst används som flamskyddsmedel. Påverkan av PBDE
kommer i första hand från atmosfäriskt nedfall efter förbränning av varor. Användningen av
PentaBDE och oktaBDE är förbjuden inom EU sedan år 2004 men vissa PBDE-kedjor är
fortfarande tillåtna. Även om halterna minskar generellt är det svårt att veta när god kemisk
status kommer att uppnås.
I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet för kvicksilver, det vill säga den
högsta tillåtna halten kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (µg / kg). För PBDE anges
gränsvärdet i biota till 0,0085 mikrogram per kilogram (µg / kg). Det tillämpas ett generellt
undantag i form av ett sänkt kvalitetskrav för kvicksilver och PBDE.
Som åtgärdsförslag föreslås informationsinsatser.

Övergödning och syrefattiga förhållanden
Åtgärdsområdets enda ytvattenvattenförekomst har problem med övergödning. De huvudsakliga
påverkanskällorna är skogsbruk, atmosfärisk deposition och utsjöpåverkan.
Som åtgärdsförslag föreslås informationsinsatser.
Utsjöpåverkan, eller åtgärder för att förhindra utsjöpåverkan, beskrivs inte i VISS. Att minska
utsjöpåverkan tar lång tid och kräver internationella åtgärder som de som föreslås i Baltic Sea
Action Plan (BSAP).

Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Hela åtgärdsområdet skyddas enligt avloppsvattendirektivet (direktiv 91/271/EEG).
Åtgärdsområdet berörs av Hölick och Kuggörarna som skyddas som Natura 2000-områden enligt
art- och habitatdirektivet (direktiv 92/43/EEG). Agön-Kråkön och Långvind skyddas som Natura
2000-områden enligt både art- och habitatdirektivet (direktiv 92/43/EEG) och fågeldirektivet
(direktiv 79/409/EEG).
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Bilaga 5:32 Fö rvaltningsplan fö r
Bottenhavets vattendistrikt 2016-2021
Inledning

I Bottenhavets vattendistrikt finns 49 stycken åtgärdsområden som indelats efter vattnets väg i
landskapet. Åtgärdsområdena kan därför innefatta flera kommuner och flera län. Eftersom
Bottenhavets vattendistrikt också har vatten som rinner till och från Norge beskrivs dessa i en
särskild sammanställning, nummer 50. Mer om gränsvatten finns också i Vapstaälven (nummer
1). Åtgärdsområdessammanställningar kan läsas både var för sig (enskilda pdf) eller tillsammans
(samtliga områden i en pdf).
Sammanställningarna innehåller beskrivningar över betydande påverkan och förslag på åtgärder
vilka kan vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska följas i ett åtgärdsområde.
Sammanställningarna ska betecknas som underlag till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets
vattendistrikt och kan med fördel användas som underlag i diskussioner om lokalt åtgärdsarbete.
Sammanställningarna har ungefär samma struktur men innehållet varierar beroende på
problemställningar i varje område. Vidare uppdateras åtgärdsområdessammanställningarna
årligen om ny data eller ny kunskap påverkar innehållet. Sådan versionshantering framgår i
inledningen till varje dokument.
I varje åtgärdsområdessammanställning finns olika beskrivningar om aktuella miljöproblem med
tillhörande tabeller som kopplar ihop miljösituationen i ett åtgärdsområde med åtgärdsbehovet. I
tabellerna med åtgärdsförslag finns kopplingar mellan påverkan och fysisk åtgärd till de åtgärder
som riktar sig till myndigheter och kommuner i Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets
vattendistrikt. Tanken med tabellerna är att visa vilka faktiska fysiska åtgärder i naturmiljön som
hör ihop med åtgärder enligt åtgärdsprogrammet. Som redovisat i tabellerna är ofta flera aktörer
involverade i genomförande av en åtgärd vilket kräver samverkan och samarbete över
administrativa och/eller juridiska gränser. Åtgärdernas genomförande följs upp genom en årlig
återrapportering som adresserar kommuner och de myndigheterna med utpekat åtgärdansvar
enligt Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavet.
Urvalet av de fysiska åtgärderna har i huvudsak skett utifrån kostnadseffektivitet och utifrån
åtgärdsförslagen i VISS där information om Sveriges vatten finns. Åtgärdernas effekter och
kostnader kan avvika lokalt och det kan också finnas andra åtgärder som är mer kostnadseffektiva
eller mer lämpliga för vissa vattenförekomster. I flera fall anges därför vidare åtgärdsutredning
som lämplig första åtgärd innan fysiska åtgärder vidtas. De fysiska åtgärderna är inte bindande
för myndigheter och kommuner men de ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs och ska inom
sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs. Ansvariga åtgärdsmyndigheter kan således
ersätta de föreslagna fysiska åtgärderna med andra åtgärder om de finner dessa mer lämpliga. De
åtgärdskostnader som visas i tabellerna är totalkostnader. Total åtgärdskostnad är en summering
av alla kostnader, både investeringskostnad, utredningskostnad och löpande kostnader/intäkter.
Kostnaderna är summerade för hela den angivna livslängden och storleken på åtgärden och de är
generellt genomsnittliga kostnader för en typ av åtgärd. Kostnaderna för den faktiska åtgärden
kan således både vara högre eller lägre än schablonvärdet i det enskilda fallet.

1

Mer information
Varje åtgärdsområdessammanställning innehåller en karta där områdets geografiska placering
pekas ut. För en övergripande kartbild över samtliga åtgärdsområden samt tabeller som visar
vilka kommuner som omfattas av vilka åtgärdsområden, besök vår webbsida
www.vattenmyndigheterna.se. Under publikationer finns alla beslutsdokument inklusive bilagor.
Eftersom åtgärdsområdessammanställningarna är en kort beskrivning av områdets miljöproblem
vid skrivande stund, vill vi hänvisa till VISS, www.viss.lansstyrelsen.se, för detaljerad och senaste
information om enskilda bedömningar. I VISS finns också tillförlitlighetsklassning och
motiveringstexter till de olika bedömningarna samt senaste information om till exempel
genomförda eller planerade åtgärder. Om en föreslagen åtgärd exempelvis redan är genomförd,
eller av annan anledning olämplig, så finns det också möjlighet att meddela länsstyrelsen detta via
VISS. I VISS finns också flera instruerande manualer som ska hjälpa dig att hitta ditt vatten, eller
ditt åtgärdsområde.
Direktlänk till vägledningarna: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/lar-dig-anvandaviss/information%20och%20manualer/Pages/default.aspx
Versionshantering
Bilaga 5:32 till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets vattendistrikt, version 1. Aktuell
version daterad den 22 mars 2017.

Sammanställning av förslag till åtgärder för
åtgärdsområde Norra Gästriklands utsjövatten
Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för åtgärdsområde Norra Gästriklands
utsjövatten vilket berör Gävle kommun och Söderhamn kommun samt Gävleborgs län. I
åtgärdsområdet finns endast en ytvattenförekomst, S S M Bottenhavets kustvatten (SE605660172380). Den ekologiska statusen bedöms till måttlig och den uppnår ej god kemisk status.
Åtgärdsområdets miljöproblem är övergödning och miljögifter. De främsta påverkanskällorna är
utsjöpåverkan och atmosfärisk deposition, vilka dock är svåra att åtgärda regionalt. Övriga
betydande påverkanskällor är jordbruk och skogsbruk.
Utifrån tillgängliga dataunderlag beskrivs aktuella miljöproblem med betydande påverkan och
med åtgärdsförslag. Om miljösituationen ändras eller om kompletterande undersökningar
genomförs och ny data blir tillgänglig, kan åtgärdsbehovet förändras. De åtgärder som föreslås
bedöms vara nödvändiga att genomföra för att miljökvalitetsnormerna skall kunna följas. I flera
fall behöver åtgärden föregås av en fördjupad åtgärdsutredning.
De åtgärdskostnader som redovisas per åtgärdförslag bör ställas i relation till vilka ekologiska
vinster (t.ex. värdet av förbättring eller återskapande av ekosystemtjänster) som åtgärderna kan
ge. Sådana beräkningsmetoder saknas på objektsnivå och för att ändå uppskatta det totala
värdet av ekossystemtjänster i åtgärdsområdet, presenteras beräkningar enligt schabloner från
TEEB. TEEB är en förkortning av The Economics of Ecosystems and Biodiversity som är ett globalt
initiativ som syftar till att öka kunskapen om naturens värde. Läs mer om TEEB här:
(http://www.teebweb.org/) och rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)
for Water and Wetlands (februari 2013). Observera att beräkningarna avser ytvatten och att
grundvatten är exkluderat samt att beräkningen avser hela åtgärdsomårdet. I TEEBs studier
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anges värdet för ekosystemsfunktionerna i sjöar och vattendrag ligga på cirka 1800–13500 dollar
per hektar och år. Översatt till åtgärdsområdet med en sammanlagd vattenförekomstyta på cirka
43 400 hektar och ett antaget värde på 10 000 kr per hektar och år blir ekosystemvärdet av
ytvattnet inom åtgärdsområdet minst 434 miljoner kronor per år.
För övrig information per vattenförekomst i åtgärdsområdet hänvisas till VISS,
www.viss.lansstyrelsen.se (Norra Gästriklands utsjövatten).

3

Bild 1: Kartan visar Norra Gästriklands utsjövattens markanvändning samt geografisk placering i Bottenhavets vattendistrikt.
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Miljögifter i yt- och grundvatten
Inga mätningar av miljögifter är gjorda i åtgärdsområdet, men det antas att kvicksilver och
PBDE överskrider gränsvärdet eftersom det i Sverige överstiger gränsvärdet i praktiskt taget alla
ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten. Den främsta anledningen till att
kvicksilverhalterna är för höga i vatten är långvarigt internationella luftnedfall. Trots Sveriges
insatser för att minska utsläppen av kvicksilver förväntas inga förändringar i nivåer inom en snar
framtid. Det beror på att kvicksilvret lagrats i mark och läcker kontinuerligt till ytvattnet och
ackumuleras i fiskar. Vid markanvändning bör dock åtgärder som hindrar ökat kvicksilverläckage
från omgivande mark vidtas.
PBDE är en industrikemikalie som främst används som flamskyddsmedel. Påverkan av PBDE
kommer i första hand från atmosfäriskt nedfall efter förbränning av varor. Användningen av
PentaBDE och oktaBDE är förbjuden inom EU sedan år 2004 men vissa PBDE-kedjor är
fortfarande tillåtna. Även om halterna minskar generellt är det svårt att veta när god kemisk
status kommer att uppnås.
I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet för kvicksilver, det vill säga den
högsta tillåtna halten kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (µg / kg). För PBDE anges
gränsvärdet i biota till 0,0085 mikrogram per kilogram (µg / kg). Det tillämpas ett generellt
undantag i form av ett sänkt kvalitetskrav för kvicksilver och PBDE.
Åtgärdsområdet behöver miljöövervakas och provtagningar behöver genomföras för att rätt
åtgärd ska kunna föreslås. Åtgärd för ökad kunskap om skogsbrukets påverkan på läckage av
metylkvicksilver kan ändå genomföras.

Övergödning och syrefattiga förhållanden
Åtgärdsområdet innefattar en ytvattenvattenförekomst och den är påverkad av övergödning. De
påverkanskällor som har bedömts vara betydande är jordbruk, skogsbruk, atmosfärisk deposition
och utsjöpåverkan.
Som åtgärdsförslag föreslås informationsinsatser.
Utsjöpåverkan, eller åtgärder för att förhindra utsjöpåverkan, beskrivs inte i VISS. Att minska
utsjöpåverkan tar lång tid och kräver internationella åtgärder som de som föreslås i Baltic Sea
Action Plan (BSAP).

Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Hela åtgärdsområdet skyddas enligt avloppsvattendirektivet (direktiv 91/271/EEG).
Åtgärdsområdet berörs av Lövgrunds rabbar som skyddas som Natura 2000-område enligt artoch habitatdirektivet (direktiv 92/43/EEG) och Axmar-Gåsholma skyddas som Natura 2000område enligt både art- och habitatdirektivet (direktiv 92/43/EEG) och fågeldirektivet (direktiv
79/409/EEG).
5
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Bilaga 5:33 Fö rvaltningsplan fö r
Bottenhavets vattendistrikt 2016-2021
Inledning

I Bottenhavets vattendistrikt finns 49 stycken åtgärdsområden som indelats efter vattnets väg i
landskapet. Åtgärdsområdena kan därför innefatta flera kommuner och flera län. Eftersom
Bottenhavets vattendistrikt också har vatten som rinner till och från Norge beskrivs dessa i en
särskild sammanställning, nummer 50. Mer om gränsvatten finns också i Vapstaälven (nummer
1). Åtgärdsområdessammanställningar kan läsas både var för sig (enskilda pdf) eller tillsammans
(samtliga områden i en pdf).
Sammanställningarna innehåller beskrivningar över betydande påverkan och förslag på åtgärder
vilka kan vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska följas i ett åtgärdsområde.
Sammanställningarna ska betecknas som underlag till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets
vattendistrikt och kan med fördel användas som underlag i diskussioner om lokalt åtgärdsarbete.
Sammanställningarna har ungefär samma struktur men innehållet varierar beroende på
problemställningar i varje område. Vidare uppdateras åtgärdsområdessammanställningarna
årligen om ny data eller ny kunskap påverkar innehållet. Sådan versionshantering framgår i
inledningen till varje dokument.
I varje åtgärdsområdessammanställning finns olika beskrivningar om aktuella miljöproblem med
tillhörande tabeller som kopplar ihop miljösituationen i ett åtgärdsområde med åtgärdsbehovet. I
tabellerna med åtgärdsförslag finns kopplingar mellan påverkan och fysisk åtgärd till de åtgärder
som riktar sig till myndigheter och kommuner i Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets
vattendistrikt. Tanken med tabellerna är att visa vilka faktiska fysiska åtgärder i naturmiljön som
hör ihop med åtgärder enligt åtgärdsprogrammet. Som redovisat i tabellerna är ofta flera aktörer
involverade i genomförande av en åtgärd vilket kräver samverkan och samarbete över
administrativa och/eller juridiska gränser. Åtgärdernas genomförande följs upp genom en årlig
återrapportering som adresserar kommuner och de myndigheterna med utpekat åtgärdansvar
enligt Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavet.
Urvalet av de fysiska åtgärderna har i huvudsak skett utifrån kostnadseffektivitet och utifrån
åtgärdsförslagen i VISS där information om Sveriges vatten finns. Åtgärdernas effekter och
kostnader kan avvika lokalt och det kan också finnas andra åtgärder som är mer kostnadseffektiva
eller mer lämpliga för vissa vattenförekomster. I flera fall anges därför vidare åtgärdsutredning
som lämplig första åtgärd innan fysiska åtgärder vidtas. De fysiska åtgärderna är inte bindande
för myndigheter och kommuner men de ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs och ska inom
sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs. Ansvariga åtgärdsmyndigheter kan således
ersätta de föreslagna fysiska åtgärderna med andra åtgärder om de finner dessa mer lämpliga. De
åtgärdskostnader som visas i tabellerna är totalkostnader. Total åtgärdskostnad är en summering
av alla kostnader, både investeringskostnad, utredningskostnad och löpande kostnader/intäkter.
Kostnaderna är summerade för hela den angivna livslängden och storleken på åtgärden och de är
generellt genomsnittliga kostnader för en typ av åtgärd. Kostnaderna för den faktiska åtgärden
kan således både vara högre eller lägre än schablonvärdet i det enskilda fallet.
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Mer information
Varje åtgärdsområdessammanställning innehåller en karta där områdets geografiska placering
pekas ut. För en övergripande kartbild över samtliga åtgärdsområden samt tabeller som visar
vilka kommuner som omfattas av vilka åtgärdsområden, besök vår webbsida
www.vattenmyndigheterna.se. Under publikationer finns alla beslutsdokument inklusive bilagor.
Eftersom åtgärdsområdessammanställningarna är en kort beskrivning av områdets miljöproblem
vid skrivande stund, vill vi hänvisa till VISS, www.viss.lansstyrelsen.se, för detaljerad och senaste
information om enskilda bedömningar. I VISS finns också tillförlitlighetsklassning och
motiveringstexter till de olika bedömningarna samt senaste information om till exempel
genomförda eller planerade åtgärder. Om en föreslagen åtgärd exempelvis redan är genomförd,
eller av annan anledning olämplig, så finns det också möjlighet att meddela länsstyrelsen detta via
VISS. I VISS finns också flera instruerande manualer som ska hjälpa dig att hitta ditt vatten, eller
ditt åtgärdsområde.
Direktlänk till vägledningarna: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/lar-dig-anvandaviss/information%20och%20manualer/Pages/default.aspx
Versionshantering
Bilaga 5:33 till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets vattendistrikt, version 1. Aktuell
version daterad den 22 mars 2017.

Sammanställning av förslag till åtgärder för
åtgärdsområdet Södra Gästriklands utsjövatten
Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för åtgärdsområdet Södra Gästriklands
utsjövatten och berör Gävle, Älvkarleby och Tierps kommun samt Gävleborgs och Uppsala län. I
åtgärdsområdet finns en ytvattenvattenförekomst, Gävlebuktens utsjövatten (SE604200-174400).
Den ekologiska statusen bedöms till måttlig och den uppnår ej god kemisk status. En
grundvattenförekomst (Gävle-Sandviken SE673104-157612) har också en del i åtgärdsområdet,
men den har god kemisk och kvantitativ status, och ligger inte i risk.
Åtgärdsområdets miljöproblem är övergödning och miljögifter. De främsta påverkanskällorna är
utsjöpåverkan och atmosfärisk deposition, vilka dock är svåra att åtgärda regionalt. Övriga
betydande påverkanskällor är skogsbruk.
Utifrån tillgängliga dataunderlag beskrivs aktuella miljöproblem med betydande påverkan och
med åtgärdsförslag. Om miljösituationen ändras eller om kompletterande undersökningar
genomförs och ny data blir tillgänglig, kan åtgärdsbehovet förändras. De åtgärder som föreslås
bedöms vara nödvändiga att genomföra för att miljökvalitetsnormerna skall kunna följas. I flera
fall behöver åtgärden föregås av en fördjupad åtgärdsutredning.
De åtgärdskostnader som redovisas per åtgärdsförslag bör ställas i relation till vilka ekologiska
vinster (t.ex. värdet av förbättring eller återskapande av ekosystemtjänster) som åtgärderna kan
ge. Sådana beräkningsmetoder saknas på objektsnivå och för att ändå uppskatta det totala
värdet av ekossystemtjänster i åtgärdsområdet, presenteras beräkningar enligt schabloner från
TEEB. TEEB är en förkortning av The Economics of Ecosystems and Biodiversity som är ett globalt
initiativ som syftar till att öka kunskapen om naturens värde. Läs mer om TEEB här:
(http://www.teebweb.org/) och rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)
2

for Water and Wetlands (februari 2013). Observera att beräkningarna avser ytvatten och att
grundvatten är exkluderat samt att beräkningen avser hela åtgärdsomårdet. I TEEBs studier
anges värdet för ekosystemsfunktionerna i sjöar och vattendrag ligga på cirka 1800–13500 dollar
per hektar och år. Översatt till åtgärdsområdet Södra Gästriklands utsjövatten med en sammanlagd vattenförekomstyta på cirka 36 600 hektar och ett lågt antaget värde på 10 000 kr per hektar
och år blir ekosystemvärdet av ytvattnet inom åtgärdsområdet cirka 366 miljoner kronor per år.
För övrig information per vattenförekomst i åtgärdsområdet hänvisas till VISS,
www.viss.lansstyrelsen.se (Södra Gästrikslands utsjövatten).
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Bild 1: Kartan visar Södra Gästriklands utsjövattens markanvändning samt geografisk placering i Bottenhavets vattendistrikt.
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Miljögifter i yt- och grundvatten
Vattenförekomsten bedöms vara påverkad av miljögifter men få mätningar av miljögifter är
gjorda i åtgärdsområdet. Det finns dock kännedom om att zink och kvicksilver överskrider
gränsvärdet. Det antas även att PBDE överskrider gränsvärdet. Den största påverkanskällan är
atomsfärisk deposition vilket i sig inte kan åtgärdas regionalt. Det kvicksilver som kommer från
atmosfärisk deposition lagras dock i marken och urlakas till exempel vid körskador i skogsmark.
Därför föreslås åtgärderna för skogsbruket. För att följa miljökvalitetsnormen i Gävlebuktens
utsjövatten behöver även halten zink i sediment minska i vattenförekomsten.
I Sverige överstiger kvicksilver och PBDE gränsvärdet i praktiskt taget alla ytvattenförekomster;
sjöar, vattendrag och kustvatten. Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna är för höga
i vatten är långvarigt internationella luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att minska utsläppen
av kvicksilver förväntas inga förändringar i nivåer inom en snar framtid. Det beror på att
kvicksilvret lagrats i mark och läcker kontinuerligt till ytvattnet och ackumuleras i fiskar. Vid
markanvändning bör dock åtgärder som hindrar ökat kvicksilverläckage från omgivande mark
vidtas.
PBDE är en industrikemikalie som främst används som flamskyddsmedel. Påverkan av PBDE
kommer i första hand från atmosfäriskt nedfall efter förbränning av varor. Användningen av
PentaBDE och oktaBDE är förbjuden inom EU sedan år 2004 men vissa PBDE-kedjor är
fortfarande tillåtna. Även om halterna minskar generellt är det svårt att veta när god kemisk
status kommer att uppnås.
I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet för kvicksilver, det vill säga den
högsta tillåtna halten kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (µg / kg). För PBDE anges
gränsvärdet i biota till 0,0085 mikrogram per kilogram (µg / kg). Det tillämpas ett generellt
undantag i form av ett sänkt kvalitetskrav för kvicksilver och PBDE.

Åtgärdsförslag
Tabell 1: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Innehållet är baserat på uttag ur VISS 18 november,
2015
Föreslagen fysisk
Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 2016Åtgärdens omfattning
Påverkan
åtgärd
2021
2. Diffusa
källor

Utsläppsreduktion
miljögifter

1 vattenförekomst
(Gävlebuktens
utsjövatten)

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd
2.
Naturvårdsverket åtgärd 2.
Länsstyrelsen åtgärd 1.
Kommuner åtgärd 1.
Generalläkaren 1.

2.6.3 Diffusa
källor –
Atmosfärisk
deposition

Information –
skogsbruk

1 vattenförekomst
(Gävlebuktens
utsjövatten)

Informationsinsatser är nödvändiga
för att uppmärksamma och/eller öka
medvetenheten om påverkan.
Informationsinsatser ingår inte i
Åtgärdsprogram 2016-2021.
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Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Källfördelningsanalys
För i princip alla ytvatten som har problem med miljögifter behövs en källfördelningsanalys för
att ta reda på vilka källor som bidrar med de ämnen som sänker vattenförekomstens status.

Övergödning och syrefattiga förhållanden
Åtgärdsområdet innefattar en ytvattenvattenförekomst och den har problem med övergödning.
De huvudsakliga påverkanskällorna är skogsbruk, atmosfärisk deposition och utsjöpåverkan.
Utsjöpåverkan, eller åtgärder för att förhindra utsjöpåverkan, beskrivs inte i VISS. Att minska
utsjöpåverkan tar lång tid och kräver internationella åtgärder som de som föreslås i Baltic Sea
Action Plan (BSAP).

Åtgärdsförslag
Tabell 2: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Innehållet är baserat på uttag ur VISS 29 november,
2016.

Påverkan
2.6.1 Diffusa
källor –
skogsbruk

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens omfattning

Kunskapsspridande 1 vattenförekomst
åtgärder:
(Gävlebuktens
Information,
utsjövatten)
rådgivning och
utbildning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 20162021
Skogsstyrelsen åtgärd 1-4.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.
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Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Åtgärdsområdet berörs av fyra områden som skyddas som Natura 2000-områden enligt art- och
habitatdirektivet (direktiv 92/43/EEG). Det är Billudden, Gårdskärskusten, Långsandsörarna och
Lövgrunds rabbar. Tre områden, Björns skärgård, Vitgrund-Norrkär och Eggegrund och
Gråsjälsbådan, skyddas som Natura 2000-område enligt både art- och habitatdirektivet (direktiv
92/43/EEG) och fågeldirektivet (direktiv 79/409/EEG).
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Bilaga 5:34 Fö rvaltningsplan fö r
Bottenhavets vattendistrikt 2016-2021
Inledning

I Bottenhavets vattendistrikt finns 49 stycken åtgärdsområden som indelats efter vattnets väg i
landskapet. Åtgärdsområdena kan därför innefatta flera kommuner och flera län. Eftersom
Bottenhavets vattendistrikt också har vatten som rinner till och från Norge beskrivs dessa i en
särskild sammanställning, nummer 50. Mer om gränsvatten finns också i Vapstaälven (nummer
1). Åtgärdsområdessammanställningar kan läsas både var för sig (enskilda pdf) eller tillsammans
(samtliga områden i en pdf).
Sammanställningarna innehåller beskrivningar över betydande påverkan och förslag på åtgärder
vilka kan vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska följas i ett åtgärdsområde.
Sammanställningarna ska betecknas som underlag till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets
vattendistrikt och kan med fördel användas som underlag i diskussioner om lokalt åtgärdsarbete.
Sammanställningarna har ungefär samma struktur men innehållet varierar beroende på
problemställningar i varje område. Vidare uppdateras åtgärdsområdessammanställningarna
årligen om ny data eller ny kunskap påverkar innehållet. Sådan versionshantering framgår i
inledningen till varje dokument.
I varje åtgärdsområdessammanställning finns olika beskrivningar om aktuella miljöproblem med
tillhörande tabeller som kopplar ihop miljösituationen i ett åtgärdsområde med åtgärdsbehovet. I
tabellerna med åtgärdsförslag finns kopplingar mellan påverkan och fysisk åtgärd till de åtgärder
som riktar sig till myndigheter och kommuner i Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets
vattendistrikt. Tanken med tabellerna är att visa vilka faktiska fysiska åtgärder i naturmiljön som
hör ihop med åtgärder enligt åtgärdsprogrammet. Som redovisat i tabellerna är ofta flera aktörer
involverade i genomförande av en åtgärd vilket kräver samverkan och samarbete över
administrativa och/eller juridiska gränser. Åtgärdernas genomförande följs upp genom en årlig
återrapportering som adresserar kommuner och de myndigheterna med utpekat åtgärdansvar
enligt Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavet.
Urvalet av de fysiska åtgärderna har i huvudsak skett utifrån kostnadseffektivitet och utifrån
åtgärdsförslagen i VISS där information om Sveriges vatten finns. Åtgärdernas effekter och
kostnader kan avvika lokalt och det kan också finnas andra åtgärder som är mer kostnadseffektiva
eller mer lämpliga för vissa vattenförekomster. I flera fall anges därför vidare åtgärdsutredning
som lämplig första åtgärd innan fysiska åtgärder vidtas. De fysiska åtgärderna är inte bindande
för myndigheter och kommuner men de ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs och ska inom
sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs. Ansvariga åtgärdsmyndigheter kan således
ersätta de föreslagna fysiska åtgärderna med andra åtgärder om de finner dessa mer lämpliga. De
åtgärdskostnader som visas i tabellerna är totalkostnader. Total åtgärdskostnad är en summering
av alla kostnader, både investeringskostnad, utredningskostnad och löpande kostnader/intäkter.
Kostnaderna är summerade för hela den angivna livslängden och storleken på åtgärden och de är
generellt genomsnittliga kostnader för en typ av åtgärd. Kostnaderna för den faktiska åtgärden
kan således både vara högre eller lägre än schablonvärdet i det enskilda fallet.
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Mer information
Varje åtgärdsområdessammanställning innehåller en karta där områdets geografiska placering
pekas ut. För en övergripande kartbild över samtliga åtgärdsområden samt tabeller som visar
vilka kommuner som omfattas av vilka åtgärdsområden, besök vår webbsida
www.vattenmyndigheterna.se. Under publikationer finns alla beslutsdokument inklusive bilagor.
Eftersom åtgärdsområdessammanställningarna är en kort beskrivning av områdets miljöproblem
vid skrivande stund, vill vi hänvisa till VISS, www.viss.lansstyrelsen.se, för detaljerad och senaste
information om enskilda bedömningar. I VISS finns också tillförlitlighetsklassning och
motiveringstexter till de olika bedömningarna samt senaste information om till exempel
genomförda eller planerade åtgärder. Om en föreslagen åtgärd exempelvis redan är genomförd,
eller av annan anledning olämplig, så finns det också möjlighet att meddela länsstyrelsen detta via
VISS. I VISS finns också flera instruerande manualer som ska hjälpa dig att hitta ditt vatten, eller
ditt åtgärdsområde.
Direktlänk till vägledningarna: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/lar-dig-anvandaviss/information%20och%20manualer/Pages/default.aspx
Versionshantering
Bilaga 5:34 till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets vattendistrikt, version 1. Aktuell
version daterad den 22 mars 2017.

Sammanställning av förslag till åtgärder för
åtgärdsområdet Gästriklands kustvatten
Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för åtgärdsområdet Gästriklands
kustvatten. Åtgärdsområdet berör Gävle, Ockelbo, Söderhamn, Bollnäs och Älvkarleby kommun.
I åtgärdsområdet ingår Hamrångeåns avrinningsområde (HARO 49), Skärjåns avrinningsområde
(HARO 50), kustavrinningsområdena 49/50, 50/51 och 52/53 samt angränsande
kustvattenförekomster som påverkas främst av ovan nämnda avrinningsområden.
I åtgärdsområdet finns 143 ytvattenvattenförekomster som inte uppnår god ekologisk status. På
grund av långvarigt internationellt luftnedfall av kvicksilver och PBDE finns inget ytvatten som
uppnår god kemisk status. Åtta ytvattenförekomster har även andra problem med miljögifter. I
området finns fyra grundvattenförekomster som inte uppnår god kemisk status. Två
grundvattenförekomster, Sand- och grusförekomst Axmar och Valboåsen, riskerar att inte uppnå
god kvantitativ status. Några av dem ligger i flera åtgärdsområden. Valboåsen riskerar även att
inte uppnå god kemisk status. Tre av grundvattenförekomsterna (Bergby, Björke/Hille och
Stråtjära/Häckelsäng) ligger helt eller huvudsakligen inom åtgärdsområdet och hanteras
huvudsakligen i denna bilaga. Valboåsen hanteras huvudsakligen i bilaga 5:36 (Gavleåns
åtgärdsområde) och Ockelbo hanteras i bilaga 5:35 (Testeboåns åtgärdsområde).
De vanligaste miljöproblemen i åtgärdsområdet, bortsett från kvicksilver och PBDE, är problem
med konnektivitet (vandringshinder) och morfologiska förändringar. De främsta
påverkanskällorna för dessa problem är dammar och andra vandringshinder, fysiska förändringar
av vattendragsfåran, samt aktivt brukad mark och/eller anlagda ytor i vattenförekomsters
närområde eller svämplan. De viktigaste åtgärderna är därför fiskväg/utrivning av
vandringshinder, restaurering av rensade eller rätade vattendrag och ekologiskt funktionella
kantzoner.
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Utifrån tillgängliga dataunderlag beskrivs aktuella miljöproblem med betydande påverkan och
med åtgärdsförslag. Om miljösituationen ändras eller om kompletterande undersökningar
genomförs och ny data blir tillgänglig, kan åtgärdsbehovet förändras. De åtgärder som föreslås
bedöms vara nödvändiga att genomföra för att miljökvalitetsnormerna skall kunna följas. I flera
fall behöver åtgärden föregås av en fördjupad åtgärdsutredning.
De åtgärdskostnader som redovisas per åtgärdförslag bör ställas i relation till vilka ekologiska
vinster (t.ex. värdet av förbättring eller återskapande av ekosystemtjänster) som åtgärderna kan
ge. Sådana beräkningsmetoder saknas på objektsnivå och för att ändå uppskatta det totala
värdet av ekossystemtjänster i åtgärdsområdet, presenteras beräkningar enligt schabloner från
TEEB. TEEB är en förkortning av The Economics of Ecosystems and Biodiversity som är ett globalt
initiativ som syftar till att öka kunskapen om naturens värde. Läs mer om TEEB här:
(http://www.teebweb.org/) och rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)
for Water and Wetlands (februari 2013). Observera att beräkningarna avser ytvatten och att
grundvatten är exkluderat samt att beräkningen avser hela åtgärdsomårdet. I TEEBs studier
anges värdet för ekosystemsfunktionerna i sjöar och vattendrag ligga på cirka 1800–13500 dollar
per hektar och år. Översatt till åtgärdsområdet med en sammanlagd vattenförekomstyta på cirka
32 100 hektar och ett antaget värde på 10 000 kr per hektar och år blir ekosystemvärdet av
ytvattnet inom åtgärdsområdet minst 320 miljoner kronor per år.
För övrig information per vattenförekomst i åtgärdsområdet hänvisas till VISS,
www.viss.lansstyrelsen.se (Gästriklands kustvatten).
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Bild 1: Kartan visar Gästriklands kustvattens markanvändning samt geografisk placering i Bottenhavets vattendistrikt.
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Förändrade habitat genom fysiska förändringar
Inom åtgärdsområdet finns problem med förändrade habitat genom fysiska förändringar i 122
vattenförekomster. De betydande påverkanskällorna är vandringshinder, markanvändningen i
närområdet eller svämplanet samt rensning av vattendrag. För att följa miljökvalitetsnormerna i
åtgärdsområdets vattenförekomster behöver 34 stycken vägtrummor och 55 andra
vandringshinder göras passerbara, ekologiskt funktionella kantzoner anläggas vid 48
vattenförekomster och 48 rensade vattendrag återställas. Föreslagna åtgärder bör föregås av en
åtgärdsutredning.

Åtgärdsförslag
Tabell 1: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS 27 oktober
2015
Påverkan
4.
Flödesreglering
och morfologiska
förändringar

Föreslagen fysisk
åtgärd
Fiskväg/utrivning av
vandringshinder

Åtgärdens
omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021

52 st.
Havs- och vattenmyndigheten åtgärd
4.
Länsstyrelsen åtgärd 1, åtgärd 2 och
åtgärd 5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1

Teknisk fiskväg för
nedströmspassage

4 st. kraftverksdammar

Minimitappning/
vatten i fiskväg vid
vattenkraftverk

1 st. kraftverksdammar

Restaurering
kantzoner Ekologiskt
funktionella
kantzoner

48 vattenförekomster

Skogsstyrelsen åtgärd 4.

5.1 Fysiska
Restaurering av
förändringar av
rensade eller rätade
sjöar och
vattendrag
vattendrag –
Fysiska
förändringar av
vattendragsfåran

48 vattenförekomster

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd
5.

7.1.1 Andra
morfologiska
förändringar –
Vägtrummor

Omläggning/byte av
vägtrumma

34 st.

Trafikverket åtgärd 1a.
Generalläkaren åtgärd 3.
Länsstyrelsen åtgärd 3, åtgärd 5b och
åtgärd 12.

7.1.2 Andra
morfologiska
förändringar –
Andra barriärer

Fiskväg/utrivning av
vandringshinder

3 st.

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd
4.
Länsstyrelsen åtgärd 1, åtgärd 2 och
åtgärd 5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1.

5. Fysiska
förändringar av
sjöar och
vattendrag
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Det finns ett Kraftigt Modifierat Vatten (KMV) påverkade av vattenreglering och
vattenkraftsproduktion i området. De åtgärder som är kopplade till utpekande av KMV och
bedömning av deras miljökvalitetsnorm, ekologisk potential ingår i sammanställningen under
Förändrat habitat genom fysiska förändringar ovan. Dessa åtgärder kommer att beskrivas och
bedömas närmare i den åtgärdsplan för vattenkraftspåverkade avrinningsområden som görs av
Länsstyrelsen under de närmaste åren och fastställas av Vattenmyndigheten under 2018. Läs mer
om åtgärdsplaner i Åtgärd 5, Länsstyrelsen i Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavets
vattendistrikt.
Åtgärder för KMV inom miljöproblemen försurning, övergödning och miljögifter ingår i
sammanställningarna för respektive miljöproblem.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Miljögifter i yt- och grundvatten
Alla ytvattenförekomster i åtgärdsområdet bedöms ha problem med kvicksilver och PBDE (se
nedan) vilket gör att de inte uppnår god kemisk status. Åtta av ytvattenförekomsterna (tre
vattendrag och fem kustvatten) bedöms även ha andra problem med miljögifter. En
grundvattenförekomst (Björke/Hille) uppnår inte god kemisk status på grund av miljögifter.
Grundvattenförekomsten Valboåsen ligger i risk att inte uppnå god kemisk status år 2021, bland
annat på grund av miljögifter. Valboåsen hanteras i bilaga 5:36 (Gavleåns ÅO). De betydande
påverkanskällorna är atmosfärisk deposition, reningsverk, industrier och andra miljöfarliga
verksamheter, förorenade områden, urban markanvändning, transport och infrastruktur samt
enskilda avlopp.
För att följa miljökvalitetsnormerna behöver följande uppnås:
•
•
•
•
•
•

I alla ytvattenförekomster i åtgärdsområdet behöver halten av kvicksilver och PBDE
sänkas.
I grundvattenförekomsten Björke/Hille behöver halten av BAM sänkas.
I Hamrångeån (SE677106-154245) behöver halten av kadmium och kadmiumföreningar
sänkas.
I Norrsundet behöver halterna av antracen, benso(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-cd)pyren och
icke dioxinlika PCB:er sänkas. Även dl-PCB och dioxiner kan vara problem i området men
de ämnena ingår inte i klassningen 2015.
I Inre Fjärden behöver halterna av pentabromerad difenyleter (PBDE), bly och
blyföreningar, kadmium och kadmiumföreningar, zink och koppar sänkas (se kommentar
efter tabellen nedan).
I Yttre Fjärden behöver halterna av antracen, brominerad difenyleter (PBDE), bly och
blyföreningar, benso(g,h,i)perylen, arsenik, koppar, zink och icke-dioxinlika PCB:er
sänkas. Även dl-PCB och dioxiner kan vara problem i området men de ämnena ingår inte i
klassningen 2015 (se kommentar efter tabellen nedan).
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•
•
•
•
•

I Avan behöver halterna av antracen, benso(a)pyrene, benso(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3cd)pyren och zink sänkas.
I Järvstabäcken behöver halterna av arsenik, koppar zink samt bly och blyföreningar
sänkas.
I vattendraget SE672745-157418 behöver halterna av arsenik, koppar och zink sänkas.
I Skutskärsfjärde sek namn behöver halterna av pentabromerad difenyleter (PBDE) och
zink sänkas. Även dl-PCB och dioxiner kan vara problem i området men de ämnena ingår
inte i klassningen 2015.
Förbättringsbehovet för Valboåsen anges i bilaga 5:36 (Gavleåns ÅO).

I Sverige överstiger kvicksilver och PBDE gränsvärdet i praktiskt taget alla ytvattenförekomster;
sjöar, vattendrag och kustvatten. Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna är för höga
i vatten är långvarigt internationella luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att minska utsläppen
av kvicksilver förväntas inga förändringar i nivåer inom en snar framtid. Det beror på att
kvicksilvret lagrats i mark och läcker kontinuerligt till ytvattnet och ackumuleras i fiskar. Vid
markanvändning bör dock åtgärder som hindrar ökat kvicksilverläckage från omgivande mark
vidtas.
PBDE är en industrikemikalie som främst används som flamskyddsmedel. Påverkan av PBDE
kommer i första hand från atmosfäriskt nedfall efter förbränning av varor. Användningen av
PentaBDE och oktaBDE är förbjuden inom EU sedan år 2004 men vissa PBDE-kedjor är
fortfarande tillåtna. Även om halterna minskar generellt är det svårt att veta när god kemisk
status kommer att uppnås.
I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet för kvicksilver, det vill säga den
högsta tillåtna halten kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (µg / kg). För PBDE anges
gränsvärdet i biota till 0,0085 mikrogram per kilogram (µg / kg). Det tillämpas ett generellt
undantag i form av ett sänkt kvalitetskrav för kvicksilver och PBDE.

Åtgärdsförslag
Tabell 2: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS i
november 2015
Påverkan

Föreslagen fysisk
åtgärd

1.1.1
Punktkällor,
reningsverk
<2000pe

Utsläppsreduktion
miljögifter,
Samfälligheten
rännan

1.1.2
Punktkällor,
reningsverk
<10000pe

Utsläppsreduktion
miljögifter,
Norrsundets
reningsverk

1 vattenförekomst
(Norrsundet)

1.1.3
Punktkällor,
reningsverk
<15000pe

Utsläppsreduktion
miljögifter,
Skutskärs
reningsverk

1 vattenförekomst
(Skutskärsfjärden sek
namn)

1.1.4
Punktkällor,
reningsverk <
150000pe

Utsläppsreduktion
miljögifter,
Duvbackens
reningsverk

Åtgärdens omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021

1 vattenförekomst
(Skutskärsfjärden sek
namn)
Kemikalieinspektionen åtgärd 1.
Naturvårdsverket åtgärd 2.
Länsstyrelsen åtgärd 1.
Kommuner åtgärd 1.
Generalläkaren 1.

2 vattenförekomst
(Inre Fjärden och
Yttre Fjärden)
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1.2.2
Punktkällor,
bräddning av
avloppsvatten

Utsläppsreduktion
miljögifter,
Duvbackens
reningsverk

1 vattenförekomst
(Yttre Fjärden)

1.3 Punktkällor
– IPPC-industri

Utsläppsreduktion
miljögifter, GF
Ytbehandling AB

2 vattenförekomst
(Järvstabäcken och
SE672745-157418)

Utsläppsreduktion
miljögifter,
Johannes
Biovärmeverk

4 vattenförekomster
(Järvstabäcken,
SE672745-157418, Inre
Fjärden och Yttre
Fjärden)

Utsläppsreduktion
miljögifter, Galvan
Varmförzinkning

2 vattenförekomster
(Avan och Inre
Fjärden)

Utsläppsreduktion
miljögifter,
Korsnäsverken och
Karskärsverket

1 vattenförekomst
(Yttre Fjärden)

Utsläppsreduktion
miljögifter, Skutkärs
Bruk

1 vattenförekomst
(Skutskärsfjärden sek
namn)

Utsläppsreduktion
miljögifter,
Återvinningscentral
Sörby Urfjäll

2 vattenförekomst
(Järvstabäcken och
SE672745-157418)

Utsläppsreduktion
miljögifter, Metso
Mill Service, Stena
Recycling AB

3 vattenförekomster
(Järvstabäcken,
SE672745-157418 och
Inre Fjärden)

Utsläppsreduktion
miljögifter, AB
Näringens
Fordonsservice

1 vattenförekomster
(Avan)

Utsläppsreduktion
miljögifter, Galvan
Tryckkärl och
Trelleborg Rubore

2 vattenförekomster
(Avan och Inre
Fjärden)

Utsläppsreduktion
miljögifter, Stena
Recycling AB –
Gävle, Kuusakoskis
avfallsanläggning
Gävle Hamn, Ragn
Sell:s
behandlingsanläggni
ng, Dewatech AB,
Imerys Mineral AB
Gävle Hamn, FA
Mellanlager
Fredrikskans)

1 vattenförekomster
(Inre Fjärden)

1.4 Punktkällor
– Inte IPPCindustri

Kemikalieinspektionen åtgärd 1.
Naturvårdsverket åtgärd 2.
Länsstyrelsen åtgärd 1.
Kommuner åtgärd 1.
Generalläkaren 1.

Kemikalieinspektionen åtgärd 1.
Naturvårdsverket åtgärd 2.
Länsstyrelsen åtgärd 1.
Kommuner åtgärd 1.
Generalläkaren 1.
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2.1 Diffusa
Översyn av
källor – Urban
dagvattenhantering
markanvändning

7 vattenförekomster
(Järvstabäcken,
SE672745-157418,
Skutskärsfjärden,
Yttre Fjärden, Inre
Fjärden, Avan och
Norrsundet)

1 vattenförekomst
(Hamrångeån)

Naturvårdsverket åtgärd 7.
Kommunerna åtägärd 8.
Trafikverket åtgärd 1c.
Kemikalieinspektionen åtgärd 1.
Naturvårdsverket åtgärd 2.
Länsstyrelsen åtgärd 1.
Kommuner åtgärd 1.
Generalläkaren 1.

2.2 Diffusa
källor - jordbruk

Utsläppsreduktion
miljögifter

2.4 Diffusa –
Förorenad
mark/gammal
industrimark
och 1.1
Punktkällor –
Förorenade
områden
(grundvatten)

Fördjupad
kartläggning –
Inhämta kunskap
om ev. förorenat
områden Björke/Hille

1 grundvattenförekomst
(Björke/Hille, Gävle
kommun)

Efterbehandling av
miljögifter,
Norrsundets
(Kopparfors)
sågverk (riskklass 1)

1 vattenförekomst
(Fårholmen)

Efterbehandling av
miljögifter,
Fliskärsvarvet
(riskklass 1)

2 vattenförekomster
(Inre Fjärden och
Yttre Fjärden)

Efterbehandling av
miljögifter, Korsnäs
AB – Karskär
Energi AB (riskklass
1)

2 vattenförekomster
(Skutskärsfjärden sek
namn och Yttre
Fjärden)

Utredning av
betydande EBHobjekt inom
tillrinningsområde

7 vattenförekomster
(Järvstabäcken,
SE672745-157418,
Skutskärsfjärden,
Yttre Fjärden, Inre
Fjärden, Avan och
Norrsundet)

Vidare utredning är nödvändig
för att identifiera påverkan och
åtgärdsbehov för de utpekade
vattenförekomster. I ett senare
skede kan koppling till åtgärder
enligt Åtgärdsprogram 20162021 göras

Efterbehandling av
miljögifter, andra
betydande EBHobjekt inom
tillrinningsområdet
(ej riskklass 1)

7 vattenförekomster
(Järvstabäcken,
SE672745-157418,
Skutskärsfjärden,
Yttre Fjärden, Inre
Fjärden, Avan och
Norrsundet)

Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 2.
Naturvårdsverket åtgärd 3.
Länsstyrelsen åtgärd 10.
Kommuner åtgärd 1.
Generalläkaren 1.

Vidare utredning är nödvändig
för att identifiera påverkan och
åtgärdsbehov för de utpekade
vattenförekomster. I ett senare
skede kan koppling till åtgärder
enligt Åtgärdsprogram 20162021 göras.

Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 2.
Naturvårdsverket åtgärd 3.
Länsstyrelsen åtgärd 10.
Kommuner åtgärd 1.
Generalläkaren 1.
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2.3 Diffusa –
Transport och
infrastruktur
och 2.4.1 Diffusa
källor, transport
och
infrastruktur
(grundvatten)

Utsläppsreduktion
miljögifter, bland
annat
hamnverksamhet
och biltrafik

1 vattenförekomst
(Yttre Fjärden)

Informationsinsatser är
nödvändiga för att
uppmärksamma och/eller öka
medvetensheten om påverkan.
Informationsinsatser ingår inte i
Åtgärdsprogram 2016-2021.

Fördjupad
kartläggning –
Översyn
dagvattenhantering

1 grundvattenförekomst
(Bergby, Gävle
kommun)

Vidare utredning är nödvändig
för att identifiera påverkan och
åtgärdsbehov för de utpekade
vattenförekomster. I ett senare
skede kan koppling till åtgärder
enligt Åtgärdsprogram 20162021 göras.

Dagvattenhantering
mot
grundvattenföroreni
ng

1 grundvattenförekomst
(Björke/Hille)

Barriärer och
sponter dagvattenhantering

1 grundvattenförekomst (StråtjäraHäckelsäng)

Information småbåtshamnar

Fördjupad
kartläggning –
operativ
övervakning

2.5 Diffusa
källor – Enskilda
avlopp

2.6.3
Atmosfärisk
deposition

1 vattenförekomst
(Inre Fjärden)

Kemikalieinspektionen åtgärd 1.
Naturvårdsverket åtgärd 2.
Länsstyrelsen åtgärd 1.
Kommuner åtgärd 1.
Generalläkaren 1a.
Trafikverket åtgärd 1c.

Utsläppsreduktion
miljögifter

Information skogsbruk

1 grundvattenförekomst
(Björke/Hille)

Naturvårdsverket åtgärd 7.
Kommunerna åtgärd 8.
Trafikverket åtgärd 1c.

Vidare utredning är nödvändig
för att identifiera påverkan och
åtgärdsbehov för de utpekade
vattenförekomster. I ett senare
skede kan koppling till åtgärder
enligt Åtgärdsprogram 20162021 göras.

Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 1a och 1b.
4 vattenförekomster
Länsstyrelsen åtgärd 8.
(Skutskärsfjärden,
Avan, Inre Fjärden och Kommuner åtgärd 4a och 4b.
Yttre Fjärden)
Generalläkaren 4a.

Alla
ytvattenförekomster i
åtgärdsområdet

Informationsinsatser är
nödvändiga för att
uppmärksamma och/eller öka
medvetensheten om påverkan.
Informationsinsatser ingår inte i
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Åtgärdsprogram 2016-2021.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Grundvattenförekomsten Björke/Hille
I grundvattenförekomsten Björke/Hille finns rester av bekämpningsmedel. Nytt grundvatten
bildas kontinuerligt och viss nedbrytning sker naturligt. För att kunna se trenden och följa
utvecklingen behövs operativ övervakning och uppföljning.
Källfördelningsanalys
För i princip alla ytvatten som har problem med miljögifter behövs en källfördelningsanalys för
att ta reda på vilka källor som bidrar med de ämnen som sänker vattenförekomstens status. En
utredning av vilka förorenade områden (EBH-objekt) inom tillrinningsområdet som har
betydande påverkan utgör ett av underlagen i källfördelningsanalysen.
Muddringar i Yttre och Inre Fjärden
Efter provtagningarna som ligger till grund för klassningarna har omfattande muddringar
genomförts i farleden till Gävle hamn. Det innebär att miljötillståndet har förändrats kraftigt i
fjärdarna. Det är därför viktigt att åter undersöka statusen och åtgärdsbehovet innan åtgärder
genomförs.
Information till skogsbruket
Åtgärden föreslås för hela åtgärdsområdet med syfte att informera om hänsyn i skogsbruket för
att minska läckaget av metylkvicksilver. Kvicksilver som når marken genom atmosfärisk
deposition lagras där, men lakas ur marken vid exempelvis körskador.
Information till småbåtshamnar
Ämnet tributyltenn (TBT) överskrids i såväl inlandsvatten som kustvatten. Ämnet har historisk
främst förekommit i båtbottenfärger. Undersökningar visar att ämnet fortfarande förekommer i
höga halter i vatten och mark i och omkring småbåtshamnar.

Otillräckligt dricksvattenskydd
Av de allmänna vattentäkterna i avgränsade vattenförekomster saknar en ett fastställt
vattenskyddsområde med föreskrifter. Tre allmänna och en större enskild täkt har ett föråldrat
skydd och har behov av nya eller uppdaterade vattenskyddsområden med föreskrifter. Ett
föråldrat skydd innebär att vattenskyddsområdet är utformat i enlighet med Vattenlagen
(1983:291) eller Vattenlag (1918:523). I dessa fall behöver skyddet ofta uppdateras i enlighet med
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nuvarande lagstiftning, Miljöbalken (1998:808). Tillsyn av vattenskyddsområde ligger också med
som en åtgärd på alla fastställda vattenskyddsområden.
Den totala kostnaden för dessa åtgärder beräknas till totalt till ca 2,8 miljoner kronor.
Beskrivna åtgärdsbehov omfattar de kommunal allmänna vattentäkterna och delvis de större
enskilda vattentäkterna. För de större enskilda vattentäkter som ger mer än 10 m3 per dag eller
betjänar mer än 50 personer gäller samma kvalitetskrav på dricksvatten som för de kommunala
vattentäkterna. Det finns inget krav på skyddsområde och föreskrifter för dessa, utan det bygger
på vattentäktsägarens ansvar. Det är viktigt att skydda de större enskilda vattentäkterna för att
även dessa ska ha ett långsiktigt skydd för vattenförsörjningen. Kunskap om var de större
enskilda vattentäkterna finns är bristfällig och kan vara bristfällig i sammanställningen. Det kan
vara så att övriga vattentäkter också har ett stort skyddsbehov. Det finns även ett skyddsbehov
för de vattenförekomster som inte har dricksvattentäkter idag men som är viktiga för framtida
dricksvattenförsörjning. Dessa tas inte med här på grund av bristfällig kunskap.
Inom ramen för åtgärdsprogrammet ingår endast de vattentäkter som har vattenförekomst-ID (se
tabell 3). Omfattningen och kostnaden för åtgärdsbehovet är därför underskattad. Det pågår ett
kontinuerligt arbete för att alla vattentäkter ska kopplas till ett vattenförekomst-ID och därmed
ingå i vattenförvaltningsarbetet.
Tabell 3: Sammanställning av vattentäkter och vattenskyddsområde inom
åtgärdsområdet.
DricksvattenVSO beslut
Kommun
Vattenverk
Anläggning
skydd
(år)
Gävle

Totra

Gävle

Hillevik 1:9

Gävle

Hamrånge/
Lössnaren

Gävle
Ockelbo

Trödje
Lingbo

Söderhamn Holmsveden
Gävle
Axmarby
SäljemarSmåmuren
(större
Gävle
enskild)

Allmän
Större enskild, >
10 m3/dygn eller
> 50 personer
Allmän
Större enskild, >
10 m3/dygn eller
> 50 personer
Allmän
Allmän
Allmän

Vattenskyddsområde
Vattenskyddsområde

Vattenförekomst ID

SE675659-156838
2006-05-12 (SE675996-156689)
1991-02-05

Vattenskyddsområde

1976-03-29 SE675996-156689

Vattenskyddsområde
1975-10-27 SE674521-157689
Vattenskyddsområde

1968-11-29 SE677162-154821

Vattenskyddsområde

1984-04-17
SE676593-156972

Större enskild, >
10 m3/dygn eller
> 50 personer

Åtgärdsförslag och kostnader
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
12

miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Försurning
Inom åtgärdsområdet finns i dagsläget 30 vattenförekomster som har problem med försurning. De
påverkanskällor som har bedömts ha betydande påverkan är skogsbruk och atmosfärisk
deposition. De åtgärder som föreslås är kalkning och information om skogsbrukets försurande
effekter. För att hålla pH på acceptabla nivåer i elva vattenförekomster behöver 225 ton kalk
tillföras varje år till en kostnad av 253 000 kronor per år.

Åtgärdsförslag
Tabell 4: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS i oktober
2015 samt beräkningar utifrån uppgifter i kalkdatabasen 2014.
Påverkan

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 2016-2021

2.6.3
Atmosfärisk
deposition och
2.6.1 Diffusa
källor –
skogsbruk

Kalkning, enligt
kalkningsplan

225 ton per år,
vilket påverkar
11 vattenförekomster

Naturvårdsverket åtgärd 4 och åtgärd 5.
Skogsstyrelsen åtgärd 2 och 4.
Länsstyrelsen åtgärd 1 och åtgärd 11 (i
detta fall Länsstyrelsen)
Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 3.

2.6.1 Diffusa
källor –
skogsbruk

Information om
skogsbrukets
försurande effekter

30 vattenförekomster

Skogsstyrelsen åtgärd 2 och 4.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.
Kalkning
Kalkningsplanen sträcker sig mellan år 2014 och 2017. Kalkning är en uppehållande åtgärd som
syftar till att hålla pH-värdet på en acceptabel nivå så att arter i dessa ekosystem ska överleva.
För att komma till rätta med själva försurningsproblemet krävs andra åtgärder.
Informationsspridning om skogsbrukets försurande effekter
Åtgärden föreslås för alla försurade vattenförekomster i åtgärdsområdet. Åtgärden ska öka
medvetenhet om skogsbrukets försurande effekter och hur skogen kan brukas med minskad
försurningspåverkan.
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Övergödning och syrefattiga förhållanden
Inom åtgärdsområdet finns i dagsläget 14 ytvattenförekomster (tre vattendrag, två sjöar och nio
kustvatten) som är påverkade av övergödning. De påverkanskällor som har bedömts ha
betydande påverkan är avloppsreningsverk, industrier, urban markanvändning, jordbruk,
enskilda avlopp och skogsbruk.
För att följa miljökvalitetsnormerna i åtgärdsområdet behöver övergödningen minska i följande
vattenförekomster:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Björkeån (SE674030-157608)
Slåttmur kanal (SE676386-156959)
SE672745-157418 (SE672745-157418)
Rudsjön (SE673011-157846)
Lössnaren (SE675975-156698)
Avan (SE604116-171037)
Skutskärsfjärden sek namn (SE604250-173000)
Harkskärsfjärden (SE604675-172125)
Hilleviksfjärden (SE604900-171700)
Iggösundet (SE605140-171674)
Norrsundet (SE605760-171000)
Axmarfjärden (SE610100-171245)
Yttre Fjärden (SE604200-171765)
Inre Fjärden (SE604055-171248)

Åtgärdsförslag
Tabell 5: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Förvaltningsplan 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS december
2016.
Påverkan
1.1.1
Punktkällor,
reningsverk <
2000 pe
1.1.3
Punktkällor,
reningsverk <
15000 pe
1.1.4
Punktkällor,
reningsverk <
150000 pe
2.2 Diffusa
källor Jordbruk

Föreslagen fysisk
åtgärd
Öka P-rening i
avloppsreningsverk
(ospecificerat)
Ökad P- och N-rening
massaindustri
(ospecificerad)

Åtgärdens omfattning
1 st med effekt i 1
vattenförekomst
(Hilleviksfjärden)

Åtgärd enligt Förvaltningsplan
2016-2021
Länsstyrelsen 1 (i detta fall
länsstyrelsen i Gävleborg)

1 st med effekt i 1
vattenförekomst
(Skutskärsfjärden)

Öka N-rening i
avloppsreningsverk
(ospecificerat)

1 st med effekt i 1
vattenförekomst (Inre
Fjärden)

Strukturkalkning

33 ha med effekt i 1
vattenförekomst
(Mårdängsjön )

Jordbruksverket åtgärd 1,
åtgärd 4a-g. och åtgärd 5c.
Länsstyrelsen åtgärd 6-7 ( i
detta fall Länsstyrelsen i
Gävleborg)
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Kommunerna åtgärd 2

2.5 Diffusa
källor Enskilda
avlopp

Åtgärdande av EA till
normal skyddsnivå

1017 st med effekt i 27
vattenförekomster

2.1 Diffusa
källor – Urban
markanvändning,
2.2 Diffusa
källor –
Jordbruk,
2.5 Diffusa
källor –
Enskilda
avlopp
2.6 Diffusa
källor –
Skogbruk

Kunskaps-spridande
åtgärder: Information,
rådgivning och
utbildning

1 st med effekt i 14
vattenförekomster

Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 1a och 1b.
Länsstyrelsen åtgärd 8 (i detta
fall Länsstyrelsen i Gävleborg)
Kommunerna åtgärd 4a och 4b.
Generalläkaren åtgärd 4a.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.
Undersökande övervakning av Lössnaren
Det finns mätvärden som tyder på att Lössnaren är övergödd men enligt modellering finns inga
betydande påverkanskällor för sjön. De data som tyder på att vattenförekomsten är övergödd är
dock bristfällig och för att klargöra statusen i vattenförekomsten samt att ta reda på vilka källor
som påverkar vattenförekomsten bör undersökande övervakning genomföras. Först därefter kan
eventuella fysiska åtgärder föreslås.
Kunskapsspridande åtgärder
Åtgärden innebär olika typer av utbildnings-, rådgivnings- och informationsinsatser kring t ex
enskilda avlopp, jordbruk, skogsbruk och dagvatten. Syftet är att öka medvetenhet om vad som
orsakar övergödning och hur man kan agera annorlunda för att minska övergödningen.

Förändrade grundvattennivåer
Inga grundvattenförekomster i området har otillfredsställande kvantitativ status på grund av
grundvattennivåer eller vattenuttag. Sand- och grusförekomst Axmar bedöms dock vara i risk att
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inte uppnå god kvantitativ status till år 2021. Samma sak gäller Valboåsen, som hanteras i
sammanställningen för Gavleåns åtgärdsområde (bilaga 5:36).

Åtgärdsförslag
Tabell 6: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS 27 oktober
2015
Påverkan
3.2
Vattenuttag –
Kommunal
eller allmän
vattentäkt

Föreslagen fysisk
åtgärd
Tillstånd för
vattenuttag –
Vattendom
Vattenuttags-åtgärder
–
Minska uttaget vid
vattenbrist

Åtgärdens
omfattning
1 grundvattenförekomst
(Sand- och
grusförekomst
Axmar, Gävle
kommun)

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 2016-2021
Länsstyrelsen åtgärd 4b, 4c och 4e (i
detta fall Länsstyrelsen i Gävleborg).
Kommunerna åtgärd 5e. (i detta fall
Gävle kommun).

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Klorid i grundvatten
Inom åtgärdsområdet finns i dagsläget två grundvattenförekomster som har problem med klorid,
Stråtjära/Häckelsäng och Bergby. Valboåsen riskerar att inte uppnå god kemisk status till år
2021, bland annat på grund av förhöjda kloridhalter. Valboåsen hanteras i bilaga 5:36 (Gavleåns
ÅO). Den påverkanskälla som har bedömts som betydande för problemen med klorid i
grundvatten i åtgärdsområdet är transport och infrastruktur.
För att följa miljökvalitetsnormerna i åtgärdsområdets vattenförekomster behöver:
•
•

Halten av klorid minska med 20 mg/l i grundvattenförekomsten Stråtjära/Häckselsäng.
Halten av klorid minska med 50 mg/l i grundvattenförekomsten Bergby.

Åtgärdsförslag
Tabell 7: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS 4 oktober
2015
Påverkan

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens omfattning

Åtgärd enligt
Åtgärdsprogram 2016-2021
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2.4.1 Diffusa
källor –
Transport
och
infrastruktur

Förebyggande av
vägsaltpåverkan

2 grundvattenförekomster
(Bergby och StråtjäraHäckelsäng i Gävle,
Söderhamns och Ockelbo
kommuner)

Barriärer och sponter
– översyn
dagvattenhantering

1 grundvattenförekomst
(Stråtjära-Häckelsäng)

Trafikverket, åtgärd 1c.
Länsstyrelsen åtgärd 12.
Naturvårdsverket åtgärd 7.
Kommunerna åtgärd 8.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Hela åtgärdsområdet skyddas enligt avloppsvattendirektivet (direktiv 91/271/EEG).
Skydd av dricksvatten enligt vattendirektivet (artikel 7 2000/60/EG och 98/83/EG) omfattar alla
dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller tillhandahåller mer än 10 m3/dygn eller
används i kommersiell eller offentlig verksamhet. Ytvattenförekomster som omfattas är
Hamrångefjärden och grundvattenförekomster är Bergby, Valboåsen, Trödje, Ockelbo, Totra,
Sand- och grusförekomst Axmar, Lingbo samt Stråtjära isälvsavlagring.
Åtgärdsområdet berörs av 12 områden som skyddas som Natura 2000-områden enligt art- och
habitatdirektivet (direktiv 92/43/EEG). Ytterligare nio områden skyddas av både art- och
habitatdirektivet (direktiv 92/43/EEG) och fågeldirektivet (direktiv 79/409/EEG).
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Bilaga 5:35 Fö rvaltningsplan fö r
Bottenhavets vattendistrikt 2016-2021
Inledning

I Bottenhavets vattendistrikt finns 49 stycken åtgärdsområden som indelats efter vattnets väg i
landskapet. Åtgärdsområdena kan därför innefatta flera kommuner och flera län. Eftersom
Bottenhavets vattendistrikt också har vatten som rinner till och från Norge beskrivs dessa i en
särskild sammanställning, nummer 50. Mer om gränsvatten finns också i Vapstaälven (nummer
1). Åtgärdsområdessammanställningar kan läsas både var för sig (enskilda pdf) eller tillsammans
(samtliga områden i en pdf).
Sammanställningarna innehåller beskrivningar över betydande påverkan och förslag på åtgärder
vilka kan vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska följas i ett åtgärdsområde.
Sammanställningarna ska betecknas som underlag till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets
vattendistrikt och kan med fördel användas som underlag i diskussioner om lokalt åtgärdsarbete.
Sammanställningarna har ungefär samma struktur men innehållet varierar beroende på
problemställningar i varje område. Vidare uppdateras åtgärdsområdessammanställningarna
årligen om ny data eller ny kunskap påverkar innehållet. Sådan versionshantering framgår i
inledningen till varje dokument.
I varje åtgärdsområdessammanställning finns olika beskrivningar om aktuella miljöproblem med
tillhörande tabeller som kopplar ihop miljösituationen i ett åtgärdsområde med åtgärdsbehovet. I
tabellerna med åtgärdsförslag finns kopplingar mellan påverkan och fysisk åtgärd till de åtgärder
som riktar sig till myndigheter och kommuner i Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets
vattendistrikt. Tanken med tabellerna är att visa vilka faktiska fysiska åtgärder i naturmiljön som
hör ihop med åtgärder enligt åtgärdsprogrammet. Som redovisat i tabellerna är ofta flera aktörer
involverade i genomförande av en åtgärd vilket kräver samverkan och samarbete över
administrativa och/eller juridiska gränser. Åtgärdernas genomförande följs upp genom en årlig
återrapportering som adresserar kommuner och de myndigheterna med utpekat åtgärdsansvar
enligt Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavet.
Urvalet av de fysiska åtgärderna har i huvudsak skett utifrån kostnadseffektivitet och utifrån
åtgärdsförslagen i VISS där information om Sveriges vatten finns. Åtgärdernas effekter och
kostnader kan avvika lokalt och det kan också finnas andra åtgärder som är mer kostnadseffektiva
eller mer lämpliga för vissa vattenförekomster. I flera fall anges därför vidare åtgärdsutredning
som lämplig första åtgärd innan fysiska åtgärder vidtas. De fysiska åtgärderna är inte bindande
för myndigheter och kommuner men de ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs och ska inom
sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs. Ansvariga åtgärdsmyndigheter kan således
ersätta de föreslagna fysiska åtgärderna med andra åtgärder om de finner dessa mer lämpliga. De
åtgärdskostnader som visas i tabellerna är totalkostnader. Total åtgärdskostnad är en summering
av alla kostnader, både investeringskostnad, utredningskostnad och löpande kostnader/intäkter.
Kostnaderna är summerade för hela den angivna livslängden och storleken på åtgärden och de är
generellt genomsnittliga kostnader för en typ av åtgärd. Kostnaderna för den faktiska åtgärden
kan således både vara högre eller lägre än schablonvärdet i det enskilda fallet.
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Mer information
Varje åtgärdsområdessammanställning innehåller en karta där områdets geografiska placering
pekas ut. För en övergripande kartbild över samtliga åtgärdsområden samt tabeller som visar
vilka kommuner som omfattas av vilka åtgärdsområden, besök vår webbsida
www.vattenmyndigheterna.se. Under publikationer finns alla beslutsdokument inklusive bilagor.
Eftersom åtgärdsområdessammanställningarna är en kort beskrivning av områdets miljöproblem
vid skrivande stund, vill vi hänvisa till VISS, www.viss.lansstyrelsen.se, för detaljerad och senaste
information om enskilda bedömningar. I VISS finns också tillförlitlighetsklassning och
motiveringstexter till de olika bedömningarna samt senaste information om till exempel
genomförda eller planerade åtgärder. Om en föreslagen åtgärd exempelvis redan är genomförd,
eller av annan anledning olämplig, så finns det också möjlighet att meddela länsstyrelsen detta via
VISS. I VISS finns också flera instruerande manualer som ska hjälpa dig att hitta ditt vatten, eller
ditt åtgärdsområde.
Direktlänk till vägledningarna: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/lar-dig-anvandaviss/information%20och%20manualer/Pages/default.aspx
Versionshantering
Bilaga 5:35 till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets vattendistrikt, version 1. Aktuell
version daterad den 22 mars 2017.

Sammanställning av förslag till åtgärder för Testeboåns
åtgärdsområde
Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för Testeboåns åtgärdsområde vilket
utgörs av Testeboåns avrinningsområde. Åtgärdsområdet berör Ockelbo, Bollnäs, Gävle,
Ovanåkers och Falu kommun samt Gävleborgs och Dalarnas län.
I åtgärdsområdet finns 112 ytvattenvattenförekomster som inte uppnår god ekologisk status. På
grund av långvarigt internationellt luftnedfall av kvicksilver och PBDE finns inget ytvatten som
uppnår god kemisk status. En ytvattenförekomst har även andra problem med miljögifter. I
åtgärdsområdet finns fyra grundvattenförekomster som inte uppnår god kemisk status eller
riskerar att inte uppnå god kemisk eller kvantitativ status år 2021. Några av
grundvattenförekomsterna ligger i flera åtgärdsområden. Två av dem (Ockelbo och
Åmot/Svartadal) ligger huvudsakligen inom åtgärdsområdet och hanteras huvudsakligen i denna
bilaga. Valboåsen hanteras huvudsakligen i bilaga 5:36 (Gavleåns åtgärdsområde) och
Björke/Hille hanteras huvudsakligen i bilaga 5:34 (åtgärdsområdet Gästriklands kustvatten).
Vissa åtgärder för Valboåsen och Björke/Hille finns dock med i denna bilaga då de behöver
genomföras inom Testeboåns åtgärdsområde. Inga kustvattenförekomster ingår i åtgärdsområdet,
men denna bilaga innehåller åtgärder som behövs för att kustvattenförekomsterna Avan, Inre
Fjärden, Yttre Fjärden och Skutskärsfjärden ska uppnå god status. Dessa hanteras huvudsakligen
i bilaga 5:34 (åtgärdsområdet Gästriklands kustvatten).
De vanligaste miljöproblemen i åtgärdsområdet, bortsett från kvicksilver och PBDE, är problem
med konnektivitet (vandringshinder) och morfologiska förändringar. De främsta
påverkanskällorna för dessa problem är dammar och andra vandringshinder, samt aktivt brukad
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mark och/eller anlagda ytor i vattenförekomsters närområde eller svämplan. De viktigaste
åtgärderna är därför fiskväg/utrivning av vandringshinder och ekologiskt funktionella kantzoner.
Utifrån tillgängliga dataunderlag beskrivs aktuella miljöproblem med betydande påverkan och
med åtgärdsförslag. Om miljösituationen ändras eller om kompletterande undersökningar
genomförs och ny data blir tillgänglig, kan miljöbedömningen ändras. De åtgärder som föreslås för
aktuella miljöproblem, bedöms vara nödvändiga att genomföra för att miljökvalitetsnormerna
skall kunna följas, eller så bedöms de bidra till att åtgärdsområdets miljökvalitetsnormer uppfylls.
I de flesta fall behöver en fördjupad åtgärdsutredning genomföras innan åtgärderna vidtas.
De åtgärdskostnader som redovisas per åtgärdförslag bör ställas i relation till vilka ekologiska
vinster (t.ex. värdet av förbättring eller återskapande av ekosystemtjänster) som åtgärderna kan
ge. Sådana beräkningsmetoder saknas på objektsnivå och för att ändå uppskatta det totala
värdet av ekossystemtjänster i åtgärdsområdet, presenteras beräkningar enligt schabloner från
TEEB. TEEB är en förkortning av The Economics of Ecosystems and Biodiversity som är ett globalt
initiativ som syftar till att öka kunskapen om naturens värde. Läs mer om TEEB här:
(http://www.teebweb.org/) och rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)
for Water and Wetlands (februari 2013). Observera att beräkningarna avser ytvatten och att
grundvatten är exkluderat samt att beräkningen avser hela åtgärdsomårdet. I TEEBs studier
anges värdet för ekosystemsfunktionerna i sjöar och vattendrag ligga på cirka 1800–13500 dollar
per hektar och år. Översatt till Testeboåns åtgärdsområde med en sammanlagd
vattenförekomstyta på cirka 4 715 hektar och ett lågt antaget värde på 10 000 kr per år och
hektar blir ekosystemvärdet av ytvattnet inom åtgärdsområdet ca 47 miljoner kronor per år. För
övrig information per vattenförekomst i åtgärdsområdet hänvisas till VISS,
www.viss.lansstyrelsen.se (Testeboån).
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Bild 1: Kartan visar Testeboåns markanvändning samt geografisk placering i Bottenhavets vattendistrikt.
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Förändrade habitat genom fysiska förändringar
Inom åtgärdsområdet finns problem med förändrade habitat genom fysiska förändringar i 104
vattenförekomster. De betydande påverkanskällorna är vandringshinder, markanvändning i
närområdet eller svämplanet samt rensning av vattendrag. För att nå miljökvalitetsnormerna i
åtgärdsområdets vattenförekomster behöver 25 stycken vägtrummor, 35 stycken dammar och 7
andra vandringshinder göras passerbara, ekologiskt funktionella kantzoner behöver anläggas vid
32 vattenförekomster och 38 rensade vattendrag behöver återställas. Nedanstående åtgärdsförslag
behöver föregås av en åtgärdsutredning.

Åtgärdsförslag
Tabell 1: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS 14 oktober
2015.
Påverkan
4. Flödesreglering och
morfologiska
förändringar

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Fiskväg/utrivning av
vandringshinder

35 st. dammar

Teknisk fiskväg för
nedströmspassage

5 st. kraftverksdammar

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021
Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 4.
Länsstyrelsen åtgärd 1, åtgärd 2
och åtgärd 5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1.

Minimitappning/vatten 5 st. kraftverksi fiskväg vid
dammar
vattenkraftverk
5. Fysiska
förändringar av
sjöar och
vattendrag

Restaurering
kantzoner - Ekologiskt
funktionella kantzoner

32 vattenförekomster

5.1 Fysiska
Restaurering av
förändringar av
rensade eller rätade
sjöar och
vattendrag
vattendrag –
Fysiska
förändringar av
vattendragsfåran

22 vattenförekomster

5.1.1 Fysiska
förändringar av
sjöar och
vattendrag –
Rensning av
vattendrag för
flottning

Restaurering av
rensade eller rätade
vattendrag –
Flottledsåterställning

16 vattenförekomster

7.1.1 Andra
morfologiska
förändringar –
Vägtrummor

Omläggning/byte av
vägtrumma

25 st. vägtrummor

Skogsstyrelsen åtgärd 4.

Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 5.

Länsstyrelsen åtgärd 3, åtgärd 5b
och 12.
Trafikverket åtgärd 1a.
Generalläkaren åtgärd 3.
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7.1.2 Andra
morfologiska
förändringar –
Andra barriärer

Fiskväg/utrivning av
vandringshinder

7 st. andra
vandringshinder
(ej dammar eller
vägtrummor)

Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 4.
Länsstyrelsen åtgärd 1, åtgärd 2
och åtgärd 5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet

Miljögifter i yt- och grundvatten
Alla ytvattenförekomster i åtgärdsområdet bedöms ha problem med kvicksilver och PBDE (se
nedan) vilket gör att de inte uppnår god kemisk status. En sjö (Ycklaren) bedöms även ha andra
problem med miljögifter. En grundvattenförekomst (Ockelbo) uppnår inte miljökvalitetsnormen
på grund av miljögifter. Grundvattenförekomsten Åmot/Svartandal ligger i risk att inte uppnå
god kemisk status år 2021, bland annat på grund av miljögifter. I åtgärdsområdet behöver även
åtgärder genomföras som har effekt på grundvattenförekomsterna Valboåsen och Björke/Hille,
samt kustvattenförekomsten Avan. Valboåsen behandlas annars huvudsakligen i Gavleåns
åtgärdsområde. Avan och Björke/Hille behandlas huvudsakligen i åtgärdsområdet Gästriklands
kustvatten. De betydande påverkanskällorna är atmosfärisk deposition, avloppsreningsverk,
industrier, urban markanvändning, förorenad mark, transport och infrastruktur samt andra
diffusa källor.
För att uppnå miljökvalitetsnormerna behöver följande uppnås:
•
•
•

I alla ytvattenförekomster i åtgärdsområdet behöver halten av kvicksilver och PBDE
sänkas.
I sjön Ycklaren behöver halterna i sediment minska för antracen, samt för fyra
polyaromatiska kolväten (PAH), nämligen Benso(b)fluoranten, Benso(k)fluoranten,
Benso(g,h,i)perylen och Indeno(1,2,3-cd)pyren.
I grundvattenförekomsten Ockelbo behöver halten av bekämpningsmedelsresten BAM
sänkas.

Förbättringsbehovet för grundvattenförekomsten Björke/Hille och kustvattenförekomsten Avan
anges i Bilaga 1:34 (Åtgärdsområdet Gästriklands kustvatten). Förbättringsbehov för
grundvattenförekomsten Valboåsen anges i Bilaga 1:36 (Gavleåns åtgärdsområde).
I Sverige överstiger kvicksilver och PBDE gränsvärdet i praktiskt taget alla ytvattenförekomster;
sjöar, vattendrag och kustvatten. Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna är för höga
i vatten är långvarigt internationella luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att minska utsläppen
av kvicksilver förväntas inga förändringar i nivåer inom en snar framtid. Det beror på att
kvicksilvret lagrats i mark och läcker kontinuerligt till ytvattnet och ackumuleras i fiskar. Vid
markanvändning bör dock åtgärder som hindrar ökat kvicksilverläckage från omgivande mark
vidtas. PBDE är en industrikemikalie som främst används som flamskyddsmedel. Påverkan av
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PBDE kommer i första hand från atmosfäriskt nedfall efter förbränning av varor. Användningen
av PentaBDE och oktaBDE är förbjuden inom EU sedan år 2004 men vissa PBDE-kedjor är
fortfarande tillåtna. Även om halterna minskar generellt är det svårt att veta när god kemisk
status kommer att uppnås.
I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet för kvicksilver, det vill säga den
högsta tillåtna halten kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (µg / kg). För PBDE anges
gränsvärdet i biota till 0,0085 mikrogram per kilogram (µg / kg). Det tillämpas ett generellt
undantag i form av ett sänkt kvalitetskrav för kvicksilver och PBDE.

Åtgärdsförslag
Tabell 2: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS 4
november 2015. (Grundvatten)

Påverkan

Föreslagen fysisk åtgärd

Åtgärdens omfattning

Åtgärd enligt
Åtgärdsprogram
2016-2021
Kemikalieinspektionen
åtgärd 1.
Naturvårdsverket
åtgärd 2.
Länsstyrelsen åtgärd 1.
Kommuner åtgärd 1.
Generalläkaren 1.

1. Punktkällor

Utsläppsreduktion
miljögifter, Ockelbo
plastindustri AB

1 ytvattenförekomst (Ycklaren)

1.1.3 Punktkällor,
reningsverk >
15000 pe

Utsläppsreduktion
miljögifter, Ockelbo ARV

1 ytvattenförekomst (Ycklaren)

2. Diffusa källor

Översyn av
dagvattenhantering

1 ytvattenförekomst (Ycklaren)

2.4 Diffusa –
Förorenad
mark/gammal
industrimark
(ytvatten) och
1.1 Punktkällor –
Förorenade
områden
(grundvatten)

Efterbehandling av
2 ytvattenförekomster (Ycklaren
miljögifter, Gefle
och Avan) och 1
Manufaktur och
grundvattenförekomst (Ockelbo)
Frankssons såg (riskklass 1)

Havs- och
vattenmyndigheten
åtgärd 2.
Naturvårdsverket
åtgärd 3.
Länsstyrelsen åtgärd 10.
Kommuner åtgärd 1.
Generalläkaren 1b.

2.3 Diffusa
källor – Urban
markanvändning

Fördjupad kartläggning Efterbehandling av
miljögifter, inhämta
kunskap om ev. förorenade
områden (ej riskklass 1)

Vidare utredning är
nödvändig för att
identifiera påverkan och
åtgärdsbehov för de
utpekade
vattenförekomster. I ett
senare skede kan

2 grundvatten-förekomster
(Åmot/Svartandal och Ockelbo)

Naturvårdsverket
åtgärd 7.
Kommunerna åtgärd 8.
Trafikverket åtgärd 1c.
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koppling till åtgärder
enligt Åtgärdsprogram
2016-2021 göras.
Utredning av betydande
EBH-objekt inom
tillrinningsområde

2 ytvattenförekomster (Ycklaren
och Avan)

Vidare utredning är
nödvändig för att
identifiera påverkan och
åtgärdsbehov för de
utpekade
vattenförekomster. I ett
senare skede kan
koppling till åtgärder
enligt Åtgärdsprogram
2016-2021 göras.

Efterbehandling av
miljögifter, andra
betydande EBH-objekt
inom tillrinningsområdet
(ej riskklass 1)

2 ytvattenförekomster (Ycklaren
och Avan)

Havs- och
vattenmyndigheten
åtgärd 2.
Naturvårdsverket
åtgärd 3.
Länsstyrelsen åtgärd 10.
Kommuner åtgärd 1.
Generalläkaren 1b.

2.6.3
Atmosfärisk
deposition

Information - skogsbruk

Alla ytvatten-förekomster i
åtgärdsområdet

Informationsinsatser är
nödvändiga för att
uppmärksamma
och/eller öka
medvetenheten om
påverkan.
Informationsinsatser
ingår inte i
Åtgärdsprogram 20162021.

2.4 Diffusa
källor – Andra
signifikanta
diffusa källor

Grundvattenrening – InSitu-Behandling, t ex
Pump and treat

1 grundvatten-förekomst
(Ockelbo)

Naturvårdsverket
åtgärd 2 och åtgärd 3.
Länsstyrelsen åtgärd 1
och åtgärd 10.
Kommuner åtgärd 1.
Generalläkaren 1a.

Fördjupad kartläggning –
1 grundvatten-förekomst
operativ övervakning
(Ockelbo)
(Bekämpningsmedelsrester)

Vidare utredning är
nödvändig för att
identifiera påverkan och
åtgärdsbehov för de
utpekade
vattenförekomster. I ett
senare skede kan
koppling till åtgärder
enligt Åtgärdsprogram
2016-2021 göras.
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2.4.1 Diffusa
källor –
Transport och
infrastruktur

Barriärer och sponter Översyn av
dagvattenhantering och
grundvattenskydd

2 grundvatten-förekomster
(Åmot/Svartandal och Ockelbo)

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.
Grundvattenförekomsten Ockelbo
I grundvattenförekomsten Ockelbo finns rester av bekämpningsmedel. Eftersom vatten
kontinuerligt tas ut för dricksvattenbruk och nytt grundvatten bildas så kommer halterna
rimligtvis att minska med tiden, oavsett om ytterligare åtgärder sätts in eller ej. För att kunna se
trenden och följa utvecklingen behövs operativ övervakning och uppföljning.
Källfördelningsanalys
I de ytvatten som har med miljögifter behövs en källfördelningsanalys för att ta reda på vilka
ämnen som släpps ut från vilka källor och därmed sänker vattenförekomstens status. En
utredning av vilka förorenade områden (EBH-objekt) inom tillrinningsområdet som har
betydande påverkan utgör ett av underlagen i källfördelningsanalysen.
Information till skogsbruket
Åtgärden föreslås för hela åtgärdsområdet med syfte att informera om hänsyn i skogsbruket för
att minska läckaget av metylkvicksilver. Kvicksilver som når marken genom atmosfärisk
deposition lagras där, men lakas ur marken vid exempelvis körskador.

Otillräckligt dricksvattenskydd
Av de allmänna vattentäkterna i avgränsade vattenförekomster saknar två ett fastställt
vattenskyddsområde med föreskrifter. En täkt har ett föråldrat skydd och har behov av att
uppdatera vattenskyddsområdet med föreskrifter. Ett föråldrat skydd innebär att
vattenskyddsområdet är utformat i enlighet med Vattenlagen (1983:291) eller Vattenlag
(1918:523). I dessa fall behöver skyddet ofta uppdateras i enlighet med nuvarande lagstiftning,
Miljöbalken (1998:808). Tillsyn av vattenskyddsområde ligger också med som en åtgärd på alla
fastställda vattenskyddsområden.
Den totala kostnaden för dessa åtgärder beräknas till totalt till ca 2,1 miljoner kronor.
Beskrivna åtgärdsbehov omfattar de kommunal allmänna vattentäkterna. För de enskilda
vattentäkter som ger mer än 10 m3 per dag eller betjänar mer än 50 personer gäller samma
kvalitetskrav på dricksvatten som för de kommunala vattentäkterna. Det finns inget krav på
skyddsområde och föreskrifter för dessa, utan det bygger på vattentäktsägarens ansvar. Det är
viktigt att skydda de större enskilda vattentäkterna för att även dessa ska ha ett långsiktigt skydd
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för vattenförsörjningen. Kunskap om var de större enskilda vattentäkterna finns är bristfällig och
har därför exkluderats från sammanställningen. Det kan vara så att övriga vattentäkter också har
ett stort skyddsbehov. Det finns även ett skyddsbehov för de vattenförekomster som inte har
dricksvattentäkter idag men som är viktiga för framtida dricksvattenförsörjning. Dessa tas inte
med här på grund av bristfällig kunskap.
Inom ramen för åtgärdsprogrammet ingår endast de vattentäkter som har vattenförekomst-ID (se
tabell 3). Omfattningen och kostnaden för åtgärdsbehovet är därför underskattad. Det pågår ett
kontinuerligt arbete för att alla vattentäkter ska kopplas till ett vattenförekomst-ID och därmed
ingå i vattenförvaltningsarbetet.
Tabell 3 : Sammanställning av vattentäkter och vattenskyddsområde inom åtgärdsområdet.
Kommun Vattenverk

Anläggning

Dricksvattenskydd
Vattenskyddsområde

VSO
beslut
(år)

Vattenförekomst
ID

1985-0207
SE675621-154987

Ockelbo

Ockelbo

Allmän

Ockelbo

Åmot,
Källänge

Allmän

SE676177-153672

Ockelbo

Åmot,
Svartandal

Allmän

SE675999-153301

Gävle

Oslättsfors

Större enskild, > 10 m3/dygn eller
> 50 personer

Gävle

Norra
Åbyggeby

Större enskild, > 10 m3/dygn eller
> 50 personer

Åtgärdsförs lag och kostnader
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet

Försurning
Inom åtgärdsområdet finns i dagsläget 38 vattenförekomster som har problem med försurning. De
påverkanskällor som har bedömts ha betydande påverkan är skogsbruk och atmosfärisk
deposition. De åtgärder som föreslås är kalkning och information om skogsbrukets försurande
effekter. För att hålla pH på acceptabla nivåer i tre vattenförekomster behöver 417 ton kalk
tillföras varje år till en kostnad av 382 000 kronor per år.

Åtgärdsförslag
Tabell 4: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021.
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Åtgärdens
omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 20162021

2.6.3
Kalkning, enligt
Atmosfärisk kalkningsplan
deposition
och 2.6.1
Diffusa
källor –
skogsbruk

417 ton per år,
vilket påverkar 3
vattenförekomster

Naturvårdsverket åtgärd 4 och åtgärd
5
Skogsstyrelsen åtgärd 2 och 4.
Länsstyrelsen åtgärd 1 och åtgärd 11 (i
detta fall Länsstyrelsen)
Havs- och vattenmyndigheten åtgärd
3.

2.6.1
Diffusa
källor –
skogsbruk

38 vattenförekomster

Skogsstyrelsen åtgärd 2 och 4.

Påverkan

Föreslagen fysisk åtgärd

Information om
skogsbrukets
försurande effekter

Källa: Uttag ur VISS i oktober 2015, samt beräkningar utifrån uppgifter i kalkdatabasen 2014

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet
Kalkning
Kalkningsplanen sträcker sig mellan år 2014 och 2017. Kalkning är en uppehållande åtgärd som
syftar till att hålla pH-värdet på en acceptabel nivå så att arter i dessa ekosystem ska överleva.
För att komma till rätta med själva försurningsproblemet krävs andra åtgärder.
Informationsspridning om skogsbrukets försurande effekter
Åtgärden föreslås för alla försurade vattenförekomster i åtgärdsområdet. Åtgärden ska öka
medvetenhet om skogsbrukets försurande effekter och hur skogen kan brukas med minskad
försurningspåverkan.

Övergödning och syrefattiga förhållanden
Inom åtgärdsområdet finns i dagsläget två ytvattenförekomster som är påverkade av
övergödning. Två grundvattenförekomster, Ockelbo och Åmot, Svartandal, riskerar att inte
uppnå god kemisk status till år 2021 på grund av näringsämnen. Inom området föreslås även
åtgärder för kustvattenförekomsterna Avan, Inre Fjärden, Yttre Fjärden och Skutskärsfjärden
som huvudsakligen hanteras i bilaga 5:34 (åtgärdsområdet Gästriklands kustvatten). De
påverkanskällor som har bedömts ha betydande påverkan är jordbruk, enskilda avlopp och
förorenade områden.
För att följa miljökvalitetsnormerna i åtgärdsområdet behöver övergödningen minska i följande
vattenförekomster:
•

SE675562-155088 (SE675562-155088)
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•

SE675398-155240 (SE675398-155240)

Åtgärdsförslag
Tabell 5: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Förvaltningsplan 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS december
2016.
Påverkan
2.5 Diffusa
källor – Enskilda
avlopp
(ytvatten) och
2.2 Diffusa
källor – Enskilda
avlopp (grundvatten)
2.1 Diffusa
källor –
Jordbruk
(grundvatten),
2.2 Diffusa
källor –
Jordbruk
(ytvatten),
2.5 Diffusa
källor – Enskilda
avlopp
(ytvatten)
2.5 Diffusa
källor – Enskilda
avlopp (grundvatten)
2.6 Diffusa
källor –
Skogsbruk

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdande av EA
till normal
skyddsnivå

Åtgärdens omfattning

Åtgärd enligt Förvaltningsplan
2016-2021

314 st med effekt i 10
vattenförekomster

Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 1a och 1b.
Länsstyrelsen åtgärd 8 (i detta fall
Länsstyrelsen i Gävleborg)
Kommunerna åtgärd 4a och 4b.
Generalläkaren åtgärd 4a.

Kunskapsspridande
åtgärder:
Information,
1 st med effekt i 8
rådgivning och
vattenförekomster
utbildning

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet
Grundvattenförekomsten Åmot, Svartandal

12

För grundvattenförekomsten Åmot, Svartandal bedöms även jordbruket ha en betydande
påverkan. Det behövs dock mer kunskap om källorna till de förhöjda nitrat- och
ammoniumhalterna innan ytterligare fysiska åtgärder kan föreslås.
Kunskapsspridande åtgärder
Åtgärden innebär olika typer av utbildnings-, rådgivnings- och informationsinsatser kring t ex
enskilda avlopp, jordbruk, skogsbruk och dagvatten. Syftet är att öka medvetenhet om vad

Förändrade grundvattennivåer
Inga vattenförekomster i området bedöms ha problem med grundvattennivåer. Valboåsen bedöms
dock vara i risk att inte uppnå god kvantitativ status till år 2021. Valboåsen hanteras i bilaga 5:36
om Gavleåns åtgärdsområde.

Klorid i grundvatten
Inga grundvattenförekomster i åtgärdsområdet har otillfredsställande kemisk status på grund av
klorid men däremot bedöms tre grundvattenförekomster vara i risk att inte uppnå god kemisk
status till år 2021 på grund av klorid. Dessa är Åmot/Svartandal, Ockelbo och Valboåsen.
Valboåsen hanteras i bilaga 1:36 (Gavleåns ÅO). Den påverkanskälla som har bedömts som
betydande för problemen med klorid i grundvatten i åtgärdsområdet är transport och
infrastruktur. En minskad användning av vägsalt skulle verka förebyggande för försämrad status
för de två objekten i risk.

Åtgärdsförslag
Tabell 6: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Basereras på uttag ur VISS 27 oktober 2015.
Påverkan
2.4.1 Diffusa
källor –
Transport
och
infrastruktur

Föreslagen fysisk åtgärd
Förebyggande av
vägsaltpåverkan
Barriärer och sponter –
Översyn av
dagvattenhantering

Åtgärdens omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021

2
Trafikverket åtgärd 1c.
grundvattenförekomster Länsstyrelsen åtgärd 12.
(Ockelbo och
Naturvårdsverket åtgärd 7.
Åmot/Svartandal)
Kommunerna åtgärd 8.
Trafikverket åtgärd 1c.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.
13

Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Hela åtgärdsområdet skyddas enligt avloppsvattendirektivet (direktiv 91/271/EEG).
Skydd av dricksvatten enligt vattendirektivet (artikel 7, 2000/60/EG och 98/83/EG) omfattar alla
dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller tillhandahåller mer än 10 m3/dygn eller
används i kommersiell eller offentlig verksamhet. De grundvattenförekomster som omfattas är
Valboåsen, Ockelbo, Åmot/Svartandal och Åmot/Källänge.
Åtgärdsområdet berörs av tre områden som skyddas som Natura 2000-områden enligt art- och
habitatdirektivet (direktiv 92/43/EEG) och fågeldirektivet (direktiv 79/409/EEG). Det är
Testeboåns delta, Stormyran-Grannäsen och Myrar öster om Öjaren. Två områden, Testeboån och
Testeboån-nedre, skyddas som Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet (direktiv
92/43/EEG).
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Bilaga 5:36 Fö rvaltningsplan fö r
Bottenhavets vattendistrikt 2016-2021
Inledning

I Bottenhavets vattendistrikt finns 49 stycken åtgärdsområden som indelats efter vattnets väg i
landskapet. Åtgärdsområdena kan därför innefatta flera kommuner och flera län. Eftersom
Bottenhavets vattendistrikt också har vatten som rinner till och från Norge beskrivs dessa i en
särskild sammanställning, nummer 50. Mer om gränsvatten finns också i Vapstälven (nummer 1).
Åtgärdsområdessammanställningar kan läsas både var för sig (enskilda pdf) eller tillsammans
(samtliga områden i en pdf).
Sammanställningarna innehåller beskrivningar över betydande påverkan och förslag på åtgärder
vilka kan vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska följas i ett åtgärdsområde.
Sammanställningarna ska betecknas som underlag till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets
vattendistrikt och kan med fördel användas som underlag i diskussioner om lokalt åtgärdsarbete.
Sammanställningarna har ungefär samma struktur men innehållet varierar beroende på
problemställningar i varje område. Vidare uppdateras åtgärdsområdessammanställningarna
årligen om ny data eller ny kunskap påverkar innehållet. Sådan versionshantering framgår i
inledningen till varje dokument.
I varje åtgärdsområdessammanställning finns olika beskrivningar om aktuella miljöproblem med
tillhörande tabeller som kopplar ihop miljösituationen i ett åtgärdsområde med åtgärdsbehovet. I
tabellerna med åtgärdsförslag finns kopplingar mellan påverkan och fysisk åtgärd till de åtgärder
som riktar sig till myndigheter och kommuner i Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets
vattendistrikt. Tanken med tabellerna är att visa vilka faktiska fysiska åtgärder i naturmiljön som
hör ihop med åtgärder enligt åtgärdsprogrammet. Som redovisat i tabellerna är ofta flera aktörer
involverade i genomförande av en åtgärd vilket kräver samverkan och samarbete över
administrativa och/eller juridiska gränser. Åtgärdernas genomförande följs upp genom en årlig
återrapportering som adresserar kommuner och de myndigheterna med utpekat åtgärdansvar
enligt Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavet.
Urvalet av de fysiska åtgärderna har i huvudsak skett utifrån kostnadseffektivitet och utifrån
åtgärdsförslagen i VISS där information om Sveriges vatten finns. Åtgärdernas effekter och
kostnader kan avvika lokalt och det kan också finnas andra åtgärder som är mer kostnadseffektiva
eller mer lämpliga för vissa vattenförekomster. I flera fall anges därför vidare åtgärdsutredning
som lämplig första åtgärd innan fysiska åtgärder vidtas. De fysiska åtgärderna är inte bindande
för myndigheter och kommuner men de ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs och ska inom
sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs. Ansvariga åtgärdsmyndigheter kan således
ersätta de föreslagna fysiska åtgärderna med andra åtgärder om de finner dessa mer lämpliga.
De åtgärdskostnader som visas i tabellerna är uppskattade totalkostnader baserade på
genomsnittliga schablonkostnader. Total uppskattad åtgärdskostnad är en summering av alla
kostnader, både investeringskostnad, utredningskostnad och löpande kostnader/intäkter per
åtgärd för hela åtgärdsområdet. Kostnaderna är summerade för hela den angivna livslängden och
storlek på åtgärden. Kostnaderna för den faktiska åtgärden kan således vara både högre eller lägre
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än schablonvärdet i det enskilda fallet. I några enstaka fall presenteras en faktisk åtgärdskostnad
som är baserad på kostnader för tidigare genomförda åtgärder.

Mer information
Varje åtgärdsområdessammanställning innehåller en karta där områdets geografiska placering
pekas ut. För en övergripande kartbild över samtliga åtgärdsområden samt tabeller som visar
vilka kommuner som omfattas av vilka åtgärdsområden, besök vår webbsida
www.vattenmyndigheterna.se/. Under publikationer finns beslutsdokument inklusive bilagor.
Eftersom åtgärdsområdessammanställningarna är en kort beskrivning av områdets miljöproblem
vid skrivande stund, vill vi hänvisa till VISS, www.viss.lansstyrelsen.se, för detaljerad och senaste
information om enskilda bedömningar. I VISS finns också tillförlitlighetsklassning och
motiveringstexter till de olika bedömningarna samt senaste information om till exempel
genomförda eller planerade åtgärder. Om en föreslagen åtgärd exempelvis redan är genomförd,
eller av annan anledning olämplig, så finns det också möjlighet att meddela länsstyrelsen detta via
VISS. I VISS finns också flera instruerande manualer som ska hjälpa dig att hitta ditt vatten, eller
ditt åtgärdsområde.
Direktlänk till vägledningarna: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/lar-dig-anvandaviss/information%20och%20manualer/Pages/default.aspx
Versionshantering
Bilaga 5:36 till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets vattendistrikt, version 1. Aktuell
version daterad den 22 mars 2017.

Sammanställning av förslag till åtgärder för Gavleåns
åtgärdsområde
Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för Gavleåns åtgärdsområde som utgörs
av Gavleåns avrinningsområde. Åtgärdsområdet berör Sandvikens, Gävle, Hofors och Falu
kommun samt Dalarna och Gävleborgs län.
I åtgärdsområdet finns 215 ytvattenvattenförekomster som inte följer miljökvalitesnormen god
ekologisk status. På grund av långvarigt internationellt luftnedfall av kvicksilver och PBDE finns
inget ytvatten som följer normen för god kemisk status. Tio ytvattenförekomster har även andra
problem med miljögifter. I åtgärdsområdet finns en grundvattenförekomst som inte följer
miljökvalitetsnormen god kemisk status, och sju som riskerar att inte följa normen god kemisk
status till år 2021. En grundvattenförekomst riskerar att inte följa god kvantitativ status till år
2021. Några av grundvattenförekomsterna ligger i flera åtgärdsområden men samtliga hanteras i
denna bilaga. Inga kustvattenförekomster ingår i åtgärdsområdet, men denna bilaga innehåller
åtgärder som behövs för att kustvattenförekomsterna Inre fjärden, Yttre Fjärden och
Skutskärsfjärden ska följa miljökvalitetsnormen god status. Inre fjärden, Yttre Fjärden och
Skutsjärsfjärden hanteras huvudsakligen i bilaga 5:34 (Åtgärdsområdet Gästriklands kustvatten).
De vanligaste miljöproblemen i åtgärdsområdet, bortsett från kvicksilver och PBDE, är problem
med konnektivitet (vandringshinder) och morfologiska förändringar. De främsta
påverkanskällorna för dessa problem är dammar och andra vandringshinder, samt aktivt brukad
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mark och/eller anlagda ytor i vattenförekomsters närområde eller svämplan. De viktigaste
åtgärderna är därför fiskväg/utrivning av vandringshinder och ekologiskt funktionella kantzoner.
Utifrån tillgängliga dataunderlag beskrivs aktuella miljöproblem med betydande påverkan och
med åtgärdsförslag. Om miljösituationen ändras eller om kompletterande undersökningar
genomförs och ny data blir tillgänglig, kan miljöbedömningen ändras. De åtgärder som föreslås för
aktuella miljöproblem, bedöms vara nödvändiga att genomföra för att miljökvalitetsnormerna
skall kunna följas, eller så bedöms de bidra till att åtgärdsområdets miljökvalitetsnormer uppfylls.
I de flesta fall behöver en fördjupad åtgärdsutredning genomföras innan åtgärderna vidtas.
De åtgärdskostnader som redovisas per åtgärdförslag bör ställas i relation till vilka ekologiska
vinster (t.ex. värdet av förbättring eller återskapande av ekosystemtjänster) som åtgärderna kan
ge. Sådana beräkningsmetoder saknas på objektsnivå och för att ändå uppskatta det totala
värdet av ekossystemtjänster i åtgärdsområdet, presenteras beräkningar enligt schabloner från
TEEB. TEEB är en förkortning av The Economics of Ecosystems and Biodiversity som är ett globalt
initiativ som syftar till att öka kunskapen om naturens värde. Läs mer om TEEB här:
(http://www.teebweb.org/) och rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)
for Water and Wetlands (februari 2013). Observera att beräkningarna avser ytvatten och att
grundvatten är exkluderat samt att beräkningen avser hela åtgärdsomårdet. I TEEBs studier
anges värdet för ekosystemsfunktionerna i sjöar och vattendrag ligga på cirka 1800–13500 dollar
per hektar och år. Översatt till åtgärdsområdet med en sammanlagd vattenförekomstyta på cirka
18 600 hektar varav 431 hektar utgörs av vattendrag och ett antaget värde på 10 000 kr per
hektar och år blir ekosystemvärdet av ytvattnet inom åtgärdsområdet minst 186 miljoner kronor
per år.
För övrig information per vattenförekomst i åtgärdsområdet hänvisas till VISS,
www.viss.lansstyrelsen.se (Länk till information om åtgärdsområdet: Gavleån).
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Bild 1: Kartan visar Gavleåns markanvändning samt geografisk placering i Bottenhavets vattendistrikt.
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Förändrade habitat genom fysiska förändringar
Inom åtgärdsområdet finns problem med förändrade habitat genom fysiska förändringar i 202
vattenförekomster. De betydande påverkanskällorna är vandringshinder, markanvändning i
närområdet eller svämplanet, rensning av vattendrag samt vattenflödesreglering. För att nå
miljökvalitetsnormerna i åtgärdsområdets vattenförekomster behöver 42 stycken vägtrummor och
145 andra vandringshinder göras passerbara, ekologiskt funktionella kantzoner anläggas vid 76
vattenförekomster, 59 rensade vattendrag återställas och vattenregleringen behöver justeras för
att ge ett mer miljöanpassat flöde i 23 vattenförekomster. Nedan åtgärdsförslag behöver föregås
av en åtgärdsutredning.

Åtgärdsförslag
Tabell 1: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Förvaltningsplan 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS 20
oktober 2015.
Påverkan

4. Flödesreglering och
morfologiska
förändringar

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Fiskväg/utrivning av
vandringshinder

132 st. dammar

Teknisk fiskväg för
nedströmspassage

28 st. kraftverksdammar

Minimitappning/
vatten i fiskväg vid
vattenkraftverk

30 st. kraftverksdammar

Åtgärd enligt Förvaltningsplan
2016-2021

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 4.
Länsstyrelsen åtgärd 1, åtgärd 2 och
åtgärd 5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1.

4.5 Flöde och
morfologi –
Miljöanpassat flöde
Vattenflödesreglering

23 vattenförekomster

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 4.
Länsstyrelsen åtgärd 1 och åtgärd 2 och
åtgärd 5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1.

5. Fysiska
förändringar
av sjöar och
vattendrag

Restaurering
kantzoner - Ekologiskt
funktionella kantzoner

74 vattenförekomster

Skogsstyrelsen åtgärd 4.

5.1 Fysiska
förändringar
av sjöar och
vattendrag –
Fysiska
förändringar
av
vattendragsfåran

Restaurering av
rensade eller rätade
vattendrag

53 vattenförekomster

5.1.1 Fysiska
förändringar
av sjöar och
vattendrag –
Rensning av
vattendrag

Restaurering av
rensade eller rätade
vattendrag –
Flottledsåterställning

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 5.

6 vattenförekomster

5

för flottning
7.1.1 Andra
morfologiska
förändringar
–
Vägtrummor
7.1.2 Andra
morfologiska
förändringar
– Andra
barriärer

Omläggning/byte av
vägtrumma

42 st.
vägtrummor

Länsstyrelsen åtgärd 3, åtgärd 5c och
åtgärd 12.
Trafikverket åtgärd 1a.
Generalläkaren åtgärd 3.

Fiskväg/utrivning av
vandringshinder

13 st. andra
vandringshinder
(ej dammar eller
vägtrummor)

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 4.
Länsstyrelsen åtgärd 1, åtgärd 2 och
åtgärd 5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Miljögifter i yt- och grundvatten
Alla ytvattenförekomster i åtgärdsområdet bedöms ha problem med kvicksilver och PBDE (se
nedan) vilket gör att de inte följer miljökvalitetsnormen god kemisk status. Tio
ytvattenförekomster (tre sjöar och sju vattendrag) bedöms även ha andra problem med
miljögifter. En grundvattenförekomst (Järbo/Jäderfors) följer inte miljökvalitetsnormen på grund
av miljögifter. Grundvattenförekomsterna Valboåsen, Robertsholm, Årsunda, Norrbomuren och
Åshammar/Kungsgården ligger i risk att inte följa miljökvalitetsnormen god kemisk status år
2021. I åtgärdsområdet behöver även åtgärder genomföras som har effekt på Inre fjärden. Inre
fjärden behandlas annars huvudsakligen i åtgärdsområdet Gästriklands kustvatten (bilaga 1:34).
De betydande påverkanskällorna är atmosfärisk deposition, reningsverk, industrier och andra
miljöfarliga verksamheter, förorenade områden, urban markanvändning, transport och
infrastruktur, jordbruk och enskilda avlopp.
För att följa miljökvalitetsnormerna behöver följande uppnås:
• I alla ytvattenförekomster i åtgärdsområdet behöver halten av kvicksilver och PBDE
sänkas.
• I Stor-Gösken (SE671091-153297) behöver halterna av arsenik, bly- och blyföreningar,
kadmium och kadmiumföreningar och zink i vattnet sänkas. I sedimenten behöver
halterna av koppar och krom sänkas.
• I Lill-Gösken (SE671235-152899) behöver halterna av bly- och blyföreningar, koppar och
zink i vattnet sänkas. I sedimenten behöver halterna av krom, icke-dioxinlika PCB:er,
antracen, naftalen, kadmium och kadmiumföreningar, nickel och nickelföreningar och
benso(a)pyrene sänkas. Även dl-PCB och dioxiner kan vara problem i området men de
ämnena ingår inte i klassningen 2015.
• I Gavelhytteån (SE671417-152723) behöver halterna av arsenik, bly- och blyföreningar,
koppar, krom och zink sänkas.
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•
•
•
•
•
•
•

I Storsjön (SE672215-156026) behöver halterna av arsenik och zink i vattnet sänkas. I
sedimenten behöver halterna av krom, antracen, naftalen och oktylfenol sänkas.
I Borrsjöån (SE672373-154216) behöver halterna av zink sänkas.
I Gavleån (SE672455-155483) behöver halterna av zink sänkas.
I Gavleån (SE672928-157021) behöver halterna av zink, arsenik och Di(2-ethylhexyl)ftalat
(DEHP) i vattnet sänkas. I sedimenten behöver halterna av antracen, kloroalkaner och
fluoranten sänkas.
I Gavleån (SE672995-154602) behöver halterna av endosulfan, klorfenvinfos, kloroalkaner
och fluoranten i sedimenten sänkas.
I Lillån (SE673806-153475) behöver halterna av zink sänkas.
I Sörjabäcken (SE673813-153174) behöver halten av zink sänkas.

I Sverige överstiger kvicksilver och PBDE gränsvärdet i praktiskt taget alla ytvattenförekomster;
sjöar, vattendrag och kustvatten. Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna är för höga
i vatten är långvarigt internationella luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att minska utsläppen
av kvicksilver förväntas inga förändringar i nivåer inom en snar framtid. Det beror på att
kvicksilvret lagrats i mark och läcker kontinuerligt till ytvattnet och ackumuleras i fiskar. Vid
markanvändning bör dock åtgärder som hindrar ökat kvicksilverläckage från omgivande mark
vidtas. PBDE är en industrikemikalie som främst används som flamskyddsmedel. Påverkan av
PBDE kommer i första hand från atmosfäriskt nedfall efter förbränning av varor. Användningen
av PentaBDE och oktaBDE är förbjuden inom EU sedan år 2004 men vissa PBDE-kedjor är
fortfarande tillåtna. Även om halterna minskar generellt är det svårt att veta när god kemisk
status kommer att uppnås.
I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet för kvicksilver, det vill säga den
högsta tillåtna halten kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (µg / kg). För PBDE anges
gränsvärdet i biota till 0,0085 mikrogram per kilogram (µg / kg). Det tillämpas ett generellt
undantag i form av ett sänkt kvalitetskrav för kvicksilver och PBDE.

Åtgärdsförslag
Tabell 2: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Förvaltningsplan 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS 5
november 2015.
Påverkan

1. Punktkällor

1.1.2
Punktkällor,
reningsverk <
10000 pe

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens omfattning

Utsläppsreduktion
miljögifter

4 vattenförekomster
(Gavlehytteån, Gavleån
- SE672928-157021,
Gavleån - SE672995154602 och Lill-Gösken)

Utsläppsreduktion
miljögifter, tre
avloppsrenings-verk
(Kungsgårdens
ARV)

2 vattenförekomster
(Borrsjöån och Storsjön)

Utsläppsreduktion
miljögifter, tre
avloppsreningsverk
(Storviks och AB
Sandvik Materials

1 vattenförekomst
(Storsjön)

Åtgärd enligt Förvaltningsplan
2016-2021

Kemikalieinspektionen åtgärd
1.
Naturvårdsverket åtgärd 2.
Länsstyrelsen åtgärd 1.
Kommuner åtgärd 1.
Generalläkaren 1.
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Technologs)

1.1.3
Punktkällor,
reningsverk <
15000 pe

Utsläppsreduktion
miljögifter, Hofors
avloppsrenings-verk

3 vattenförekomster
(Lill-Gösken, StorGösken och
Gavelhytteån)

1.1.4
Punktkällor,
reningsverk <
150000 pe

Utsläppsreduktion
miljögifter,
Sandvikens
avloppsreningsverk

1 vattenförekomst
(Storsjön)

Utsläppsreduktion
miljögifter, OVAKO
Hofors AB

3 vattenförekomster
(Lill-Gösken, StorGösken och
Gavelhytteån)

Utsläppsreduktion
miljögifter, AB
Sandvik Materials
Technolog

2 vattenförekomster
(Storsjön och Gavleån SE672455-155483)

Utsläppsreduktion
miljögifter,
Björksätra
Kraftvärmeverk

1 vattenförekomst
(Storsjön)

Utsläppsreduktion
miljögifter, Bulten
Sainless AB
Åshammar

1 vattenförekomst
(Borrsjöån)

Utsläppsreduktion
miljögifter, HEAB
Ångcentral o
Värmepumpar,
ValNULLEas,
ScanArc Plasma
Technologies AB,
SKF Couplings AB

3 vattenförekomster
(Lill-Gösken, StorGösken och
Gavelhytteån)

Utsläppsreduktion
miljögifter, ABB
Storvik

1 vattenförekomst
(Storsjön)

Utsläppsreduktion
miljögifter, Järbo
ÅVC

1 vattenförekomst
(Gavleån -SE672995154602)

1.3 Punktkällor IPPC-industri

1.4 Punktkällor Inte IPPCindustri

Fördjupad
kartläggning –
2.3 Diffusa
Inhämta kunskap
källor – Urban
om ev. förorenade
markanvändning
områden (ej
riskklass 1)

2 grundvattenförekomst
(Valboåsen och
Åshammar/Kungsgåren)

Kemikalieinspektionen åtgärd
1.
Naturvårdsverket åtgärd 2.
Länsstyrelsen åtgärd 1.
Kommuner åtgärd 1.
Generalläkaren 1.

Kemikalieinspektionen åtgärd
1.
Naturvårdsverket åtgärd 2.
Länsstyrelsen åtgärd 1.
Kommuner åtgärd 1.
Generalläkaren 1.

Kemikalieinspektionen åtgärd
1.
Naturvårdsverket åtgärd 2.
Länsstyrelsen åtgärd 1.
Kommuner åtgärd 1.
Generalläkaren 1.

Vidare utredning är nödvändig
för att identifiera påverkan och
åtgärdsbehov för de utpekade
vattenförekomster. I ett senare
skede kan koppling till
åtgärder enligt
Förvaltningsplan 2016-2021
göras.
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2.3 Diffusa
Efterbehandling av
källor - Urban
miljögifter,
markanvändning Åbyforstippen
(grundvatten)
2.4 Diffusa Förorenad
mark/gammal
industrimark
(ytvatten)

Efterbehandling av
miljögifter,
Åsbyggeby såg och
Mackmyra sulfit
(riskklass 1)

2.1 Diffusa
källor - Urban
markanvändning Översyn av
dagvattenhantering
inom
2.3 Diffusa tillrinningsområdet
Transport och
infrastruktur
(ytvatten)

2 vattenförekomster
(Valboåsen och Gavleån
-SE672928-157021)
3 vattenförekomster
(Valboåsen, Gavleån SE672928-157021 och
Inre Fjärden)
11 vattenförekomster
(Borrsjöån,
Gavelhytteån, Gavleån)
– SE672455-155483,
Gavleån
SE672928-157021,
Gavleån - SE672995154602, Storsjön, Lillån,
Sörjabäcken, LillGösken, Stor-Gösken och
Inre fjärden)

Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 2.
Naturvårdsverket åtgärd 3.
Länsstyrelsen åtgärd 10.
Kommunerna åtgärd 1.
Generalläkaren åtgärd 1a.

Naturvårdsverket åtgärd 7.
Kommunerna åtgärd 8.
Trafikverket åtgärd 1c.

5
grundvattenförekomster
Barriärer och
sponter - Översyn av (Valboåsen, Årsunda,
dagvattenhantering Norrbomuren,
Söderåsen-Bodås,
och
Åshammar-Kungsgården
grundvattenskydd
– I Gävle kommun,
Hofors kommun och
Sandvikens kommun

2.4.1 Diffusa
källor –
Transport och
infrastruktur
(grundvatten)

Kunskapshöjande
aktivitet –
Fördjupad
kartläggning

In situ-behandling,
t ex Pump and treat
(Reducering av
bekämpningsmedelsrester)

4
grundvattenförekomster
(Valboåsen, Årsunda,
ÅshammarKungsgården, Högbo)

1 grundvattenförekomst
(Jädraås/Jäderfors)

Vidare utredning är nödvändig
för att identifiera påverkan och
åtgärdsbehov för de utpekade
vattenförekomster. I ett senare
skede kan koppling till
åtgärder enligt
Förvaltningsplan 2016-2021
göras.
Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 2.
Naturvårdsverket åtgärd 3.
Länsstyrelsen åtgärd 10.
Kommunerna åtgärd 1.
Generalläkaren åtgärd 1b.
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2 grundvattenförekomst
(Årsunda,
Isälvsavlagring
Jädraås/Jäderfors)

Vidare utredning är nödvändig
för att identifiera påverkan och
åtgärdsbehov för de utpekade
vattenförekomster. I ett senare
skede kan koppling till
åtgärder enligt
Förvaltningsplan 2016-2021
göras.

Utsläppsreduktion
miljögifter

2 vattenförekomster
(Gavleån - SE672995154602 och Storsjön)

Kemikalieinspektionen åtgärd
1.
Naturvårdsverket åtgärd 2.
Länsstyrelsen åtgärd 1.
Kommuner åtgärd 1.
Generalläkaren 1.
Sveriges geologiska
undersökning åtgärd 2.

Efterbehandling av
miljögifter, Dala
Ockelbo
Norrsundets
Järnväg

1 grundvattenförekomst
(Järbo/Jäderfors)

Efterbehandling av
miljögifter,
Robertholmssågen

4 vattenförekomster
(Robertsholm, StorGösken, Lill-Gösken och
Gavelhytteån)

Efterbehandling av
miljögifter, Västra
delen av
industriområdet
Sandvik

1 vattenförekomst
(Storsjön)

Utredning av
betydande EBHobjekt inom
tillrinningsområde

11 vattenförekomster
(Borrsjöån,
Gavelhytteån, Gavleån)
– SE672455-155483,
Gavleån
SE672928-157021,
Gavleån - SE672995154602, Storsjön, Lillån,
Sörjabäcken, LillGösken, Stor-Gösken och
Inre fjärden)

Efterbehandling av
miljögifter, andra
betydande EBHobjekt inom
tillrinningsområdet
(ej riskklass 1)

11 vattenförekomster
(Borrsjöån,
Gavelhytteån, Gavleån)
– SE672455-155483,
Gavleån
SE672928-157021,
Gavleån - SE672995154602, Storsjön, Lillån,
Sörjabäcken, Lill-

Fördjupad
kartläggning –
operativ
övervakning
bekämpningsmedels
rester

2.2 Diffusa
källor –
Jordbruk
(ytvatten)

2.4 Diffusa Förorenad
mark/gammal
industrimark
(ytvatten) och
1.1 Punktkällor Förorenade
områden
(grundvatten)

Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 2.
Naturvårdsverket åtgärd 3.
Länsstyrelsen åtgärd 10.
Kommuner åtgärd 1.
Generalläkaren 1.

Vidare utredning är nödvändig
för att identifiera påverkan och
åtgärdsbehov för de utpekade
vattenförekomster. I ett senare
skede kan koppling till
åtgärder enligt
Förvaltningsplan 2016-2021
göras.

Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 2.
Naturvårdsverket åtgärd 3.
Länsstyrelsen åtgärd 10.
Kommuner åtgärd 1.
Generalläkaren 1.
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Gösken, Stor-Gösken och
Inre fjärden)

2.5 Diffusa
källor – Enskilda
avlopp

2.6.3
Atmosfärisk
deposition

Utsläppsreduktion
miljögifter

Information skogsbruk

2 vattenförekomster
(Sörjabäcken och Lillån)

Alla
ytvattenförekomster i
åtgärdsområdet

Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 1a och 1b.
Länsstyrelsen åtgärd 8.
Kommuner åtgärd 4a och 4b.
Generalläkaren 4a.
Informationsinsatser är
nödvändiga för att
uppmärksamma och/eller öka
medvetensheten om påverkan.
Informationsinsatser ingår inte
i Förvaltningsplan 2016-2021.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.
Operativ övervakning i grundvattenförekomsten Årsunda
Grundvattenförekomsten Årsunda riskerar att inte följa miljökvalitetsnormen god kemisk status
år 2021 bland annat på grund av att undersökningar funnit mindre mängder
bekämpningsmedelsrester här. Sanering har genomförts och uppföljning är nödvändig för att se
att halterna verkligen minskar.
Källfördelningsanalys
I de grund- och ytvatten som har med miljögifter behövs en källfördelningsanalys för att ta reda
på vilka ämnen som släpps ut från vilka källor och därmed sänker vattenförekomstens status. En
utredning av vilka förorenade områden (EBH-objekt) inom tillrinningsområdet som har
betydande påverkan utgör ett av underlagen i källfördelningsanalysen.
Information till skogsbruket
Åtgärden föreslås för hela åtgärdsområdet med syfte att informera om hänsyn i skogsbruket för
att minska läckaget av metylkvicksilver. Kvicksilver som når marken genom atmosfärisk
deposition lagras där, men lakas ur marken vid exempelvis körskador.

Otillräckligt dricksvattenskydd
Av de allmänna vattentäkterna i avgränsade vattenförekomster saknar tre ett fastställt
vattenskyddsområde med föreskrifter. Åtta täkter har ett föråldrat skydd och har behov av att
uppdatera vattenskyddsområdet med föreskrifter. Ett föråldrat skydd innebär att
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vattenskyddsområdet är utformat i enlighet med Vattenlagen (1983:291) eller Vattenlag
(1918:523). I dessa fall behöver skyddet ofta uppdateras i enlighet med nuvarande lagstiftning,
Miljöbalken (1998:808). Tillsyn av vattenskyddsområde ligger också med som en åtgärd på alla
fastställda vattenskyddsområden. Den totala kostnaden för dessa åtgärder beräknas till totalt till
ca 7,7 miljoner kronor.
Beskrivna åtgärdsbehov omfattar de kommunal allmänna vattentäkterna. För de enskilda
vattentäkter som ger mer än 10 m3 per dag eller betjänar mer än 50 personer gäller samma
kvalitetskrav på dricksvatten som för de kommunala vattentäkterna. Det finns inget krav på
skyddsområde och föreskrifter för dessa, utan det bygger på vattentäktsägarens ansvar. Det är
viktigt att skydda de större enskilda vattentäkterna för att även dessa ska ha ett långsiktigt skydd
för vattenförsörjningen. Kunskap om var de större enskilda vattentäkterna finns är bristfällig och
har därför exkluderats från sammanställningen. Det kan vara så att övriga vattentäkter också har
ett stort skyddsbehov. Det finns även ett skyddsbehov för de vattenförekomster som inte har
dricksvattentäkter idag men som är viktiga för framtida dricksvattenförsörjning. Dessa tas inte
med här på grund av bristfällig kunskap.
Inom ramen för Förvaltningsplan 2016-2021 ingår endast de vattentäkter som har
vattenförekomst-ID (se tabell 3). Omfattningen och kostnaden för åtgärdsbehovet är därför
underskattad. Det pågår ett kontinuerligt arbete för att alla vattentäkter ska kopplas till ett
vattenförekomst-ID och därmed ingå i vattenförvaltningsarbetet.
Tabell 3: Sammanställning av vattentäkter och vattenskyddsområde inom åtgärdsområdet.
VSO beslut
(år)

Vattenförekomst
ID

Vattenskyddsområde

2006-05-12

SE672544-156524

Allmän

Vattenskyddsområde

1991-11-14

SE670447-153604

Sandviken Järbo

Allmän

Vattenskyddsområde

1986-08-26

SE673371-154319

Sandviken Årsunda

Allmän

Vattenskyddsområde

1986-08-26

SE671030-155052

Sandviken Åshammar

Allmän

Vattenskyddsområde

1986-08-26

SE672340-154219

Sandviken Hagmuren

Allmän

Vattenskyddsområde

1986-08-26

SE672797-153273

Sandviken Rökebo

Allmän

Vattenskyddsområde

1977-10-28

SE673154-15525

Sandviken Öjaren

Allmän

Sandviken Jäderfors

Allmän

Vattenskyddsområde

1969-08-20

SE673371-154319

Sandviken Kungsgården

Allmän

Vattenskyddsområde

1955-10-01

SE672340-154219

Ockelbo

Jädraås

Allmän

SE673371-154319

Hofors

Hyn, ytvatten

Allmän

SE671850-152458

Falun

Lumsheden

Enskild

SE673380-152433

Falun

Korsån

Enskild

Falun

Svartnäs

Enskild

Kommun

Vattenverk

Anläggning Dricksvattenskydd

Gävle

Åby, Sätraverket,
Allmän
Överhärde(reserv)

Hofors

Bodås

SE672883-155647

Åtgärdsförslag och kostnader
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
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miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.
Tabell 4: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Förvaltningsplan 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS 27
oktober 2015.
Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Åtgärd enligt Förvaltningsplan 2016-2021

Vattenskyddsområde 3 vattentäkter
- inrätta
Vattenskyddsområde 8 vattentäkter
– översyn/revidering
Vattenskyddsområde 9 vattentäkter
- tillsyn

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 6a.
Länsstyrelsen åtgärd 4a.
Kommunerna åtgärd 5a och 5b.
Generalläkaren åtgärd 2.
Boverket åtgärd 1c.
Länsstyrelsen åtgärd 4b, 4c och 4e.
Kommunerna åtgärd 5c.

Planerade åtgärder
Alla Sandvikens vattenskyddsområden har reviderats men arbete med fastställandet kvarstår,
kostnaderna för dessa är inberäknade i åtgärdsförslagen i tabellen ovan. Revidering av
vattenskyddsområdet Gävle-Valboåsen (Åby, Sätraverket) har påbörjats, den åtgärden ligger ej
med i åtgärdsförslaget i tabellen ovan, då befintligt vattenskyddsområde är fastställt enl. MB 7
kap.

Försurning
Inom åtgärdsområdet finns i dagsläget 38 vattenförekomster som har problem med försurning. De
påverkanskällor som har bedömts ha betydande påverkan är skogsbruk och atmosfärisk
deposition. De åtgärder som föreslås är kalkning och information om skogsbrukets försurande
effekter. För att hålla pH på acceptabla nivåer i 17 vattenförekomster behöver 197 ton kalk
tillföras varje år till en kostnad av 278 000 kronor per år.

Åtgärdsförslag
Tabell 5: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Förvaltningsplan 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS oktober
2015, samt beräkningar utifrån uppgifter i kalkdatabasen 2014.
Påverkan
2.6.3
Atmosfärisk
deposition
2.6.1 Diffusa
källor –
skogsbruk

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Åtgärd enligt Förvaltningsplan 2016-2021

Kalkning, enligt
kalkningsplan

197 ton per år,
vilket påverkar
17 vattenförekomster

Naturvårdsverket åtgärd 4 och åtgärd 5.
Skogsstyrelsen åtgärd 2 och 4.
Länsstyrelsen åtgärd 1 och åtgärd 11.
Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 3.
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2.6.1 Diffusa
källor –
skogsbruk

Information om
skogsbrukets
försurande effekter

38 vattenförekomster

Skogsstyrelsen åtgärd 1, åtgärd 2 och
åtgärd 4.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.
Kalkning
Kalkningsplanen sträcker sig mellan år 2014 och 2017. Kalkning är en uppehållande åtgärd som
syftar till att hålla pH-värdet på en acceptabel nivå så att arter i dessa ekosystem ska överleva.
För att komma till rätta med själva försurningsproblemet krävs andra åtgärder.
Informationsspridning om skogsbrukets försurande effekter
Åtgärden föreslås för alla försurade vattenförekomster i åtgärdsområdet. Åtgärden ska öka
medvetenhet om skogsbrukets försurande effekter och hur skogen kan brukas med minskad
försurningspåverkan.

Övergödning och syrefattiga förhållanden
Inom åtgärdsområdet finns i dagsläget 18 ytvattenförekomster som har miljöproblemet
övergödning. Inom åtgärdsområdet görs även åtgärder för kustvattenförekomsterna Inre Fjärden,
Yttre Fjärden och Skutskärsfjärden som huvudsakligen hanteras i bilaga 5:34 (Åtgärdsområdet
Gästriklands kustvatten). De påverkanskällor som bedöms vara betydande är reningsverk,
jordbruk och enskilda avlopp.
För att följa miljökvalitetsnormerna i åtgärdsområdet behöver övergödningen minska i följande
vattenförekomster:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fänjaån (SE671038-155306)
Fänjaån (SE671224-155209)
Ottnaren (SE671105-154223)
SE672215-154254 (SE672215-154254)
Storsjön (SE672215-156026)
Gammelstillaån (SE670428-154623)
Tökilsbäcken (SE672604-156000)
Sälgsjön (SE671599-153677)
Stor-Gösken (SE671091-153297)
Lill-Gösken (SE671235-152899)
Näsbysjön (SE671665-154266)
Kyndelsbäcken (SE670660-155044)
Gavelhytteån (SE671126-153476)
Gavelhytteån (SE671223-152925)
Gavelhytteån (SE671462-154336)
Vallbyån (SE671663-154312)
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•
•

Kungsbäcken (SE671392-156293)
Gavleån (SE672216-156029)

Åtgärdsförslag
Tabell 6: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Förvaltningsplan 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS november
2016.
Påverkan

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens
omfattning

1.1.3
Punktkällor,
reningsverk <
15000 pe

Installera kemisk
P-fällning för
bräddat
avloppsvatten

1 st med effekt i 1
vattenförekomst
(Lill-Gösken)

Öka P-rening i
avloppsreningsverk
(ospecificerat)
1.1.4
Punktkällor,
reningsverk <
150000 pe

2.2 Diffusa källor
- Jordbruk

2.5 Diffusa källor
- Enskilda avlopp

Åtgärd enligt Förvaltningsplan 20162021

4 st med effekt i 4
vattenförekomster
Länsstyrelsen 1 (i detta fall
länsstyrelsen Gävleborg)

Installera kemisk
P-fällning för
bräddat
avloppsvatten

1 st med effekt i 1
vattenförekomst
(Storsjön)

Öka N-rening i
avloppsreningsverk
(ospecificerat)

1 st med effekt i 1
vattenförekomst
(Inre fjärden)

Öka P-rening i
avloppsreningsverk
(ospecificerat)

1 st med effekt i 1
vattenförekomst
(Storsjön)

Kalkfilterdiken

14 ha med effekt i
1 vattenförekomst
(Gavleån
SE672995-154602)

Strukturkalkning

661 st med effekt i
4
vattenförekomster

Tvåstegsdiken

364 st med effekt i
3
vattenförekomster

Våtmark fosfordamm

0,65 ha med effekt
i7
vattenförekomst

Våtmark för
näringsretention

0,18 ha med effekt
i1
vattenförekomst
(Fänjaån
SE671038-155306)

Åtgärdande av EA
från normal
skyddsnivå till hög
skyddsnivå

792 st med effekt i Havs- och vattenmyndigheten åtgärd
3
1a och 1b.
vattenförekomster. Länsstyrelsen åtgärd 8 (i detta fall

Jordbruksverket åtgärd 1, åtgärd 4ag. och åtgärd 5c.
Länsstyrelsen åtgärd 5c och åtgärd 67 ( i detta fall Länsstyrelsen i
Gävleborg)
Kommunerna åtgärd 2
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Åtgärdande av EA
till normal
skyddsnivå
2.1 Diffusa källor
– Urban
markanvändning,
2.2 Diffusa källor
– Jordbruk
2.5 Diffusa källor
– Enskilda
avlopp
2.6 Diffusa källor
– Skogsbruk

2112 st med effekt
i 60
vattenförekomster

Länsstyrelsen i Gävleborg)
Kommunerna åtgärd 4a och 4b.
Generalläkaren åtgärd 4a.

Kunskapsspridande
åtgärder:
1 st med effekt i 21
Information,
vattenförekomster
rådgivning och
utbildning

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Förändrade grundvattennivåer
Inga vattenförekomster i området bedöms ha problem med grundvattennivåer eller vattenuttag.
Valboåsen bedöms dock vara i risk att inte följa miljökvalitetsnormen god kvantitativ status till
år 2021. Den påverkanskälla som har bedömts ha betydande påverkan är
vattenuttag/vattentäkter.

Åtgärdsförslag
Tabell 7: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Förvaltningsplan 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS oktober
2015.
Påverkan

Föreslagen
fysisk åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Åtgärd enligt Förvaltningsplan
2016-2021

3.2 Vattenuttag –
Kommunal eller
allmän vattentäkt

Minska uttaget
vid vattenbrist

1 Vattenförekomst
(Valboåsen –
SE672544-156524)

Länsstyrelsen åtgärd 4b, 4c och 4e (i
detta fall Länsstyrelsen i Gävleborg).

Återinfiltreing

1 Vattenförekomst
(Valboåsen –
SE672544-156524)

Kommunerna åtgärd 5e (i detta fall
Gävle kommun).

3.2 Vattenuttag –
Kommunal eller
allmän vattentäkt

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
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miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Klorid i grundvatten
Inga grundvattenförekomster i åtgärdsområdet har otillfredsställande kemisk status på grund av
klorid. Sex grundvattenförekomster bedöms dock vara i risk att inte följa miljökvalitetsnormen
god kemisk status till år 2021 på grund av klorid. Den påverkanskälla som har bedömts som
betydande för problemen med klorid i grundvatten i åtgärdsområdet är transport och
infrastruktur.

Åtgärdsförslag
Tabell 8: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Förvaltningsplan 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS 27
oktober 2015,
Påverkan

2.4.1 Diffusa
källor –
Transport
och
infrastruktur

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens omfattning

Förebyggande av
vägsaltpåverkan

6 grundvattenförekomster.
(Valboåsen, Norrbomuren,
Söderåsen-Bodås, Årsunda,
Åshammar.
Kungsgården, Hägbo)

Barriärer och sponter
– Översyn av
dagvatten-hantering
och grundvattenskydd

5 grundvattenförekomster
(Årsunda, Valboåsen,
NorrbomurenFörvaltningsplan,
Söderåsen-Bodås, ÅshammarKungsgården)

Åtgärd enligt
Förvaltningsplan 20162021
Naturvårdsverket 7.
Kommunerna,
åtgärd 8 (i detta fall
Gävle kommun
Sandvikens kommun
Hofors kommun)
Trafikverket åtgärd 1c.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Planerade och utförda åtgärder
På vissa vägsträckor har åtgärder gjorts i form av dagvattenavledning och täta diken för att
förhindra att vägsalt eller andra föroreningar tränger ner i grundvattnet. Var dessa
miljöskyddsåtgärder har gjorts bör kartläggas. Under åtgärdsförslaget Barriärer och sponter ligger
en översyn av dagvattenhantering och grundvattenskydd. Översynen omfattar risken för
spridning efter väg av både vägsalt och miljögifter till grundvattnet.
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Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Hela åtgärdsområdet skyddas enligt avloppsvattendirektivet (direktiv 91/271/EEG).
En liten del av åtgärdsområde (den del som ligger i Säter och Hedemora kommun) omfattas av
nitratdirektivet (direktiv 91/676/EEG).
Skydd av dricksvatten enligt vattendirektivet (artikel 7, 2000/60/EG och 98/83/EG) omfattar alla
dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller tillhandahåller mer än 10 m3/dygn eller
används i kommersiell eller offentlig verksamhet. De ytvattenförekomster som skyddas är
Gavleån (SE672928-157021), Hinsen, Hyn, och Öjaren. De grundvattenförekomster som skyddas
är Rökebo, Söderåsen-Bodås, Årsunda, Åshammar/Kungsgården, Valboåsen, Jädraås/Jäderfors,
Lövåker/Dalfors, SE668434-153458 och Lumsheden SE673380-152433.
Åtgärdsområdet berörs av fem områden som skyddas som Natura 2000-områden enligt art- och
habitatdirektivet (direktiv 92/43/EEG). Det är Långsjön, Mörtsjöbäcken, Rotsjön,
Skältjärnmuren och Sörmyren. Ytterligare tre områden skyddas av både art- och
habitatdirektivet (direktiv 92/43/EEG) och fågeldirektivet (direktiv 79/409/EEG), nämligen
Gammelstilla-Bredmossen, Lomsmuren och Myrar öster om Öjaren.
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Bilaga 5:37 Fö rvaltningsplan fö r
Bottenhavets vattendistrikt 2016-2021
Inledning

I Bottenhavets vattendistrikt finns 49 stycken åtgärdsområden som indelats efter vattnets väg i
landskapet. Åtgärdsområdena kan därför innefatta flera kommuner och flera län. Eftersom
Bottenhavets vattendistrikt också har vatten som rinner till och från Norge beskrivs dessa i en
särskild sammanställning, nummer 50. Mer om gränsvatten finns också i Vapstaälven (nummer
1). Åtgärdsområdessammanställningar kan läsas både var för sig (enskilda pdf) eller tillsammans
(samtliga områden i en pdf).
Sammanställningarna innehåller beskrivningar över betydande påverkan och förslag på åtgärder
vilka kan vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska följas i ett åtgärdsområde.
Sammanställningarna ska betecknas som underlag till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets
vattendistrikt och kan med fördel användas som underlag i diskussioner om lokalt åtgärdsarbete.
Sammanställningarna har ungefär samma struktur men innehållet varierar beroende på
problemställningar i varje område. Vidare uppdateras åtgärdsområdessammanställningarna
årligen om ny data eller ny kunskap påverkar innehållet. Sådan versionshantering framgår i
inledningen till varje dokument.
I varje åtgärdsområdessammanställning finns olika beskrivningar om aktuella miljöproblem med
tillhörande tabeller som kopplar ihop miljösituationen i ett åtgärdsområde med åtgärdsbehovet. I
tabellerna med åtgärdsförslag finns kopplingar mellan påverkan och fysisk åtgärd till de åtgärder
som riktar sig till myndigheter och kommuner i Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets
vattendistrikt. Tanken med tabellerna är att visa vilka faktiska fysiska åtgärder i naturmiljön som
hör ihop med åtgärder enligt åtgärdsprogrammet. Som redovisat i tabellerna är ofta flera aktörer
involverade i genomförande av en åtgärd vilket kräver samverkan och samarbete över
administrativa och/eller juridiska gränser. Åtgärdernas genomförande följs upp genom en årlig
återrapportering som adresserar kommuner och de myndigheterna med utpekat åtgärdansvar
enligt Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavet.
Urvalet av de fysiska åtgärderna har i huvudsak skett utifrån kostnadseffektivitet och utifrån
åtgärdsförslagen i VISS där information om Sveriges vatten finns. Åtgärdernas effekter och
kostnader kan avvika lokalt och det kan också finnas andra åtgärder som är mer kostnadseffektiva
eller mer lämpliga för vissa vattenförekomster. I flera fall anges därför vidare åtgärdsutredning
som lämplig första åtgärd innan fysiska åtgärder vidtas. De fysiska åtgärderna är inte bindande
för myndigheter och kommuner men de ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs och ska inom
sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs. Ansvariga åtgärdsmyndigheter kan således
ersätta de föreslagna fysiska åtgärderna med andra åtgärder om de finner dessa mer lämpliga. De
åtgärdskostnader som visas i tabellerna är totalkostnader. Total åtgärdskostnad är en summering
av alla kostnader, både investeringskostnad, utredningskostnad och löpande kostnader/intäkter.
Kostnaderna är summerade för hela den angivna livslängden och storleken på åtgärden och de är
generellt genomsnittliga kostnader för en typ av åtgärd. Kostnaderna för den faktiska åtgärden
kan således både vara högre eller lägre än schablonvärdet i det enskilda fallet.
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Mer information
Varje åtgärdsområdessammanställning innehåller en karta där områdets geografiska placering
pekas ut. För en övergripande kartbild över samtliga åtgärdsområden samt tabeller som visar
vilka kommuner som omfattas av vilka åtgärdsområden, besök vår webbsida
www.vattenmyndigheterna.se. Under publikationer finns alla beslutsdokument inklusive bilagor.
Eftersom åtgärdsområdessammanställningarna är en kort beskrivning av områdets miljöproblem
vid skrivande stund, vill vi hänvisa till VISS, www.viss.lansstyrelsen.se, för detaljerad och senaste
information om enskilda bedömningar. I VISS finns också tillförlitlighetsklassning och
motiveringstexter till de olika bedömningarna samt senaste information om till exempel
genomförda eller planerade åtgärder. Om en föreslagen åtgärd exempelvis redan är genomförd,
eller av annan anledning olämplig, så finns det också möjlighet att meddela länsstyrelsen detta via
VISS. I VISS finns också flera instruerande manualer som ska hjälpa dig att hitta ditt vatten, eller
ditt åtgärdsområde.
Direktlänk till vägledningarna: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/lar-dig-anvandaviss/information%20och%20manualer/Pages/default.aspx
Versionshantering
Bilaga 5:37 till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets vattendistrikt, version 1. Aktuell
version daterad den 22 mars 2017.

Sammanställning av förslag till åtgärder för
Tängerströmmen och Marnäsåns åtgärdsområde
Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för åtgärdsområde Tängerströmmen och
Marnäsån vilket främst berör Rättviks kommun men även Mora, Orsa, Leksand, Falu och
Ovanåkers kommun samt Dalarnas län. En del av åtgärdsområdet finns i Gävleborgs län.
Åtgärdsområdet ligger i Dalälvens avrinningsområde. I åtgärdsområdet finns 79
ytvattenvattenförekomster som inte uppnår god ekologisk status, av dessa är fyra utpekade som
potentiellt kraftigt modifierade vatten. På grund av långvarigt luftnedfall av kvicksilver och den
globala spridningen av PBDE finns inget ytvatten som uppnår god kemisk status.
Åtgärdsområdet berörs av två grundvattenförekomster som riskerar att inte uppnå god kemisk
status till år 2021. Den ena, grundvattenförekomsten som omfattar Svärdsjö vattentäkt, berör i
huvudsak åtgärdsområdet för Faluån – Sundbornsåns åtgärdsområde och beskrivs därför närmare
i den sammanställningen (bilaga 5:45). Åtgärdsområdet saknar i övrigt känd påverkan från andra
miljögifter.
I åtgärdsområdet finns främst problem med vandringshinder, flödesreglering, morfologi och
försurning, och de främsta påverkanskällorna är dammar (både verksdammar och andra dammar),
flottleder och atmosfäriskt nedfall. De viktigaste åtgärdena är därför fiskvägar eller utrivning av
vandringshinder, miljöanpassade flöden, flottledsåterställning och kalkning. Skyddet av
dricksvatten bedöms inte vara tillräckligt inom åtgärdsområdet. Sex allmänna (varav en i
Gävleborgs län) och åtta enskilda vattentäkter har skydd men för övriga bör skydd utredas. För
vissa av vattentäkterna finns behov av nya eller uppdaterade föreskrifter. Större delen av Enåns
avrinningsområde utgör riksintresse för friluftsliv och naturvård enligt miljöbalken. Här finns
också naturreservatet Styggforsen. Inom miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag är
nedre delen av Enån, nedströms Vinteråkvarn utpekat ur både fiske- och naturvårdssynpunkt.
Hela området Gärdsjöfältet-Ockrandalgången- Enån är utpekat ur naturvårdsynpunkt. De
naturvårdsrelaterade motiven är främst av geologiska och hydrologiska karaktär samt att det
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förekommer hotade arter. Inom Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag har Rockån
pekats ut ur naturvårds-, och Rockån tillsammans med Amungen, ur fiskesynpunkt på grund av
den storvuxna öringstammen som använder Rockån som lek och uppväxtområde.
Utifrån tillgängliga dataunderlag beskrivs aktuella miljöproblem med betydande påverkan och
med åtgärdsförslag. Om miljösituationen ändras eller om kompletterande undersökningar
genomförs och ny data blir tillgänglig, kan åtgärdsbehovet förändras. De åtgärder som föreslås
bedöms vara nödvändiga att genomföra för att miljökvalitetsnormerna skall kunna följas. I flera
fall behöver åtgärden föregås av en fördjupad åtgärdsutredning.
De åtgärdskostnader som redovisas per åtgärdförslag bör ställas i relation till vilka ekologiska
vinster (t.ex. värdet av förbättring eller återskapande av ekosystemtjänster) som åtgärderna kan
ge. Sådana beräkningsmetoder saknas på objektsnivå och för att ändå uppskatta det totala
värdet av ekossystemtjänster i åtgärdsområdet, presenteras beräkningar enligt schabloner från
TEEB. TEEB är en förkortning av The Economics of Ecosystems and Biodiversity som är ett globalt
initiativ som syftar till att öka kunskapen om naturens värde. Läs mer om TEEB här:
(http://www.teebweb.org/) och rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)
for Water and Wetlands (februari 2013). Observera att beräkningarna avser ytvatten och att
grundvatten är exkluderat samt att beräkningen avser hela åtgärdsomårdet. I TEEBs studier
anges värdet för ekosystemsfunktionerna i sjöar och vattendrag ligga på cirka 1800–13500 dollar
per hektar och år. Översatt till Tängerströmmen och Marnäsåns åtgärdsområde med en sammanlagd vattenförekomstyta på cirka 12 500 hektar och ett antaget värde på 10 000 kr per år och
hektar blir ekosystemvärdet av ytvattnet inom åtgärdsområdet minst 120 miljoner kronor per år.
För övrig information per vattenförekomst i åtgärdsområdet hänvisas till VISS,
www.viss.lansstyrelsen.se (Tängerströmmen och Marnäsån).
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Bild 1: Kartan visar Tängerströmmen och Marnäsåns markanvändning samt geografisk placering i Bottenhavets vattendistrikt.
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Förändrade habitat genom fysiska förändringar
Inom åtgärdsområdet finns problem med förändrade habitat genom fysiska förändringar i 77
vattenförekomster. De betydande påverkanskällorna är morfologiska förändringar i form av
markanvändning och flottledsrensning och hydromorfologiska förändringar i form av
vattenkraftdammar och reglering av flöde.

Åtgärdsförslag
Tabell 1: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS i
november 2015.
Påverkan
4.2 Flöde
och
morfologi Verksdamm,
vattenkraft

Föreslagen fysisk åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Fiskväg eller utrivning av
vandringshinder

25 åtgärder med
effekt i 24
vattenförekomster
varav de i
Vallasån
(SE676123149994), Rockån
(SE677987148786), Lillälven
(SE676347149475,
SE675025-149723)
och Stora Glittern
(SE677206150218) är prio 1

Fiskväg

14 åtgärder med
effekt i 14
vattenförekomster
i Kolingån
(SE675775148593,
SE674569-149294,
SE674254-149864,
SE674933149103), Draggån
(SE675978146256), Enån
(SE675864146703) och
Lillälven
(SE674755149772,
SE676347-149475,
SE675025-149723,
SE675408-146390)

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021

Havs- och
vattenmyndigheten åtgärd 4.
Länsstyrelsen åtgärd 1,
åtgärd 2 och åtgärd 5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1.
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Teknisk fiskväg för
nedströmspassage

15 åtgärder med
effekt i 12
vattenförekomster
i Kolingån,
Draggån, Enån,
Lillälven och
Bruksdammen
(SE677001149928)

Minimitappning/vatten i fiskväg
vid vattenkraftverk

20 åtgärder med
effekt i 20
vattenförekomster

5. Fysiska
förändringar
av sjöar och
vattendrag

Ekologiskt funktionella
kantzoner

40,3 ha med effekt
i
två
vattenförekomster
i Bruksdammen
(SE677001149928) och
Vågsjön
(SE674337149903)

5.1.1
Fysiska
förändringar
av
vattendrag Rensning av
vattendrag
för flottning

Restaurering av rensade eller
43,5 ha med effekt
rätade
i 27
vattendrag/Flottledsåterställning vattenförekomster

Skogsstyrelsen åtgärd 4.

Havs- och
vattenmyndigheten åtgärd 5.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Genomförda och planerade åtgärder
Biotopvårdande åtgärder har genomförts i Draggån. Ett omlöp har konstruerats förbi Enåkvarn i
Enån.

Miljögifter i yt- och grundvatten
Sjön Amungen har förhöjda halter zink i sedimenten. I övrigt finns det två
grundvattenförekomster som riskerar att inte klara kraven enligt miljökvalitetsnormen för kemisk
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status. Grundvattenförekomsten som omfattar Svärdsjö vattentäkt finns inom området men då
den i huvudsak berör Faluån – Sundbornsåns åtgärdsområde beskrivs den närmare i den
sammanställningen (bilaga 5:45). Grundvattenförekomsten vid Svabensberg har inga mätningar
med avseende på miljögifter men en genomförd påverkansanalys visar på en risk för påverkan.
I Sverige överstiger kvicksilver och PBDE gränsvärdet i praktiskt taget alla ytvattenförekomster;
sjöar, vattendrag och kustvatten. Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna är för höga
i vatten är långvarigt internationella luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att minska utsläppen
av kvicksilver förväntas inga förändringar i nivåer inom en snar framtid. Det beror på att
kvicksilvret lagrats i mark och läcker kontinuerligt till ytvattnet och ackumuleras i fiskar. Vid
markanvändning bör dock åtgärder som hindrar ökat kvicksilverläckage från omgivande mark
vidtas.
PBDE är en industrikemikalie som främst används som flamskyddsmedel. Påverkan av PBDE
kommer i första hand från atmosfäriskt nedfall efter förbränning av varor. Användningen av
PentaBDE och oktaBDE är förbjuden inom EU sedan år 2004 men vissa PBDE-kedjor är
fortfarande tillåtna. Även om halterna minskar generellt är det svårt att veta när god kemisk
status kommer att uppnås.
I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet för kvicksilver, det vill säga den
högsta tillåtna halten kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (µg / kg). För PBDE anges
gränsvärdet i biota till 0,0085 mikrogram per kilogram (µg / kg). Det tillämpas ett generellt
undantag i form av ett sänkt kvalitetskrav för kvicksilver och PBDE.

Åtgärdsförslag
Tabell 2: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS i
november 2015.

Påverkan
2.4 Diffusa Förorenad
mark/gammal
industrimark

Föreslagen fysisk
åtgärd
Efterbehandling
av miljögifter

Åtgärdens
omfattning
En föreslagen
åtgärd ger effekt i
en
vattenförekomst
Amungen
(SE677097149458)

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 2016-2021
Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 2.
Naturvårdsverket åtgärd 3.
Länsstyrelsen åtgärd 10.
Kommuner åtgärd 1.
Generalläkaren 1.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Information till skogsbruket
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Åtgärden föreslås för hela åtgärdsområdet med syfte att informera om hänsyn i skogsbruket för
att minska läckaget av metylkvicksilver. Kvicksilver som når marken genom atmosfärisk
deposition lagras där, men lakas ur marken vid exempelvis körskador. Insatsen genomförs i
Gävleborgs län.

Otillräckligt dricksvattenskydd
Av de allmänna vattentäkter inom Dalarnas län som är i drift saknar fyra tillräckligt skydd och
har behov av nya eller uppdaterade föreskrifter om vattenskyddsområde. Dådran saknar
dricksvattenskydd och Dalfors, Rättvik och Grytåns fritidsområde har ett föråldrat skydd. Ett
föråldrat skydd innebär att vattenskyddsområdet är utformat i enlighet med Vattenlagen
(1983:291) eller Vattenlag (1918:523). I dessa fall behöver skyddet ofta uppdateras i enlighet med
nuvarande lagstiftning, Miljöbalken (1998:808). För vattentäkten vid Svabensberg i Gävleborgs
län finns ett vattenskyddsområde men det behöver uppdateras i enlighet med nuvarande
lagstiftning.
Flertalet av de enskilda vattentäkterna inom Dalarnas län har skydd i form av lokala föreskrifter,
övriga saknar skydd. För de enskilda vattentäkter som ger mer än 10 m3 per dag eller betjänar mer
än 50 personer gäller samma kvalitetskrav på dricksvatten som för de kommunala vattentäkterna.
Det finns inget krav på skyddsområde och föreskrifter för dessa, utan det bygger på
vattentäktsägarens ansvar. Det är viktigt att skydda de större enskilda vattentäkterna för att
även dessa ska ha ett långsiktigt skydd för vattenförsörjningen.
Inom ramen för åtgärdsprogrammet ingår endast de vattentäkter som har vattenförekomst ID (se
tabell 4). Omfattningen och kostnaden för åtgärdsbehovet är därför underskattad. Det pågår ett
kontinuerligt arbete för att alla vattentäkter ska kopplas till ett vattenförekomst ID och därmed
ingå i vattenförvaltningsarbetet.

Åtgärdsförslag och kostnader
Tabell 3: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS i
november 2015.
Föreslagen fysisk
åtgärd
Tillstånd för
vattenuttag

Åtgärdens omfattning
Två föreslagna åtgärder
ger effekt i två
grundvattenförekomster
SE676718-146828
SE678833-147838

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 20162021
Kommunerna åtgärd 5e.

Vattenskyddsområde Sex föreslagna åtgärder Länsstyrelsen åtgärd 4b och 4c
- Tillsyn
ger effekt i sex
Kommunerna åtgärd 5c.
grundvattenförekomster
SE674142-150114
SE675866-146667
SE676018-146779
SE676718-146828
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SE678833-147838
SE677029-149878
Vattenskyddsområde Tre föreslagna åtgärder
- Översyn/revidering ger effekt i tre
grundvattenförekomster
SE676718-146828
SE678833-147838
SE677029-149878

Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 6a.
Länsstyrelsen åtgärd 4a.
Kommunerna åtgärd 5a och 5b.
Generalläkaren åtgärd 2.
Boverket åtgärd 1c.

Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Tabell 4. Tabellen visar en sammanställning av vattentäkter inom Tängerströmmen och
Marnäsåns åtgärdsområde. De flesta av vattentäkterna ligger inom avgränsningarna för
grundvattenförekomster.
Kommun

Vattenverk

Anläggning

Dricksvattenskydd

VSO
beslut
(år)

EU CD

Falun

Enviksbyn/Enviken

Allmän

Vattenskyddsområde

Lst 2006

SE674142150114

Rättvik

Boda gamla

Allmän

Vattenskyddsområde

Lst 1975

SE676718146828

Rättvik

Dalfors

Allmän

Vattenskyddsområde

Lst 1975

SE678833147838

Rättvik

Dådran

Allmän

Rättvik

Jutjärn (Boda vv)

Allmän

Vattenskyddsområde

Lst 2002

SE676018146779

Rättvik

Rättvik

Allmän

Vattenskyddsområde

Lst 1996

SE676018146779

Falun

Grytåns fritidsområde

Enskild

Vattenskyddsområde

Lst 1978

Falun

Marnäs

Enskild

Rättvik

Blecket

Enskild

Lokala föreskrifter

K - 2014

Rättvik

Born

Enskild

Lokala föreskrifter

K - 2014

SE675909147057

Rättvik

Brändan

Enskild

Lokala föreskrifter

K - 2014

SE675909147057

Rättvik

Lenåsen

Enskild

Lokala föreskrifter

K - 2014

SE676718146828

Rättvik

Västanå

Enskild

Vattenskyddsområde

Lst 2004

SE676018146779
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Rättvik

Östbjörka/Östbjörka
Vattenledningsförening

Enskild

Lokala föreskrifter

K - 2014

Rättvik

Övre Gärdsjö

Enskild

Lokala föreskrifter

K - 2014

SE675866146667

Försurning
Inom åtgärdsområdet finns i dagsläget tolv vattenförekomster som har problem med försurning.
De påverkanskällor som har bedömts ha betydande påverkan är atmosfärisk deposition och
skogsbruk. För att följa miljökvalitetsnormerna i åtgärdsområdets vattenförekomster behöver pH
höjas och 140 ton kalk tillföras årligen. För fyra områden saknas
kostnadsberäkningar/uppskattningar av behov.
Kalkning med flyg och Kalkning med doserare
Kalkning enligt kalkningsplan samt vissa mindre justeringar i kalkningsplanen, planen finns att
läsa på www.lansstyrelsen.se/dalarna/kalkningsplan. Åtgärden förväntas hålla pH-värdet över
målnivån till en kostnad av cirka 225 000 kr per år enligt kalkningsplanen. Åtgärden kommer att
ge effekt i sju försurningspåverkade vattendrag och bidra till att miljökvalitetsnormen uppfylls till
2021.
Informationsspridning om skogsbrukets försurande effekter
Åtgärden föreslås för alla vattenförekomster i åtgärdsområdet. Åtgärden ska öka medvetenhet om
skogsbrukets försurande effekter och hur skogen kan brukas med minskad försurningspåverkan.
Kostnad för åtgärden är inte uppskattad i nuläget.

Genomförda och planerade åtgärder
814 ton kalk har spridits i fyra vattenförekomster mellan åren 2009 och 2013. 140 ton kalk per år
ska enligt plan spridas i samma fyra vattenförekomster framöver.

Tabell 5: Sammanställning av planerade åtgärder inom åtgärdsområdet
Påverkan

Åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Kostnad

4 vattenförekomster

Kostnad okänd

Kommentar

2.6.1
Diffusa
källor Skogsbruk

Information

2.6.3
Atmosfärisk
deposition
och 2.6.1
Skogsbruk

Kalkning med
flyg

40 ton vilket
förbättrar läget i 7
vattenförekomster

85 000 kr/år

Kostnad avser endast
kalkspridning, inte
administration

Kalkning med
doserare

100 ton vilket
förbättrar läget i 7
vattenförekomster

140 000 kr/år

Kostnad avser endast
kalkspridning, inte
administration
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Främmande arter
Inom Dalälvens avrinningsområde finns ett antal främmande arter där signalkräftan,
bäckrödingen och vattenpest troligen är vanligast förekommande. Bäckrödingen förekommer
främst i mindre bäckar än de som klassats som vattenförekomster. Problemen orsakas i första
hand av illegala utsättningar av kräftor och fisk. Främmande arter har inte varit statussättande
inom Dalälvens avrinningsområde, men det finns stort behov av att jobba förebyggande genom
information och liknande för att förhindra fortsatt spridning av dessa.

Klorid i grundvatten
Inom åtgärdsområdet finns i dagsläget två grundvattenförekomster som är påverkad eller riskerar
att vara påverkad av klorid. Grundvattenförekomsten som omfattar Svärdsjö vattentäkt berör en
mycket liten del av Tängerströmmens och Marnäsåns åtgärdsområde och beskrivs närmare i
sammanställningen för Faluån – Sundbornsåns åtgärdsområde (bilaga 5:45).

Åtgärdsförslag
Tabell 6: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS i
november 2015.
Påverkan

Föreslagen fysisk
åtgärd

2.4.1 Diffusa
Minskad eller
källor effektiv
Transport och saltanvändning
infrastruktur
(grundvatten)

Åtgärdens omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021

En föreslagen åtgärd
Trafikverket åtgärd 1c.
ger effekt i en
grundvattenförekomst
Svabenberg
SE677029-149878

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Hela åtgärdsområdet skyddas enligt avloppsvattendirektivet (direktiv 91/271/EEG). Inom
åtgärdsområdet finns inga Natura 2000-områden med vattenanknutna livsmiljöer eller arter.
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Bilaga 5:38 Fö rvaltningsplan fö r
Bottenhavets vattendistrikt 2016-2021
Inledning

I Bottenhavets vattendistrikt finns 49 stycken åtgärdsområden som indelats efter vattnets väg i
landskapet. Åtgärdsområdena kan därför innefatta flera kommuner och flera län. Eftersom
Bottenhavets vattendistrikt också har vatten som rinner till och från Norge beskrivs dessa i en
särskild sammanställning, nummer 50. Mer om gränsvatten finns också i Vapstaälven (nummer
1). Åtgärdsområdessammanställningar kan läsas både var för sig (enskilda pdf) eller tillsammans
(samtliga områden i en pdf).
Sammanställningarna innehåller beskrivningar över betydande påverkan och förslag på åtgärder
vilka kan vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska följas i ett åtgärdsområde.
Sammanställningarna ska betecknas som underlag till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets
vattendistrikt och kan med fördel användas som underlag i diskussioner om lokalt åtgärdsarbete.
Sammanställningarna har ungefär samma struktur men innehållet varierar beroende på
problemställningar i varje område. Vidare uppdateras åtgärdsområdessammanställningarna
årligen om ny data eller ny kunskap påverkar innehållet. Sådan versionshantering framgår i
inledningen till varje dokument.
I varje åtgärdsområdessammanställning finns olika beskrivningar om aktuella miljöproblem med
tillhörande tabeller som kopplar ihop miljösituationen i ett åtgärdsområde med åtgärdsbehovet. I
tabellerna med åtgärdsförslag finns kopplingar mellan påverkan och fysisk åtgärd till de åtgärder
som riktar sig till myndigheter och kommuner i Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets
vattendistrikt. Tanken med tabellerna är att visa vilka faktiska fysiska åtgärder i naturmiljön som
hör ihop med åtgärder enligt åtgärdsprogrammet. Som redovisat i tabellerna är ofta flera aktörer
involverade i genomförande av en åtgärd vilket kräver samverkan och samarbete över
administrativa och/eller juridiska gränser. Åtgärdernas genomförande följs upp genom en årlig
återrapportering som adresserar kommuner och de myndigheterna med utpekat åtgärdansvar
enligt Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavet.
Urvalet av de fysiska åtgärderna har i huvudsak skett utifrån kostnadseffektivitet och utifrån
åtgärdsförslagen i VISS där information om Sveriges vatten finns. Åtgärdernas effekter och
kostnader kan avvika lokalt och det kan också finnas andra åtgärder som är mer kostnadseffektiva
eller mer lämpliga för vissa vattenförekomster. I flera fall anges därför vidare åtgärdsutredning
som lämplig första åtgärd innan fysiska åtgärder vidtas. De fysiska åtgärderna är inte bindande
för myndigheter och kommuner men de ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs och ska inom
sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs. Ansvariga åtgärdsmyndigheter kan således
ersätta de föreslagna fysiska åtgärderna med andra åtgärder om de finner dessa mer lämpliga. De
åtgärdskostnader som visas i tabellerna är totalkostnader. Total åtgärdskostnad är en summering
av alla kostnader, både investeringskostnad, utredningskostnad och löpande kostnader/intäkter.
Kostnaderna är summerade för hela den angivna livslängden och storleken på åtgärden och de är
generellt genomsnittliga kostnader för en typ av åtgärd. Kostnaderna för den faktiska åtgärden
kan således både vara högre eller lägre än schablonvärdet i det enskilda fallet.
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Mer information
Varje åtgärdsområdessammanställning innehåller en karta där områdets geografiska placering
pekas ut. För en övergripande kartbild över samtliga åtgärdsområden samt tabeller som visar
vilka kommuner som omfattas av vilka åtgärdsområden, besök vår webbsida
www.vattenmyndigheterna.se. Under publikationer finns alla beslutsdokument inklusive bilagor.
Eftersom åtgärdsområdessammanställningarna är en kort beskrivning av områdets miljöproblem
vid skrivande stund, vill vi hänvisa till VISS, www.viss.lansstyrelsen.se, för detaljerad och senaste
information om enskilda bedömningar. I VISS finns också tillförlitlighetsklassning och
motiveringstexter till de olika bedömningarna samt senaste information om till exempel
genomförda eller planerade åtgärder. Om en föreslagen åtgärd exempelvis redan är genomförd,
eller av annan anledning olämplig, så finns det också möjlighet att meddela länsstyrelsen detta via
VISS. I VISS finns också flera instruerande manualer som ska hjälpa dig att hitta ditt vatten, eller
ditt åtgärdsområde.
Direktlänk till vägledningarna: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/lar-dig-anvandaviss/information%20och%20manualer/Pages/default.aspx
Versionshantering
Bilaga 5:38 till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets vattendistrikt, version 1.Aktuell version
daterad den 22 mars 2017.

Sammanställning av förslag till åtgärder för Oreälvens
åtgärdsområde
Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för åtgärdsområde Oreälven vilket
främst berör Orsa kommun men även Mora, Rättviks, Leksands, Falu, Ljusdals, Ovanåker och
Härjedalens kommun samt berör Dalarnas län och Gävleborgs län. Åtgärdsområdet ligger i
Dalälvens avrinningsområde.
I åtgärdsområdet finns 122 ytvattenvattenförekomster som inte uppnår god ekologisk status, av
dessa är en utpekad som potentiellt kraftigit modifierade vatten. På grund av långvarigt
luftnedfall av kvicksilver och den globala spridningen av PBDE finns inget ytvatten som uppnår
god kemisk status. Åtgärdsområdet har i övrigt ingen känd påverkan från andra miljögifter. De
största miljöproblemen är främst vandringshinder, flödesreglering, morfologi och försurning, och
de främsta påverkanskällorna är dammar (både verksdammar och andra dammar), flottleder och
atmosfäriskt nedfall. De viktigaste åtgärdena är därför fiskvägar eller utrivning av
vandringshinder, miljöanpassade flöden, flottledsåterställning och kalkning. Skyddet av
dricksvatten bedöms inte vara tillräckligt inom åtgärdsområdet. Sex allmänna och en enskild
vattentäkt har skydd men för övriga bör skydd utredas. För vissa av vattentäkterna finns behov
av nya eller uppdaterade föreskrifter.
Oreälven, Oresjön och Unnån utgör riksintresseområde (Siljansområdet) för natur och/eller
friluftsliv enligt miljöbalken. Inom miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag är Oreälven
och Unnån utpekade ur naturvårdssynpunkt bland annat på grund av den värdefulla
öringstammen. Även Ämån, Orsasjön och Skattungen med biflöden är utpekade som värdefulla på
grund av öringen och den ursprungliga harrstammen. Sandsjöån är utpekat ur
naturvårdssynpunkt på grund av sin orördhet i förhållande till storlek.
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Utifrån tillgängliga dataunderlag beskrivs aktuella miljöproblem med betydande påverkan och
med åtgärdsförslag. Om miljösituationen ändras eller om kompletterande undersökningar
genomförs och ny data blir tillgänglig, kan åtgärdsbehovet förändras. De åtgärder som föreslås
bedöms vara nödvändiga att genomföra för att miljökvalitetsnormerna skall kunna följas. I flera
fall behöver åtgärden föregås av en fördjupad åtgärdsutredning.
De åtgärdskostnader som redovisas per åtgärdförslag bör ställas i relation till vilka ekologiska
vinster (t.ex. värdet av förbättring eller återskapande av ekosystemtjänster) som åtgärderna kan
ge. Sådana beräkningsmetoder saknas på objektsnivå och för att ändå uppskatta det totala
värdet av ekossystemtjänster i åtgärdsområdet, presenteras beräkningar enligt schabloner från
TEEB. TEEB är en förkortning av The Economics of Ecosystems and Biodiversity som är ett globalt
initiativ som syftar till att öka kunskapen om naturens värde. Läs mer om TEEB här:
(http://www.teebweb.org/) och rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)
for Water and Wetlands (februari 2013). Observera att beräkningarna avser ytvatten och att
grundvatten är exkluderat samt att beräkningen avser hela åtgärdsomårdet. I TEEBs studier
anges värdet för ekosystemsfunktionerna i sjöar och vattendrag ligga på cirka 1800–13500 dollar
per hektar och år. Översatt till Oreälvens åtgärdsområde med en sammanlagd vattenförekomstyta
på cirka 12 100 hektar och ett antaget värde på 10 000 kr per år och hektar blir ekosystemvärdet
av ytvattnet inom åtgärdsområdet minst 120 miljoner kronor per år.
För övrig information per vattenförekomst i åtgärdsområdet hänvisas till VISS,
www.viss.lansstyrelsen.se (Oreälven).
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Bild 1: Kartan visar Oreälvens markanvändning samt geografisk placering i Bottenhavets vattendistrikt.
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Förändrade habitat genom fysiska förändringar
Inom åtgärdsområdet finns problem med förändrade habitat genom fysiska förändringar i 94
vattenförekomster. De betydande påverkanskällorna är morfologiska förändringar i form av
markanvändning och flottledsrensning och hydromorfologiska förändringar i form av
vattenkraftdammar och reglering av flöde.

Åtgärdsförslag
Tabell 1: Sammanställning av föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas koppling till
Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS i november 2015.
Påverkan
4.2 Flöde
och
morfologi Verksdamm,
vattenkraft

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens omfattning

Fiskväg eller
utrivning av
vandringshinder

27 åtgärder med effekt i
26 vattenförekomster

Fiskväg

Sju åtgärder med effekt
i 16 vattenförekomster
i Oresjön (SE678352146393) och Oreälven
(SE678594-146586,
SE681993-145371,
SE678036-143607,
SE678720-145095)

Teknisk fiskväg
för
nedströmspassage

Sex åtgärder med effekt
i 17 vattenförekomster
i Oresjön (SE678352146393) och Oreälven
(SE678594-146586,
SE681993-145371,
SE678036-143607,
SE678720-145095)

Minimitappning/v
atten i fiskväg vid
vattenkraftverk

Tolv åtgärder med
effekt i 23
vattenförekomster,
Oresjön (SE678352146393), Oreälven
(SE678594-146586,
SE681993-145371,
SE678036-143607,
SE678720-145095,
SE678662-144649),
Vässinjärvi (SE681987144153),

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 20162021

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd
4.
Länsstyrelsen åtgärd 1, åtgärd 2 och
åtgärd 5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1.

Skärjämnaren
(SE680938-146496),
Storejen (SE681004146653) och Stråån
(SE680749-146381)
5

5. Fysiska
förändringar
av sjöar och
vattendrag

Ekologiskt
funktionella
kantzoner

124 ha med effekt i
sex vattenförekomster i
Nappobäcken
(SE683891-144580,
SE683700-144648),
Tallsjöbäcken
(SE682031-144808),
Lömån (SE678401146832), Oresjön
(SE678352-146393) och
Stridbäcken
(SE678135-146892)

5.1 Fysiska
förändringar
av sjöar och
vattendrag Fysiska
förändringar
av
vattendragsfåran

Restaurering av
rensade eller
rätade vattendrag

2 ha med effekt i en
vattenförekomst,
Sandsjöån (SE683851144026)

5.1.1
Fysiska
förändringar
av
vattendrag Rensning av
vattendrag
för flottning

Flottledsåterställning

213 ha med effekt i 38
vattenförekomster

Skogsstyrelsen åtgärd 4.

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd
5.

Det finns 4 stycken Kraftigt Modifierade Vatten (KMV) påverkade av vattenreglering och
vattenkraftsproduktion i området. De åtgärder som är kopplade till utpekande av KMV och
bedömning av deras miljökvalitetsnorm, ekologisk potential, ingår inte i sammanställningen under
Förändrat habitat genom fysiska förändringar ovan. Dessa åtgärder kommer att tas fram i den
åtgärdsplan för vattenkraftspåverkade avrinningsområden som görs av Länsstyrelsen under de
närmaste åren och fastställas av Vattenmyndigheten under 2018. Läs mer om åtgärdsplaner i
Åtgärd 5, Länsstyrelsen i Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavets vattendistrikt.
Åtgärder för KMV inom miljöproblemen försurning, övergödning och miljögifter ingår i
sammanställningarna för respektive miljöproblem.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.
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Genomförda och planerade åtgärder
Biotopvårdande åtgärder har genomförts vid ett flertal tillfällen både i Unnåns övre delar och
nedre delar (Djupån). Även Finnsjöån, Tenningån, Myggsjöån och Ämåns nedre delar har
restaurerats på grund av flottledspåverkan. I Källvasseln har fiskvägar konstruerats i Källbäcken.

Miljögifter i yt- och grundvatten
Utöver kvicksilver och PBDE saknar åtgärdsområdet känd påverkan från miljögifter. I Sverige
överstiger kvicksilver och PBDE gränsvärdet i praktiskt taget alla ytvattenförekomster; sjöar,
vattendrag och kustvatten. Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna är för höga i
vatten är långvarigt internationella luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att minska utsläppen av
kvicksilver förväntas inga förändringar i nivåer inom en snar framtid. Det beror på att
kvicksilvret lagrats i mark och läcker kontinuerligt till ytvattnet och ackumuleras i fiskar. Vid
markanvändning bör dock åtgärder som hindrar ökat kvicksilverläckage från omgivande mark
vidtas. PBDE är en industrikemikalie som främst används som flamskyddsmedel. Påverkan av
PBDE kommer i första hand från atmosfäriskt nedfall efter förbränning av varor. Användningen
av PentaBDE och oktaBDE är förbjuden inom EU sedan år 2004 men vissa PBDE-kedjor är
fortfarande tillåtna. Även om halterna minskar generellt är det svårt att veta när god kemisk
status kommer att uppnås.
I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet för kvicksilver, det vill säga den
högsta tillåtna halten kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (µg / kg). För PBDE anges
gränsvärdet i biota till 0,0085 mikrogram per kilogram (µg / kg). Det tillämpas ett generellt
undantag i form av ett sänkt kvalitetskrav för kvicksilver och PBDE.
I Gävleborgs län föreslås därför en informationskampanj med syfte att informera om hänsyn i
skogsbruket för att minska läckaget av metylkvicksilver.

Otillräckligt dricksvattenskydd
Av de allmänna vattentäkter som är i drift saknar två tillräckligt skydd och har behov av nya
eller uppdaterade föreskrifter om vattenskyddsområde. Kärvåsen saknar dricksvattenskydd och
Furudal har ett föråldrat skydd. Ett föråldrat skydd innebär att vattenskyddsområdet är
utformat i enlighet med Vattenlagen (1983:291) eller Vattenlag (1918:523). I dessa fall behöver
skyddet ofta uppdateras i enlighet med nuvarande lagstiftning, Miljöbalken (1998:808).
Majoriteten av de enskilda vattentäkterna i Oreälvens åtgärdsområde räknas som större enskilda
vattentäkter (ger mer än 10 m3 per dag eller betjänar mer än 50 personer). För dessa gäller samma
kvalitetskrav på dricksvatten som för de kommunala vattentäkterna. Det finns inget krav på
skyddsområde och föreskrifter för dessa, utan det bygger på vattentäktsägarens ansvar. Det är
viktigt att skydd även kring de större enskilda vattentäkterna för att även dessa vattentäkter ska
ha ett långsiktigt skydd för vattenförsörjningen.
Inom ramen för åtgärdsprogrammet ingår endast de vattentäkter som har vattenförekomst ID (se
tabell 3). Omfattningen och kostnaden för åtgärdsbehovet är därför underskattad. Det pågår ett
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kontinuerligt arbete för att alla vattentäkter ska kopplas till ett vattenförekomst ID och därmed
ingå i vattenförvaltningsarbetet.

Åtgärdsförslag och kostnader
Tabell 2: Sammanställning av föreslagna åtgärder och kostnader. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS i
november 2015.
Föreslagen fysisk
åtgärd
Tillstånd för
vattenuttag

Åtgärdens omfattning
Fyra föreslagna
åtgärder ger effekt i fyra
grundvattenförekomster
SE678033-146694
SE678692-144230
SE678824-475698
SE679262-146357

Vattenskyddsområde En föreslagen åtgärd ger
- Inrätta
effekt i en
grundvattenförekomst
SE678033-146694
Vattenskyddsområde Två föreslagna åtgärder
- Översyn/revidering ger effekt i två
grundvattenförekomster
SE678033-146694
SE679262-146357

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021
Kommunerna åtgärd 5e.

Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 6a.
Länsstyrelsen åtgärd 4a.
Kommunerna åtgärd 5a ovh 5b.
Generalläkaren åtgärd 2.
Boverket åtgärd 1c.

Vattenskyddsområde Sex föreslagna åtgärder Länsstyrelsen åtgärd 4b, 4c och
- Tillsyn
ger effekt i sex
4e.
grundvattenförekomster Kommunerna åtgärd 5c.
SE677843-143529
SE677986-141595
SE678033-146694
SE678202-142507
SE678692-144230
SE678765-145451
SE678824-475698
SE679262-146357

Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.
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Tabell 3: Tabellen visar en sammanställning av vattentäkter inom Oreälvens åtgärdsområde.
Knappt hälften av vattentäkterna ligger inom avgränsningarna för grundvattenförekomster.
Kommun Vattenverk

Anläggning Dricksvattenskydd

VSO beslut (år)

EU CD

Mora

Risa

Allmän

Vattenskyddsområde Lst - 2004

Orsa

Boggas

Allmän

Vattenskyddsområde Lst - 2000

Orsa

Fryksås

Allmän

Vattenskyddsområde Lst - 2000

Orsa

Grönklitt

Allmän

Vattenskyddsområde Lst - 2000

SE678824475698

Orsa

Torsmo

Allmän

Vattenskyddsområde Lst - 2000

SE678692144230

Rättvik

Furudal

Allmän

Vattenskyddsområde Lst - 1975

SE679262146357

Rättvik

Kärvåsen

Allmän

SE678033146694

Mora

Bonäs norra

Enskild

SE676869142761

Orsa

Bjus

Enskild

SE678680143656

Orsa

Bäcka

Enskild

SE677843143529

Orsa

Fredshammar

Enskild

SE677843143529

Orsa

Hansjö

Enskild

Orsa

Hornberga

Enskild

Orsa

Kallmora
norra

Enskild

Orsa

Kallmora
södra

Enskild

Orsa

Kvarnberg

Enskild

Orsa

Mickelvål

Enskild

Orsa

MässbackenBjörken

Enskild

SE677843143529

Orsa

NederbergaKallholen

Enskild

SE678177144069

Orsa

Noppikoski

Enskild

Orsa

OljonsbynStenberg

Enskild

Orsa

Orsbleck

Enskild

Orsa

Rosentorp

Enskild

Orsa

Skattungbyn

Enskild

Orsa

Skeer
Folkparken

Enskild

Orsa

Slättberg

Enskild

SE677843143529

SE678680143656
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Orsa

Stackmora

Enskild

Orsa

Stenberg

Enskild

Orsa

Sörmedsjön

Enskild

Orsa

Åberga

Enskild

Rättvik

Dalbyn

Enskild

Lokala föreskrifter

K - 2014

SE677816146513

Försurning
Inom åtgärdsområdet finns i dagsläget 40 vattenförekomster i Dalarnas län och 17 i Gävleborgs
län som har problem med försurning. De påverkanskällor som har bedömts ha betydande
påverkan är atmosfärisk deposition och skogsbruk. För att följa miljökvalitetsnormerna i
åtgärdsområdets vattenförekomster behöver pH höjas och 670 ton kalk tillföras. För 17 områden
(Gävleborg) saknas kostnadsberäkningar/uppskattningar av behov då dessa inte ingår i nuvarande
kalkningsplan.
Kalkning med båt och Kalkning med flyg
Kalkning i Dalarna enligt kalkningsplan samt vissa mindre justeringar i kalkningsplanen, planen
finns att läsa på www.lansstyrelsen.se/dalarna/kalkningsplan. Åtgärden förväntas hålla pH-värdet
på över målnivån till en kostnad av cirka 630 000 kr per år enligt kalkningsplanen. Åtgärden
kommer att ge effekt i 20 försurningspåverkade sjöar och vattendrag och bidra till att
miljökvalitetsnormen uppfylls till år 2021.
Kalkning
Utöver de vatten som omfattas av kalkningsplan, där kalkningen är avslutad, finns 17 ytterligare
vatten i Gävleborg som är försurade och där kalkningsinsatser behövs. Storlek och kostnad av
åtgärden är inte beräknad. Åtgärden kommer att ge effekt i 17 försurningspåverkade sjöar och
vattendrag och bidra till att miljökvalitetsnormen uppfylls till 2021.
Informationsspridning om skogsbrukets försurande effekter
Åtgärden föreslås för alla vattenförekomster i åtgärdsområdet. Åtgärden ska öka medvetenhet om
skogsbrukets försurande effekter och hur skogen kan brukas med minskad försurningspåverkan.
Kostnad för åtgärden är inte uppskattad i nuläget.

Genomförda och planerade åtgärder
3140 ton kalk har spridits i 16 vattenförekomster i Dalarna mellan åren 2009 och 2013. 670 ton
kalk per år ska enligt plan spridas i 15 vattenförekomster framöver med kalkningseffekt nedströms
i ytterligare fem förekomster.
Tabell 4: Sammanställning av planerade åtgärder inom åtgärdsområdet.
Påverkan

Åtgärd

2.6.1 Diffusa
källor Skogsbruk

Information

2.6.3

Kalkning med

Åtgärdens omfattning

Kostnad

16 + 17?
vattenförekomster

Okänd
kostnad

55 ton vilket

115 000

Kommentar

Kostnad avser endast
10

Atmosfärisk
deposition
2.6.1
Skogsbruk

flyg

förbättrar läget i 20
vattenförekomster

kr/år

kalkspridning i Dalarna, inte
administration

Kalkning med
båt

30 ton vilket
förbättrar läget i 20
vattenförekomster

25 000
kr/år

Kostnad avser endast
kalkspridning i Dalarna, inte
administration

Kalkning med
doserare

585 ton vilket
förbättrar läget i 20
vattenförekomster

490 000
kr/år

Kostnad avser endast
kalkspridning i Dalarna, inte
administration

17 vattenförekomster

Okänd
kostnad

Gävleborgs län, ingår inte i
kalkningsplan

Kalkning

Främmande arter
Inom Dalälvens avrinningsområde finns ett antal främmande arter där signalkräftan,
bäckrödingen och vattenpest troligen är de mest förekommande. Bäckrödingen förekommer
främst i mindre bäckar än de som klassats som vattenförekomster.
Främmande arter har inte varit statussättande inom Dalälvens avrinningsområde men det finns
stort behov av att jobba förebyggande genom information och liknande för att förhindra fortsatt
spridning av dessa. Problemen med förekomst av främmande arter orsakas i första hand av illegala
utsättningar av kräftor och fisk.

Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Hela åtgärdsområdet skyddas enligt avloppsvattendirektivet (direktiv 91/271/EEG).
Åtgärdsområdet berörs av Digerberget, naturreservatet Skinnaränget, Anjovarden-StopånVåmhuskölen och Näcksjövarden som skyddas som Natura 2000-område enligt Art- och
habitatdirektivet (direktiv 92/43/EEG) och Fågeldirektivet (direktiv 79/409/EEG). Skinnaränget,
är även naturreservat.
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Bilaga 5:39 Fö rvaltningsplan fö r
Bottenhavets vattendistrikt 2016-2021
Inledning

I Bottenhavets vattendistrikt finns 49 stycken åtgärdsområden som indelats efter vattnets väg i
landskapet. Åtgärdsområdena kan därför innefatta flera kommuner och flera län. Eftersom
Bottenhavets vattendistrikt också har vatten som rinner till och från Norge beskrivs dessa i en
särskild sammanställning, nummer 50. Mer om gränsvatten finns också i Vapstaälven (nummer
1). Åtgärdsområdessammanställningar kan läsas både var för sig (enskilda pdf) eller tillsammans
(samtliga områden i en pdf).
Sammanställningarna innehåller beskrivningar över betydande påverkan och förslag på åtgärder
vilka kan vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska följas i ett åtgärdsområde.
Sammanställningarna ska betecknas som underlag till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets
vattendistrikt och kan med fördel användas som underlag i diskussioner om lokalt åtgärdsarbete.
Sammanställningarna har ungefär samma struktur men innehållet varierar beroende på
problemställningar i varje område. Vidare uppdateras åtgärdsområdessammanställningarna
årligen om ny data eller ny kunskap påverkar innehållet. Sådan versionshantering framgår i
inledningen till varje dokument.
I varje åtgärdsområdessammanställning finns olika beskrivningar om aktuella miljöproblem med
tillhörande tabeller som kopplar ihop miljösituationen i ett åtgärdsområde med åtgärdsbehovet. I
tabellerna med åtgärdsförslag finns kopplingar mellan påverkan och fysisk åtgärd till de åtgärder
som riktar sig till myndigheter och kommuner i Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets
vattendistrikt. Tanken med tabellerna är att visa vilka faktiska fysiska åtgärder i naturmiljön som
hör ihop med åtgärder enligt åtgärdsprogrammet. Som redovisat i tabellerna är ofta flera aktörer
involverade i genomförande av en åtgärd vilket kräver samverkan och samarbete över
administrativa och/eller juridiska gränser. Åtgärdernas genomförande följs upp genom en årlig
återrapportering som adresserar kommuner och de myndigheterna med utpekat åtgärdansvar
enligt Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavet.
Urvalet av de fysiska åtgärderna har i huvudsak skett utifrån kostnadseffektivitet och utifrån
åtgärdsförslagen i VISS där information om Sveriges vatten finns. Åtgärdernas effekter och
kostnader kan avvika lokalt och det kan också finnas andra åtgärder som är mer kostnadseffektiva
eller mer lämpliga för vissa vattenförekomster. I flera fall anges därför vidare åtgärdsutredning
som lämplig första åtgärd innan fysiska åtgärder vidtas. De fysiska åtgärderna är inte bindande
för myndigheter och kommuner men de ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs och ska inom
sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs. Ansvariga åtgärdsmyndigheter kan således
ersätta de föreslagna fysiska åtgärderna med andra åtgärder om de finner dessa mer lämpliga. De
åtgärdskostnader som visas i tabellerna är totalkostnader. Total åtgärdskostnad är en summering
av alla kostnader, både investeringskostnad, utredningskostnad och löpande kostnader/intäkter.
Kostnaderna är summerade för hela den angivna livslängden och storleken på åtgärden och de är
generellt genomsnittliga kostnader för en typ av åtgärd. Kostnaderna för den faktiska åtgärden
kan således både vara högre eller lägre än schablonvärdet i det enskilda fallet.
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Mer information
Varje åtgärdsområdessammanställning innehåller en karta där områdets geografiska placering
pekas ut. För en övergripande kartbild över samtliga åtgärdsområden samt tabeller som visar
vilka kommuner som omfattas av vilka åtgärdsområden, besök vår webbsida
www.vattenmyndigheterna.se. Under publikationer finns alla beslutsdokument inklusive bilagor.
Eftersom åtgärdsområdessammanställningarna är en kort beskrivning av områdets miljöproblem
vid skrivande stund, vill vi hänvisa till VISS, www.viss.lansstyrelsen.se, för detaljerad och senaste
information om enskilda bedömningar. I VISS finns också tillförlitlighetsklassning och
motiveringstexter till de olika bedömningarna samt senaste information om till exempel
genomförda eller planerade åtgärder. Om en föreslagen åtgärd exempelvis redan är genomförd,
eller av annan anledning olämplig, så finns det också möjlighet att meddela länsstyrelsen detta via
VISS. I VISS finns också flera instruerande manualer som ska hjälpa dig att hitta ditt vatten, eller
ditt åtgärdsområde.
Direktlänk till vägledningarna: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/lar-dig-anvandaviss/information%20och%20manualer/Pages/default.aspx
Versionshantering
Bilaga 5:39 till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets vattendistrikt, version 1.Aktuell version
daterad den 22 mars 2017.

Sammanställning av förslag till åtgärder för Övre
Österdalälvens åtgärdsområde
Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för åtgärdsområde Övre Österdalälven
vilket främst berör Älvdalens kommun men även Malung-Sälens, Mora och Härjedalens kommun
samt Norge. Den del av åtgärdsområdet som ligger utanför Sveriges gräns, beskrivs i bilaga 5:50.
Åtgärdsområdet ligger i Dalälvens avrinningsområde.
I åtgärdsområdet finns 205 ytvattenvattenförekomster som inte uppnår god ekologisk status, av
dessa är tre utpekade som potentiellt kraftigt modifierade vatten. På grund av långvarigt
luftnedfall av kvicksilver och den globala spridningen av PBDE finns inget ytvatten som uppnår
god kemisk status. Åtgärdsområdet har i övrigt ingen känd påverkan från andra miljögifter utan
det är främst problem med vandringshinder, flödesreglering, morfologi och försurning. De
vanligaste påverkanskällorna är dammar (både verksdammar och andra dammar), flottleder och
atmosfäriskt nedfall. De viktigaste åtgärdena är därför fiskvägar eller utrivning av
vandringshinder, miljöanpassade flöden, flottledsåterställning och kalkning. Skyddet av
dricksvatten bedöms inte vara tillräckligt inom åtgärdsområdet. 13 allmänna och två enskilda
vattentäkter har skydd men för övriga bör skydd utredas. För vissa av vattentäkterna finns behov
av nya eller uppdaterade föreskrifter.
Inom åtgärdsområdet finns Fulufjällets nationell park, Drevfjällens, Långfjällets, Vedungfjällets
och Rotensugnet naturreservat och Hälla reservatet. Även Österdalälven från Storbrott upp till
Ugans utflöde, strax nedströms utloppskanalen från Åsens kraftverk, är ett naturreservat. Större
delen av åtgärdsområdet utgör riksintresse för friluftsliv och/eller naturvård enligt miljöbalken.
Huvuddelen är även skyddat enligt miljöbalken mot utbyggnad i form av vattenkraftverk,
vattenreglering samt vattenöverledning. Inom Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag
har många vatten, exempelvis Storån, Fulan, Trollvasslan och Fjätälven, pekats ut ur fiske- och
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naturvårdssynpunkt. Motiven är bland annat att vattnen är relativt opåverkade av reglering, har
viktiga bestånd av storvuxen öring samt ursprungliga bestånd av harr och röding.
Åtgärdsområdet berörs också av tolv Natura2000-områden med vattenanknutna miljöer och arter
i form naturligt större vattendrag och vattendrag med flytbladsvegetation, små näringsfattiga
skogssjöar eller förekomst av utter.
Utifrån tillgängliga dataunderlag beskrivs aktuella miljöproblem med betydande påverkan och
med åtgärdsförslag. Om miljösituationen ändras eller om kompletterande undersökningar
genomförs och ny data blir tillgänglig, kan åtgärdsbehovet förändras. De åtgärder som föreslås
bedöms vara nödvändiga att genomföra för att miljökvalitetsnormerna skall kunna följas. I flera
fall behöver åtgärden föregås av en fördjupad åtgärdsutredning.
De åtgärdskostnader som redovisas per åtgärdförslag bör ställas i relation till vilka ekologiska
vinster (t.ex. värdet av förbättring eller återskapande av ekosystemtjänster) som åtgärderna kan
ge. Sådana beräkningsmetoder saknas på objektsnivå och för att ändå uppskatta det totala
värdet av ekossystemtjänster i åtgärdsområdet, presenteras beräkningar enligt schabloner från
TEEB. TEEB är en förkortning av The Economics of Ecosystems and Biodiversity som är ett globalt
initiativ som syftar till att öka kunskapen om naturens värde. Läs mer om TEEB här:
(http://www.teebweb.org/) och rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)
for Water and Wetlands (februari 2013). Observera att beräkningarna avser ytvatten och att
grundvatten är exkluderat samt att beräkningen avser hela åtgärdsomårdet. I TEEBs studier
anges värdet för ekosystemsfunktionerna i sjöar och vattendrag ligga på cirka 1800–13500 dollar
per hektar och år. Översatt till Övre Österdalälvens åtgärdsområde med en sammanlagd
vattenförekomstyta på cirka 18 900 hektar och ett antaget värde på 10 000 kr per år och hektar
blir ekosystemvärdet av ytvattnet inom åtgärdsområdet minst 190 miljoner kronor per år.
För övrig information per vattenförekomst i åtgärdsområdet hänvisas till VISS,
www.viss.lansstyrelsen.se (Övre Österdalsälven).
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Bild 1: Kartan visar Övre Österdalsälvens markanvändning samt geografisk placering i Bottenhavets vattendistrikt.
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Förändrade habitat genom fysiska förändringar
Inom åtgärdsområdet finns problem med förändrade habitat genom fysiska förändringar i 171
vattenförekomster. De betydande påverkanskällorna är morfologiska förändringar i form av
markanvändning och flottledsrensning och hydromorfologiska förändringar i form av
vattenkraftdammar och reglering av flöde.

Åtgärdsförslag
Tabell 1: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS i
november 2015.
Påverkan
4.2 Flöde
och
morfologi Verksdamm,
vattenkraft

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens omfattning

Fiskväg eller
utrivning av
vandringshinder

34 åtgärder med effekt i
35 vattenförekomster
varav de i Lakån
(SE689795-135236),
Bodtjärn (SE681540137835) Holmsjön
(SE685635-131076) and
Navarsjön (SE681688139711) är prio 1

Fiskväg

Sex åtgärder med
effekt i elva
vattenförekomster i
Nedre Rottensjön
(SE684615-138670),
Övre Rottensjön
(SE684681-138366),
SE686872-133096,
Horrmunden
(SE680267-135829),
Silan (SE684528135198) och Rotnen
(SE680316-140523)

Teknisk fiskväg
för
nedströmspassage

Fyra åtgärder med
effekt i åtta
vattenförekomster,
SE686872-133096,
Horrmunden
(SE680267-135829),
Silan (SE684528135198) och Rotnen
(SE680316-140523)

Minimitappning/v
atten i fiskväg vid
vattenkraftverk

Nio åtgärder med
effekt i 15
vattenförekomster,

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 20162021

Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 4.
Länsstyrelsen åtgärd 1, åtgärd 2 och
åtgärd 5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1.
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SE686872-133096,
Horrmunden
(SE680267-135829),
Silan (SE684528135198) Rotnen
(SE680316-140523),
Horrmundsvallen
(SE681238-136481,
SE681728-136339),
Ugan (SE679571139227), Nedre
Rottensjön (SE684615138670) och Övre
Rottensjön (SE684681138366)
5. Fysiska
förändringar
av sjöar och
vattendrag

Ekologiskt
funktionella
kantzoner

86,8 ha med effekt i
fyra vattenförekomster
i Flötingssjön
(SENO686559-131165),
Dråjbäck (SE679745140144) och Vålhån
(SE682850-135509)

Skogsstyrelsen åtgärd 4.

5.1.1 Fysiska
förändringar
av
vattendrag Rensning av
vattendrag
för flottning

Restaurering av
rensade eller
rätade
vattendrag/Flottle
dsåterställning

951 ha med effekt i 90
vattenförekomster

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd
5.

7.1 Andra
morfologiska
förändringar
- barriärer

Omläggning/
byte av
vägtrumma

8 st vägtrummor med
effekt i sex
vattenförekomster,
Stor-fjätan (SE691130133740), Fjätan
(SE690761-135188),
Rotnen (SE684443138764, SE684272138864), Nedre
Rottensjön (SE684615138670) och Fjätan
(SE689338-135224)

Länsstyrelsen åtgärd 3, åtgärd 5b och
12.
Trafikverket åtgärd 1a.
Generalläkaren åtgärd 3

Det finns 6 stycken Kraftigt Modifierade Vatten (KMV) påverkade av vattenreglering och
vattenkraftsproduktion i området. De åtgärder som är kopplade till utpekande av KMV och
bedömning av deras miljökvalitetsnorm, ekologisk potential, ingår inte i sammanställningen under
Förändrat habitat genom fysiska förändringar ovan. Dessa åtgärder kommer att tas fram i den
åtgärdsplan för vattenkraftspåverkade avrinningsområden som görs av Länsstyrelsen under de
närmaste åren och fastställas av Vattenmyndigheten under 2018. Läs mer om åtgärdsplaner i
Åtgärd 5, Länsstyrelsen i Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavets vattendistrikt.
Åtgärder för KMV inom miljöproblemen försurning, övergödning och miljögifter ingår i
sammanställningarna för respektive miljöproblem.
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Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Genomförda och planerade åtgärder
Fyra biotopvårdande åtgärder har genomförts på olika sträckningar av Aspvasslan. Dessutom har
ytterligare en biotopvårdande åtgärd genomförts i Foskan, en i Fulan och en i Hällsjön. En
projektering för biotopvård och en biotopvårdande insats har genomförts i Rymman.

Miljögifter i yt- och grundvatten
Utöver kvicksilver saknar åtgärdsområdet känd påverkan från miljögifter. I Sverige överstiger
kvicksilver och PBDE gränsvärdet i praktiskt taget alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag
och kustvatten. Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna är för höga i vatten är
långvarigt internationella luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att minska utsläppen av
kvicksilver förväntas inga förändringar i nivåer inom en snar framtid. Det beror på att
kvicksilvret lagrats i mark och läcker kontinuerligt till ytvattnet och ackumuleras i fiskar. Vid
markanvändning bör dock åtgärder som hindrar ökat kvicksilverläckage från omgivande mark
vidtas.
PBDE är en industrikemikalie som främst används som flamskyddsmedel. Påverkan av PBDE
kommer i första hand från atmosfäriskt nedfall efter förbränning av varor. Användningen av
PentaBDE och oktaBDE är förbjuden inom EU sedan år 2004 men vissa PBDE-kedjor är
fortfarande tillåtna. Även om halterna minskar generellt är det svårt att veta när god kemisk
status kommer att uppnås.
I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet för kvicksilver, det vill säga den
högsta tillåtna halten kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (µg / kg). För PBDE anges
gränsvärdet i biota till 0,0085 mikrogram per kilogram (µg / kg). Det tillämpas ett generellt
undantag i form av ett sänkt kvalitetskrav för kvicksilver och PBDE.

Otillräckligt dricksvattenskydd
Av de allmänna vattentäkter som är i drift saknar tjugofem tillräckligt skydd och har behov av
nya eller uppdaterade föreskrifter om vattenskyddsområde. Tolv vattentäkter saknar
dricksvattenskydd och tretton har ett föråldrat skydd. Ett föråldrat skydd innebär att
vattenskyddsområdet är utformat i enlighet med Vattenlagen (1983:291) eller Vattenlag
(1918:523). I dessa fall behöver skyddet ofta uppdateras i enlighet med nuvarande lagstiftning,
Miljöbalken (1998:808).
Två av de enskilda vattentäkterna har skydd i form av vattenskyddsområde, övriga saknar skydd.
Dessa vattenskyddsområden beslutades dock i enlighet med tidigare lagstiftning och kan behöva
uppdateras i enlighet med nuvarande lagstiftning. För de enskilda vattentäkter som ger mer än 10
7

m3 per dag eller betjänar mer än 50 personer gäller samma kvalitetskrav på dricksvatten som för
de kommunala vattentäkterna. Det finns inget krav på skyddsområde och föreskrifter för dessa,
utan det bygger på vattentäktsägarens ansvar. Det är viktigt att skydda de större enskilda
vattentäkterna för att även dessa ska ha ett långsiktigt skydd för vattenförsörjningen.
Inom ramen för åtgärdsprogrammet ingår endast de vattentäkter som har vattenförekomst ID (se
tabell 3). Omfattningen och kostnaden för åtgärdsbehovet är därför underskattad. Det pågår ett
kontinuerligt arbete för att alla vattentäkter ska kopplas till ett vattenförekomst ID och därmed
ingå i vattenförvaltningsarbetet.

Åtgärdsförslag och kostnader
Tabell 2: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS i
november 2015.
Föreslagen fysisk
åtgärd
Tillstånd för
vattenuttag

Åtgärdens omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021

Nio föreslagna åtgärder Kommunerna åtgärd 5e.
ger effekt i tre
grundvattenförekomster
(SE675401-137176,
SE680726-136256,
SE686189-134133)

Vattenskyddsområde Fem föreslagna åtgärder
- Inrätta
ger effekt i två
grundvattenförekomster
(SE680726-136256,
SE677986-141595)

Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 6a.
Länsstyrelsen åtgärd 4a.
Kommunerna åtgärd 5a och 5b.
Generalläkaren åtgärd 2.
Vattenskyddsområde En föreslagen åtgärd ger Boverket åtgärd 1c.
- Översyn/revidering effekt i en
grundvattenförekomst
(SE686189-134133)
Vattenskyddsområde En föreslagen åtgärd ger Länsstyrelsen åtgärd 4b, 4c och
- Tillsyn
effekt i en
4e.
grundvattenförekomst
Kommunerna åtgärd 5c.
(SE686189-134133)
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Tabell 3: Sammanställning av vattentäkter inom Övre Österdalälven åtgärdsområde. Omkring
hälften av vattentäkterna ligger inom avgränsningarna för grundvattenförekomster.
Kommun

Vattenverk

Anläggning

Dricksvattenskydd

VSO
beslut

EU CD
8

(år)
MalungSälen

Stöten Vatten

Allmän

SE680726-136256

MalungSälen

Sörsjön

Allmän

SE680726-136256

Älvdalen

Brunnsberg

Allmän

Vattenskyddsområde Lst 1994

Älvdalen

Drevdagen

Allmän

Vattenskyddsområde Lst 1978

Älvdalen

Fjällbäcken Idre

Allmän

Älvdalen

Flötningen

Allmän

Älvdalen

Grövelsjön

Allmän

Vattenskyddsområde Lst 1977

Älvdalen

Idre gamla

Allmän

Vattenskyddsområde Vd 1974

SE686189-134133

Älvdalen

Idre Smijolet

Allmän

Vattenskyddsområde Lst 1995

SE686189-134133

Älvdalen

Klitten

Allmän

Vattenskyddsområde Lst
1977

Älvdalen

Klitten

Allmän

Vattenskyddsområde

Älvdalen

Kåtilla

Allmän

Vattenskyddsområde

Älvdalen

Mickeltemplet

Allmän

Vattenskyddsområde Lst 1994

SE680726-136256

Älvdalen

Nornäs

Allmän

Vattenskyddsområde Lst 1978

SE680726-136256

Älvdalen

Nornäs

Allmän

Älvdalen

Rot

Allmän

Älvdalen

Storbo

Allmän

Älvdalen

Storbo

Allmän

Älvdalen

Storsätern

Allmän

Vattenskyddsområde

Älvdalen

Storsätern
Huskläppen

Allmän

Vattenskyddsområde Lst 1994

Älvdalen

Sågbäcken

Allmän

Älvdalen

Sågbäcken
Björnliden

Allmän

Älvdalen

Särna

Allmän

Vattenskyddsområde

SE680726-136256

Älvdalen

Särna Bröta

Allmän

Vattenskyddsområde Lst 1977

SE680726-136256

Älvdalen

Särnaheden

Allmän

Vattenskyddsområde Lst 1994

Älvdalen

Särnaheden

Allmän

Vattenskyddsområde

SE680726-136256

SE680726-136256
Vattenskyddsområde

SE677986-141595

SE688667-132199
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Älvdalen

Särnaheden norra

Allmän

Vattenskyddsområde

Älvdalen

Toppheden Idre

Allmän

SE680726-136256

Älvdalen

Åsens stugby

Allmän

SE680002-139108

Älvdalen

Älvdalen Rot

Allmän

Vattenskyddsområde Vd 1959

Älvdalen

Älvdalen Rämma

Allmän

Vattenskyddsområde Lst 1994

Älvdalen

Älvdalen Vålsäng

Allmän

SE677986-141595

MalungSälen

Gräshedens
vildmarksby

Enskild

SE680726-136256

MalungSälen

Hormundgården

Enskild

MalungSälen

Nymon stugby

Enskild

SE681162-135429

MalungSälen

Näsfjället i Sälen AB

Enskild

SE680726-136256

MalungSälen

Näsfjället Lekåsen

Enskild

SE680726-136256

MalungSälen

Stöten camping

Enskild

SE681162-135429

MalungSälen

Sälens Vandrarhem

Enskild

SE680726-136256

Älvdalen

Berget Särna

Enskild

SE680726-136256

Älvdalen

Dala-Fjäll Gördalen

Enskild

Älvdalen

Fjätervålen

Enskild

Älvdalen

Foskros fjällby

Enskild

Älvdalen

Foskros planområde

Enskild

Älvdalen

Fulufjäll

Enskild

Älvdalen

Fulufjäll

Enskild

Älvdalen

Fulufjällsbyn

Enskild

Älvdalen

Fulufjällsserveringen Enskild

SE680726-136256

Älvdalen

Grötholen

Enskild

SE680726-136256

Älvdalen

Höstsätern

Enskild

SE680726-136256

Älvdalen

Idrefjäll

Enskild

SE680726-136256

Älvdalen

Idresjöns stugby

Enskild

SE686189-134133

Älvdalen

Israelshöjdens
stugby

Enskild

SE680726-136256

Älvdalen

Kringelfjorden

Enskild

Älvdalen

Lindbäcken
Gördalen

Enskild

Älvdalen

Loka

Enskild

SE677986-141595

SE680726-136256

SE680726-136256
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Älvdalen

Lövåsen

Enskild

Älvdalen

Morbäckssätern

Enskild

SE680726-136256

Älvdalen

Nilsvallen 1

Enskild

SE680726-136256

Älvdalen

Nilsvallen 2

Enskild

SE680726-136256

Älvdalen

Sorkmyren
Flötningen

Enskild

Älvdalen

Staffåsen Gördalen

Enskild

Älvdalen

Storfjäten

Enskild

Älvdalen

Synnanåt
Middagshammaren

Enskild

Älvdalen

Särna Västibyn

Enskild

Älvdalen

Tjärnvallen

Enskild

Älvdalen

Åsen

Enskild

Älvdalen

Älvdalens skjutfält

Enskild

Vattenskyddsområde Lst 1996
SE680726-136256
Vattenskyddsområde Lst 1995
SE680726-136256

Försurning
Inom åtgärdsområdet finns i dagsläget flertalet vattenförekomster som har problem med
försurning. De betydande påverkanskällorna är atmosfärisk deposition och skogsbruk. För att
följa miljökvalitetsnormerna i åtgärdsområdets vattenförekomster i Dalarnas län, behöver pH
höjas och 800 ton kalk tillföras årligen. För nio områden i Dalarna saknas
kostnadsberäkningar/uppskattningar av behov.
Inom den jämtländska delen av åtgärdsområdet pågår kalkningsverksamhet enligt fastställda
kalkningsplaner. Kalkningens omfattning utgår dock från rådande resurssituation och inte utifrån
det totala behovet för att åtgärda försurningsskadade vattenmiljöer. För att följa upp till
miljökvalitetsnormen för de försurningspåverkade vattenförekomsterna behöver årligen cirka 90
ton kalk spridas inom åtgärdsområdet med doserare och helikopter. Det innebär en årlig kostnad
på cirka 260 000 kr.
Kalkning med båt och flyg
Genom att följa gällande kalkningsplaner förväntas pH-värdet hållas över målnivån av cirka
1 115 000 kr per år för Dalarna och ytterligare 260 000 kr i Jämtland enligt kalkningsplanen.
Dalarnas kalkningsplaner hittar du här: www.lansstyrelsen.se/dalarna/kalkningsplan.
Informationsspridning om skogsbrukets försurande effekter
Åtgärden föreslås för alla vattenförekomster i åtgärdsområdet. Åtgärden ska öka medvetenhet om
skogsbrukets försurande effekter och hur skogen kan brukas med minskad försurningspåverkan.
Kostnad för åtgärden är inte uppskattad i nuläget.

Genomförda och planerade åtgärder
4590 ton kalk har spridits i 13 vattenförekomster i Dalarna mellan åren 2009 och 2013. 800 ton
kalk per år ska enligt plan spridas i elva av dessa vattenförekomster framöver.
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Ett par sjöar i åtgärdsområdet är nationella referensvatten för försurade fjällvatten och kommer
därför inte att kalkas trots försurningspåverkan.
Tabell 4: Sammanställning av planerade åtgärder inom åtgärdsområdet.
Påverkan

Åtgärd

Storlek

Kostnad

Kommentar

2.6.1
Diffusa
källor Skogsbruk

Information

9
vattenförekomster

Okänd
kostnad

Avser Dalarnas län.

2.6.3
Atmosfäris
k
deposition
och 2.6.1
Skogsbruk

Kalkning med
flyg

207 ton vilket
förbättrar läget i
25
vattenförekomster

700 000
kr/år

Avser Dalarnas län. Kostnad
avser endast kalkspridning, inte
administration

Kalkning med
doserare

590 ton
vilket förbättrar
läget i 25
vattenförekomster

415 000
kr/år

Avser Dalarnas län Kostnad avser
endast kalkspridning, inte
administration

Kalkning

90 ton kalk/årligen
vilket förbättrar
läget i 25
vattenförekomster

260 000
kr/år

Avser Jämtlands län

*Antal vattenförekomster där den föreslagna åtgärden ger effekt.

Övergödning och syrefattiga förhållanden
Inom åtgärdsområdet finns i dagsläget två vattenförekomster som är påverkade av övergödning,
båda ytvatten. Frisen och Klutsjön har ingen känd påverkan men har sannolikt varit påverkad
historiskt.
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Åtgärdsförslag
Tabell 5: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS i februari
2017.
Påverkan

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 2016-2021

1.1
Punktkällor,
reningsverk

Öka P-rening i
avloppsreningsverk
(ospecificerat) vid
SE679706-139800

1 st

Åtgärden är en del av
vattenmyndigheternas underlag till
åtgärdsprogram. Omfattning, effekt och
kostnad har tagits fram av
vattenmyndigheterna utifrån en nationell
åtgärdsanalys. Mer information om
analysen återfinns i rapporten ” Åtgärder
mot övergödning för att nå god ekologisk
status - underlag till
vattenmyndigheternas förslag till
åtgärdsprogram.”

2.5 Enskilda
avlopp

Åtgärdande av
enskilda avlopp till
normal skyddsnivå

8 st med effekt i
en
vattenförekomst,
Frisen (SE681340136383)

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 1a
och 1b.
Länsstyrelsen åtgärd 8 (i detta fall
Länsstyrelsen i Dalarna).
Kommunerna åtgärd 4a. ( i detta fall
Älvdalens kommun).
Generalläkaren åtgärd 4a.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Genomförda och planerade åtgärder
Länsstyrelsen känner inte till någon genomförd eller pågående åtgärd i området i syfte att åtgärda
problem med övergödning.

Främmande arter
Inom Dalälvens avrinningsområde finns ett antal främmande arter där signalkräftan,
bäckrödingen och vattenpest troligen är de mest förekommande. Bäckrödingen förekommer
främst i mindre bäckar än de som klassats som vattenförekomster. Problemen orsakas i första
hand av illegala utsättningar av kräftor och fisk. Främmande arter har inte varit statussättande
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inom Dalälvens avrinningsområde, men det finns stort behov av att jobba förebyggande genom
information och liknande för att förhindra fortsatt spridning av dessa.

Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Hela åtgärdsområdet skyddas enligt avloppsvattendirektivet (direktiv 91/271/EEG).
Åtgärdsområdet berörs av Fulan, Trollvasslan, Drevfället, Hälla, Görälven, Storån-Österdalälven
Rogen, Fjätälven, Fjätfallet, Kölån, Trygåskölen och Anjosvarden-Stopån-Våmhuskölen som
skyddas som Natura 2000-område enligt Art- och habitatdirektivet (direktiv 92/43/EEG) och
Fågeldirektivet (direktiv 79/409/EEG).
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Bilaga 5:40 Fö rvaltningsplan fö r
Bottenhavets vattendistrikt 2016-2021
Inledning

I Bottenhavets vattendistrikt finns 49 stycken åtgärdsområden som indelats efter vattnets väg i
landskapet. Åtgärdsområdena kan därför innefatta flera kommuner och flera län. Eftersom
Bottenhavets vattendistrikt också har vatten som rinner till och från Norge beskrivs dessa i en
särskild sammanställning, nummer 50. Mer om gränsvatten finns också i Vapstaälven (nummer
1). Åtgärdsområdessammanställningar kan läsas både var för sig (enskilda pdf) eller tillsammans
(samtliga områden i en pdf).
Sammanställningarna innehåller beskrivningar över betydande påverkan och förslag på åtgärder
vilka kan vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska följas i ett åtgärdsområde.
Sammanställningarna ska betecknas som underlag till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets
vattendistrikt och kan med fördel användas som underlag i diskussioner om lokalt åtgärdsarbete.
Sammanställningarna har ungefär samma struktur men innehållet varierar beroende på
problemställningar i varje område. Vidare uppdateras åtgärdsområdessammanställningarna
årligen om ny data eller ny kunskap påverkar innehållet. Sådan versionshantering framgår i
inledningen till varje dokument.
I varje åtgärdsområdessammanställning finns olika beskrivningar om aktuella miljöproblem med
tillhörande tabeller som kopplar ihop miljösituationen i ett åtgärdsområde med åtgärdsbehovet. I
tabellerna med åtgärdsförslag finns kopplingar mellan påverkan och fysisk åtgärd till de åtgärder
som riktar sig till myndigheter och kommuner i Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets
vattendistrikt. Tanken med tabellerna är att visa vilka faktiska fysiska åtgärder i naturmiljön som
hör ihop med åtgärder enligt åtgärdsprogrammet. Som redovisat i tabellerna är ofta flera aktörer
involverade i genomförande av en åtgärd vilket kräver samverkan och samarbete över
administrativa och/eller juridiska gränser. Åtgärdernas genomförande följs upp genom en årlig
återrapportering som adresserar kommuner och de myndigheterna med utpekat åtgärdansvar
enligt Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavet.
Urvalet av de fysiska åtgärderna har i huvudsak skett utifrån kostnadseffektivitet och utifrån
åtgärdsförslagen i VISS där information om Sveriges vatten finns. Åtgärdernas effekter och
kostnader kan avvika lokalt och det kan också finnas andra åtgärder som är mer kostnadseffektiva
eller mer lämpliga för vissa vattenförekomster. I flera fall anges därför vidare åtgärdsutredning
som lämplig första åtgärd innan fysiska åtgärder vidtas. De fysiska åtgärderna är inte bindande
för myndigheter och kommuner men de ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs och ska inom
sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs. Ansvariga åtgärdsmyndigheter kan således
ersätta de föreslagna fysiska åtgärderna med andra åtgärder om de finner dessa mer lämpliga. De
åtgärdskostnader som visas i tabellerna är totalkostnader. Total åtgärdskostnad är en summering
av alla kostnader, både investeringskostnad, utredningskostnad och löpande kostnader/intäkter.
Kostnaderna är summerade för hela den angivna livslängden och storleken på åtgärden och de är
generellt genomsnittliga kostnader för en typ av åtgärd. Kostnaderna för den faktiska åtgärden
kan således både vara högre eller lägre än schablonvärdet i det enskilda fallet.
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Mer information
Varje åtgärdsområdessammanställning innehåller en karta där områdets geografiska placering
pekas ut. För en övergripande kartbild över samtliga åtgärdsområden samt tabeller som visar
vilka kommuner som omfattas av vilka åtgärdsområden, besök vår webbsida
www.vattenmyndigheterna.se. Under publikationer finns alla beslutsdokument inklusive bilagor.
Eftersom åtgärdsområdessammanställningarna är en kort beskrivning av områdets miljöproblem
vid skrivande stund, vill vi hänvisa till VISS, www.viss.lansstyrelsen.se, för detaljerad och senaste
information om enskilda bedömningar. I VISS finns också tillförlitlighetsklassning och
motiveringstexter till de olika bedömningarna samt senaste information om till exempel
genomförda eller planerade åtgärder. Om en föreslagen åtgärd exempelvis redan är genomförd,
eller av annan anledning olämplig, så finns det också möjlighet att meddela länsstyrelsen detta via
VISS. I VISS finns också flera instruerande manualer som ska hjälpa dig att hitta ditt vatten, eller
ditt åtgärdsområde.
Direktlänk till vägledningarna: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/lar-dig-anvandaviss/information%20och%20manualer/Pages/default.aspx
Versionshantering
Bilaga 5:40 till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets vattendistrikt, version 1. Aktuell
version daterad den 22 mars 2017.

Sammanställning av förslag till åtgärder för Övre
Västerdalälvens åtgärdsområde
Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för åtgärdsområde Övre Västerdalälven
vilket främst berör Malung-Sälens kommun men även Mora och Älvdalens kommun.
Åtgärdsområdet ligger i Dalälvens avrinningsområde. I åtgärdsområdet finns 77
ytvattenvattenförekomster som inte uppnår god ekologisk status. På grund av långvarigt
luftnedfall av kvicksilver och den globala spridningen av PBDE finns inget ytvatten som uppnår
god kemisk status. Åtgärdsområdet har i övrigt ingen känd påverkan från andra miljögifter.
I åtgärdsområdet finns främst problem med vandringshinder, morfologi och försurning, och de
främsta påverkanskällorna är dammar (några verksdammar men främst andra dammar),
flottleder och atmosfäriskt nedfall. Det finns vissa problem med flödesreglering. De viktigaste
åtgärdena är därför fiskvägar eller utrivning av vandringshinder, miljöanpassade flöden,
flottledsåterställning och kalkning. Skyddet av dricksvatten bedöms inte vara tillräckligt inom
åtgärdsområdet. Tolv allmänna vattentäkter har skydd men för övriga bör skydd utredas. För
vissa av vattentäkterna finns behov av nya eller uppdaterade föreskrifter. Utifrån tillgängliga
dataunderlag beskrivs aktuella miljöproblem med betydande påverkan och med åtgärdsförslag.
Om miljösituationen ändras eller om kompletterande undersökningar genomförs och ny data blir
tillgänglig, kan åtgärdsbehovet förändras. De åtgärder som föreslås bedöms vara nödvändiga att
genomföra för att miljökvalitetsnormerna skall kunna följas. I flera fall behöver åtgärden föregås
av en fördjupad åtgärdsutredning.
Större delen av åtgärdsområdet är skyddat enligt miljöbalken mot utbyggnad i form av
vattenkraftverk, vattenreglering samt vattenöverledning och hela Västerdalälven, som även är ett
N2000-område, utgör riksintresse för friluftsliv och naturvård enligt miljöbalken. Även nedre
delen av Ällingån ligger inom riksintresse för natur och friluftsliv. Inom Miljökvalitetsmålet
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Levande sjöar och vattendrag har Västerdalälven pekats ut ur fiske- och naturvårdssynpunkt.
Motiven är bland annat det faktum att Västerdalälven är stor älv med relativt liten påverkan av
vattenreglering samt ett storvuxet vandrande öringbestånd och en ursprunglig stam av harr. Även
Feman, Kråkskidbäcken och Ogströmmen har pekats ut ur naturvårdssynpunkt bland annat för
förekomst av flodpärlmussla. Förutom Västerdalälven finns ytterligare ett Natura2000-område,
Hälla, som berörs av åtgärdsområdet.
De åtgärdskostnader som redovisas per åtgärdförslag bör ställas i relation till vilka ekologiska
vinster (t.ex. värdet av förbättring eller återskapande av ekosystemtjänster) som åtgärderna kan
ge. Sådana beräkningsmetoder saknas på objektsnivå och för att ändå uppskatta det totala
värdet av ekossystemtjänster i åtgärdsområdet, presenteras beräkningar enligt schabloner från
TEEB. TEEB är en förkortning av The Economics of Ecosystems and Biodiversity som är ett globalt
initiativ som syftar till att öka kunskapen om naturens värde. Läs mer om TEEB här:
(http://www.teebweb.org/) och rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)
for Water and Wetlands (februari 2013). Observera att beräkningarna avser ytvatten och att
grundvatten är exkluderat samt att beräkningen avser hela åtgärdsomårdet. I TEEBs studier
anges värdet för ekosystemsfunktionerna i sjöar och vattendrag ligga på cirka 1800–13500 dollar
per hektar och år. Översatt till Övre Västerdalälvens åtgärdsområde med en sammanlagd
vattenförekomstyta på cirka 5 400 hektar och ett antaget värde på 10 000 kr per år och hektar blir
ekosystemvärdet av ytvattnet inom åtgärdsområdet minst 54 miljoner kronor per år.
För övrig information per vattenförekomst i åtgärdsområdet hänvisas till VISS,
www.viss.lansstyrelsen.se (Övre Västerdalälven).
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Bild 1: Kartan visar Övre Västerdalälvens markanvändning samt geografisk placering i Bottenhavets vattendistrikt.
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Förändrade habitat genom fysiska förändringar
Inom åtgärdsområdet finns problem med förändrade habitat genom fysiska förändringar i 72
vattenförekomster. De betydande påverkanskällorna är morfologiska förändringar i form av
markanvändning och flottledsrensning och hydromorfologiska förändringar i form av
vattenkraftdammar och reglering av flöde.

Åtgärdsförslag
Tabell 1: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS i
november 2015.
Påverkan
4.2 Flöde och
morfologi Verksdamm,
vattenkraft

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Fiskväg eller
utrivning av
vandringshinder

30 åtgärder med
effekt i 29
vattenförekomster
varav de i Hässjön
(SE676296-137535)
och Norra Almsjön
(SE675691-135576)
är prio 1

Fiskväg

Fem åtgärder med
effekt i fyra
vattenförekomster,
Ällingån (SE673583137339), Äran
(SE676198-136117),
Feman (SE677178135944) och
Östvallen
(SE677908-136753)

Teknisk fiskväg för
nedströmspassage

Fem åtgärder med
effekt i fyra
vattenförekomster,
Ällingån (SE673583137339), Äran
(SE676198-136117),
Feman (SE677178135944) och
Östvallen
(SE677908-136753)

Minimitappning/vatt
en i fiskväg vid
vattenkraftverk

Åtta åtgärder med
effekt i åtta
vattenförekomster,
Ällingån (SE673583137339), Äran
(SE676198-136117),
Feman (SE677178135944), Östvallen
(SE677908-136753,

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 20162021

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd
4.
Länsstyrelsen åtgärd 1, åtgärd 2 och
åtgärd 5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1.
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SE678415-136778),
Alman (SE675648135735), Tandsjöån
(SE676324-137867)
och Völsjön
(SE678190-136897)
5.1.1 Fysiska
förändringar
av
vattendrag Rensning av
vattendrag
för flottning

Restaurering av
rensade eller rätade
vattendrag/Flottleds
återställning

135 ha med effekt i
27
vattenförekomster

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd
5.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Genomförda och planerade åtgärder
Biotopvårdande insatser har genomförts i Ärån, Sångån och Valldroån. I Sångån har även
vandringsvägar för fisk konstruerats. En projektering för biotopvård har genomförts i
Limedsforsen.

Miljögifter i yt- och grundvatten
Utöver kvicksilver saknar ytvattnen inom åtgärdsområdet känd påverkan från miljögifter. I
Sverige överstiger kvicksilver och PBDE gränsvärdet i praktiskt taget alla ytvattenförekomster;
sjöar, vattendrag och kustvatten. Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna är för höga
i vatten är långvarigt internationella luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att minska utsläppen
av kvicksilver förväntas inga förändringar i nivåer inom en snar framtid. Det beror på att
kvicksilvret lagrats i mark och läcker kontinuerligt till ytvattnet och ackumuleras i fiskar. Vid
markanvändning bör dock åtgärder som hindrar ökat kvicksilverläckage från omgivande mark
vidtas.
PBDE är en industrikemikalie som främst används som flamskyddsmedel. Påverkan av PBDE
kommer i första hand från atmosfäriskt nedfall efter förbränning av varor. Användningen av
PentaBDE och oktaBDE är förbjuden inom EU sedan år 2004 men vissa PBDE-kedjor är
fortfarande tillåtna. Även om halterna minskar generellt är det svårt att veta när god kemisk
status kommer att uppnås.
I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet för kvicksilver, det vill säga den
högsta tillåtna halten kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (µg / kg). För PBDE anges
gränsvärdet i biota till 0,0085 mikrogram per kilogram (µg / kg). Det tillämpas ett generellt
undantag i form av ett sänkt kvalitetskrav för kvicksilver och PBDE.
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Otillräckligt dricksvattenskydd
Av de allmänna vattentäkter som är i drift saknar tretton tillräckligt skydd och har behov av nya
eller uppdaterade föreskrifter om vattenskyddsområde. Högfjällsutsiktens, Kyrkbyns och
Transtrands kyrkby vattentäkter saknar dricksvattenskydd och av de allmänna vattentäkter som
har vattenskyddsområde har samtliga utan Fiskarheden ett föråldrat skydd. Ett föråldrat skydd
innebär att vattenskyddsområdet är utformat i enlighet med Vattenlagen (1983:291) eller
Vattenlag (1918:523). I dessa fall behöver skyddet ofta uppdateras i enlighet med nuvarande
lagstiftning, Miljöbalken (1998:808).
Huvuddelen av de enskilda vattentäkterna saknar skydd i form av vattenskyddsområde. För de
enskilda vattentäkter som ger mer än 10 m3 per dag eller betjänar mer än 50 personer gäller
samma kvalitetskrav på dricksvatten som för de kommunala vattentäkterna. Det finns inget krav
på skyddsområde och föreskrifter för dessa, utan det bygger på vattentäktsägarens ansvar. Det är
viktigt att skydda de större enskilda vattentäkterna för att även dessa ska ha ett långsiktigt skydd
för vattenförsörjningen.
Inom ramen för åtgärdsprogrammet ingår endast de vattentäkter som har vattenförekomst ID (se
tabell 3). Omfattningen och kostnaden för åtgärdsbehovet är därför underskattad. Det pågår ett
kontinuerligt arbete för att alla vattentäkter ska kopplas till ett vattenförekomst ID och därmed
ingå i vattenförvaltningsarbetet.

Åtgärdsförslag och kostnader
Tabell 2: Sammanställning av föreslagna åtgärder och kostnader. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021.
Föreslagen fysisk
åtgärd
Tillstånd för
vattenuttag

Åtgärdens omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021

Elva föreslagna
Kommunerna åtgärd 5e.
åtgärder ger effekt i tre
grundvattenförekomster
SE674663-139294
SE675401-137176
SE680726-136256

Vattenskyddsområde En föreslagen åtgärd ger
- Inrätta
effekt i en
grundvattenförekomst
SE680726-136256
Vattenskyddsområde Två föreslagna åtgärder
- Översyn/revidering ger effekt i två
grundvattenförekomster
SE675401-137176
SE680726-136256

Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 6a.
Länsstyrelsen åtgärd 4a.
Kommunerna åtgärd 5a och 5b.
Generalläkaren åtgärd 2.
Boverket åtgärd 1c.

Vattenskyddsområde Tre föreslagna åtgärder Länsstyrelsen åtgärd 4b, 4c och e.
- Tillsyn
ger effekt i tre
Kommunerna åtgärd 5c.
grundvattenförekomster
SE674663-139294
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SE675401-137176
SE680726-136256

Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.
Tabell 3: Sammanställning av vattentäkter inom Övre Västerdalälvens åtgärdsområde. Två av
vattentäkterna ligger utanför avgränsningarna för grundvattenförekomster.
Komm
un

Vattenverk

Anläggning

Dricksvattenskydd

VSO
beslut
(år)

Malung
-Sälen

Biskopsbyn

Allmän

Vattenskyddsområde

Lst - 1983 SE675401-137176

Malung
-Sälen

Fiskarheden

Allmän

Vattenskyddsområde

Lst - 2006 SE680726-136256

Malung
-Sälen

Hemfjällstangen

Allmän

Vattenskyddsområde

Lst -1981

Malung
-Sälen

Högfjällsutsiktens

Allmän

SE680726-136256

Malung
-Sälen

Kyrkbyns

Allmän

SE675401-137176

Malung
-Sälen

Lima

Allmän

Vattenskyddsområde

Malung
-Sälen

Limedsforsens

Allmän

Vattenskyddsområde

SE675401-137176

Malung
-Sälen

Risätra

Allmän

Vattenskyddsområde

Lst - 1975 SE675401-137176

Malung
-Sälen

Sälens

Allmän

Vattenskyddsområde

Lst - 1975 SE675401-137176

Malung
-Sälen

Sälens by

Allmän

Vattenskyddsområde

Lst - 1975 SE675401-137176

Malung
-Sälen

Sälfjällstangen

Allmän

Vattenskyddsområde

Lst - 1988 SE680726-136256

Malung
-Sälen

Torgås

Allmän

Vattenskyddsområde

Lst - 1975 SE675401-137176

Malung
-Sälen

Transtrands
kyrkby

Allmän

Malung
-Sälen

Vörderås

Allmän

Vattenskyddsområde

SE675401-137176

Malung
-Sälen

Öje

Allmän

Vattenskyddsområde

Lst - 1997 SE674663-139294

Malung
-Sälen

Bondasgården

Enskild

Lst -1975

Vattenförekomst ID

SE680726-136256

SE675401-137176

SE680726-136256

SE675401-137176
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Malung
-Sälen

Brittas stugor

Enskild

SE675401-137176

Malung
-Sälen

Bügelhof

Enskild

SE680726-136256

Malung
-Sälen

Dammkölen

Enskild

SE680726-136256

Malung
-Sälen

Femlidens stugby

Enskild

SE680726-136256

Malung
-Sälen

Fjällbyn

Enskild

SE680726-136256

Malung
-Sälen

Färdkällan

Enskild

SE680726-136256

Malung
-Sälen

Gammelgårdens
Värdshus

Enskild

SE680726-136256

Malung
-Sälen

Gammelgårdsområdet

Enskild

SE680726-136256

Malung
-Sälen

Garpsätra

Enskild

SE675401-137176

Malung
-Sälen

Grandgårdarna

Enskild

SE680726-136256

Malung
-Sälen

Gruvens fäbod

Enskild

SE680726-136256

Malung
-Sälen

Gubbmyren

Enskild

SE680726-136256

Malung
-Sälen

Gusjöbyn

Enskild

SE680726-136256

Malung
-Sälen

Gussjöbyn övre

Enskild

SE680726-136256

Malung
-Sälen

Gussjösätern

Enskild

SE680726-136256

Malung
-Sälen

Hemfjällsgården

Enskild

SE680726-136256

Malung
-Sälen

Hjortina

Enskild

SE680726-136256

Malung
-Sälen

Hormundberget
Kläppen

Enskild

SE680726-136256

Malung
-Sälen
Malung
-Sälen
Malung
-Sälen
Malung
-Sälen
Malung
-Sälen
Malung
-Sälen

Högfjället BRF

Enskild

SE680726-136256

Högfjället Topeja

Enskild

SE680726-136256

Högfjällsbyarna

Enskild

SE680726-136256

Kläppen Vatten

Enskild

SE675401-137176

Kläppens
Värdshus
Köarskarsfjället

Enskild

SE680726-136256

Enskild

SE680726-136256
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Malung
-Sälen
Malung
-Sälen
Malung
-Sälen
Malung
-Sälen
Malung
-Sälen
Malung
-Sälen
Malung
-Sälen
Malung
-Sälen
Malung
-Sälen
Malung
-Sälen
Malung
-Sälen
Malung
-Sälen
Malung
-Sälen
Malung
-Sälen
Malung
-Sälen
Malung
-Sälen
Malung
-Sälen
Malung
-Sälen
Malung
-Sälen
Malung
-Sälen
Malung
-Sälen
Malung
-Sälen
Malung
-Sälen
Malung
-Sälen
Malung
-Sälen

Lima stugby

Enskild

SE675401-137176

Lindvallen VV

Enskild

SE680726-136256

Manflogården

Enskild

SE680726-136256

N. Hammarsbyn

Enskild

Olarsgården

Enskild

SE680726-136256

Olarsängens
Värdshus
Pettersons stugor

Enskild

SE680726-136256

Enskild

SE680726-136256

Prinsgårdarna

Enskild

SE680726-136256

Risheden, Lima

Enskild

SE675401-137176

Rönningen

Enskild

SE680726-136256

Sjungarbacken
Kläppen
Skiers Inn

Enskild

SE680726-136256

Enskild

SE675401-137176

Sälen Skiloge

Enskild

Sälen Västra

Enskild

SE675401-137176

Sälen Östra

Enskild

SE679021-136233

Sälenstugan

Enskild

SE680726-136256

Sälfjällstangen
södra
Sälsätern Västra

Enskild

SE680726-136256

Enskild

SE680726-136256

Sörnäsgården

Enskild

SE675401-137176

Tandö

Enskild

SE675401-137176

Tjällets Fjällgård

Enskild

SE680726-136256

Toppski hotell

Enskild

SE675401-137176

Transtrands-lägret

Enskild

SE675401-137176

Ärnäs östra

Enskild

SE675401-137176

Östra Färdkällan,
Sälen

Enskild

SE680726-136256
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Försurning
Inom åtgärdsområdet finns i dagsläget 29 vattenförekomster som har problem med försurning. De
påverkanskällor som har bedömts ha betydande påverkan är atmosfärisk deposition och
skogsbruk. För att följa miljökvalitetsnormerna i åtgärdsområdets vattenförekomster behöver pH
höjas och 1640 ton kalk tillföras årligen. För ett område saknas
kostnadsberäkningar/uppskattningar av behov. Kalkningsplanen finns att läsa här:
www.lansstyrelsen.se/dalarna/kalkningsplan.
Informationsspridning om skogsbrukets försurande effekter
Åtgärden föreslås för alla vattenförekomster i åtgärdsområdet. Åtgärden ska öka medvetenhet om
skogsbrukets försurande effekter och hur skogen kan brukas med minskad försurningspåverkan.
Kostnad för åtgärden är inte uppskattad i nuläget.

Genomförda och planerade åtgärder
9000 ton kalk har spridits i 20 vattenförekomster mellan åren 2009 och 2013. 1640 ton kalk per år
ska enligt plan spridas i samma 20 vattenförekomster framöver.
Tabell 4: Sammanställning av planerade åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas koppling till
Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS i november 2015.
Åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Kostnad

2.6.1
Diffusa
källor Skogsbruk

Information

1 vattenförekomst

Okänd
kostnad

2.6.3
Atmosfärisk
deposition

Kalkning
med flyg

500 ton kalk för att
förbättra 28 vattenförekomster

490 000
kr/år

Kostnad avser endast
kalkspridning, inte administration

Kalkning
med
doserare

760 ton kalk för att
förbättra 28 vattenförekomster

670 000
kr/år

Kostnad avser endast
kalkspridning, inte administration

Kalkning
med båt

380 ton kalk för att
förbättra 28 vattenförekomster

315 000
kr/år

Kostnad avser endast
kalkspridning, inte administration

Påverkan

2.6.1
Skogsbruk

Kommentar

*Antal vattenförekomster där den föreslagna åtgärden ger effekt.

Främmande arter
Inom Dalälvens avrinningsområde finns ett antal främmande arter där signalkräftan,
bäckrödingen och vattenpest troligen är de mest förekommande. Bäckrödingen förekommer
främst i mindre bäckar än de som klassats som vattenförekomster. Problemen orsakas i första
hand av illegala utsättningar av kräftor och fisk. Främmande arter har inte varit statussättande
inom Dalälvens avrinningsområde, men det finns stort behov av att jobba förebyggande genom
information och liknande för att förhindra fortsatt spridning av dessa.
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Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Hela åtgärdsområdet skyddas enligt avloppsvattendirektivet (direktiv 91/271/EEG).
Åtgärdsområdet berörs av Västerdalälven och Hälla som skyddas som Natura 2000-område enligt
Art- och habitatdirektivet (direktiv 92/43/EEG) och Fågeldirektivet (direktiv 79/409/EEG).
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Bilaga 5:41 Fö rvaltningsplan fö r
Bottenhavets vattendistrikt 2016-2021
Inledning

I Bottenhavets vattendistrikt finns 49 stycken åtgärdsområden som indelats efter vattnets väg i
landskapet. Åtgärdsområdena kan därför innefatta flera kommuner och flera län. Eftersom
Bottenhavets vattendistrikt också har vatten som rinner till och från Norge beskrivs dessa i en
särskild sammanställning, nummer 50. Mer om gränsvatten finns också i Vapstaälven (nummer
1). Åtgärdsområdessammanställningar kan läsas både var för sig (enskilda pdf) eller tillsammans
(samtliga områden i en pdf).
Sammanställningarna innehåller beskrivningar över betydande påverkan och förslag på åtgärder
vilka kan vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska följas i ett åtgärdsområde.
Sammanställningarna ska betecknas som underlag till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets
vattendistrikt och kan med fördel användas som underlag i diskussioner om lokalt åtgärdsarbete.
Sammanställningarna har ungefär samma struktur men innehållet varierar beroende på
problemställningar i varje område. Vidare uppdateras åtgärdsområdessammanställningarna
årligen om ny data eller ny kunskap påverkar innehållet. Sådan versionshantering framgår i
inledningen till varje dokument.
I varje åtgärdsområdessammanställning finns olika beskrivningar om aktuella miljöproblem med
tillhörande tabeller som kopplar ihop miljösituationen i ett åtgärdsområde med åtgärdsbehovet. I
tabellerna med åtgärdsförslag finns kopplingar mellan påverkan och fysisk åtgärd till de åtgärder
som riktar sig till myndigheter och kommuner i Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets
vattendistrikt. Tanken med tabellerna är att visa vilka faktiska fysiska åtgärder i naturmiljön som
hör ihop med åtgärder enligt åtgärdsprogrammet. Som redovisat i tabellerna är ofta flera aktörer
involverade i genomförande av en åtgärd vilket kräver samverkan och samarbete över
administrativa och/eller juridiska gränser. Åtgärdernas genomförande följs upp genom en årlig
återrapportering som adresserar kommuner och de myndigheterna med utpekat åtgärdansvar
enligt Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavet.
Urvalet av de fysiska åtgärderna har i huvudsak skett utifrån kostnadseffektivitet och utifrån
åtgärdsförslagen i VISS där information om Sveriges vatten finns. Åtgärdernas effekter och
kostnader kan avvika lokalt och det kan också finnas andra åtgärder som är mer kostnadseffektiva
eller mer lämpliga för vissa vattenförekomster. I flera fall anges därför vidare åtgärdsutredning
som lämplig första åtgärd innan fysiska åtgärder vidtas. De fysiska åtgärderna är inte bindande
för myndigheter och kommuner men de ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs och ska inom
sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs. Ansvariga åtgärdsmyndigheter kan således
ersätta de föreslagna fysiska åtgärderna med andra åtgärder om de finner dessa mer lämpliga. De
åtgärdskostnader som visas i tabellerna är totalkostnader. Total åtgärdskostnad är en summering
av alla kostnader, både investeringskostnad, utredningskostnad och löpande kostnader/intäkter.
Kostnaderna är summerade för hela den angivna livslängden och storleken på åtgärden och de är
generellt genomsnittliga kostnader för en typ av åtgärd. Kostnaderna för den faktiska åtgärden
kan således både vara högre eller lägre än schablonvärdet i det enskilda fallet.
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Mer information
Varje åtgärdsområdessammanställning innehåller en karta där områdets geografiska placering
pekas ut. För en övergripande kartbild över samtliga åtgärdsområden samt tabeller som visar
vilka kommuner som omfattas av vilka åtgärdsområden, besök vår webbsida
www.vattenmyndigheterna.se. Under publikationer finns alla beslutsdokument inklusive bilagor.
Eftersom åtgärdsområdessammanställningarna är en kort beskrivning av områdets miljöproblem
vid skrivande stund, vill vi hänvisa till VISS, www.viss.lansstyrelsen.se, för detaljerad och senaste
information om enskilda bedömningar. I VISS finns också tillförlitlighetsklassning och
motiveringstexter till de olika bedömningarna samt senaste information om till exempel
genomförda eller planerade åtgärder. Om en föreslagen åtgärd exempelvis redan är genomförd,
eller av annan anledning olämplig, så finns det också möjlighet att meddela länsstyrelsen detta via
VISS. I VISS finns också flera instruerande manualer som ska hjälpa dig att hitta ditt vatten, eller
ditt åtgärdsområde.
Direktlänk till vägledningarna: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/lar-dig-anvandaviss/information%20och%20manualer/Pages/default.aspx
Versionshantering
Bilaga 5:41 till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets vattendistrikt, version 1. Aktuell
version daterad den 22 mars 2017.

Sammanställning av förslag till åtgärder för Mellersta
Österdalälvens åtgärdsområde
Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för åtgärdsområde Mellersta
Österdalälven vilket främst berör Mora kommun men även Älvdalens, Malung-Sälen, Orsa och
Vansbro kommun. Åtgärdsområdet ligger i Dalälvens avrinningsområde och inom Dalarnas län. I
åtgärdsområdet finns 122 ytvattenvattenförekomster som inte uppnår god ekologisk status, av
dessa är fem utpekade som potentiellt kraftigit modifierade vatten. På grund av långvarigt
luftnedfall av kvicksilver och den globala spridningen av PBDE finns inget ytvatten som uppnår
god kemisk status. Åtgärdsområdet har i övrigt ingen känd påverkan från andra miljögifter.
I åtgärdsområdet finns främst problem med vandringshinder, flödesreglering, morfologi och
försurning, och de främsta påverkanskällorna är dammar (både verksdammar och andra dammar),
flottleder och atmosfäriskt nedfall. De viktigaste åtgärdena är därför fiskvägar eller utrivning av
vandringshinder, miljöanpassade flöden, flottledsåterställning och kalkning. Skyddet av
dricksvatten bedöms inte vara tillräckligt inom åtgärdsområdet. Tolv allmänna vattentäkter har
skydd men för övriga bör skydd utredas. För vissa av vattentäkterna finns behov av nya eller
uppdaterade föreskrifter. Utifrån tillgängliga dataunderlag beskrivs aktuella miljöproblem med
betydande påverkan och med åtgärdsförslag. Om miljösituationen ändras eller om kompletterande
undersökningar genomförs och ny data blir tillgänglig, kan åtgärdsbehovet förändras. De åtgärder
som föreslås bedöms vara nödvändiga att genomföra för att miljökvalitetsnormerna skall kunna
följas. I flera fall behöver åtgärden föregås av en fördjupad åtgärdsutredning.
Inom åtgärdsområdet finns ett naturreservat, Alderängarna, som även är ett Natura2000-område,
med vattenanknutna livsmiljöer som vattendrag med flytbladsvegetation. De östligaste delarna
av åtgärdsområdet ingår i Siljansområdet som är riksintresse för friluftsliv enligt miljöbalken.
Inom Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag har Bösjön, Böån, Österdalälven upp till
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Östnor och Morafältet pekats ut ur naturvårdssynpunkt. Våmån, Böån, Österdalälven,
Hemmulån och Dysån, samt nedre delarna av Ryssån och Vanån intressanta ur fiskesynpunkt.
Motovet är främst siljansöringen och ursprunglig stam av harr
De åtgärdskostnader som redovisas per åtgärdförslag bör ställas i relation till vilka ekologiska
vinster (t.ex. värdet av förbättring eller återskapande av ekosystemtjänster) som åtgärderna kan
ge. Sådana beräkningsmetoder saknas på objektsnivå och för att ändå uppskatta det totala
värdet av ekossystemtjänster i åtgärdsområdet, presenteras beräkningar enligt schabloner från
TEEB. TEEB är en förkortning av The Economics of Ecosystems and Biodiversity som är ett globalt
initiativ som syftar till att öka kunskapen om naturens värde. Läs mer om TEEB här:
(http://www.teebweb.org/) och rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)
for Water and Wetlands (februari 2013). Observera att beräkningarna avser ytvatten och att
grundvatten är exkluderat samt att beräkningen avser hela åtgärdsomårdet. I TEEBs studier
anges värdet för ekosystemsfunktionerna i sjöar och vattendrag ligga på cirka 1800–13500 dollar
per hektar och år. Översatt till Mellersta Österdalälvens åtgärdsområde med en sammanlagd
vattenförekomstyta på cirka 11 500 hektar och ett antaget värde på 10 000 kr per år och hektar
blir ekosystemvärdet av ytvattnet inom åtgärdsområdet minst 110 miljoner kronor per år.
För övrig information per vattenförekomst i åtgärdsområdet hänvisas till VISS,
www.viss.lansstyrelsen.se (Mellersta Österdalälven).
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Bild 1: Kartan visar Mellersta Österdalälvens markanvändning samt geografisk placering i Bottenhavets vattendistrikt.
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Förändrade habitat genom fysiska förändringar
Inom åtgärdsområdet finns problem med förändrade habitat genom fysiska förändringar i 118
vattenförekomster. De betydande påverkanskällorna är morfologiska förändringar i form av
markanvändning och flottledsrensning och hydromorfologiska förändringar i form av
vattenkraftdammar och reglering av flöde.

Åtgärdsförslag
Tabell 1: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS i
november 2015.
Påverkan
4.2 Flöde och
morfologi Verksdamm,
vattenkraft

5. Fysiska
förändringar
av sjöar och
vattendrag

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens omfattning

Fiskväg eller
utrivning av
vandringshinder

43 åtgärder med effekt i
37 vattenförekomster
varav de i Acksisjön,
Våmsjön, Kräggan,
Venjanssjön, Ryssån
och Sälsjöarna är prio
1.

Fiskväg

Sex åtgärder med
effekt i tio
vattenförekomster,
Gävundsjön, Rämyrån,
Vanån, Kättbosjön,
Ryssån, Säsån och
Våmån

Teknisk fiskväg för
nedströmspassage

Sex åtgärder med
effekt i tio
vattenförekomster,
Gävundsjön, Rämyrån,
Vanån, Kättbosjön,
Ryssån, Säsån och
Våmån

Minimitappning/vat
ten i fiskväg vid
vattenkraftverk

Sju åtgärder med effekt
i elva
vattenförekomster,
Gävundsjön, Rämyrån,
Vanån, Kättbosjön,
Ryssån, Säsån, Våmån,
och Säxån

Ekologiskt
funktionella
kantzoner

61,9 ha med effekt i
fyra vattenförekomster
i SE674683-139990,
Fännbäcken
(SE676052-139706),
Säsån (SE677263-

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021

Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 4.
Länsstyrelsen åtgärd 1, åtgärd 2
och åtgärd 5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1.

Skogsstyrelsen åtgärd 4.
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142340) och
Väsadammen
(SE678550-140785)
5.1.1 Fysiska
förändringar
av vattendrag
- Rensning av
vattendrag
för flottning

Restaurering av
rensade eller rätade
vattendrag/
Flottledsåterställnin
g

380 ha med effekt i 57
vattenförekomster

Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 5.

Det finns 6 stycken Kraftigt Modifierade Vatten (KMV) påverkade av vattenreglering och
vattenkraftsproduktion i området. De åtgärder som är kopplade till utpekande av KMV och
bedömning av deras miljökvalitetsnorm, ekologisk potential, ingår inte i sammanställningen under
Förändrat habitat genom fysiska förändringar ovan. Dessa åtgärder kommer att tas fram i den
åtgärdsplan för vattenkraftspåverkade avrinningsområden som görs av Länsstyrelsen under de
närmaste åren och fastställas av Vattenmyndigheten under 2018. Läs mer om åtgärdsplaner i
Åtgärd 5, Länsstyrelsen i Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavets vattendistrikt.
Åtgärder för KMV inom miljöproblemen försurning, övergödning och miljögifter ingår i
sammanställningarna för respektive miljöproblem.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Genomförda och planerade åtgärder
Biotopvård har genomförts i Hemulån och Ryssån. Fiskvägar har anlagts i Axsiån. En
omläggning av vägtrumma har genomförts i Lödran.

Miljögifter i yt- och grundvatten
Utöver kvicksilver saknar ytvattnen inom åtgärdsområdet känd påverkan från miljögifter.
I Sverige överstiger kvicksilver och PBDE gränsvärdet i praktiskt taget alla ytvattenförekomster;
sjöar, vattendrag och kustvatten. Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna är för höga
i vatten är långvarigt internationella luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att minska utsläppen
av kvicksilver förväntas inga förändringar i nivåer inom en snar framtid. Det beror på att
kvicksilvret lagrats i mark och läcker kontinuerligt till ytvattnet och ackumuleras i fiskar. Vid
markanvändning bör dock åtgärder som hindrar ökat kvicksilverläckage från omgivande mark
vidtas.
PBDE är en industrikemikalie som främst används som flamskyddsmedel. Påverkan av PBDE
kommer i första hand från atmosfäriskt nedfall efter förbränning av varor. Användningen av
PentaBDE och oktaBDE är förbjuden inom EU sedan år 2004 men vissa PBDE-kedjor är
fortfarande tillåtna. Även om halterna minskar generellt är det svårt att veta när god kemisk
status kommer att uppnås.
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I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet för kvicksilver, det vill säga den
högsta tillåtna halten kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (µg / kg). För PBDE anges
gränsvärdet i biota till 0,0085 mikrogram per kilogram (µg / kg). Det tillämpas ett generellt
undantag i form av ett sänkt kvalitetskrav för kvicksilver och PBDE.

Otillräckligt dricksvattenskydd
Av de allmänna vattentäkter som är i drift saknar fem tillräckligt skydd och har behov av nya
eller uppdaterade föreskrifter om vattenskyddsområde. Finngruvan saknar dricksvattenskydd och
Riset, Vansbro, Blyberg och Västermyckeläng har ett föråldrat skydd. Ett föråldrat skydd
innebär att vattenskyddsområdet är utformat i enlighet med Vattenlagen (1983:291) eller
Vattenlag (1918:523). I dessa fall behöver skyddet ofta uppdateras i enlighet med nuvarande
lagstiftning, Miljöbalken (1998:808).
De enskilda vattentäkterna i området saknar skydd. För de enskilda vattentäkter som ger mer än
10 m3 per dag eller betjänar mer än 50 personer gäller samma kvalitetskrav på dricksvatten som
för de kommunala vattentäkterna. Det finns inget krav på skyddsområde och föreskrifter för
dessa, utan det bygger på vattentäktsägarens ansvar. Det är viktigt att skydda de större enskilda
vattentäkterna för att även dessa ska ha ett långsiktigt skydd för vattenförsörjningen.
Inom ramen för åtgärdsprogrammet ingår endast de vattentäkter som har vattenförekomst ID (se
tabell 3). Omfattningen och kostnaden för åtgärdsbehovet är därför underskattad. Det pågår ett
kontinuerligt arbete för att alla vattentäkter ska kopplas till ett vattenförekomst ID och därmed
ingå i vattenförvaltningsarbetet.

Åtgärdsförslag och kostnader
Tabell 2: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS i
november 2015.
Föreslagen fysisk
åtgärd
Tillstånd för
vattenuttag

Åtgärdens omfattning
Tre föreslagna åtgärder
ger effekt i tre
grundvattenförekomster
SE673938-140955
SE678076-456485
SE680726-136256

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021
Kommunerna åtgärd 5e.

Vattenskyddsområde Sex föreslagna åtgärder Länsstyrelsen åtgärd 4b, 4c och 4e.
- tillsyn
ger effekt i sex
Kommunerna åtgärd 5c.
grundvattenförekomster
SE672180-140999
SE673938-140955
SE676537-139357
SE677986-141595
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SE678076-456485
SE678202-142507
Vattenskyddsområde Tre föreslagna åtgärder
– översyn/revidering ger effekt i tre
grundvattenförekomster
SE672180-140999
SE677986-141595
SE678076-456485

Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 6a.
Länsstyrelsen åtgärd 4a.
Kommunerna åtgärd 5a och 5b.
Generalläkaren åtgärd 2.
Boverket åtgärd 1c.

Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Tabell 3: Sammanställning av vattentäkter inom Mellersta Österdalälvens åtgärdsområde.
Knappt hälften av vattentäkterna ligger inom avgränsningarna för grundvattenförekomster.
Kommun

Vattenverk

Anläggning

Dricksvattenskydd

VSO
beslut
(år)

EU CD

Mora

Finngruvan

Allmän

Mora

Heden

Allmän

Vattenskyddsområde Lst 2000

SE678202-142507

Mora

Riset Mora

Allmän

Vattenskyddsområde Lst 1977

SE677986-141595

Mora

Siknäs

Allmän

Vattenskyddsområde Lst 2001

SE673938-140955

Mora

Venjan

Allmän

Vattenskyddsområde Lst 2001

SE676537-139357

Vansbro

Vansbro

Allmän

Vattenskyddsområde Lst 1995

SE672180-140999

Älvdalen

Blyberg

Allmän

Vattenskyddsområde Lst 1977

SE678076-456485

Älvdalen

Evertsberg
(nedlagt)

Allmän

Vattenskyddsområde Lst 1977

Älvdalen

Evertsberg
Dysberg (nedlagt)

Allmän

Vattenskyddsområde Lst 1994

Älvdalen

Evertsberg
Såvaldberg

Allmän

Vattenskyddsområde Lst 2013

Älvdalen

Lövnäs (nedlagt)

Allmän

Vattenskyddsområde Lst 1977

SE680726-136256

Älvdalen

Lövnäs
Havfjotbodarna

Allmän

Vattenskyddsområde Lst 1994

SE680726-136256

Älvdalen

Västermyckeläng/ Allmän
Västäng

Vattenskyddsområde Lst.1977
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MalungSälen

Sälsäterns
Fjällgård

Enskild

Mora

Finnbodarna

Enskild

Mora

Johannisholms
Värdshus

Enskild

Mora

Kättbo norra

Enskild

Mora

Oxberg norra

Enskild

Mora

Oxberg södra

Enskild

Mora

Råbäcken Kättbo

Enskild

Mora

Siljansfors
Skogsmuseum

Enskild

Mora

Solrejs, Sollerön

Enskild

Försurning
Inom åtgärdsområdet finns i dagsläget 13 vattenförekomster som har problem med försurning. De
påverkanskällor som har bedömts ha betydande påverkan är atmosfärisk deposition och
skogsbruk. För att följa miljökvalitetsnormerna i åtgärdsområdets vattenförekomster behöver pH
höjas och 57 ton kalk tillföras. För två områden saknas kostnadsberäkningar/uppskattningar av
behov. Kalkningsplanen hittar du här: www.lansstyrelsen.se/dalarna/kalkningsplan.
Informationsspridning om skogsbrukets försurande effekter
Åtgärden föreslås för alla vattenförekomster i åtgärdsområdet. Åtgärden ska öka medvetenhet om
skogsbrukets försurande effekter och hur skogen kan brukas med minskad försurningspåverkan.
Kostnad för åtgärden är inte uppskattad i nuläget.

Genomförda och planerade åtgärder
1849 ton kalk har spridits i nio vattenförekomster mellan åren 2009 och 2013. 557 ton kalk per år
ska enligt plan spridas i samma nio vattenförekomster framöver.
Tabell 4: Sammanställning av planerade åtgärder inom åtgärdsområdet.
Påverkan

Åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Kostnad

Kommentar

2.6.1 Diffusa
källor Skogsbruk

Information

2 vattenförekomster

Okänd
kostnad

2.6.3
Atmosfärisk
deposition
och 2.6.1
Skogsbruk

Kalkning med
flyg

60 ton vilket
förbättrar
läget i 10
vattenförekomster

130 000
kr/år

Kostnad avser endast kalkspridning, inte
administration

Kalkning med
båt

155 ton
vilket
förbättrar

140 000
kr/år

Kostnad avser endast kalkspridning, inte
administration
9

läget i 10
vattenförekomster
Kalkning med
doserare

340 ton
vilket
förbättrar
läget i 10
vattenförekomster

260 000
kr/år

Kostnad avser endast kalkspridning, inte
administration

Främmande arter
Inom Dalälvens avrinningsområde finns ett antal främmande arter där signalkräftan,
bäckrödingen och vattenpest troligen är de mest förekommande. Bäckrödingen förekommer
främst i mindre bäckar än de som klassats som vattenförekomster. Problemen orsakas i första
hand av illegala utsättningar av kräftor och fisk. Främmande arter har inte varit statussättande
inom Dalälvens avrinningsområde, men det finns stort behov av att jobba förebyggande genom
information och liknande för att förhindra fortsatt spridning av dessa.

Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Hela åtgärdsområdet skyddas enligt avloppsvattendirektivet (direktiv 91/271/EEG).
Åtgärdsområdet berörs av Alderängarna som skyddas som Natura 2000-område enligt Art- och
habitatdirektivet (direktiv 92/43/EEG) och Fågeldirektivet (direktiv 79/409/EEG).
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Bilaga 5:42 Fö rvaltningsplan fö r
Bottenhavets vattendistrikt 2016-2021
Inledning

I Bottenhavets vattendistrikt finns 49 stycken åtgärdsområden som indelats efter vattnets väg i
landskapet. Åtgärdsområdena kan därför innefatta flera kommuner och flera län. Eftersom
Bottenhavets vattendistrikt också har vatten som rinner till och från Norge beskrivs dessa i en
särskild sammanställning, nummer 50. Mer om gränsvatten finns också i Vapstaälven (nummer
1). Åtgärdsområdessammanställningar kan läsas både var för sig (enskilda pdf) eller tillsammans
(samtliga områden i en pdf).
Sammanställningarna innehåller beskrivningar över betydande påverkan och förslag på åtgärder
vilka kan vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska följas i ett åtgärdsområde.
Sammanställningarna ska betecknas som underlag till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets
vattendistrikt och kan med fördel användas som underlag i diskussioner om lokalt åtgärdsarbete.
Sammanställningarna har ungefär samma struktur men innehållet varierar beroende på
problemställningar i varje område. Vidare uppdateras åtgärdsområdessammanställningarna
årligen om ny data eller ny kunskap påverkar innehållet. Sådan versionshantering framgår i
inledningen till varje dokument.
I varje åtgärdsområdessammanställning finns olika beskrivningar om aktuella miljöproblem med
tillhörande tabeller som kopplar ihop miljösituationen i ett åtgärdsområde med åtgärdsbehovet. I
tabellerna med åtgärdsförslag finns kopplingar mellan påverkan och fysisk åtgärd till de åtgärder
som riktar sig till myndigheter och kommuner i Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets
vattendistrikt. Tanken med tabellerna är att visa vilka faktiska fysiska åtgärder i naturmiljön som
hör ihop med åtgärder enligt åtgärdsprogrammet. Som redovisat i tabellerna är ofta flera aktörer
involverade i genomförande av en åtgärd vilket kräver samverkan och samarbete över
administrativa och/eller juridiska gränser. Åtgärdernas genomförande följs upp genom en årlig
återrapportering som adresserar kommuner och de myndigheterna med utpekat åtgärdansvar
enligt Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavet.
Urvalet av de fysiska åtgärderna har i huvudsak skett utifrån kostnadseffektivitet och utifrån
åtgärdsförslagen i VISS där information om Sveriges vatten finns. Åtgärdernas effekter och
kostnader kan avvika lokalt och det kan också finnas andra åtgärder som är mer kostnadseffektiva
eller mer lämpliga för vissa vattenförekomster. I flera fall anges därför vidare åtgärdsutredning
som lämplig första åtgärd innan fysiska åtgärder vidtas. De fysiska åtgärderna är inte bindande
för myndigheter och kommuner men de ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs och ska inom
sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs. Ansvariga åtgärdsmyndigheter kan således
ersätta de föreslagna fysiska åtgärderna med andra åtgärder om de finner dessa mer lämpliga. De
åtgärdskostnader som visas i tabellerna är totalkostnader. Total åtgärdskostnad är en summering
av alla kostnader, både investeringskostnad, utredningskostnad och löpande kostnader/intäkter.
Kostnaderna är summerade för hela den angivna livslängden och storleken på åtgärden och de är
generellt genomsnittliga kostnader för en typ av åtgärd. Kostnaderna för den faktiska åtgärden
kan således både vara högre eller lägre än schablonvärdet i det enskilda fallet.
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Mer information
Varje åtgärdsområdessammanställning innehåller en karta där områdets geografiska placering
pekas ut. För en övergripande kartbild över samtliga åtgärdsområden samt tabeller som visar
vilka kommuner som omfattas av vilka åtgärdsområden, besök vår webbsida
www.vattenmyndigheterna.se. Under publikationer finns alla beslutsdokument inklusive bilagor.
Eftersom åtgärdsområdessammanställningarna är en kort beskrivning av områdets miljöproblem
vid skrivande stund, vill vi hänvisa till VISS, www.viss.lansstyrelsen.se, för detaljerad och senaste
information om enskilda bedömningar. I VISS finns också tillförlitlighetsklassning och
motiveringstexter till de olika bedömningarna samt senaste information om till exempel
genomförda eller planerade åtgärder. Om en föreslagen åtgärd exempelvis redan är genomförd,
eller av annan anledning olämplig, så finns det också möjlighet att meddela länsstyrelsen detta via
VISS. I VISS finns också flera instruerande manualer som ska hjälpa dig att hitta ditt vatten, eller
ditt åtgärdsområde.
Direktlänk till vägledningarna: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/lar-dig-anvandaviss/information%20och%20manualer/Pages/default.aspx
Versionshantering
Bilaga 5:42 till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets vattendistrikt, version 1.Aktuell version
daterad den 22 mars 2017.

Sammanställning av förslag till åtgärder för Nedre
Västerdalälvens åtgärdsområde
Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för åtgärdsområde Nedre Västerdalälven
vilket främst berör Vansbro och Gagnef kommun men även Malung-Sälen, Mora, Leksand och
Ludvika kommun. Åtgärdsområdet ligger i Dalälvens avrinningsområde och inom Dalarnas län. I
åtgärdsområdet finns 127 ytvattenvattenförekomster som inte uppnår god ekologisk status, av
dessa är två utpekade som potentiellt kraftigit modifierade vatten. På grund av långvarigt
luftnedfall av kvicksilver och den globala spridningen av PBDE finns inget ytvatten som uppnår
god kemisk status. Åtgärdsområdet har i övrigt ingen känd påverkan från andra miljögifter.
I åtgärdsområdet finns främst problem med vandringshinder, flödesreglering, morfologi och
försurning, och de främsta påverkanskällorna är dammar (både verksdammar och andra dammar),
flottleder och atmosfäriskt nedfall. De viktigaste åtgärdena är därför fiskvägar eller utrivning av
vandringshinder, miljöanpassade flöden, flottledsåterställning och kalkning. Skyddet av
dricksvatten bedöms inte vara tillräckligt inom åtgärdsområdet. Tio allmänna och tre enskilda
vattentäkter har skydd men för övriga bör skydd utredas. För vissa av vattentäkterna finns behov
av nya eller uppdaterade föreskrifter. Utifrån tillgängliga dataunderlag beskrivs aktuella
miljöproblem med betydande påverkan och med åtgärdsförslag. Om miljösituationen ändras eller
om kompletterande undersökningar genomförs och ny data blir tillgänglig, kan åtgärdsbehovet
förändras. De åtgärder som föreslås bedöms vara nödvändiga att genomföra för att
miljökvalitetsnormerna skall kunna följas. I flera fall behöver åtgärden föregås av en fördjupad
åtgärdsutredning.
Hela avrinningsområdet uppströms Hummelforsen i Västerdalälven är skyddat enligt miljöbalken
mot utbyggnad i form av vattenkraftverk, vattenreglering samt vattenöverledning. Hela
Västerdalälven inom området utgör riksintresse för friluftsliv och naturvård enligt miljöbalken.
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Inom Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag har Västerdalälven, Huslabäcken, Gönan,
Gösjön, Bysjön, Tansån, Brötjärnaån och Trolldalen pekats ut ur fiske- och/eller
naturvårdssynpunkt. Motiven är bland annat relativt liten påverkan av vattenreglering samt ett
storvuxet vandrande öringbestånd, en ursprunglig stam av harr och livskraftiga bestånd av
flodpärlmussla.
De åtgärdskostnader som redovisas per åtgärdförslag bör ställas i relation till vilka ekologiska
vinster (t.ex. värdet av förbättring eller återskapande av ekosystemtjänster) som åtgärderna kan
ge. Sådana beräkningsmetoder saknas på objektsnivå och för att ändå uppskatta det totala
värdet av ekossystemtjänster i åtgärdsområdet, presenteras beräkningar enligt schabloner från
TEEB. TEEB är en förkortning av The Economics of Ecosystems and Biodiversity som är ett globalt
initiativ som syftar till att öka kunskapen om naturens värde. Läs mer om TEEB här:
(http://www.teebweb.org/) och rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)
for Water and Wetlands (februari 2013). Observera att beräkningarna avser ytvatten och att
grundvatten är exkluderat samt att beräkningen avser hela åtgärdsomårdet. I TEEBs studier
anges värdet för ekosystemsfunktionerna i sjöar och vattendrag ligga på cirka 1800–13500 dollar
per hektar och år. Översatt till Nedre Västerdalälvens åtgärdsområde med en sammanlagd
vattenförekomstyta på cirka 9 300 hektar och ett antaget värde på 10 000 kr per år och hektar blir
ekosystemvärdet av ytvattnet inom åtgärdsområdet minst 93 miljoner kronor per år.
För övrig information per vattenförekomst i åtgärdsområdet hänvisas till VISS,
www.viss.lansstyrelsen.se (Nedre Västerdalälven).
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Bild 1: Kartan visar Nedre Västerdalälvens markanvändning samt geografisk placering i Bottenhavets vattendistrikt.
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Förändrade habitat genom fysiska förändringar
Inom åtgärdsområdet finns problem med förändrade habitat genom fysiska förändringar i 118
vattenförekomster. De betydande påverkanskällorna är morfologiska förändringar i form av
markanvändning och flottledsrensning och hydromorfologiska förändringar i form av
vattenkraftdammar och reglering av flöde.

Åtgärdsförslag
Tabell 1: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS i
november 2015.
Påverkan
4.2 Flöde
och
morfologi Verksdamm,
vattenkraft

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Fiskväg eller
utrivning av
vandringshinder

48 åtgärder med
effekt i 42
vattenförekomster

Fiskväg

Tio åtgärder med
effekt i tio
vattenförekomster,
Grycken
(SE668934142805), Bysjön
(SE670037142931), Noret
(SE669155-142893,
SE672154-142503;
SE671538-142430),
Västerdalälven
(SE670615-140650,
SE674656-137016,
SE670806-145030,
SE671004-142526)
och Granan
(SE670238140058)

Teknisk fiskväg för
nedströmspassage

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 2016-2021

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 4.
Länsstyrelsen åtgärd 1, åtgärd 2 och
åtgärd 5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1.

Tio åtgärder med
effekt i tio
vattenförekomster,
Grycken
(SE668934142805), Bysjön
(SE670037142931), Noret
(SE669155-142893,
SE672154-142503;
SE671538-142430),
Västerdalälven
(SE670615-140650,
SE674656-137016,
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SE670806-145030,
SE671004-142526)
och Granan
(SE670238140058)
Minimitappning/
vatten i fiskväg vid
vattenkraftverk

18 åtgärder med
effekt i 23
vattenförekomster

5. Fysiska
förändringar
av sjöar och
vattendrag

Ekologiskt
funktionella
kantzoner

11,6 ha med effekt
i tre
vattenförekomster
i Bröttjärnaån
(SE671096145656),
Orselbäcken
(SE670997145270) och
Rälgdiket
(SE671900141743)

Skogsstyrelsen åtgärd 4.

5.1.1
Fysiska
förändringar
av
vattendrag Rensning av
vattendrag
för flottning

Restaurering av
rensade eller rätade
vattendrag/
Flottledsåterställning

314 ha med effekt i
41
vattenförekomster

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 5.

Det finns ett Kraftigt Modifierat Vatten (KMV) påverkat av vattenreglering och
vattenkraftsproduktion i området. De åtgärder som är kopplade till utpekande av KMV och
bedömning av deras miljökvalitetsnorm, ekologisk potential, ingår inte i sammanställningen under
Förändrat habitat genom fysiska förändringar ovan. Dessa åtgärder kommer att tas fram i den
åtgärdsplan för vattenkraftspåverkade avrinningsområden som görs av Länsstyrelsen under de
närmaste åren och fastställas av Vattenmyndigheten under 2018. Läs mer om åtgärdsplaner i
Åtgärd 5, Länsstyrelsen i Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavets vattendistrikt.
Åtgärder för KMV inom miljöproblemen försurning, övergödning och miljögifter ingår i
sammanställningarna för respektive miljöproblem.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.
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Genomförda och planerade åtgärder
Länsstyrelsen känner inte till någon genomförd eller pågående åtgärd i området i syfte att åtgärda
problem med fysisk påverkan.

Miljögifter i yt- och grundvatten
I Sverige överstiger kvicksilver och PBDE gränsvärdet i praktiskt taget alla ytvattenförekomster;
sjöar, vattendrag och kustvatten. Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna är för höga
i vatten är långvarigt internationella luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att minska utsläppen
av kvicksilver förväntas inga förändringar i nivåer inom en snar framtid. Det beror på att
kvicksilvret lagrats i mark och läcker kontinuerligt till ytvattnet och ackumuleras i fiskar. Vid
markanvändning bör dock åtgärder som hindrar ökat kvicksilverläckage från omgivande mark
vidtas.
PBDE är en industrikemikalie som främst används som flamskyddsmedel. Påverkan av PBDE
kommer i första hand från atmosfäriskt nedfall efter förbränning av varor. Användningen av
PentaBDE och oktaBDE är förbjuden inom EU sedan år 2004 men vissa PBDE-kedjor är
fortfarande tillåtna. Även om halterna minskar generellt är det svårt att veta när god kemisk
status kommer att uppnås.
I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet för kvicksilver, det vill säga den
högsta tillåtna halten kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (µg / kg). För PBDE anges
gränsvärdet i biota till 0,0085 mikrogram per kilogram (µg / kg). Det tillämpas ett generellt
undantag i form av ett sänkt kvalitetskrav för kvicksilver och PBDE.

Otillräckligt dricksvattenskydd
Av de allmänna vattentäkter som är i drift saknar sju tillräckligt skydd och har behov av nya eller
uppdaterade föreskrifter om vattenskyddsområde. Sillerö saknar dricksvattenskydd och Malung
Utsjö, Malungsfors, Yttermalung, Dala-Järna, Lindesnäs och Nås (vid Kvarnåkern) har ett
föråldrat skydd. Ett föråldrat skydd innebär att vattenskyddsområdet är utformat i enlighet med
Vattenlagen (1983:291) eller Vattenlag (1918:523). I dessa fall behöver skyddet ofta uppdateras i
enlighet med nuvarande lagstiftning, Miljöbalken (1998:808).
Två av de enskilda vattentäkterna har skydd i form av lokala föreskrifter och en enskild
vattentäkt har skydd i form av vattenskyddsområde, övriga saknar skydd. För de enskilda
vattentäkter som ger mer än 10 m3 per dag eller betjänar mer än 50 personer gäller samma
kvalitetskrav på dricksvatten som för de kommunala vattentäkterna. Det finns inget krav på
skyddsområde och föreskrifter för dessa, utan det bygger på vattentäktsägarens ansvar. Det är
viktigt att skydda de större enskilda vattentäkterna för att även dessa ska ha ett långsiktigt skydd
för vattenförsörjningen.
Inom ramen för åtgärdsprogrammet ingår endast de vattentäkter som har vattenförekomst ID (se
tabell 3). Omfattningen och kostnaden för åtgärdsbehovet är därför underskattad. Det pågår ett
kontinuerligt arbete för att alla vattentäkter ska kopplas till ett vattenförekomst ID och därmed
ingå i vattenförvaltningsarbetet.
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Åtgärdsförslag och kostnader
Tabell 2: Sammanställning av föreslagna åtgärder och kostnader. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS i
november 2015.
Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021

Tillstånd för
vattenuttag

Fem föreslagna åtgärder
ger effekt i fyra
grundvattenförekomster
SE668585-142907
SE670381-140048
SE670563-142142
SE671645-139121

Kommunerna åtgärd 5e.

Vattenskyddsområde En föreslagen åtgärd ger
- Inrätta
effekt i en
grundvattenförekomst
SE671645-139121

Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 6a.
Länsstyrelsen åtgärd 4a.
Kommunerna åtgärd 5a och 5b.
Vattenskyddsområde Fyra föreslagna
Generalläkaren åtgärd 2.
- Översyn/revidering åtgärder ger effekt i fyra Boverket åtgärd 1c.
grundvattenförekomster
SE668585-142907
SE670381-140048
SE670563-142142
SE671645-139121
Vattenskyddsområde Fem föreslagna åtgärder Länsstyrelsen åtgärd 4b, 4c och
- Tillsyn
ger effekt i fem
4e.
grundvattenförekomster Kommunerna åtgärd 5d.
SE668585-142907
SE670150-144313
SE670381-140048
SE670563-142142
SE671645-139121

Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Tabell 3: Sammanställning av vattentäkter inom Nedre Västerdalälvens åtgärdsområde.
Majoriteten av vattentäkterna ligger inom avgränsningarna för grundvattenförekomster.
Kommun

Vattenverk

Anläggning Dricksvattenskydd

VSO
beslut

EU CD
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(år)
Gagnef

Björbo
(Källbäcken)

Allmän

Vattenskyddsområde Lst - 2004 SE670150-144313

Malung-Sälen

Malung Utsjö

Allmän

Vattenskyddsområde Vd -1974

SE675401-137176

Malung-Sälen

Malungsfors

Allmän

Vattenskyddsområde Vd - 1958

SE675401-137176

Malung-Sälen

Sillerö

Allmän

SE671645-139121

Malung-Sälen

Yttermalung

Allmän

Vattenskyddsområde Lst - 1977 SE671645-139121

Vansbro

Dala-Järna

Allmän

Vattenskyddsområde Lst - 1996 SE670563-142142

Vansbro

Dala-Järna
Kvarnåker
gamla
(nedlagd)

Allmän

Vattenskyddsområde Vd - 1971

SE670563-142142

Vansbro

Lindesnäs

Allmän

Vattenskyddsområde Lst- 1995

SE668585-142907

Vansbro

Nås (vid
Kvarnåkern)

Allmän

Vattenskyddsområde Lst - 1996 SE670563-142142

Vansbro

Nås (vid Nås)

Allmän

Vattenskyddsområde Vd - 1977

Vansbro

Äppelbo

Allmän

Vattenskyddsområde Lst - 1976 SE670381-140048

Gagnef

Björka

Enskild

Lokala föreskrifter

Gagnef

Brötjärna

Enskild

Vattenskyddsområde Lst - 1982

Gagnef

Nysäl

Enskild

Gagnef

Rista

Enskild

Gagnef

Älheden

Enskild

Malung-Sälen

Piekart
Värdshus

Enskild

SE671645-139121

Malung-Sälen

Vallerås

Enskild

SE680726-136256

Vansbro

Bomle by

Enskild

Vansbro

Närsjö

Enskild

SE670563-142142

Vansbro

Överborg

Enskild

SE670563-142142

Lokala föreskrifter

SE670563-142142

K-

K - 2002

Försurning
Inom åtgärdsområdet finns i dagsläget 37 vattenförekomster som har problem med försurning. De
påverkanskällor som har bedömts ha betydande påverkan är atmosfärisk deposition och
skogsbruk. För att följa miljökvalitetsnormerna i åtgärdsområdets vattenförekomster behöver pH
höjas och 911 ton kalk tillföras per år. För nio områden saknas kostnadsberäkningar/
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uppskattningar av behov. Kalkningsplanen finns att hämta hem här:
www.lansstyrelsen.se/dalarna/kalkningsplan.
Informationsspridning om skogsbrukets försurande effekter
Åtgärden föreslås för alla vattenförekomster i åtgärdsområdet. Åtgärden ska öka medvetenhet om
skogsbrukets försurande effekter och hur skogen kan brukas med minskad försurningspåverkan.
Kostnad för åtgärden är inte uppskattad i nuläget.

Genomförda och planerade åtgärder
5031 ton kalk har spridits i 35 vattenförekomster mellan åren 2009 och 2013. 911 ton kalk per år
ska enligt plan spridas i samma 35 vattenförekomster framöver.
Tabell 4: Sammanställning av planerade åtgärder inom åtgärdsområdet
Åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Kostnad

2.6.1 Diffusa
källor Skogsbruk

Information

9 vattenförekomster

Okänd
kostnad

2.6.3
Atmosfärisk
deposition

Kalkning
med flyg

400 ton kalk för att
förbättra 29
vattenförekomster

340 000
kr/år

Kostnad avser endast
kalkspridning, inte
administration

Kalkning
med båt

350 ton kalk för att
förbättra 29
vattenförekomster

370 000
kr/år

Kostnad avser endast
kalkspridning, inte
administration

Kalkning
med
kalkdoserare

160 ton kalk för att
förbättra 29
vattenförekomster

160 000
kr/år

Kostnad avser endast
kalkspridning, inte
administration

Påverkan

2.6.1
Skogsbruk

Kommentar

Främmande arter
Inom Dalälvens avrinningsområde finns ett antal främmande arter där signalkräfta, bäckröding
och vattenpest troligen är de mest förekommande. Bäckröding förekommer främst i mindre bäckar
än de som klassats som vattenförekomster. Problemen orsakas i första hand av illegala
utsättningar av kräftor och fisk. Främmande arter har inte varit statussättande inom Dalälvens
avrinningsområde, men det finns stort behov av att jobba förebyggande genom information och
liknande för att förhindra fortsatt spridning av dessa.

Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Hela åtgärdsområdet skyddas enligt avloppsvattendirektivet (direktiv 91/271/EEG).
Åtgärdsområdet berörs av Haftahedarna och Gönan som skyddas som Natura 2000-område enligt
Art- och habitatdirektivet (direktiv 92/43/EEG) och Fågeldirektivet (direktiv 79/409/EEG).
De två N2000-områden, Haftahedarna och Gönan, har vattenanknutna miljöer och arter i form av
vattendrag med flytbladsvegetation respektive flodpärlmussla. För Gönan pågår en
10

reservatsbildningsprocess som syftar till att långsiktigt säkerställa att Gönans höga vattenvärden
bibehålls.
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Bilaga 5:43 Fö rvaltningsplan fö r
Bottenhavets vattendistrikt 2016-2021
Inledning

I Bottenhavets vattendistrikt finns 49 stycken åtgärdsområden som indelats efter vattnets väg i
landskapet. Åtgärdsområdena kan därför innefatta flera kommuner och flera län. Eftersom
Bottenhavets vattendistrikt också har vatten som rinner till och från Norge beskrivs dessa i en
särskild sammanställning, nummer 50. Mer om gränsvatten finns också i Vapstaälven (nummer
1). Åtgärdsområdessammanställningar kan läsas både var för sig (enskilda pdf) eller tillsammans
(samtliga områden i en pdf).
Sammanställningarna innehåller beskrivningar över betydande påverkan och förslag på åtgärder
vilka kan vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska följas i ett åtgärdsområde.
Sammanställningarna ska betecknas som underlag till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets
vattendistrikt och kan med fördel användas som underlag i diskussioner om lokalt åtgärdsarbete.
Sammanställningarna har ungefär samma struktur men innehållet varierar beroende på
problemställningar i varje område. Vidare uppdateras åtgärdsområdessammanställningarna
årligen om ny data eller ny kunskap påverkar innehållet. Sådan versionshantering framgår i
inledningen till varje dokument.
I varje åtgärdsområdessammanställning finns olika beskrivningar om aktuella miljöproblem med
tillhörande tabeller som kopplar ihop miljösituationen i ett åtgärdsområde med åtgärdsbehovet. I
tabellerna med åtgärdsförslag finns kopplingar mellan påverkan och fysisk åtgärd till de åtgärder
som riktar sig till myndigheter och kommuner i Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets
vattendistrikt. Tanken med tabellerna är att visa vilka faktiska fysiska åtgärder i naturmiljön som
hör ihop med åtgärder enligt åtgärdsprogrammet. Som redovisat i tabellerna är ofta flera aktörer
involverade i genomförande av en åtgärd vilket kräver samverkan och samarbete över
administrativa och/eller juridiska gränser. Åtgärdernas genomförande följs upp genom en årlig
återrapportering som adresserar kommuner och de myndigheterna med utpekat åtgärdansvar
enligt Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavet.
Urvalet av de fysiska åtgärderna har i huvudsak skett utifrån kostnadseffektivitet och utifrån
åtgärdsförslagen i VISS där information om Sveriges vatten finns. Åtgärdernas effekter och
kostnader kan avvika lokalt och det kan också finnas andra åtgärder som är mer kostnadseffektiva
eller mer lämpliga för vissa vattenförekomster. I flera fall anges därför vidare åtgärdsutredning
som lämplig första åtgärd innan fysiska åtgärder vidtas. De fysiska åtgärderna är inte bindande
för myndigheter och kommuner men de ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs och ska inom
sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs. Ansvariga åtgärdsmyndigheter kan således
ersätta de föreslagna fysiska åtgärderna med andra åtgärder om de finner dessa mer lämpliga. De
åtgärdskostnader som visas i tabellerna är totalkostnader. Total åtgärdskostnad är en summering
av alla kostnader, både investeringskostnad, utredningskostnad och löpande kostnader/intäkter.
Kostnaderna är summerade för hela den angivna livslängden och storleken på åtgärden och de är
generellt genomsnittliga kostnader för en typ av åtgärd. Kostnaderna för den faktiska åtgärden
kan således både vara högre eller lägre än schablonvärdet i det enskilda fallet.
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Mer information
Varje åtgärdsområdessammanställning innehåller en karta där områdets geografiska placering
pekas ut. För en övergripande kartbild över samtliga åtgärdsområden samt tabeller som visar
vilka kommuner som omfattas av vilka åtgärdsområden, besök vår webbsida
www.vattenmyndigheterna.se. Under publikationer finns alla beslutsdokument inklusive bilagor.
Eftersom åtgärdsområdessammanställningarna är en kort beskrivning av områdets miljöproblem
vid skrivande stund, vill vi hänvisa till VISS, www.viss.lansstyrelsen.se, för detaljerad och senaste
information om enskilda bedömningar. I VISS finns också tillförlitlighetsklassning och
motiveringstexter till de olika bedömningarna samt senaste information om till exempel
genomförda eller planerade åtgärder. Om en föreslagen åtgärd exempelvis redan är genomförd,
eller av annan anledning olämplig, så finns det också möjlighet att meddela länsstyrelsen detta via
VISS. I VISS finns också flera instruerande manualer som ska hjälpa dig att hitta ditt vatten, eller
ditt åtgärdsområde.
Direktlänk till vägledningarna: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/lar-dig-anvandaviss/information%20och%20manualer/Pages/default.aspx
Versionshantering
Bilaga 5:43 till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets vattendistrikt, version 1. Aktuell
version daterad den 22 mars 2017.

Sammanställning av förslag till åtgärder för Nedre
Österdalälvens åtgärdsområde
Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för åtgärdsområde Nedre Österdalälven
vilket främst berör Leksands kommun men även Mora och Gagnef kommun, samt Dalarnas län.
Åtgärdsområdet ligger i Dalälvens avrinningsområde. I åtgärdsområdet finns 49 ytvattenförekomster som inte uppnår god ekologisk status. På grund av långvarigt luftnedfall av
kvicksilver och den globala spridningen av PBDE finns inget ytvatten som uppnår god kemisk
status och två ytvattenförekomster har ytterligare problem med andra miljögifter. Inom
åtgärdsområdet finns ingen känd påverkan på grundvattnet.
I åtgärdsområdet finns främst problem med vandringshinder, flödesreglering, morfologi och
försurning, och de främsta påverkanskällorna är dammar (både verksdammar och andra dammar),
flottleder och atmosfäriskt nedfall. Det finns vissa problem med övergödning och miljögifter
(andra än kvicksilver och PBDE). De viktigaste åtgärdena är därför fiskvägar eller utrivning av
vandringshinder, miljöanpassade flöden, flottledsåterställning och kalkning. Skyddet av
dricksvatten bedöms inte vara tillräckligt inom åtgärdsområdet. De allmänna vattentäkter som är
i bruk har skydd men för en vattentäkt finns behov av uppdaterade föreskrifter. Tre enskilda
vattentäkter har skydd men för övriga bör skydd utredas. För vissa av vattentäkterna finns behov
av nya eller uppdaterade föreskrifter.
Utifrån tillgängliga dataunderlag beskrivs aktuella miljöproblem med betydande påverkan och
med åtgärdsförslag. Om miljösituationen ändras eller om kompletterande undersökningar
genomförs och ny data blir tillgänglig, kan åtgärdsbehovet förändras. De åtgärder som föreslås
bedöms vara nödvändiga att genomföra för att miljökvalitetsnormerna skall kunna följas. I flera
fall behöver åtgärden föregås av en fördjupad åtgärdsutredning.
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Inom Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag är nedre delen av Limån, nedströms
Brasjön, utpekad ur fiskesynpunkt. Motivet är främst siljansöringen. Även Österdalälven mellan
Siljan och Insjön är utpekat med avseende på fiske. Djurån, Sångån inklusive Sången,
Gysjöbäcken och Gysjön, har pekats ut ur naturvårdssynpunkt. Motiven är bland annat
flodpärlmussla och nedströmslekande öring. Delar av åtgärdsområdet omfattas av Siljansområdet,
som ingår i riksintresset för friluftsliv, enligt miljöbalken.
De åtgärdskostnader som redovisas per åtgärdförslag bör ställas i relation till vilka ekologiska
vinster (t.ex. värdet av förbättring eller återskapande av ekosystemtjänster) som åtgärderna kan
ge. Sådana beräkningsmetoder saknas på objektsnivå och för att ändå uppskatta det totala
värdet av ekossystemtjänster i åtgärdsområdet, presenteras beräkningar enligt schabloner från
TEEB. TEEB är en förkortning av The Economics of Ecosystems and Biodiversity som är ett globalt
initiativ som syftar till att öka kunskapen om naturens värde. Läs mer om TEEB här:
(http://www.teebweb.org/) och rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)
for Water and Wetlands (februari 2013). Observera att beräkningarna avser ytvatten och att
grundvatten är exkluderat samt att beräkningen avser hela åtgärdsomårdet. I TEEBs studier
anges värdet för ekosystemsfunktionerna i sjöar och vattendrag ligga på cirka 1800–13500 dollar
per hektar och år. Översatt till Nedre Österdalälvens åtgärdsområde med en sammanlagd
vattenförekomstyta på cirka 33 200 hektar och ett antaget värde på 10 000 kr per år och hektar
blir ekosystemvärdet av ytvattnet inom åtgärdsområdet minst 330 miljoner kronor per år.
För övrig information per vattenförekomst i åtgärdsområdet hänvisas till VISS,
www.viss.lansstyrelsen.se (Nedre Österdalälven).
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Bild 1: Kartan visar Nedre Österdalälvens markanvändning samt geografisk placering i Bottenhavets vattendistrikt.
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Förändrade habitat genom fysiska förändringar
Inom åtgärdsområdet finns problem med förändrade habitat genom fysiska förändringar i 44
vattenförekomster. De betydande påverkanskällorna är morfologiska förändringar i form av
markanvändning och flottledsrensning och hydromorfologiska förändringar i form av
vattenkraftdammar och reglering av flöde.

Åtgärdsförslag
Tabell 1: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS i
november 2015.
Påverkan
4.2 Flöde och
morfologi Verksdamm,
vattenkraft

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Fiskväg eller utrivning
av vandringshinder

21 åtgärder med
effekt i 18
vattenförekomster
varav två i Limån
(SE673682144192) är prio 1.

Fiskväg

Tre åtgärder med
effekt i fyra
vattenförekomster,
Limån (SE673682144192, SE673863144042), Vådsjön
(SE673980143275) och Vådån Havs- och vattenmyndigheten åtgärd
(SE6741084.
143499)
Länsstyrelsen åtgärd 1, åtgärd 2 och
Fyra åtgärder med åtgärd 5d.
effekt i fem
Kammarkollegiet åtgärd 1.
vattenförekomster,
Dalälven
(SE672455145721), Limån
(SE673682144192, SE673863144042), Vådsjön
(SE673980143275) och Vådån
(SE674108143499)

Teknisk fiskväg för
nedströmspassage

Minimitappning/vatten Åtta åtgärder med
i fiskväg vid
effekt i åtta
vattenkraftverk
vattenförekomster,
Dalälven
(SE6724555

145721), Limån
(SE673682144192, SE673863144042), Vådsjön
(SE673980143275), Vådån
(SE674108143499), Djurån
(SE672096145257, SE672310144963) och
Rältån (SE672711145429)
5. Fysiska
förändringar
av sjöar och
vattendrag

Ekologiskt
funktionella kantzoner

101 ha med effekt i
tio
vattenförekomster
i Bodaån
(SE673892145725, SE674081145865), Djurån
(SE672131145525),
Edstjärnen
(SE671789146011), Limsjön
(SE673523145694),
SE671935-146124,
Näsbäcken
(SE671996145524), Rältån
(SE672487145539), Surensån
(SE671849146292) och
Puttängesbäcken
(SE673912145861)

Skogsstyrelsen åtgärd 4.

5.1.1 Fysiska
förändringar
av
vattendrag Rensning av
vattendrag
för flottning

Restaurering av
rensade eller rätade
vattendrag/
Flottledsåterställning

12,3 ha med effekt Havs- och vattenmyndigheten åtgärd
i åtta
5.
vattenförekomster,
Limån (SE673195144146, SE672492144031, SE673571143682, SE673743143782, SE673682144192, SE673863144042), Bynoret
(SE671633144554) och Vådån
(SE674108143499)
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Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Genomförda och planerade åtgärder
En biotopvårdsåtgärd för Sångån är pågående för att återställa flottledspåverkan.

Miljögifter i yt- och grundvatten
I åtgärdsområdet finns två sjöar (Flosjön SE671172-144472, Insjön SE672989-146017) som har
problem med miljögifter utöver kvicksilver och PBDE. De betydande påverkanskällorna är
diffusa utsläpp från förorenade områden. Bly- och benso(b)fluorantenhalten behöver sänkas i
Flosjöns sediment. Antracen och benso(b)fluorantenhalten behöver sänkas i Insjöns sediment för
att följa miljökvalitetsnormerna.
I Sverige överstiger kvicksilver och PBDE gränsvärdet i praktiskt taget alla ytvattenförekomster;
sjöar, vattendrag och kustvatten. Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna är för höga
i vatten är långvarigt internationella luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att minska utsläppen
av kvicksilver förväntas inga förändringar i nivåer inom en snar framtid. Det beror på att
kvicksilvret lagrats i mark och läcker kontinuerligt till ytvattnet och ackumuleras i fiskar. Vid
markanvändning bör dock åtgärder som hindrar ökat kvicksilverläckage från omgivande mark
vidtas.
PBDE är en industrikemikalie som främst används som flamskyddsmedel. Påverkan av PBDE
kommer i första hand från atmosfäriskt nedfall efter förbränning av varor. Användningen av
PentaBDE och oktaBDE är förbjuden inom EU sedan år 2004 men vissa PBDE-kedjor är
fortfarande tillåtna. Även om halterna minskar generellt är det svårt att veta när god kemisk
status kommer att uppnås.
I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet för kvicksilver, det vill säga den
högsta tillåtna halten kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (µg / kg). För PBDE anges
gränsvärdet i biota till 0,0085 mikrogram per kilogram (µg / kg). Det tillämpas ett generellt
undantag i form av ett sänkt kvalitetskrav för kvicksilver och PBDE.

Åtgärdsförslag
Tabell 2: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS i
november 2015.
Påverkan

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 2016-2021
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2.4 Diffusa Förorenad
mark/gammal
industrimark

Efterbehandling
av miljögifter

Tre föreslagna
åtgärder ger effekt
i fyra
vattenförekomster
Dalälven
(SE671834146044, SE672455145721)
Flosjön
(SE671172144472)
Insjön (SE672989146017)

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 2.
Naturvårdsverket åtgärd 3.
Länsstyrelsen åtgärd 10.
Kommuner åtgärd 1.
Generalläkaren 1a.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Otillräckligt dricksvattenskydd
Av de allmänna vattentäkter som är i drift har Tallbackens vattentäkt föråldrat skydd. Ett
föråldrat skydd innebär att vattenskyddsområdet är utformat i enlighet med Vattenlagen
(1983:291) eller Vattenlag (1918:523). I dessa fall behöver skyddet ofta uppdateras i enlighet med
nuvarande lagstiftning, Miljöbalken (1998:808).
Två av de enskilda vattentäkterna har skydd i form av lokala föreskrifter och en har indirekt
skydd i form av vattenskyddsområdet för Tallbacken. För de enskilda vattentäkter som ger mer
än 10 m3 per dag eller betjänar mer än 50 personer gäller samma kvalitetskrav på dricksvatten
som för de kommunala vattentäkterna. Det finns inget krav på skyddsområde och föreskrifter för
dessa, utan det bygger på vattentäktsägarens ansvar. Det är viktigt att skydda de större enskilda
vattentäkterna för att även dessa ska ha ett långsiktigt skydd för vattenförsörjningen.
Inom ramen för åtgärdsprogrammet ingår endast de vattentäkter som har vattenförekomst ID (se
tabell 4). Omfattningen och kostnaden för åtgärdsbehovet är därför underskattad. Det pågår ett
kontinuerligt arbete för att alla vattentäkter ska kopplas till ett vattenförekomst ID och därmed
ingå i vattenförvaltningsarbetet.

Åtgärdsförslag och kostnader
Tabell 3: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS 27 i
november 2015.
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Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021

Vattenskyddsområde En föreslagen
- tillsyn
åtgärd ger effekt i
en
vattenförekomst
SE671604-144558

Länsstyrelsen åtgärd 4b, 4c occh
4e.
Kommunerna åtgärd 5c.

Vattenskyddsområde En föreslagen
– översyn/revidering åtgärd ger effekt i
en
vattenförekomst
SE671604-144558

Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 6a.
Länsstyrelsen åtgärd 4a.
Kommunerna åtgärd 5a och 5b.
Generalläkaren åtgärd 2.
Boverket åtgärd 1c.

Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Tabell 4: Tabellen visar en sammanställning av vattentäkter inom Nedre Österdalälvens
åtgärdsområde. Knappt hälften av vattentäkterna ligger inom avgränsningarna för
grundvattenförekomster.
Kommun

Vattenverk

Anläggning

VSO
beslut
(år)
Vattenskyddsområde Lst 1994
Dricksvattenskydd

EU CD

Gagnef

Sandvika DalaFloda
(Syrholen enl
DGV)

Allmän

SE671604-144558

Gagnef

Sångån

Allmän

Vattenskyddsområde Lst 2007

Gagnef

Tallbacken

Allmän

Vattenskyddsområde Vd - 1971 SE671605-146879

Leksand

Gottnorstjärn
Insjön

Allmän

Leksand

Insjön

Allmän

Leksand

Sjugare
(nedlagt)

Allmän

Gagnef

Gräv

Gagnef

SE671604-144558

Vattenskyddsområde Lst 1997

SE671605-146879

Enskild

Vattenskyddsområde Lst 1997

SE671605-146879

Moje

Enskild

Lokala föreskrifter

K - 2002

SE671605-146879

Gagnef

Nordbäck

Enskild

Lokala föreskrifter

K - 2002

Leksand

Fors

Enskild
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Leksand

Gärde

Enskild

SE671605-146879

Leksand

Joneskällan

Enskild

SE671605-146879

Leksand

Kråkbodarna

Enskild

Leksand

Rältlindor
västra

Enskild

Leksand

Rönnäs västra

Enskild

Leksand

Rönnäs östra

Enskild

Leksand

Smedby

Enskild

Leksand

Ullvi

Enskild

Leksand

Överboda

Enskild

Leksand

Övermo

Enskild

SE671605-146879

Försurning
Inom åtgärdsområdet finns i dagsläget 17 vattenförekomster som har problem med försurning. De
påverkanskällor som har bedömts ha betydande påverkan är atmosfärisk deposition och
skogsbruk. För att följa miljökvalitetsnormerna i åtgärdsområdets vattenförekomster behöver pH
höjas och 271 ton kalk tillföras årligen. För fyra områden saknas
kostnadsberäkningar/uppskattningar av behov. Kalkningsplanen hittar du här:
www.lansstyrelsen.se/dalarna/kalkningsplan
Informationsspridning om skogsbrukets försurande effekter
Åtgärden föreslås för alla vattenförekomster i åtgärdsområdet. Åtgärden ska öka medvetenhet om
skogsbrukets försurande effekter och hur skogen kan brukas med minskad försurningspåverkan.
Kostnad för åtgärden är inte uppskattad i nuläget.

Genomförda och planerade åtgärder
1270 ton kalk har spridits i sju vattenförekomster mellan åren 2009 och 2013. 271 ton kalk per år
ska enligt plan spridas i samma sju vattenförekomster framöver.
Tabell 5: Sammanställning av planerade åtgärder inom åtgärdsområdet.
Påverkan

Åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Kostnad

Kommentar

2.6.1 Diffusa
källor Skogsbruk

Information

2
vattenförekomster

Okänd
kostnad

2.6.3
Atmosfärisk
deposition
och 2.6.1
Skogsbruk

Kalkning med
flyg

41 ton vilket
förbättrar läget i
18
vattenförekomster

97 000
kr/år

Kostnad avser endast
kalkspridning, inte administration

Kalkning med
båt

180 ton vilket
förbättrar läget i
18

150 000
kr/år

Kostnad avser endast
kalkspridning, inte administration
10

vattenförekomster
Kalkning med
doserare

50 ton vilket
förbättrar läget i
18
vattenförekomster

63 000
kr/år

Kostnad avser endast
kalkspridning, inte administration

*Antal vattenförekomster där den föreslagna åtgärden ger effekt.

Övergödning och syrefattiga förhållanden
Inom åtgärdsområdet finns i dagsläget en vattenförekomst, Esttjärnen, som är påverkade av
övergödning. Esttjärnen har ingen känd påverkan men har sannolikt varit påverkad historiskt.

Genomförda och planerade åtgärder
Länsstyrelsen känner inte till någon genomförd eller pågående åtgärd i området i syfte att åtgärda
problem med övergödning.

Främmande arter
Inom Dalälvens avrinningsområde finns ett antal främmande arter där signalkräftan,
bäckrödingen och vattenpest troligen är de mest förekommande. Bäckrödingen förekommer
främst i mindre bäckar än de som klassats som vattenförekomster. Problemen orsakas i första
hand av illegala utsättningar av kräftor och fisk. Främmande arter har inte varit statussättande
inom Dalälvens avrinningsområde, men det finns stort behov av att jobba förebyggande genom
information och liknande för att förhindra fortsatt spridning av dessa.

Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Hela åtgärdsområdet skyddas enligt avloppsvattendirektivet (direktiv 91/271/EEG).
Åtgärdsområdet berörs av Sångån som skyddas som Natura 2000-område enligt Art- och
habitatdirektivet (direktiv 92/43/EEG) och Fågeldirektivet (direktiv 79/409/EEG). Sångån har
vattenanknutna miljöer och arter i form av vattendrag med flytbladsvegetation respektive
flodpärlmussla och stensimpa.
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Bilaga 5:44 Fö rvaltningsplan fö r
Bottenhavets vattendistrikt 2016-2021
Inledning

I Bottenhavets vattendistrikt finns 49 stycken åtgärdsområden som indelats efter vattnets väg i
landskapet. Åtgärdsområdena kan därför innefatta flera kommuner och flera län. Eftersom
Bottenhavets vattendistrikt också har vatten som rinner till och från Norge beskrivs dessa i en
särskild sammanställning, nummer 50. Mer om gränsvatten finns också i Vapstaälven (nummer
1). Åtgärdsområdessammanställningar kan läsas både var för sig (enskilda pdf) eller tillsammans
(samtliga områden i en pdf).
Sammanställningarna innehåller beskrivningar över betydande påverkan och förslag på åtgärder
vilka kan vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska följas i ett åtgärdsområde.
Sammanställningarna ska betecknas som underlag till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets
vattendistrikt och kan med fördel användas som underlag i diskussioner om lokalt åtgärdsarbete.
Sammanställningarna har ungefär samma struktur men innehållet varierar beroende på
problemställningar i varje område. Vidare uppdateras åtgärdsområdessammanställningarna
årligen om ny data eller ny kunskap påverkar innehållet. Sådan versionshantering framgår i
inledningen till varje dokument.
I varje åtgärdsområdessammanställning finns olika beskrivningar om aktuella miljöproblem med
tillhörande tabeller som kopplar ihop miljösituationen i ett åtgärdsområde med åtgärdsbehovet. I
tabellerna med åtgärdsförslag finns kopplingar mellan påverkan och fysisk åtgärd till de åtgärder
som riktar sig till myndigheter och kommuner i Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets
vattendistrikt. Tanken med tabellerna är att visa vilka faktiska fysiska åtgärder i naturmiljön som
hör ihop med åtgärder enligt åtgärdsprogrammet. Som redovisat i tabellerna är ofta flera aktörer
involverade i genomförande av en åtgärd vilket kräver samverkan och samarbete över
administrativa och/eller juridiska gränser. Åtgärdernas genomförande följs upp genom en årlig
återrapportering som adresserar kommuner och de myndigheterna med utpekat åtgärdansvar
enligt Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavet.
Urvalet av de fysiska åtgärderna har i huvudsak skett utifrån kostnadseffektivitet och utifrån
åtgärdsförslagen i VISS där information om Sveriges vatten finns. Åtgärdernas effekter och
kostnader kan avvika lokalt och det kan också finnas andra åtgärder som är mer kostnadseffektiva
eller mer lämpliga för vissa vattenförekomster. I flera fall anges därför vidare åtgärdsutredning
som lämplig första åtgärd innan fysiska åtgärder vidtas. De fysiska åtgärderna är inte bindande
för myndigheter och kommuner men de ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs och ska inom
sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs. Ansvariga åtgärdsmyndigheter kan således
ersätta de föreslagna fysiska åtgärderna med andra åtgärder om de finner dessa mer lämpliga. De
åtgärdskostnader som visas i tabellerna är totalkostnader. Total åtgärdskostnad är en summering
av alla kostnader, både investeringskostnad, utredningskostnad och löpande kostnader/intäkter.
Kostnaderna är summerade för hela den angivna livslängden och storleken på åtgärden och de är
generellt genomsnittliga kostnader för en typ av åtgärd. Kostnaderna för den faktiska åtgärden
kan således både vara högre eller lägre än schablonvärdet i det enskilda fallet.
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Mer information
Varje åtgärdsområdessammanställning innehåller en karta där områdets geografiska placering
pekas ut. För en övergripande kartbild över samtliga åtgärdsområden samt tabeller som visar
vilka kommuner som omfattas av vilka åtgärdsområden, besök vår webbsida
www.vattenmyndigheterna.se. Under publikationer finns alla beslutsdokument inklusive bilagor.
Eftersom åtgärdsområdessammanställningarna är en kort beskrivning av områdets miljöproblem
vid skrivande stund, vill vi hänvisa till VISS, www.viss.lansstyrelsen.se, för detaljerad och senaste
information om enskilda bedömningar. I VISS finns också tillförlitlighetsklassning och
motiveringstexter till de olika bedömningarna samt senaste information om till exempel
genomförda eller planerade åtgärder. Om en föreslagen åtgärd exempelvis redan är genomförd,
eller av annan anledning olämplig, så finns det också möjlighet att meddela länsstyrelsen detta via
VISS. I VISS finns också flera instruerande manualer som ska hjälpa dig att hitta ditt vatten, eller
ditt åtgärdsområde.
Direktlänk till vägledningarna: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/lar-dig-anvandaviss/information%20och%20manualer/Pages/default.aspx
Versionshantering
Bilaga 5:44 till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets vattendistrikt, version 1.Aktuell version
daterad den 22 mars 2017.

Sammanställning av förslag till åtgärder för Siljans
åtgärdsområde
Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för åtgärdsområde Siljan vilket främst
berör Mora, Leksands och Rättviks kommun men även Orsa kommun. Åtgärdsområdet ligger i
Dalälvens avrinningsområde. I åtgärdsområdet finns 33 ytvattenvattenförekomster som inte
uppnår god ekologisk status. På grund av långvarigt luftnedfall av kvicksilver och den globala
spridningen av PBDE finns inget ytvatten som uppnår god kemisk status. Åtgärdsområdet har i
övrigt ingen känd påverkan från andra miljögifter.
I åtgärdsområdet finns främst problem med vandringshinder, flödesreglering och morfologi, och
de främsta påverkanskällorna är dammar (både verksdammar och andra dammar) och flottleder.
Det finns vissa problem med försurning och övergödning. De viktigaste åtgärdena är därför
fiskvägar eller utrivning av vandringshinder, miljöanpassade flöden, flottledsåterställning och
kalkning. Skyddet av dricksvatten bedöms inte vara tillräckligt inom åtgärdsområdet. Fem
allmänna och fyra enskilda vattentäkter har skydd men för övriga bör skydd utredas. För vissa av
vattentäkterna finns behov av nya eller uppdaterade föreskrifter.
Utifrån tillgängliga dataunderlag beskrivs aktuella miljöproblem med betydande påverkan och
med åtgärdsförslag. Om miljösituationen ändras eller om kompletterande undersökningar
genomförs och ny data blir tillgänglig, kan åtgärdsbehovet förändras. De åtgärder som föreslås
bedöms vara nödvändiga att genomföra för att miljökvalitetsnormerna skall kunna följas. I flera
fall behöver åtgärden föregås av en fördjupad åtgärdsutredning.
Inom miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag är Siljan med biflöden utpekad ur
fiskesynpunkt. Motiven är främst den så kallade siljansöringen. Själva Siljan är även utpekad ur
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naturvårdsynpunkt. Större delen av området utgör riksintresse för friluftsliv och naturvård enligt
miljöbalken. I området ligger också naturreservatet Vinäsgraven.
De åtgärdskostnader som redovisas per åtgärdförslag bör ställas i relation till vilka ekologiska
vinster (t.ex. värdet av förbättring eller återskapande av ekosystemtjänster) som åtgärderna kan
ge. Sådana beräkningsmetoder saknas på objektsnivå och för att ändå uppskatta det totala
värdet av ekossystemtjänster i åtgärdsområdet, presenteras beräkningar enligt schabloner från
TEEB. TEEB är en förkortning av The Economics of Ecosystems and Biodiversity som är ett globalt
initiativ som syftar till att öka kunskapen om naturens värde. Läs mer om TEEB här:
(http://www.teebweb.org/) och rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)
for Water and Wetlands (februari 2013). Observera att beräkningarna avser ytvatten och att
grundvatten är exkluderat samt att beräkningen avser hela åtgärdsomårdet. I TEEBs studier
anges värdet för ekosystemsfunktionerna i sjöar och vattendrag ligga på cirka 1800–13500 dollar
per hektar och år. Översatt till Siljans åtgärdsområde med en sammanlagd vattenförekomstyta på
cirka 29 900 hektar och ett antaget värde på 10 000 kr per år och hektar blir ekosystemvärdet av
ytvattnet inom åtgärdsområdet minst 300 miljoner kronor per år.
För övrig information per vattenförekomst i åtgärdsområdet hänvisas till VISS,
www.viss.lansstyrelsen.se (Siljan).
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Bild 1: Kartan visar Siljans markanvändning samt geografisk placering i Bottenhavets vattendistrikt.
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Förändrade habitat genom fysiska förändringar
Inom åtgärdsområdet finns problem med förändrade habitat genom fysiska förändringar i 33
vattenförekomster. De betydande påverkanskällorna är morfologiska förändringar i form av
markanvändning och flottledsrensning och hydromorfologiska förändringar i form av
vattenkraftdammar och reglering av flöde.

Åtgärdsförslag
Tabell 1: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder i åtgärdsområdet. Tabellen visar
också åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag
ur VISS i november 2015.
Påverkan
4.2 Flöde och
morfologi Verksdamm,
vattenkraft

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens omfattning

Fiskväg eller
utrivning av
vandringshinder

15 åtgärder med effekt i
tolv vattenförekomster
varav den i Ickån
(SE675809-145244,
SE676476-144928) är
prio 1, övriga finns i
Ekorrån, Tjärnbäcken,
Siljan, SE673205145468, Norra Fjärden,
Fuån, Icksjön,
Ammtjärnsån, Mångån
och Styrsjön

Fiskväg

Två åtgärder med effekt
i två vattenförekomster
i Ickån (SE675809145244, SE676476144928) där båda är
prio 1

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 20162021

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd
4.
Länsstyrelsen åtgärd 1, åtgärd 2 och
åtgärd 5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1.

Teknisk fiskväg
för
nedströmspassage

Två åtgärder med effekt
i två vattenförekomster
i Ickån (SE675809145244, SE676476144928)

Minimitappning/v
atten i fiskväg vid
vattenkraftverk

Två åtgärder med effekt
i två vattenförekomster
i Ickån (SE675809145244, SE676476144928)

5. Fysiska
förändringar
av sjöar och
vattendrag

Ekologiskt
funktionella
kantzoner

38 ha med effekt i tre
vattenförekomster i
Ammtjärnsån
(SE675647-146009),
Bysjön (SE675758146146) och Myrbäcken
(SE675364-145110)

Skogsstyrelsen åtgärd 4.

5.1.1 Fysiska
förändringar

Restaurering av
rensade eller

20,8 ha med effekt i tio
vattenförekomster,

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd
5.
5

av
vattendrag Rensning av
vattendrag
för flottning

rätade
vattendrag/
Flottledsåterställ
ning

Brunnvasselån,
Mångån, Hättvasselån
och Ickån

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Genomförda och planerade åtgärder
En projektering för biotopvård av Mångån för återställning av flottledspåverkan har genomförts.

Miljögifter i yt- och grundvatten
Utöver kvicksilver och PBDE saknar åtgärdsområdet känd påverkan från miljögifter. I Sverige
överstiger kvicksilver och PBDE gränsvärdet i praktiskt taget alla ytvattenförekomster; sjöar,
vattendrag och kustvatten. Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna är för höga i
vatten är långvarigt internationella luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att minska utsläppen av
kvicksilver förväntas inga förändringar i nivåer inom en snar framtid. Det beror på att
kvicksilvret lagrats i mark och läcker kontinuerligt till ytvattnet och ackumuleras i fiskar. Vid
markanvändning bör dock åtgärder som hindrar ökat kvicksilverläckage från omgivande mark
vidtas.
PBDE är en industrikemikalie som främst används som flamskyddsmedel. Påverkan av PBDE
kommer i första hand från atmosfäriskt nedfall efter förbränning av varor. Användningen av
PentaBDE och oktaBDE är förbjuden inom EU sedan år 2004 men vissa PBDE-kedjor är
fortfarande tillåtna. Även om halterna minskar generellt är det svårt att veta när god kemisk
status kommer att uppnås.
I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet för kvicksilver, det vill säga den
högsta tillåtna halten kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (µg / kg). För PBDE anges
gränsvärdet i biota till 0,0085 mikrogram per kilogram (µg / kg). Det tillämpas ett generellt
undantag i form av ett sänkt kvalitetskrav för kvicksilver och PBDE.

Otillräckligt dricksvattenskydd
Av de allmänna vattentäkter som är i drift saknar tre stycken tillräckligt skydd och har behov av
nya eller uppdaterade föreskrifter om vattenskyddsområde. Mjälgen saknar dricksvattenskydd
och Barkdal och Sundet har ett föråldrat skydd. Ett föråldrat skydd innebär att
vattenskyddsområdet är utformat i enlighet med Vattenlagen (1983:291) eller Vattenlag
(1918:523). I dessa fall behöver skyddet ofta uppdateras i enlighet med nuvarande lagstiftning,
Miljöbalken (1998:808).
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Fyra av de enskilda vattentäkterna har skydd i form av lokala föreskrifter. Övriga saknar skydd.
För de enskilda vattentäkter som ger mer än 10 m3 per dag eller betjänar mer än 50 personer gäller
samma kvalitetskrav på dricksvatten som för de kommunala vattentäkterna. Det finns inget krav
på skyddsområde och föreskrifter för dessa, utan det bygger på vattentäktsägarens ansvar. Det är
viktigt att skydda de större enskilda vattentäkterna för att även dessa ska ha ett långsiktigt skydd
för vattenförsörjningen.
Inom ramen för åtgärdsprogrammet ingår endast de vattentäkter som har vattenförekomst ID (se
tabell nedan). Omfattningen och kostnaden för åtgärdsbehovet är därför underskattad. Det pågår
ett kontinuerligt arbete för att alla vattentäkter ska kopplas till ett vattenförekomst ID och
därmed ingå i vattenförvaltningsarbetet.

Åtgärdsförslag och kostnader
Tabell 2: Sammanställning av föreslagna åtgärder och kostnader i åtgärdsområdet. Tabellen visar
också åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag
ur VISS i november 2015.
Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021

Vattenskyddsområde En föreslagen åtgärd
- inrätta
ger effekt i en
vattenförekomst
SE671605-146879
Vattenskyddsområde Två föreslagna
– översyn/revidering åtgärder ger effekt i
två vattenförekomster
SE673295-145529
SE673607-145488
Vattenskyddsområde Två föreslagna
- tillsyn
åtgärder ger effekt i
två vattenförekomster
SE673295-145529
SE673607-145488

Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 6a.
Länsstyrelsen åtgärd 4a.
Kommunerna åtgärd 5a och 5b.
Generalläkaren åtgärd 2.
Boverket åtgärd 1c.

Länsstyrelsen åtgärd 4e.
Kommunerna åtgärd 5c.

Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Tabell 3: visar en sammanställning av vattentäkter inom Siljans åtgärdsområde. Några enstaka av
vattentäkterna ligger inom avgränsningarna för grundvattenförekomster.
Kommun Vattenverk
Leksand

Barkdal

Anläggning

Dricksvattenskydd

VSO beslut
(år)

EU CD

Allmän

Vattenskyddsområde

Lst - 1990

SE673607-145488
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Leksand

Mjälgen

Allmän

SE671605-146879

Leksand

Sundet

Allmän

Vattenskyddsområde

Lst - 1990

Mora

Garsås

Allmän

Vattenskyddsområde

Lst - 2012

Mora

Gesunda

Allmän

Vattenskyddsområde

Lst - 2004

Leksand

Tällberg

Allmän
ytvattentäkt

Vattenskyddsområde

Lst - 1989

Leksand

Almo östra

Enskild

Leksand

Björken
västra

Enskild

Leksand

Björken
östra

Enskild

Leksand

Heden

Enskild

Leksand

Hjortnäs

Enskild

Leksand

Hjulbäck
norra

Enskild

Leksand

Hjulbäck
västra

Enskild

Leksand

Karlsarvet

Enskild

Leksand

Kullsbjörken

Enskild

Leksand

Mon

Enskild

Leksand

Plintsberg

Enskild

Leksand

Storkällan
Almo/Almo
Västra

Enskild

Leksand

Styrsjöbo

Enskild

Leksand

Styrsjöbo,
övre

Enskild

Leksand

Söder
Lindberg

Enskild

Leksand

Tasbäck

Enskild

Leksand

Västanvik

Enskild

Leksand

Åkerbodarna

Enskild

Mora

Berihols

Enskild

SE676869-142761

Mora

Tre Vikingar

Enskild

SE675569-143471

Mora

Åsengården

Enskild

Rättvik

Harasviken

Enskild

Lokala föreskrifter

K - 2014

Rättvik

Nittsjö

Enskild

Lokala föreskrifter

K - 2014

Rättvik

Västbjörka

Enskild

Lokala föreskrifter

K - 2014

Rättvik

Öja

Enskild

Lokala föreskrifter

K - 2014

SE673295-145529
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Försurning
Inom åtgärdsområdet finns i dagsläget fem vattenförekomster som har problem med försurning.
De påverkanskällor som har bedömts ha betydande påverkan är atmosfärisk deposition och
skogsbruk. För att följa miljökvalitetsnormerna i åtgärdsområdets vattenförekomster behöver pH
höjas och 96 ton kalk tillföras.
Informationsspridning om skogsbrukets försurande effekter
Åtgärden föreslås för alla vattenförekomster i åtgärdsområdet. Åtgärden ska öka medvetenhet om
skogsbrukets försurande effekter och hur skogen kan brukas med minskad försurningspåverkan.
Kostnad för åtgärden är inte uppskattad i nuläget.

Genomförda och planerade åtgärder
180 ton kalk har spridits i två vattenförekomster mellan åren 2009 och 2013. 96 ton kalk per år ska
enligt plan spridas i fyra vattenförekomster framöver.
Tabell 4: Sammanställning av planerade åtgärder inom åtgärdsområdet.
Påverkan
Åtgärd
Åtgärdens omfattning
2.6.1 Diffusa
Information
Uppgift saknas
källor - Skogsbruk

Kostnad
Okänd kostnad

2.6.3 Atmosfärisk
deposition

Kalkning med
flyg

39 ton kalk för förbättring i
fem vattenförekomster

80 000 kr/år

2.6.1 Skogsbruk

Kalkning med
båt

kalk för förbättring i fem
vattenförekomster

50 000 kr/år

Kalkningsplanen hittar du här: www.lansstyrelsen.se/dalarna/kalkningsplan

Övergödning och syrefattiga förhållanden
Inom åtgärdsområdet finns i dagsläget två vattenförekomster som är påverkade av övergödning.
De påverkanskällor som har bedömts ha betydande påverkan på Hosjön är framför allt enskilda
avlopp. Bysjön (Glisstjärn) som ingår i ett Natura2000-område har ingen känd påverkan men har
sannolikt varit påverkad historiskt.
Inom åtgärdsområdet finns i dagsläget inga grundvattenförekomster som har problem med
ammonium och nitrat.

Åtgärdsförslag
Tabell 5: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder i åtgärdsområdet. Tabellen visar
också åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag
ur VISS i februari 2017.
Påverkan

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 2016-2021
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2.5 Enskilda
avlopp

Åtgärdande av
enskilda avlopp till
normal skyddsnivå

39 st med effekt i
en
vattenförekomst,
Hosjön
(SE675618-146124
– Rättviks
kommun)

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 1a
och 1b.
Länsstyrelsen åtgärd 8 (i detta fall
Länsstyrelsen i Dalarna)
Kommunerna åtgärd 4a ( i detta fall
Rättviks kommun)
Generalläkaren åtgärd 4a.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Genomförda och planerade åtgärder
Länsstyrelsen känner inte till någon genomförd eller pågående åtgärd i området i syfte att åtgärda
problem med övergödning.

Främmande arter
Inom Dalälvens avrinningsområde finns ett antal främmande arter där signalkräfta, bäckröding
och vattenpest troligen är de vanligaste förekommande. Bäckröding förekommer främst i mindre
bäckar än de som klassats som vattenförekomster.
Främmande arter har inte varit statussättande inom Dalälvens avrinningsområde, men det finns
stort behov av att arbeta förebyggande genom information och liknande för att förhindra fortsatt
spridning av dessa. Problemen med förekomst av främmande arter orsakas i första hand av illegala
utsättningar av kräftor och fisk.

Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Hela åtgärdsområdet skyddas enligt avloppsvattendirektivet (direktiv 91/271/EEG).
Åtgärdsområdet berörs av Glistjärn som skyddas som Natura 2000-område enligt Art- och
habitatdirektivet (direktiv 92/43/EEG) och Fågeldirektivet (direktiv 79/409/EEG). Glistjärn har
vattenanknutna livsmiljöer i form av naturligt eutrofa sjöar.
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Bilaga 5:45 Fö rvaltningsplan fö r
Bottenhavets vattendistrikt 2016-2021
Inledning

I Bottenhavets vattendistrikt finns 49 stycken åtgärdsområden som indelats efter vattnets väg i
landskapet. Åtgärdsområdena kan därför innefatta flera kommuner och flera län. Eftersom
Bottenhavets vattendistrikt också har vatten som rinner till och från Norge beskrivs dessa i en
särskild sammanställning, nummer 50. Mer om gränsvatten finns också i Vapstaälven (nummer
1). Åtgärdsområdessammanställningar kan läsas både var för sig (enskilda pdf) eller tillsammans
(samtliga områden i en pdf).
Sammanställningarna innehåller beskrivningar över betydande påverkan och förslag på åtgärder
vilka kan vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska följas i ett åtgärdsområde.
Sammanställningarna ska betecknas som underlag till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets
vattendistrikt och kan med fördel användas som underlag i diskussioner om lokalt åtgärdsarbete.
Sammanställningarna har ungefär samma struktur men innehållet varierar beroende på
problemställningar i varje område. Vidare uppdateras åtgärdsområdessammanställningarna
årligen om ny data eller ny kunskap påverkar innehållet. Sådan versionshantering framgår i
inledningen till varje dokument.
I varje åtgärdsområdessammanställning finns olika beskrivningar om aktuella miljöproblem med
tillhörande tabeller som kopplar ihop miljösituationen i ett åtgärdsområde med åtgärdsbehovet. I
tabellerna med åtgärdsförslag finns kopplingar mellan påverkan och fysisk åtgärd till de åtgärder
som riktar sig till myndigheter och kommuner i Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets
vattendistrikt. Tanken med tabellerna är att visa vilka faktiska fysiska åtgärder i naturmiljön som
hör ihop med åtgärder enligt åtgärdsprogrammet. Som redovisat i tabellerna är ofta flera aktörer
involverade i genomförande av en åtgärd vilket kräver samverkan och samarbete över
administrativa och/eller juridiska gränser. Åtgärdernas genomförande följs upp genom en årlig
återrapportering som adresserar kommuner och de myndigheterna med utpekat åtgärdansvar
enligt Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavet.
Urvalet av de fysiska åtgärderna har i huvudsak skett utifrån kostnadseffektivitet och utifrån
åtgärdsförslagen i VISS där information om Sveriges vatten finns. Åtgärdernas effekter och
kostnader kan avvika lokalt och det kan också finnas andra åtgärder som är mer kostnadseffektiva
eller mer lämpliga för vissa vattenförekomster. I flera fall anges därför vidare åtgärdsutredning
som lämplig första åtgärd innan fysiska åtgärder vidtas. De fysiska åtgärderna är inte bindande
för myndigheter och kommuner men de ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs och ska inom
sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs. Ansvariga åtgärdsmyndigheter kan således
ersätta de föreslagna fysiska åtgärderna med andra åtgärder om de finner dessa mer lämpliga. De
åtgärdskostnader som visas i tabellerna är totalkostnader. Total åtgärdskostnad är en summering
av alla kostnader, både investeringskostnad, utredningskostnad och löpande kostnader/intäkter.
Kostnaderna är summerade för hela den angivna livslängden och storleken på åtgärden och de är
generellt genomsnittliga kostnader för en typ av åtgärd. Kostnaderna för den faktiska åtgärden
kan således både vara högre eller lägre än schablonvärdet i det enskilda fallet.
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Mer information
Varje åtgärdsområdessammanställning innehåller en karta där områdets geografiska placering
pekas ut. För en övergripande kartbild över samtliga åtgärdsområden samt tabeller som visar
vilka kommuner som omfattas av vilka åtgärdsområden, besök vår webbsida
www.vattenmyndigheterna.se. Under publikationer finns alla beslutsdokument inklusive bilagor.
Eftersom åtgärdsområdessammanställningarna är en kort beskrivning av områdets miljöproblem
vid skrivande stund, vill vi hänvisa till VISS, www.viss.lansstyrelsen.se, för detaljerad och senaste
information om enskilda bedömningar. I VISS finns också tillförlitlighetsklassning och
motiveringstexter till de olika bedömningarna samt senaste information om till exempel
genomförda eller planerade åtgärder. Om en föreslagen åtgärd exempelvis redan är genomförd,
eller av annan anledning olämplig, så finns det också möjlighet att meddela länsstyrelsen detta via
VISS. I VISS finns också flera instruerande manualer som ska hjälpa dig att hitta ditt vatten, eller
ditt åtgärdsområde.
Direktlänk till vägledningarna: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/lar-dig-anvandaviss/information%20och%20manualer/Pages/default.aspx
Versionshantering
Bilaga 5:45 till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets vattendistrikt, version 1. Aktuell
version daterad den 22 mars 2017.

Sammanställning av förslag till åtgärder för FaluånSundbornsåns åtgärdsområde
Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för åtgärdsområde Faluån-Sundbornsån
vilket främst berör Falu kommun men även Leksands, Rättviks, Säters, Hedemoras och Borlänges
kommun. Åtgärdsområdet ligger i Dalälvens avrinningsområde och Dalarnas län. I
åtgärdsområdet finns 96 ytvattenvattenförekomster som inte uppnår god ekologisk status. På
grund av långvarigt luftnedfall av kvicksilver och den globala spridningen av PBDE finns inget
ytvatten som uppnår god kemisk status. 15 ytvattenförekomster och en grundvattenförekomst
uppnår dessutom inte god kemisk status på grund av problem med andra miljögifter än kvicksilver
och PBDE. Åtgärdsområdet berörs av ytterligare två grundvattenförekomster som riskerar att
inte uppnå god kemisk status till år 2021.
I åtgärdsområdet finns främst problem med miljögifter (förutom kvicksilver och PBDE),
vandringshinder, och flödesreglering, och de främsta påverkanskällorna är dammar (både
verksdammar och andra dammar) och förorenad mark. Det finns vissa problem med försurning,
övergödning och morfologi. De viktigaste åtgärdena är därför fiskvägar eller utrivning av
vandringshinder, miljöanpassade flöden och efterbehandling av förorenad mark. Skyddet av
dricksvatten bedöms inte vara tillräckligt inom åtgärdsområdet. Fem allmänna vattentäkter har
skydd men för övriga bör skydd utredas. För vissa av vattentäkterna finns behov av nya eller
uppdaterade föreskrifter. Utifrån tillgängliga dataunderlag beskrivs aktuella miljöproblem med
betydande påverkan och med åtgärdsförslag. Om miljösituationen ändras eller om kompletterande
undersökningar genomförs och ny data blir tillgänglig, kan åtgärdsbehovet förändras. De åtgärder
som föreslås bedöms vara nödvändiga att genomföra för att miljökvalitetsnormerna skall kunna
följas. I flera fall behöver åtgärden föregås av en fördjupad åtgärdsutredning.
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Inom miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag har Lurån pekats ut ur naturvårds- och
fiskesynpunkt. Motiven är reproducerande bestånd av flodpärlmussla och en storvuxen öringstam
som lekvandrar från Rogsjön upp i Lurån. Lurån är även ett Natura2000-område. Även Isalaån,
Slogmyrloken, Ljustjärnen och Smälingarna är utpekade ur naturvårdsynpunkt och/eller
fiskesynpunkt.
De åtgärdskostnader som redovisas per åtgärdförslag bör ställas i relation till vilka ekologiska
vinster (t.ex. värdet av förbättring eller återskapande av ekosystemtjänster) som åtgärderna kan
ge. Sådana beräkningsmetoder saknas på objektsnivå och för att ändå uppskatta det totala
värdet av ekossystemtjänster i åtgärdsområdet, presenteras beräkningar enligt schabloner från
TEEB. TEEB är en förkortning av The Economics of Ecosystems and Biodiversity som är ett globalt
initiativ som syftar till att öka kunskapen om naturens värde. Läs mer om TEEB här:
(http://www.teebweb.org/) och rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)
for Water and Wetlands (februari 2013). Observera att beräkningarna avser ytvatten och att
grundvatten är exkluderat samt att beräkningen avser hela åtgärdsomårdet. I TEEBs studier
anges värdet för ekosystemsfunktionerna i sjöar och vattendrag ligga på cirka 1800–13500 dollar
per hektar och år. Översatt till Faluån-Sundbornsåns åtgärdsområde med en sammanlagd
vattenförekomstyta på cirka 15 700 hektar och ett antaget värde på 10 000 kr per år och hektar
blir ekosystemvärdet av ytvattnet inom åtgärdsområdet minst 160 miljoner kronor per år.
För övrig information per vattenförekomst i åtgärdsområdet hänvisas till VISS,
www.viss.lansstyrelsen.se (Faluån-Sundbornsån).
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Bild 1: Kartan visar Faluån-Sundbornsåns markanvändning samt geografisk placering i Bottenhavets vattendistrikt. 4

Förändrade habitat genom fysiska förändringar
Inom åtgärdsområdet finns problem med förändrade habitat genom fysiska förändringar i 91
vattenförekomster. De betydande påverkanskällorna är morfologiska förändringar i form av
markanvändning och flottledsrensning och hydromorfologiska förändringar i form av
vattenkraftdammar och reglering av flöde.

Åtgärdsförslag
Tabell 1: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS i november
2015.
Påverkan
4.2 Flöde och
morfologi Verksdamm,
vattenkraft

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Fiskväg eller utrivning
av vandringshinder

63 åtgärder med
effekt i 42
vattenförekomster
varav den i
Varpan
(SE672346148906) är prio 1

Fiskväg

18 åtgärder med
effekt i 17
vattenförekomster
varav de i Varpan,
Svärdsjön, Toftan
och Faluån är prio
1

Teknisk fiskväg för
nedströmspassage

18 åtgärder med
effekt i 13
vattenförekomster
i Ågsjön, Faluån,
Ålhusån, Lillälven,
Fjällgrycken,
Svärdsjön, Toftan
och Varpan

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 20162021

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd
4.
Länsstyrelsen åtgärd 1, åtgärd 2 och
åtgärd 5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1.

Minimitappning/vatten 30 åtgärder med
i fiskväg vid
effekt i 25
vattenkraftverk
vattenförekomster
5. Fysiska
förändringar
av sjöar och
vattendrag

Ekologiskt
funktionella kantzoner

867 ha med effekt i
33
vattenförekomster

Skogsstyrelsen åtgärd 4.

5

5.1.1 Fysiska
förändringar
av
vattendrag Rensning av
vattendrag
för flottning

Restaurering av
rensade eller rätade
vattendrag/
Flottledsåterställning

7,3 ha med effekt i Havs- och vattenmyndigheten åtgärd
tre
5.
vattenförekomster,
Lillälven och
Hillersbodbäcken

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Genomförda och planerade åtgärder
Länsstyrelsen känner inte till någon genomförd eller pågående åtgärd i området i syfte att åtgärda
problem med fysisk påverkan.

Miljögifter i yt- och grundvatten
I Faluåns-Sunbornsåns åtgärdsområde finns det totalt 36 ytvattenförekomster och en
grundvattenförekomst som har problem med miljögifter (utöver kvicksilver och PBDE). Det finns
dessutom ytterligare två grundvattenförekomster som riskerar att inte klara kraven enligt
miljökvalitetsnormen för kemisk status på grund av bly och bekämpningsmedlet BAM. De
betydande påverkanskällorna är diffusa utsläpp från förorenade områden (gammal industrimark)
och atmosfärisk deposition samt punktutsläpp från pågående verksamheter. För att följa
miljökvalitetsnormerna i de 36 ytvattenförekomsterna finns ett förbättringsbehov framförallt
avseende tungmetaller i ytvatten och sediment, men även organiska miljögifter i sediment och
ytvatten (se tabell 3). Halterna av miljögifter behöver sänkas till gränsvärdena (MKN).
Tabell 2. Förbättringsbehov avseende miljögifter angivet som antal vattenförekomster med
respektive miljöproblem.
Matris
Sediment

Ytvatten

Biota

Zn

8

24

Pb
PAH

7
9

3

Cd

6

4

Miljöförorening HCB

3

HCH

4

Naftalen

4

Ni

3

2

Cu

6

18

6

I Sverige överstiger kvicksilver och PBDE gränsvärdet i praktiskt taget alla ytvattenförekomster;
sjöar, vattendrag och kustvatten. Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna är för höga
i vatten är långvarigt internationella luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att minska utsläppen
av kvicksilver förväntas inga förändringar i nivåer inom en snar framtid. Det beror på att
kvicksilvret lagrats i mark och läcker kontinuerligt till ytvattnet och ackumuleras i fiskar. Vid
markanvändning bör dock åtgärder som hindrar ökat kvicksilverläckage från omgivande mark
vidtas.
PBDE är en industrikemikalie som främst används som flamskyddsmedel. Påverkan av PBDE
kommer i första hand från atmosfäriskt nedfall efter förbränning av varor. Användningen av
PentaBDE och oktaBDE är förbjuden inom EU sedan år 2004 men vissa PBDE-kedjor är
fortfarande tillåtna. Även om halterna minskar generellt är det svårt att veta när god kemisk
status kommer att uppnås.
I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet för kvicksilver, det vill säga den
högsta tillåtna halten kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (µg / kg). För PBDE anges
gränsvärdet i biota till 0,0085 mikrogram per kilogram (µg / kg). Det tillämpas ett generellt
undantag i form av ett sänkt kvalitetskrav för kvicksilver och PBDE.

Åtgärdsförslag
Tabell 3: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS i november
2015.
Påverkan

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 2016-2021

1. Punktkälla

Utsläppsreduktion
miljögifter

En föreslagen åtgärd ger
effekt i fyra
vattenförekomster
Varpan
(SE672346-148906)
Grycken
(SE672727-148594)
Faluån
(SE672723-148630,
SE672953-148233)

Kemikalieinspektionen åtgärd 1.
Naturvårdsverket åtgärd 2.
Länsstyrelsen åtgärd 1.
Kommuner åtgärd 1.
Generalläkaren 1a.

1.1
Punktkällor Förorenade
områden
(grundvatten)

Utsläppsreduktion
miljögifter

En föreslagen åtgärd ger
effekt i en
grundvattenförekomst
SE672064-149070

2.4 Förorenad
mark/gammal
industrimark

Efterbehandling
miljögifter

22 föreslagna åtgärder
ger effekt i 33
vattenförekomster

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 2.
Naturvårdsverket åtgärd 3.
Länsstyrelsen åtgärd 10.
Kommuner åtgärd 1.
Generalläkaren 1b.
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2.4 Diffusa
Pump and treat
källor - Andra
signifikanta
diffusa källor
(grundvatten)

Tre föreslagna åtgärder
ger effekt i tre
grundvattenförekomster
SE671129-149521
SE672064-149070
SE673576-150453

2.4.1 Diffusa
källor Transport
och
infrastruktur
(grundvatten)

Fyra föreslagna
Trafikverket 1c.
åtgärder ger effekt i fyra
grundvattenförekomster
SE671129-149521
SE672064-149070
SE672064-149070
SE673576-150453

Grundvattenåtgärd övrigt

Naturvårdsverket åtgärd 2 och åtgärd 3.
Länsstyrelsen åtgärd 1 och åtgärd 10.
Kommuner åtgärd 1.
Generalläkaren 1a och 1b.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.
Utsläppsreduktion miljögifter
Åtgärden syftar till att reducera de diffusa utsläppen av föroreningar från t.ex. en IPPCanläggning, Gryckens sediment, deponier, gamla gruvor, handelsträdgård, nedlagt
avloppsreningsverk, sex bränsleförråd (militären). Denna åtgärd bör föregås av kunskapshöjande
aktiviter som kan lokalisera de största påverkanskällorna till föroreningsbilden. Effekten och
kostnaden av åtgärden är inte beräknad. Åtgärden kommer att ge effekt i 4 ytvattenförekomster
vilket bidrar till att beslutad miljökvalitetsnorm följs.
Efterbehandling miljögifter
Åtgärderna riktas mot slaggdeponier, gruvområden och avfallsdeponier och kommer att ge effekt i
29 ytvattenförekomster vilket bidrar till att beslutad miljökvalitetsnorm följs till år 2021.
Kostnaden kan inte uppskattas utan resultat från undersökande övervakning och
åtgärdsutredning.

Genomförda och planerade åtgärder
Uppsamling och rening av lakvatten från gruvområdet
Eftersom industrilandskapet kring Falu gruva är utsett till världsarv av UNESCO, kan det
historiska gruvavfallet inte åtgärdas genom täckning eller bortschaktning. Istället har åtgärder
vidtagits för att minska grundvattenflödet genom gruvavfallet och för att samla upp lakvatten i
ett system av dräneringsledningar. Det uppsamlade vattnet behandlas i Stora Ensos nya
vattenreningsanläggning för gruvvatten, där metaller i inkommande vatten omvandlas till
användbara produkter. Det uppsamlade vattnet renas tillsammans med gruvvattnet genom
kalkfällning i Främby reningsverk. Vattenreningsanläggningen har ännu inte uppnått sin fulla
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kapacitet. Uppföljning kommer att fortgå ett antal år för att se om behandlingen har haft effekt.
Underhåll är också i dagsläget nödvändigt för att uppnå önskad effekt, till exempel kostar rening
av vatten kontinuerligt pengar.
Täckning av Galgbergsmagasinen
Täckning av magasinet med 1 m tätskikt och 0,5 m skyddsskikt. Täckningen blev klar 2001.
Syftet med täckningen var att reducera läckaget av metaller från Galgbergsmagasinen.

Falu Gasverk
Under 2011-2012 har fastigheten Gasverket 3 sanerats. Saneringen genomfördes genom att
förorenade massor inom bäckenområdet, verksamhetsområdet och skolan urschaktades samt
genom uppfyllning med befintliga fyllnadsmassor som klarar haltkraven och med rena tillförda
massor. Under saneringen upptäcktes en förorening på den i norr angränsande fastigheten
Sjöbotten 3. Under kvarvarande byggnader och ledningar har beräknats att ca 13 400 ton
förorenade massor har kvarlämnats. Det råder osäkerhet om områdets kvarvarande mängd
förorening. Även på den i norr angränsande fastigheten Sjöbotten 3 har föroreningar kvarlämnats.
De övergripande målen för saneringen har nåtts efter avslutad sanering. Risker för människa och
miljö har minimerats utifrån de förutsättningar som fanns inom projektet.

Otillräckligt dricksvattenskydd
Av de allmänna vattentäkter som är i drift saknar fyra tillräckligt skydd och har behov av nya
eller uppdaterade föreskrifter om vattenskyddsområde. Svärdsjö, Vika kyrkby, Årboheden och
Rogsjön har ett föråldrat skydd. Ett föråldrat skydd innebär att vattenskyddsområdet är
utformat i enlighet med Vattenlagen (1983:291) eller Vattenlag (1918:523). I dessa fall behöver
skyddet ofta uppdateras i enlighet med nuvarande lagstiftning, Miljöbalken (1998:808).
Ingen av de enskilda vattentäkterna har skydd i form av vattenskyddsområde. För de enskilda
vattentäkter som ger mer än 10 m3 per dag eller betjänar mer än 50 personer gäller samma
kvalitetskrav på dricksvatten som för de kommunala vattentäkterna. Det finns inget krav på
skyddsområde och föreskrifter för dessa, utan det bygger på vattentäktsägarens ansvar. Det är
viktigt att skydda de större enskilda vattentäkterna för att även dessa ska ha ett långsiktigt skydd
för vattenförsörjningen.
Inom ramen för åtgärdsprogrammet ingår endast de vattentäkter som har vattenförekomst ID (se
tabell 5). Omfattningen och kostnaden för åtgärdsbehovet är därför underskattad. Det pågår ett
kontinuerligt arbete för att alla vattentäkter ska kopplas till ett vattenförekomst ID och därmed
ingå i vattenförvaltningsarbetet.

Åtgärdsförslag och kostnader
Tabell 4: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS 27
november 2015.

9

Föreslagen fysisk
åtgärd
Tillstånd för
vattenuttag

Åtgärdens omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021

En föreslagen åtgärd ger
effekt i en
Kommunerna åtgärd 5e.
grundvattenförekomst
SE671129-149521

Vattenskyddsområde Fem föreslagna åtgärder Länsstyrelsen åtgärd 4b, 4c och
- tillsyn
ger effekt i fem
4e.
grundvattenförekomster Kommunerna åtgärd 5c.
SE670669-149815
SE671129-149521
SE671578-148306
SE673548-147054
SE673576-150453
Vattenskyddsområde Tre föreslagna åtgärder
– översyn/revidering har effekt i tre
grundvattenförekomster
SE671129-149521
SE673548-147054
SE673576-150453

Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 6a.
Länsstyrelsen åtgärd 4a.
Kommunerna åtgärd 5a och 5b.
Generalläkaren åtgärd 2.
Boverket åtgärd 1c.

Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.
Tabell 5: Sammanställning av vattentäkter inom Faluån-Sundbornsåns åtgärdsområde. En
minoritet av vattentäkterna ligger inom avgränsningarna för grundvattenförekomster.
Kommun

Vattenverk

Anläggning

Falun

Rankhyttans
Herrgård

Enskild

Falun

Riset

Enskild

Falun

Ryssjön

Enskild

Falun

Slättberg

Enskild

Falun

Sommargården
Näset

Enskild

Falun

Stabergs Café

Enskild

Falun

Stångtjärnsstugan Enskild

Falun

Sunnanhaga
Folkarbyn

Dricksvattenskydd

VSO
beslut
(år)

EU CD

SE674795-151581

Enskild
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Falun

Svedens Gård

Enskild

Falun

Svärdsjöliften

Enskild

Falun

Vika Strand VLF

Enskild

Falun

Vikagården

Enskild

Falun

Vintjärn

Enskild

Falun

Österbyn

Enskild

Falun

Aspeboda

Allmän

Falun

Blixbo (nedlagt)

Allmän

Falun

Svärdsjö

Allmän

Vattenskyddsområde Lst 1989

SE673576-150453

Falun

Vika kyrkby

Allmän

Vattenskyddsområde Lst 1991

SE671129-149521

Falun

Vika Strand

Allmän

Vattenskyddsområde Lst 2011

SE670669-149815

Falun

Årboheden

Allmän

Vattenskyddsområde Lst 1997

SE673548-147054

Falun

Rogsjön Falun

Allmän
Lokala föreskrifter
ytvattentäkt

Borlänge

Dala Storsunds
Driftvärnsgård

Enskild

Borlänge

Föreningen
Kvinnohögskolegruppen

Enskild

Borlänge

Tomnäs skola

Enskild

Falun

Baggärdet

Enskild

Falun

Bodarna
Kvarntäkt

Enskild

Falun

Boränget Sveden

Enskild

Falun

Dalagården

Enskild

Falun

Dalvik

Enskild

Falun

Enviksbyn VF

Enskild

Falun

Främby Udde

Enskild

Falun

Hagelsnäs
herrgård

Enskild

Falun

Herrgårdsviken

Enskild

Falun

Hunsen

Enskild

Falun

Högbo

Enskild

Falun

Karlsbyheden

Enskild

SE670669-149815

Vattenskyddsområde Lst 2010
SE672652-150203

K1976

SE672652-150203

SE672652-150203

11

Falun

KFUM-gården
Varpan

Enskild

Falun

Kildes Slakteri

Enskild

Falun

Kivnäbben

Enskild

Falun

Lilltorpet

Enskild

Falun

Lindsbergs
Kursgård

Enskild

Falun

Lisselbo

Enskild

Falun

Länsbodarna
(Dalvik)

Enskild

Falun

Näset (VikaHeden)

Enskild

Falun

Pensionat
Karlborn

Enskild

SE672258-542159

Försurning
Inom åtgärdsområdet finns i dagsläget fem vattenförekomster som har problem med försurning.
De påverkanskällor som bedömts ha betydande påverkan är atmosfärisk deposition och
skogsbruk. För att följa miljökvalitetsnormerna i åtgärdsområdets vattenförekomster behöver pH
höjas genom omfördelning av kalkmängder. Kalkningsplanen finns här:
www.lansstyrelsen.se/dalarna/kalkningsplan.

Genomförda och planerade åtgärder
273 ton kalk har spridits i sju vattenförekomster mellan åren 2009 och 2013. 49 ton kalk per år ska
enligt plan spridas i samma sju vattenförekomster framöver.
Tabell 6: Sammanställning av planerade åtgärder inom åtgärdsområdet.
Påverkan
2.6.3
Atmosfärisk
deposition och
2.6.1
Skogsbruk

Åtgärdens
omfattning

Kostnad

Kalkning
med flyg

11 ton vilket
förbättrar läget i
6
vattenförekomst
er

25 000 kr per
år

Kostnad avser endast
kalkspridning, inte
administration

Kalkning
med båt

44 ton vilket
förbättrar läget i
6
vattenförekomst
er

36 000 kr per
år

Kostnad avser endast
kalkspridning, inte
administration

Åtgärd

Kommentar
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Övergödning och syrefattiga förhållanden
Inom åtgärdsområdet finns i dagsläget sju ytvattenförekomster som är påverkade av övergödning.
I tre grundvattenförekomster har förhöjda nitrathalter mätts upp. De påverkanskällor som har
bedömts ha betydande påverkan är bräddningar från avloppsreningsverk och enskilda avlopp.
Sjön Grycken har dåliga syrgasförhållanden på grund av belastning av organiska ämnen.

Åtgärdsförslag
Tabell 7: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS i februari
2017.
Påverkan
2.5 Enskilda
avlopp

Föreslagen fysisk
åtgärd
Åtgärdande av
enskilda avlopp
till normal
skyddsnivå

Åtgärdens
omfattning
23 st med effekt i
tre
vattenförekomster,
Aspån (SE671131148524),
Trostbäcken,
(SE672179149896) och
Hillersbodbäcken
(SE673256150698)

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 2016-2021
Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 1a
och 1b.
Länsstyrelsen åtgärd 8 (i detta fall
Länsstyrelsen i Dalarna)
Kommunerna åtgärd 4a och 4b ( i detta
fall Falu kommun)
Generalläkaren åtgärd 4a.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Genomförda och planerade åtgärder
Ett antal insatser har genomförts och planerats för att komma tillrätta med VA-frågorna inom
Falu kommun. Enskilda avlopp inventeras kontinuerligt och åtgärder har genomförts exempelvis
runt Vikasjön.
•

•

Falu Energi och Vatten AB utreder möjligheterna till förbättringar av
avloppsreningsverket som står för näringsbelastningen på Övre Ärtsjön, och därmed
minska utsläppen. Dessutom pågår en utredning för att långsiktigt lösa VA-frågan för
samhällena Grycksbo och Bjursås (Öka P-rening i avloppsreningsverk vid Övre Ärtsjön).
Falu kommun har i sin VA-plan pekat ut Aspåns avrinningsområde som prioriterat för
utbyggnad av VA-nätet. Utbyggnadsstart planeras år 2018 (Permanenta enskilda avlopp
åtgärdat till kommunal VA vid Lilla Aspan). Även området runt Hillersbodbäcken är
utpekat och planerad utbyggnadsstart är 2019 – 2023.
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Främmande arter
Inom Dalälvens avrinningsområde finns ett antal främmande arter där signalkräfta, bäckröding
och vattenpest troligen är de mest förekommande. Bäckröding förekommer främst i mindre bäckar
än de som klassats som vattenförekomster. Problemen orsakas i första hand av illegala
utsättningar av kräftor och fisk. Främmande arter har inte varit statussättande inom Dalälvens
avrinningsområde, men det finns stort behov av att arbeta förebyggande genom information och
liknande för att förhindra fortsatt spridning av dessa.

Klorid i grundvatten
Inom åtgärdsområdet finns i dagsläget två grundvattenförekomster (i centrala Falun och Linghed)
som har problem med klorid.

Åtgärdsförslag
Tabell 8: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS i november
2015.
Påverkan

Föreslagen fysisk
åtgärd

2.4.1 Diffusa
Förebyggande av
källor vägsaltpåverkan
Transport
och
infrastruktur
(grundvatten)

Åtgärdens omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021

Två åtgärder ger effekt i Trafikverket åtgärd 1c.
två
Länsstyrelsen åtgärd 12.
grundvattenförekomster
SE672064-149070
SE673576-150453

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Hela åtgärdsområdet skyddas enligt avloppsvattendirektivet (direktiv 91/271/EEG).
En liten del av åtgärdsområdet omfattas av nitratdirektivet (direktiv 91/676/EEG).
Åtgärdsområdet berörs av Kyrkbytjärn och Lurån som skyddas som Natura 2000-område enligt
Art- och habitatdirektivet (direktiv 92/43/EEG) och Fågeldirektivet (direktiv 79/409/EEG).
Kyrkbytjärn har vattenanknutna livsmiljöer i form av naturligt eutrofa sjöar. Lurån har bestånd
av öring.
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Bilaga 5:46 Fö rvaltningsplan fö r
Bottenhavets vattendistrikt 2016-2021
Inledning

I Bottenhavets vattendistrikt finns 49 stycken åtgärdsområden som indelats efter vattnets väg i
landskapet. Åtgärdsområdena kan därför innefatta flera kommuner och flera län. Eftersom
Bottenhavets vattendistrikt också har vatten som rinner till och från Norge beskrivs dessa i en
särskild sammanställning, nummer 50. Mer om gränsvatten finns också i Vapstaälven (nummer
1). Åtgärdsområdessammanställningar kan läsas både var för sig (enskilda pdf) eller tillsammans
(samtliga områden i en pdf).
Sammanställningarna innehåller beskrivningar över betydande påverkan och förslag på åtgärder
vilka kan vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska följas i ett åtgärdsområde.
Sammanställningarna ska betecknas som underlag till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets
vattendistrikt och kan med fördel användas som underlag i diskussioner om lokalt åtgärdsarbete.
Sammanställningarna har ungefär samma struktur men innehållet varierar beroende på
problemställningar i varje område. Vidare uppdateras åtgärdsområdessammanställningarna
årligen om ny data eller ny kunskap påverkar innehållet. Sådan versionshantering framgår i
inledningen till varje dokument.
I varje åtgärdsområdessammanställning finns olika beskrivningar om aktuella miljöproblem med
tillhörande tabeller som kopplar ihop miljösituationen i ett åtgärdsområde med åtgärdsbehovet. I
tabellerna med åtgärdsförslag finns kopplingar mellan påverkan och fysisk åtgärd till de åtgärder
som riktar sig till myndigheter och kommuner i Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets
vattendistrikt. Tanken med tabellerna är att visa vilka faktiska fysiska åtgärder i naturmiljön som
hör ihop med åtgärder enligt åtgärdsprogrammet. Som redovisat i tabellerna är ofta flera aktörer
involverade i genomförande av en åtgärd vilket kräver samverkan och samarbete över
administrativa och/eller juridiska gränser. Åtgärdernas genomförande följs upp genom en årlig
återrapportering som adresserar kommuner och de myndigheterna med utpekat åtgärdansvar
enligt Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavet.
Urvalet av de fysiska åtgärderna har i huvudsak skett utifrån kostnadseffektivitet och utifrån
åtgärdsförslagen i VISS där information om Sveriges vatten finns. Åtgärdernas effekter och
kostnader kan avvika lokalt och det kan också finnas andra åtgärder som är mer kostnadseffektiva
eller mer lämpliga för vissa vattenförekomster. I flera fall anges därför vidare åtgärdsutredning
som lämplig första åtgärd innan fysiska åtgärder vidtas. De fysiska åtgärderna är inte bindande
för myndigheter och kommuner men de ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs och ska inom
sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs. Ansvariga åtgärdsmyndigheter kan således
ersätta de föreslagna fysiska åtgärderna med andra åtgärder om de finner dessa mer lämpliga. De
åtgärdskostnader som visas i tabellerna är totalkostnader. Total åtgärdskostnad är en summering
av alla kostnader, både investeringskostnad, utredningskostnad och löpande kostnader/intäkter.
Kostnaderna är summerade för hela den angivna livslängden och storleken på åtgärden och de är
generellt genomsnittliga kostnader för en typ av åtgärd. Kostnaderna för den faktiska åtgärden
kan således både vara högre eller lägre än schablonvärdet i det enskilda fallet.
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Mer information
Varje åtgärdsområdessammanställning innehåller en karta där områdets geografiska placering
pekas ut. För en övergripande kartbild över samtliga åtgärdsområden samt tabeller som visar
vilka kommuner som omfattas av vilka åtgärdsområden, besök vår webbsida
www.vattenmyndigheterna.se. Under publikationer finns alla beslutsdokument inklusive bilagor.
Eftersom åtgärdsområdessammanställningarna är en kort beskrivning av områdets miljöproblem
vid skrivande stund, vill vi hänvisa till VISS, www.viss.lansstyrelsen.se, för detaljerad och senaste
information om enskilda bedömningar. I VISS finns också tillförlitlighetsklassning och
motiveringstexter till de olika bedömningarna samt senaste information om till exempel
genomförda eller planerade åtgärder. Om en föreslagen åtgärd exempelvis redan är genomförd,
eller av annan anledning olämplig, så finns det också möjlighet att meddela länsstyrelsen detta via
VISS. I VISS finns också flera instruerande manualer som ska hjälpa dig att hitta ditt vatten, eller
ditt åtgärdsområde.
Direktlänk till vägledningarna: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/lar-dig-anvandaviss/information%20och%20manualer/Pages/default.aspx
Versionshantering
Bilaga 5:46 till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets vattendistrikt, version 1.Aktuell version
daterad den 22 mars 2017.

Sammanställning av förslag till åtgärder för Övre
Dalälvens åtgärdsområde
Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för åtgärdsområde Övre Dalälven vilket
främst berör Borlänge kommun men även Falu, Gagnef, Leksand, Säter, Ludvika och
Smedjebackens kommun. Åtgärdsområdet ligger i Dalälvens avrinningsområde. I åtgärdsområdet
finns 54 ytvattenvattenförekomster som inte uppnår god ekologisk status. På grund av långvarigt
luftnedfall av kvicksilver och den globala spridningen av PBDE finns inget ytvatten som uppnår
god kemisk status. Fyra ytvattenförekomster uppnår dessutom inte god kemisk status på grund
av problem med andra miljögifter. Åtgärdsområdet har en grundvattenförekomst som riskerar att
inte uppnå god kemisk status till år 2021. Då grundvattenförekomsten i huvudsak ligger inom
Dalälven Grådö-Torsångs åtgärdsområde beskrivs den närmare i den sammanställningen (bilaga
5:47).
I åtgärdsområdet finns främst problem med vandringshinder, flödesreglering och morfologi, och
de främsta påverkanskällorna är dammar (både verksdammar och andra dammar) och flottleder.
Det finns vissa problem med försurning, övergödning och miljögifter (förutom kvicksilver och
PBDE). De viktigaste åtgärdena är därför fiskvägar eller utrivning av vandringshinder,
miljöanpassade flöden och flottledsåterställning. Skyddet av dricksvatten bedöms inte vara
tillräckligt inom åtgärdsområdet. Fyra allmänna och en enskild vattentäkt har skydd men för
övriga bör skydd utredas. För vissa av vattentäkterna finns behov av nya eller uppdaterade
föreskrifter. Utifrån tillgängliga dataunderlag beskrivs aktuella miljöproblem med betydande
påverkan och med åtgärdsförslag. Om miljösituationen ändras eller om kompletterande
undersökningar genomförs och ny data blir tillgänglig, kan åtgärdsbehovet förändras. De åtgärder
som föreslås bedöms vara nödvändiga att genomföra för att miljökvalitetsnormerna skall kunna
följas. I flera fall behöver åtgärden föregås av en fördjupad åtgärdsutredning.
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Lortån utgör delvis även ett kommunalt naturreservat och den lilla sjön Jätturn ingår i ett statligt
naturreservat. Grängshammarsån och Frostbrunnsdalen är utpekat som riksintresse för naturvård
enligt miljöbalken. Inom Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag har Lortån,
Gustavsfältet, Frostbrunnsdalen pekats ut ur naturvårdsynpunkt. Motiven är bland annat för
Lortån flodpärlmussla, för Gustavsfältet av den speciella hydrologin som råder som i sin tur
skapar en värdefull översvämningsdynamik, Frostbrunnsdalen av de värdefulla biotoper och
bottenfauna. Även Noraån-Tryssån-Rosån har pekats ut ur naturvårdssynpunkt. Gimmen och
Gimån pekats ut ur fiskesynpunkt.
De åtgärdskostnader som redovisas per åtgärdförslag bör ställas i relation till vilka ekologiska
vinster (t.ex. värdet av förbättring eller återskapande av ekosystemtjänster) som åtgärderna kan
ge. Sådana beräkningsmetoder saknas på objektsnivå och för att ändå uppskatta det totala
värdet av ekossystemtjänster i åtgärdsområdet, presenteras beräkningar enligt schabloner från
TEEB. TEEB är en förkortning av The Economics of Ecosystems and Biodiversity som är ett globalt
initiativ som syftar till att öka kunskapen om naturens värde. Läs mer om TEEB här:
(http://www.teebweb.org/) och rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)
for Water and Wetlands (februari 2013). Observera att beräkningarna avser ytvatten och att
grundvatten är exkluderat samt att beräkningen avser hela åtgärdsomårdet. I TEEBs studier
anges värdet för ekosystemsfunktionerna i sjöar och vattendrag ligga på cirka 1800–13500 dollar
per hektar och år. Översatt till Övre Dalälvens åtgärdsområde med en sammanlagd
vattenförekomstyta på cirka 3 200 hektar och ett antaget värde på 10 000 kr per år och hektar blir
ekosystemvärdet av ytvattnet inom åtgärdsområdet minst 32 miljoner kronor per år.
För övrig information per vattenförekomst i åtgärdsområdet hänvisas till VISS,
www.viss.lansstyrelsen.se (Övre Dalälven).
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Bild 1: Kartan visar Övre Dalälvens markanvändning samt geografisk placering i Bottenhavets vattendistrikt.
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Förändrade habitat genom fysiska förändringar
Inom åtgärdsområdet finns problem med förändrade habitat genom fysiska förändringar i 46
vattenförekomster. De betydande påverkanskällorna är morfologiska förändringar i form av
markanvändning och hydromorfologiska förändringar i form av vattenkraftdammar och reglering
av flöde.

Åtgärdsförslag
Tabell 1: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS i
november 2015.
Påverkan
4.2 Flöde och
morfologi Verksdamm,
vattenkraft

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Fiskväg eller utrivning
av vandringshinder

20 åtgärder med
effekt i 17
vattenförekomster
i Sågån, Tunaån,
Norån,
Lusbäcken,
Gimån, Gimmen,
SE669214-146794,
Vallmoraån,
Noran, Sångan,
Tunsan och Stora
Ulvsjön

Fiskväg

20 åtgärder med
effekt i tolv
vattenförekomster
varav den i
Rämen/Tunaån är
prio 1, övriga
finns i Gimån,
Tunaån, Dalälven
(SE670831148082), Norån
och Vallmoraån

Teknisk fiskväg för
nedströmspassage

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd
4.
Länsstyrelsen åtgärd 1, åtgärd 2 och
åtgärd 5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1.

17 åtgärder med
effekt i tolv
vattenförekomster
i Gimån, Tunaån,
Dalälven
(SE670831148082,
SE671330147124), Norån,
Rämen och
Vallmoraån
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Minimitappning/vatten 27 åtgärder med
i fiskväg vid
effekt i 16
vattenkraftverk
vattenförekomster
i Gimån, Tunaån,
Dalälven
(SE670831148082,
SE671330147124), Norån,
Rämen och
Vallmoraån
5. Fysiska
förändringar
av sjöar och
vattendrag

Ekologiskt
funktionella kantzoner

211 ha med effekt Skogsstyrelsen åtgärd 4.
i 14
vattenförekomster
i Dalsjön,
Sobäcken, Gimån,
Tunaån,
Lusbäcken,
SE670707-148364,
Norån,
Sellnässjön och
Vallmoraån

Det finns ett Kraftigt Modifierat Vatten (KMV) påverkat av vattenreglering och
vattenkraftsproduktion i området. De åtgärder som är kopplade till utpekande av KMV och
bedömning av deras miljökvalitetsnorm, ekologisk potential, ingår inte i sammanställningen under
Förändrat habitat genom fysiska förändringar ovan. Dessa åtgärder kommer att tas fram i den
åtgärdsplan för vattenkraftspåverkade avrinningsområden som görs av Länsstyrelsen under de
närmaste åren och fastställas av Vattenmyndigheten under 2018. Läs mer om åtgärdsplaner i
Åtgärd 5, Länsstyrelsen i Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavets vattendistrikt.
Åtgärder för KMV inom miljöproblemen försurning, övergödning och miljögifter ingår i
sammanställningarna för respektive miljöproblem.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Genomförda och planerade åtgärder
Länsstyrelsen känner inte till någon genomförd eller pågående åtgärd i området i syfte att åtgärda
problem med fysisk påverkan.

Miljögifter i yt- och grundvatten
I åtgärdsområdet finns fyra sjöar (Lilla Noran, Kutbo-Dammsjön, Mossbysjön och Stora Ulvsjön)
och tre vattendrag (Dalälven i två sträckor och Tunaån) som har problem med miljögifter. Det
finns en grundvattenförekomst som riskerar att inte klara kraven enligt miljökvalitetsnormen för
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kemisk status på grund av kadmium och bly (se vidare bilaga 5:47). De betydande
påverkanskällorna är diffusa utsläpp från förorenade områden (gammal industrimark), urban
markanvändning, atmosfärisk deposition. Även jordbruk kan ha bidragit till påverkansbilden.
Kadmium, bly och zink som överskrids i sjöarna behöver sänkas till 0,08, 1,2 samt 3 µg/l
(miljökvalitetsnormen). Även i Dalälven SE670831-148082 överskrids zink dock är
påverkansbilden för förekomsten komplex.
I Sverige överstiger kvicksilver och PBDE gränsvärdet i praktiskt taget alla ytvattenförekomster;
sjöar, vattendrag och kustvatten. Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna är för höga
i vatten är långvarigt internationella luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att minska utsläppen
av kvicksilver förväntas inga förändringar i nivåer inom en snar framtid. Det beror på att
kvicksilvret lagrats i mark och läcker kontinuerligt till ytvattnet och ackumuleras i fiskar. Vid
markanvändning bör dock åtgärder som hindrar ökat kvicksilverläckage från omgivande mark
vidtas.
PBDE är en industrikemikalie som främst används som flamskyddsmedel. Påverkan av PBDE
kommer i första hand från atmosfäriskt nedfall efter förbränning av varor. Användningen av
PentaBDE och oktaBDE är förbjuden inom EU sedan år 2004 men vissa PBDE-kedjor är
fortfarande tillåtna. Även om halterna minskar generellt är det svårt att veta när god kemisk
status kommer att uppnås.
I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet för kvicksilver, det vill säga den
högsta tillåtna halten kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (µg / kg). För PBDE anges
gränsvärdet i biota till 0,0085 mikrogram per kilogram (µg / kg). Det tillämpas ett generellt
undantag i form av ett sänkt kvalitetskrav för kvicksilver och PBDE.

Åtgärdsförslag
Tabell 3: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS i
november 2015.
Påverkan

Föreslagen fysisk
åtgärd

1.3
Utsläppsreduktion
Punktkällor - miljögifter
IPPC-industri

Åtgärdens omfattning
Två föreslagna åtgärder ger effekt
i två vattenförekomster
Dalälven (SE670831-148082)
Lustbäcken (SE670447-147936)

1.4
Punktkällor –
Inte IPPCindustri
2.1 Diffusa
källor –
Urban
markanvändnying

Utsläppsreduktion
miljögifter

Åtgärd enligt
Åtgärdsprogram 20162021
Kemikalieinspektionen
åtgärd 1.
Naturvårdsverket åtgärd
2.
Länsstyrelsen åtgärd 1.
Kommuner åtgärd 1.
Generalläkaren 1a.

Många objekt inom Borlänge
tätort påverkar två
vattenförekomster
Dalälven (SE670831-148082)
Lustbäcken (SE670447-147936)

Dagvattenåtgärder Borlänge tätort påverkar en
– översyn av
vattenförekomst
dagvattenDalälven (SE670831-148082)
hantering

Naturvårdsverket åtgärd 7
Kommunerna åtgärd 8
Trafikverket åtgärd 1c.

7

2.4 Förorenad
mark/gammal
industrimark

Efterbehandling
av miljögifter

Sex föreslagna åtgärder ger effekt
i 16 vattenförekomster
Dalälven (SE670831-148082)
Dalälven (SE671330-147124)
Stensjön (SE668973-148742)
Övre Risshyttesjön
(SE669011-148946)
Nedre Risshyttesjön
(SE669095-149221)
Ljustern (SE669171-149655)
Gruvsjön (SE669265-148779)
Dammsjön (SE669457-149129)
Mossbysjön (SE669563-148948)
Ljusterån (SE669080-149296)
Ljusterån (SE669396-149677)
Hyttbäcken (SE669660-149284)
Lilla Noran (SE668727-148028)
Kutbo-Dammsjön
(SE668746-148330)
Stora Ulvsjön (SE669257-148262)
Tunaån (SE670430-148168)

Havs- och
vattenmyndigheten åtgärd
2.
Naturvårdsverket åtgärd
3.
Länsstyrelsen åtgärd 10.
Kommuner åtgärd 1.
Generalläkaren 1b.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Otillräckligt dricksvattenskydd
Av de allmänna vattentäkter som är i drift saknar åtta tillräckligt skydd och har behov av nya
eller uppdaterade föreskrifter om vattenskyddsområde. Grängshammar, Norbo, Skenshyttan och
Ulvshyttan saknar dricksvattenskydd. Frostbrunnsdalen, Lennheden, Tjärna och Bäsna har
föråldrat skydd. Ett föråldrat skydd innebär att vattenskyddsområdet är utformat i enlighet med
Vattenlagen (1983:291) eller Vattenlag (1918:523). I dessa fall behöver skyddet ofta uppdateras i
enlighet med nuvarande lagstiftning, Miljöbalken (1998:808).
En av de enskilda vattentäkterna har skydd i form av vattenskyddsområde, övriga saknar skydd.
För de enskilda vattentäkter som ger mer än 10 m3 per dag eller betjänar mer än 50 personer gäller
samma kvalitetskrav på dricksvatten som för de kommunala vattentäkterna. Det finns inget krav
på skyddsområde och föreskrifter för dessa, utan det bygger på vattentäktsägarens ansvar. Det är
viktigt att skydda de större enskilda vattentäkterna för att även dessa ska ha ett långsiktigt skydd
för vattenförsörjningen.
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Inom ramen för åtgärdsprogrammet ingår endast de vattentäkter som har vattenförekomst ID (se
tabell 4). Omfattningen och kostnaden för åtgärdsbehovet är därför underskattad. Det pågår ett
kontinuerligt arbete för att alla vattentäkter ska kopplas till ett vattenförekomst ID och därmed
ingå i vattenförvaltningsarbetet.

Åtgärdsförslag och kostnader
Tabell 3: Sammanställning av åtgärdsförslag och kostnader. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS i
november 2015.
Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 2016-2021

Vattenskyddsområde En
Bäsna vattenförekomst
Översyn/revidering
SE671605-146879

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 6.
Länsstyrelsen åtgärd 4.
Kommunerna åtgärd 5.
Generalläkaren åtgärd 2.
Boverket åtgärd 1.

Vattenskyddsområde En
Bäsna - Tillsyn
vattenförekomst
SE671605-146879

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 6.
Länsstyrelsen åtgärd 4.
Kommunerna åtgärd 5.

Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Tabell 4: visar en sammanställning av vattentäkter inom Övre Dalälvens åtgärdsområde. Mindre
än hälften av vattentäkterna ligger inom avgränsningarna för grundvattenförekomster.
Kommun

Vattenverk

Borlänge

Frostbrunnsdalen

Allmän

Vattenskyddsområde

VSO
beslut
EU CD
(år)
Lst - 1991 SE671605-146879

Borlänge

Lennheden/
Lennheden Nya
Vattenledningsförening

Allmän

Vattenskyddsområde

Lst - 1991 SE671605-146879

Borlänge

Tjärna

Allmän

Vattenskyddsområde

Vd - 1978

SE671605-146879

Gagnef

Bäsna

Allmän

Vattenskyddsområde

Vd - 1978

SE671605-146879

Säter

Grängshammar

Allmän

Säter

Norbo

Allmän

Säter

Skenshyttan

Allmän

Säter

Ulvshyttan

Allmän

Anläggning

Dricksvattenskydd
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Borlänge

Duvnäs

Enskild

SE671605-146879

Borlänge

Färjenäs

Enskild

SE671605-146879

Borlänge

Hjärpbo

Enskild

Borlänge

Hovgården

Enskild

Borlänge

Lennheden
VF/Lennhedens
vattenverk

Enskild

Borlänge

Lerbäcken

Enskild

Borlänge

LindanBaggarvet

Enskild

Borlänge

Murbo

Enskild

Borlänge

Trollebo

Enskild

Borlänge

Trönö/Trönö
Vattenledningsfö
rening

Enskild

Borlänge

Övermora
Vattenledningsfö
rening

Enskild

Ludvika

Rämshyttan

Enskild

Säter

Långsjöns
rastplats

Enskild

Säter

Ulfshyttans
herrgård

Enskild

SE669950-148452
Vattenskyddsområde

Lst - 1991 SE671605-146879

Försurning
Inom åtgärdsområdet finns i dagsläget 14 vattenförekomster som har problem med försurning. De
påverkanskällor som har bedömts ha betydande påverkan är atmosfärisk deposition och
skogsbruk. För att följa miljökvalitetsnormerna i åtgärdsområdets vattenförekomster behöver pH
höjas och 115 ton kalk tillföras årligen. För tre områden saknas
kostnadsberäkningar/uppskattningar av behov. Kalkningsplanen finns här:
www.lansstyrelsen.se/dalarna/kalkningsplan
Åtgärden om informationsspridning föreslås för alla vattenförekomster i åtgärdsområdet.
Åtgärden ska öka medvetenhet om skogsbrukets försurande effekter och hur skogen kan brukas
med minskad försurningspåverkan. Kostnad för åtgärden är inte uppskattad i nuläget.

Genomförda och planerade åtgärder
630 ton kalk har spridits i nio vattenförekomster mellan åren 2009 och 2013. 115 ton kalk per år
ska enligt plan spridas i åtta av dessa vattenförekomster framöver.
Tabell 5: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021.
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Påverkan

Åtgärd

Åtgärdens omfattning

2.6.1 Diffusa
källor Skogsbruk

Information

2.6.3
Atmosfärisk
deposition

Kalkning
med flyg

15 ton kalk i för att
förbättra 14
vattenförekomster

Kalkning
med båt

100 ton kalk i för att
förbättra 14
vattenförekomster

2.6.1
Skogsbruk

3 vattenförekomster

Kostnad

Övrig information

Uppgift
saknas

35 000 kr/år

Kostnad avser endast
kalkspridning, inte
administration

95 000 kr/år

Kostnad avser endast
kalkspridning, inte
administration

*Antal vattenförekomster där den föreslagna åtgärden ger effekt.

Övergödning och syrefattiga förhållanden
Inom åtgärdsområdet finns i dagsläget tre vattenförekomster som är påverkade av övergödning. I
dagsläget finns inga grundvattenförekomster som har problem med ammonium eller nitrat. De
påverkanskällor som har bedömts ha betydande påverkan är framför allt jordbruk och enskilda
avlopp.

Åtgärdsförslag
Tabell 6: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS i februari
2017.

Påverkan
2.2 Diffusa
källor Jordbruk

2.5 Enskilda
avlopp

Föreslagen fysisk
åtgärd
Strukturkalkning

Åtgärdens
omfattning
7,5 ha med effekt i
en
vattenförekomst i
Sellnässjön
(SE669997147730)

Tvåstegsdiken

520 m med effekt i
en
vattenförekomst i
Sellnässjön
(SE669997147730)

Åtgärdande av
enskilda avlopp till
normal skyddsnivå

87 st med effekt i
tre
vattenförekomster
i Sellnässjön
(SE669997-

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 2016-2021

Jordbruksverket åtgärd 1, åtgärd 4a-g och
åtgärd 6.
Länsstyrelsen åtgärd 5c och åtgärd 6-7 (i
detta fall Länsstyrelsen i Dalarna)
Kommunerna åtgärd 2a ( i detta fall
Borlänge kommun)

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 1a
och 1b.
Länsstyrelsen åtgärd 8 (i detta fall
Länsstyrelsen i Dalarna)
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147730),
SE670707-148364
och Dalsjön
(SE670773148434)
Åtgärdande av
enskilda avlopp
från normal till
hög skyddsnivå

1.1
Punktkällor,
reningsverk generellt

Kommunerna åtgärd 4a och 4b ( i detta
fall Borlänge kommun)
Generalläkaren åtgärd 4b.

53 st med effekt i
en
vattenförekomst i
Sellnässjön
(SE669997147730)

Ökad rening av P
1 ton
till 0,1 mg/l vid
avloppsreningsverk
vid SE670831148082

Åtgärden är en del av
vattenmyndigheternas underlag till
åtgärdsprogram. Omfattning, effekt och
kostnad har tagits fram av
vattenmyndigheterna utifrån en nationell
åtgärdsanalys. Mer information om
analysen återfinns i rapporten ” Åtgärder
mot övergödning för att nå god ekologisk
status - underlag till
vattenmyndigheternas förslag till
åtgärdsprogram.
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Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Genomförda och planerade åtgärder
En våtmark för näringsretention har anlagts vid Sellnässjön.

Främmande arter
Inom Dalälvens avrinningsområde finns ett antal främmande arter där signalkräfta, bäckröding
och vattenpest troligen är de mest förekommande. Bäckröding förekommer främst i mindre bäckar
än de som klassats som vattenförekomster. Problemen med främmande arter orsakas i första hand
av illegala utsättningar av kräftor och fisk. Främmande arter har inte varit statussättande inom
Dalälvens avrinningsområde, men det finns stort behov av att arbeta förebyggande genom
information och liknande för att förhindra fortsatt spridning av dessa.

Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Hela åtgärdsområdet skyddas enligt avloppsvattendirektivet (direktiv 91/271/EEG).
En liten del av åtgärdsområdet omfattas av nitratdirektivet (direktiv 91/676/EEG).
Åtgärdsområdet berörs av Lortån som skyddas som Natura 2000-område enligt Art- och
habitatdirektivet (direktiv 92/43/EEG) och Fågeldirektivet (direktiv 79/409/EEG). Lortån har
vattenanknutna arter i form av flodpärlmussla.
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Bilaga 5:47 Fö rvaltningsplan fö r
Bottenhavets vattendistrikt 2016-2021
Inledning

I Bottenhavets vattendistrikt finns 49 stycken åtgärdsområden som indelats efter vattnets väg i
landskapet. Åtgärdsområdena kan därför innefatta flera kommuner och flera län. Eftersom
Bottenhavets vattendistrikt också har vatten som rinner till och från Norge beskrivs dessa i en
särskild sammanställning, nummer 50. Mer om gränsvatten finns också i Vapstaälven (nummer
1). Åtgärdsområdessammanställningar kan läsas både var för sig (enskilda pdf) eller tillsammans
(samtliga områden i en pdf).
Sammanställningarna innehåller beskrivningar över betydande påverkan och förslag på åtgärder
vilka kan vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska följas i ett åtgärdsområde.
Sammanställningarna ska betecknas som underlag till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets
vattendistrikt och kan med fördel användas som underlag i diskussioner om lokalt åtgärdsarbete.
Sammanställningarna har ungefär samma struktur men innehållet varierar beroende på
problemställningar i varje område. Vidare uppdateras åtgärdsområdessammanställningarna
årligen om ny data eller ny kunskap påverkar innehållet. Sådan versionshantering framgår i
inledningen till varje dokument.
I varje åtgärdsområdessammanställning finns olika beskrivningar om aktuella miljöproblem med
tillhörande tabeller som kopplar ihop miljösituationen i ett åtgärdsområde med åtgärdsbehovet. I
tabellerna med åtgärdsförslag finns kopplingar mellan påverkan och fysisk åtgärd till de åtgärder
som riktar sig till myndigheter och kommuner i Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets
vattendistrikt. Tanken med tabellerna är att visa vilka faktiska fysiska åtgärder i naturmiljön som
hör ihop med åtgärder enligt åtgärdsprogrammet. Som redovisat i tabellerna är ofta flera aktörer
involverade i genomförande av en åtgärd vilket kräver samverkan och samarbete över
administrativa och/eller juridiska gränser. Åtgärdernas genomförande följs upp genom en årlig
återrapportering som adresserar kommuner och de myndigheterna med utpekat åtgärdansvar
enligt Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavet.
Urvalet av de fysiska åtgärderna har i huvudsak skett utifrån kostnadseffektivitet och utifrån
åtgärdsförslagen i VISS där information om Sveriges vatten finns. Åtgärdernas effekter och
kostnader kan avvika lokalt och det kan också finnas andra åtgärder som är mer kostnadseffektiva
eller mer lämpliga för vissa vattenförekomster. I flera fall anges därför vidare åtgärdsutredning
som lämplig första åtgärd innan fysiska åtgärder vidtas. De fysiska åtgärderna är inte bindande
för myndigheter och kommuner men de ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs och ska inom
sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs. Ansvariga åtgärdsmyndigheter kan således
ersätta de föreslagna fysiska åtgärderna med andra åtgärder om de finner dessa mer lämpliga. De
åtgärdskostnader som visas i tabellerna är totalkostnader. Total åtgärdskostnad är en summering
av alla kostnader, både investeringskostnad, utredningskostnad och löpande kostnader/intäkter.
Kostnaderna är summerade för hela den angivna livslängden och storleken på åtgärden och de är
generellt genomsnittliga kostnader för en typ av åtgärd. Kostnaderna för den faktiska åtgärden
kan således både vara högre eller lägre än schablonvärdet i det enskilda fallet.
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Mer information
Varje åtgärdsområdessammanställning innehåller en karta där områdets geografiska placering
pekas ut. För en övergripande kartbild över samtliga åtgärdsområden samt tabeller som visar
vilka kommuner som omfattas av vilka åtgärdsområden, besök vår webbsida
www.vattenmyndigheterna.se. Under publikationer finns alla beslutsdokument inklusive bilagor.
Eftersom åtgärdsområdessammanställningarna är en kort beskrivning av områdets miljöproblem
vid skrivande stund, vill vi hänvisa till VISS, www.viss.lansstyrelsen.se, för detaljerad och senaste
information om enskilda bedömningar. I VISS finns också tillförlitlighetsklassning och
motiveringstexter till de olika bedömningarna samt senaste information om till exempel
genomförda eller planerade åtgärder. Om en föreslagen åtgärd exempelvis redan är genomförd,
eller av annan anledning olämplig, så finns det också möjlighet att meddela länsstyrelsen detta via
VISS. I VISS finns också flera instruerande manualer som ska hjälpa dig att hitta ditt vatten, eller
ditt åtgärdsområde.
Direktlänk till vägledningarna: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/lar-dig-anvandaviss/information%20och%20manualer/Pages/default.aspx
Versionshantering
Bilaga 5:47 till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets vattendistrikt, version 1.Aktuell version
daterad den 22 mars 2017.

Sammanställning av förslag till åtgärder för Dalälven
Grådö-Torsångs åtgärdsområde
Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för åtgärdsområde Dalälven GrådöTorsång vilket främst berör Säter och Hedemora kommun men även Falu, Avesta, Smedjebacken,
Hofors och Norbergs kommun. Åtgärdsområdet ligger i Dalälvens avrinningsområde. I
åtgärdsområdet finns 102 ytvattenvattenförekomster som inte uppnår god ekologisk status. På
grund av långvarigt luftnedfall av kvicksilver och den globala spridningen av PBDE finns inget
ytvatten som uppnår god kemisk status. Nio ytvattenförekomster uppnår dessutom inte god
kemisk status på grund av problem med andra miljögifter än kvicksilver. Åtgärdsområdet berörs
av två grundvattenförekomster som riskerar att inte uppnå god kemisk status till år 2021.
I åtgärdsområdet finns främst problem med övergödning, miljögifter (förutom kvicksilver och
PBDE), vandringshinder och flödesreglering, och de främsta påverkanskällorna är läckage från
jordbruksmark, enskilda avlopp, förorenad mark, utsläpp från verksamheter och dammar. Det
finns vissa problem med morfologi. De viktigaste åtgärdena är därför förbättring av enskilda
avlopp, åtgärder för minskat läckage från jordbruksmark, minskning av utsläpp från förorenad
mark och pågående verksamheter och fiskvägar eller utrivning av vandringshinder. Skyddet av
dricksvatten bedöms inte vara tillräckligt inom åtgärdsområdet. Tio allmänna och en enskild
vattentäkt har skydd men för övriga bör skydd utredas. För vissa av vattentäkterna finns behov
av nya eller uppdaterade föreskrifter. Utifrån tillgängliga dataunderlag beskrivs aktuella
miljöproblem med betydande påverkan och med åtgärdsförslag. Om miljösituationen ändras eller
om kompletterande undersökningar genomförs och ny data blir tillgänglig, kan åtgärdsbehovet
förändras. De åtgärder som föreslås bedöms vara nödvändiga att genomföra för att
miljökvalitetsnormerna skall kunna följas. I flera fall behöver åtgärden föregås av en fördjupad
åtgärdsutredning.
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Inom åtgärdsområdet ligger Säterdalen som är utpekat som riksintresse för naturvård och
friluftsliv enligt miljöbalken. Säterdalen utgör även ett naturreservat. Även Hovranområdet är
utpekat som riksintresse för naturvård. Värdena består bland annat av den översvämnings- och
betesberoende strandfloran samt den stora variationen på vattenanknutna miljöer och arter. I
anslutning till Hovran finns ett naturreservat, Lilla Älvgången, som skyddats i syfte att bland
annat bevara värdefulla rast- och häckningsmiljöer för fåglar. Inom Miljökvalitetsmålet Levande
sjöar och vattendrag har Gustavsfältet pekats ut ur naturvårdsynpunkt. Gessan och Gessån har
pekats ut ur fiske- och naturvårdssynpunkt.
De åtgärdskostnader som redovisas per åtgärdförslag bör ställas i relation till vilka ekologiska
vinster (t.ex. värdet av förbättring eller återskapande av ekosystemtjänster) som åtgärderna kan
ge. Sådana beräkningsmetoder saknas på objektsnivå och för att ändå uppskatta det totala
värdet av ekossystemtjänster i åtgärdsområdet, presenteras beräkningar enligt schabloner från
TEEB. TEEB är en förkortning av The Economics of Ecosystems and Biodiversity som är ett globalt
initiativ som syftar till att öka kunskapen om naturens värde. Läs mer om TEEB här:
(http://www.teebweb.org/) och rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)
for Water and Wetlands (februari 2013). Observera att beräkningarna avser ytvatten och att
grundvatten är exkluderat samt att beräkningen avser hela åtgärdsomårdet. I TEEBs studier
anges värdet för ekosystemsfunktionerna i sjöar och vattendrag ligga på cirka 1800–13500 dollar
per hektar och år. Översatt till Dalälven Grådö-Torsångs åtgärdsområde med en sammanlagd
vattenförekomstyta på cirka 8 600 hektar och ett antaget värde på 10 000 kr per år och hektar blir
ekosystemvärdet av ytvattnet inom åtgärdsområdet minst 86 miljoner kronor per år.
För övrig information per vattenförekomst i åtgärdsområdet hänvisas till VISS,
www.viss.lansstyrelsen.se (Dalälven Grådö – Torsång)
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Bild 1: Kartan visar Dalälven Grådö-Torsångs markanvändning samt geografisk placering i Bottenhavets vattendistrikt.
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Förändrade habitat genom fysiska förändringar
Inom åtgärdsområdet finns problem med förändrade habitat genom fysiska förändringar i 100
vattenförekomster. De betydande påverkanskällorna är morfologiska förändringar i form av
markanvändning och flottledsrensning och hydromorfologiska förändringar i form av
vattenkraftdammar och reglering av flöde.

Åtgärdsförslag
Tabell 1: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS i
november 2015.
Påverkan
4.2 Flöde och
morfologi Verksdamm,
vattenkraft

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Fiskväg eller utrivning
av vandringshinder

43 åtgärder med
effekt i 35
vattenförekomster

Fiskväg

13 åtgärder med
effekt i elva
vattenförekomster,
Ljusterån,
Nyängsån,
Håvran, Runn,
Lillälven,
Dalälven,
Långshytteån,
Nedre Klingen,
Lustån, Grycken

Teknisk fiskväg för
nedströmspassage

13 åtgärder med
Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 4.
effekt i åtta
Länsstyrelsen åtgärd1, 2 och åtgärd 5d.
vattenförekomster,
Kammarkollegiet åtgärd 1.
Ljusterån,
Nyängsån,
Dalälven,
Långshytteån,
Nedre Klingen,
Lustån, Grycken

Minimitappning/vatten 19 åtgärder med
i fiskväg vid
effekt i elva
vattenkraftverk
vattenförekomster,
Ljusterån,
Nyängsån,
Dalälven,
Långshytteån,
Nedre Klingen,
Lustån, Grycken
5. Fysiska
förändringar
av sjöar och

Ekologiskt
funktionella kantzoner

464 ha med effekt i
40
vattenförekomster

Skogsstyrelsen åtgärd 4.

5

vattendrag

5.1.1 Fysiska
förändringar
av
vattendrag Rensning av
vattendrag
för flottning

Restaurering av
rensade eller rätade
vattendrag/
Flottledsåterställning

3,1 ha med effekt i Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 5.
fem
vattenförekomster,
Långshytteån och
Flins bäck

Det finns ett Kraftigt Modifierat Vatten (KMV) påverkat av vattenreglering och
vattenkraftsproduktion i området. De åtgärder som är kopplade till utpekande av KMV och
bedömning av deras miljökvalitetsnorm, ekologisk potential, ingår inte i sammanställningen under
Förändrat habitat genom fysiska förändringar ovan. Dessa åtgärder kommer att tas fram i den
åtgärdsplan för vattenkraftspåverkade avrinningsområden som görs av Länsstyrelsen under de
närmaste åren och fastställas av Vattenmyndigheten under 2018. Läs mer om åtgärdsplaner i
Åtgärd 5, Länsstyrelsen i Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavets vattendistrikt.
Åtgärder för KMV inom miljöproblemen försurning, övergödning och miljögifter ingår i
sammanställningarna för respektive miljöproblem.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Genomförda och planerade åtgärder
Länsstyrelsen känner inte till någon genomförd eller pågående åtgärd i området i syfte att åtgärda
problem med fysisk påverkan.

Miljögifter i yt- och grundvatten
I åtgärdsområdet finns 14 sjöar och 17 vattendrag som har problem med miljögifter. Det finns två
grundvattenförekomster som riskerar att inte klara kraven enligt miljökvalitetsnormen för kemisk
status. Badelundaåsen mellan Säter och Grådö på grund av förekomst av BAM, och
Badelundaåsen vid Solvarbo på grund av förekomst av bly och kadmium. De betydande
påverkanskällorna är diffusa utsläpp från förorenade områden (gammal industrimark). För att
följa miljökvalitetsnormer i de 31 vattenförekomsterna finns ett förbättringsbehov framförallt
avseende tungmetaller i ytvatten och sediment, men även organiska miljögifter i sediment och
ytvatten (se tabell 2). Halterna av miljögifter behöver sänkas till gränsvärdena (MKN).
Tabell 2. Förbättringsbehov avseende miljögifter angivet som antal vattenförekomster med
respektive miljöproblem.
Ämne

Matris
6

Sediment

Ytvatten

Biota

Zn

27

Pb
Cd

4
7

Ni

2

TBT

2

Cu

6

Cr

2

I Sverige överstiger kvicksilver och PBDE gränsvärdet i praktiskt taget alla ytvattenförekomster;
sjöar, vattendrag och kustvatten. Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna är för höga
i vatten är långvarigt internationella luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att minska utsläppen
av kvicksilver förväntas inga förändringar i nivåer inom en snar framtid. Det beror på att
kvicksilvret lagrats i mark och läcker kontinuerligt till ytvattnet och ackumuleras i fiskar. Vid
markanvändning bör dock åtgärder som hindrar ökat kvicksilverläckage från omgivande mark
vidtas.
PBDE är en industrikemikalie som främst används som flamskyddsmedel. Påverkan av PBDE
kommer i första hand från atmosfäriskt nedfall efter förbränning av varor. Användningen av
PentaBDE och oktaBDE är förbjuden inom EU sedan år 2004 men vissa PBDE-kedjor är
fortfarande tillåtna. Även om halterna minskar generellt är det svårt att veta när god kemisk
status kommer att uppnås.
I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet för kvicksilver, det vill säga den
högsta tillåtna halten kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (µg / kg). För PBDE anges
gränsvärdet i biota till 0,0085 mikrogram per kilogram (µg / kg). Det tillämpas ett generellt
undantag i form av ett sänkt kvalitetskrav för kvicksilver och PBDE.

Åtgärdsförslag
Tabell 3: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS i
november 2015.
Påverkan
1.3
Punktkällor IPPCindustri och
1.4
Punktkällor –
Inte IPPCindustri

Föreslagen fysisk åtgärd
Utsläppsreduktion
miljögifter

2.4 Förorenad Utsläppsreduktion
mark/gammal miljögifter
industrimark

Åtgärdens omfattning
En föreslagen åtgärd ger
effekt i två
vattenförekomster
Amungen
(SE670007-150866)
Långshytteån
(SE670331-151285)

Åtgärd enligt
Åtgärdsprogram
2016-2021
Kemikalieinspektionen
åtgärd 1.
Naturvårdsverket åtgärd
2.
Länsstyrelsen åtgärd 1.
Kommuner åtgärd 1.
Generalläkaren 1b.

Tre föreslagna åtgärder ger
effekt i nio
vattenförekomster
Hyen
(SE669926-150327)
Gåran
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(SE668629-150257)
Nyängsån
(SE669861-150378)
Broån
(SE668316-151074)
Nyängsån
(SE670367-150427)
Namnlös
(SE670010-150198)
Broån
(SE668609-150135,
SE668636-150545,
SE668691-150277)
Efterbehandling av
miljögifter

2.4.1 Diffusa Pump and treat
källor (Reducering av
Transport
bekämpningsmedelsrester)
och
infrastruktur
(grundvatten)
Grundvatten-åtgärd
övrigt

20 föreslagna åtgärder ger
effekt i 36
vattenförekomster

Havs- och
vattenmyndigheten
åtgärd 2.
Naturvårdsverket åtgärd
3.
Länsstyrelsen åtgärd 10.
Kommuner åtgärd 1.
Generalläkaren åtgärd 1.

En föreslagen åtgärd ger
effekt i en
grundvattenförekomst
SE668733-150625

Naturvårdsverket åtgärd
2 och åtgärd 3.
Länsstyrelsen åtgärd 1
och åtgärd 10.
Kommuner åtgärd 1.
Generalläkaren 1a.

En föreslagen åtgärd ger
effekt i en
grundvattenförekomst
SE669612-149147

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Efterbehandling av miljögifter
I åtgärdsområdet finns cirka 55 så kallade MIFO-objekt (förorenade områden) som kan bidra till
påverkansbilden. För att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas behöver ett antal saneringar ske
i området. Kunskapen om utsläppsstorlek från olika objekt är otillräcklig. Därför bör åtgärdens
storlek bedömas utifrån underlag från undersökande övervakning och åtgärdsutredning
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(källfördelningsanalys). Kostnaden för åtgärden kan uppskattas först efter att resultat från
undersökande övervakning och åtgärdsutredning erhållits.
Utsläppsreduktion miljögifter
Åtgärden syftar till att minska utsläppen både från pågående och nedlagda verksamheter. De
verksamheter som tros bidra mest till föroreningsbilden finns runt Långshyttan och
Vikmanshyttan. Kunskapen om utsläppsstorlek från olika objekt är otillräcklig. Därför bör
åtgärden bedömas utifrån underlag från undersökande övervakning och åtgärdsutredning
(källfördelningsanalys). Kostnaden för åtgärden kan uppskattas först efter att resultat från
undersökande övervakning och åtgärdsutredning erhållits.

Otillräckligt dricksvattenskydd
Av de allmänna vattentäkter som är i drift saknar åtta tillräckligt skydd och har behov av nya
eller uppdaterade föreskrifter om vattenskyddsområde. Intrånget, Vikbyn, Arkhyttan,
Gussarvshyttan och Pingbo saknar dricksvattenskydd och Säter Solvarbo, Säter Ugglebo och
Uppbo har ett föråldrat skydd. Ett föråldrat skydd innebär att vattenskyddsområdet är utformat
i enlighet med Vattenlagen (1983:291) eller Vattenlag (1918:523). I dessa fall behöver skyddet ofta
uppdateras i enlighet med nuvarande lagstiftning, Miljöbalken (1998:808).
Två av de enskilda vattentäkterna har skydd i form av vattenskyddsområde eller lokala
föreskrifter, övriga saknar skydd. För de enskilda vattentäkter som ger mer än 10 m3 per dag eller
betjänar mer än 50 personer gäller samma kvalitetskrav på dricksvatten som för de kommunala
vattentäkterna. Det finns inget krav på skyddsområde och föreskrifter för dessa, utan det bygger
på vattentäktsägarens ansvar. Det är viktigt att skydda de större enskilda vattentäkterna för att
även dessa ska ha ett långsiktigt skydd för vattenförsörjningen.
Inom ramen för åtgärdsprogrammet ingår endast de vattentäkter som har vattenförekomst ID (se
tabell 5). Omfattningen och kostnaden för åtgärdsbehovet är därför underskattad. Det pågår ett
kontinuerligt arbete för att alla vattentäkter ska kopplas till ett vattenförekomst ID och därmed
ingå i vattenförvaltningsarbetet.

Åtgärdsförslag och kostnader
Tabell 4: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS i
november 2015.
Föreslagen fysisk
åtgärd
Tillstånd för
vattenuttag

Åtgärdens omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021

Två föreslagna åtgärder Kommunerna åtgärd 5e.
med effekt i två
grundvattenförekomster
SE669831-150351
SE670165-547937

Vattenskyddsområde Fem föreslagna åtgärder
- tillsyn
med effekt i fem
Länsstyrelsen åtgärd 4b, 4c och
grundvattenförekomster 4e.
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SE669452-149573
SE669618-149343
SE669643-555880
SE669831-150351
SE670430-556099

Kommunerna 5c.

Vattenskyddsområde Två föreslagna åtgärder
- inrätta
med effekt i två
grundvattenförekomster
SE669831-150351
SE670165-547937

Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 6a.
Länsstyrelsen åtgärd 4a.
Generalläkaren åtgärd 2.
Boverket åtgärd 1c.

Vattenskyddsområde Två föreslagna åtgärder
– översyn/revidering med effekt i två
grundvattenförekomster
SE669452-149573
SE669618-149343

Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Tabell 5: visar en sammanställning av vattentäkter inom Dalälven Grådö-Torsångs
åtgärdsområde. Omkring hälften av vattentäkterna ligger inom avgränsningarna för
grundvattenförekomster.
Kommun

Vattenverk

Anläggning

Dricksvattenskydd

VSO
beslut
(år)

EU CD

Hedemora Intrånget

Allmän

Hedemora Långshyttan

Allmän

Vattenskyddsområde Lst - 2012

Hedemora Nordansjö

Allmän

Vattenskyddsområde Lst - 2012

Hedemora Petersburg

Allmän

Vattenskyddsområde Lst - 2011

SE668733-150625

Hedemora Smedby

Allmän

Vattenskyddsområde Ls t- 2009

SE669643-555880

Hedemora Stjärnsund

Allmän

Vattenskyddsområde Lst - 2009

Hedemora Viggesnäs

Allmän

Vattenskyddsområde Lst - 2012

Hedemora Vikbyn

Allmän

Säter

Arkhyttan

Allmän

Säter

Gussarvshyttan Allmän

Säter

Lövåsen

Allmän

SE670430-556099

SE668733-150625

SE670165-547937

Vattenskyddsområde Lst - 2011
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Säter

Pingbo

Allmän

SE669831-150351

Säter

Säter Solvarbo

Allmän

Vattenskyddsområde Vd - 1978

SE669618-149343

Säter

Säter Uggelbo

Allmän

Vattenskyddsområde Vd - 1978

SE669452-149573

Säter

Uppbo

Allmän

Vattenskyddsområde Lst - 1971

SE669831-150351

Borlänge

Berg Tyllsnäs

Enskild

Borlänge

Tyllahagen

Enskild

Falun

Kalvsbäcken

Enskild

Hedemora Backa/Backa
villaområdes

Enskild

SE668733-150625

Hedemora Backaskolan

Enskild

SE668733-150625

Hedemora Brunström

Enskild

SE669643-555880

Hedemora Dormsjöskolan

Enskild

Hedemora Haggården

Enskild

Hedemora Koberga

Enskild

Hedemora Långmora gård

Enskild

Hedemora Myckelby
nedre

Enskild

Hedemora Myckelby övre

Enskild

Hedemora Prästhyttan

Enskild

Hedemora Rensbo

Enskild

Hedemora Skönsbo/
Skönsbo
vattenledningsförenings

Enskild

Hedemora Solbackens
sjukhem

Enskild

SE668733-150625

Hedemora Tjärnan

Enskild

SE668733-150625

Hedemora Vibberbo

Enskild

Hedemora Vikarbyn

Enskild

Hedemora Ytternora
Älvgården

Enskild

Hedemora Älvnäs

Enskild

Hedemora Ängelsfors

Enskild

Säter

Anstahyttan
bystuga

Enskild

SE669831-150351

Säter

Backa

Enskild

SE669812-149085

Säter

Bodarne

Enskild
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Säter

Dyviken
(Nedernora
DGV)

Enskild

Säter

Fäggebystugan

Enskild

Säter

Kråkmyra

Enskild

Säter

Långberget
(Nedre
Stubbersbo
DGV)

Enskild

Säter

Norra Åsen

Enskild

Säter

Nyberget

Enskild

Säter

Nyberget
fritidsområde

Enskild

Säter

Nybo
bygdegård

Enskild

Säter

Ovanbäcken

Enskild

Säter

Solvarbo nya

Enskild

Säter

Stocksbro
Österby (Södra
Åsen DGV)

Enskild

Säter

Stoltens
fäbodar

Enskild

Säter

Södersätra
(Erikslund
DGV)

Enskild

Säter

Tyskbo
(Murmästarbo
DGV)

Enskild

Säter

Åsen Tåå
Bomsarvet

Enskild

SE669831-150351

Vattenskyddsområde Lst - 2011

Lokala föreskrifter

K - 1975

SE669612-149147

Övergödning och syrefattiga förhållanden
Inom åtgärdsområdet finns i dagsläget 26 vattenförekomster som är påverkade av övergödning. I
grundvattenförekomsten Badelundaåsen mellan Säter och Grådö har förhöjda ammoniumhalter
mäts upp vid ett tillfälle. De påverkanskällor som har bedömts ha betydande påverkan är framför
allt jordbruk, enskilda avlopp och avloppsreningsverk.

Åtgärdsförslag
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Tabell 6: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS i februari
2017.
Påverkan
1.1
Punktkällor,
reningsverk generellt

Föreslagen fysisk
åtgärd
Installera kemisk
P-fällning av
bräddat
avloppsvatten

Åtgärdens
omfattning
1 åtgärd med
effekt i en
vattenförekomst,
Ljusterån
(SE669396149677)

Ökad rening av P
1 ton P med effekt
till 0,1 mg/l vid
i en
avloppsreningsverk vattenförekomst,
Ljusterån
(SE669396149677)
Öka P-renig i
1 åtgärd med
avloppsreningsverk effekt i en
(ospecificerat)
vattenförekomst,
Gåran (SE668629150257)

2.2 Diffusa
källor Jordbruk

2.5 Enskilda
avlopp

Våtmark fosfordamm

0,7 ha med effekt i
fyra
vattenförekomster
Hamreån
Hönsan
SE669972-149620
Nedre Milsbosjön

Våtmark för
näringsretention

14,5 ha med effekt
i tre
vattenförekomster
Broån
Brunnsjön
Stora Holmsjön

Åtgärdande av
enskilda avlopp till
normal skyddsnivå

470 st med effekt i
16
vattenförekomster
i Broåns ARO,
Hamreån,
Kulbäcken,
Ljusterån,
Hönsan, Lissjön,
Rasjöbäcken,
Amungen,
Milsboåns ARO,
Holmsjöbäcken,

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 2016-2021
Naturvårdsverket 1
Länsstyrelsen åtgärd 1 (I detta fall
Länsstyrelsen i Dalarna).
Generalläkaren åtgärd 4b.
Kommunerna 3a och 3b.
(I detta fall Säters kommun).

Naturvårdsverket 1
Länsstyrelsen åtgärd 1 (I detta fall
Länsstyrelsen i Dalarna).
Generalläkaren åtgärd 4b.
Kommunerna 3a och 3b.
(I detta fall Hedemora kommun).

Jordbruksverket åtgärd 1, åtgärd 4a-g.
och åtgärd 6.
Länsstyrelsen åtgärd 5c och åtgärd 6-7 (i
detta fall Länsstyrelsen i Dalarna)
Kommunerna åtgärd 2a ( i detta fall
Borlänge, Säters och Hedemora kommun)

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 1a
och 1b.
Länsstyrelsen åtgärd 8 (i detta fall
Länsstyrelsen i Dalarna)
Kommunerna åtgärd 4a och 4b.
Generalläkaren åtgärd 4a.
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Stora Holmsjön,
Nyängsån
Åtgärdande av
enskilda avlopp
från normal till
hög skyddsnivå

255 st med effekt i
fyra
vattenförekomster
Brunnsjön
Broån
Ljusterån
Amungen

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Genomförda och planerade åtgärder
En åtgärd för att pumpa bort det fosforrika bottenvattnet har genomförts i Rasjön
(Bortpumpning av bottenvatten i Rasjön). Sjön har tidigare haft problem med algblomningar.
Näringshalterna har sedan dess följts upp 3 - 4 gånger per år. Övervakningen behöver fortsätta för
att kontrollera åtgärdens effekt. En 10 m bred skyddszon på 4,3 ha har anlagts runt ett
vattendrag i odlingslandskapet som mynnar i Amungen. En våtmark för näringsretention har
anlagt norr om sjön Hönsan. Ett stort antal enskilda avlopp (125 st) har åtgärdats inom
åtgärdsområdet.

Främmande arter
Inom Dalälvens avrinningsområde finns ett antal främmande arter där signalkräfta, bäckröding
och vattenpest troligen är de mest förekommande. Bäckröding förekommer främst i mindre bäckar
än de som klassats som vattenförekomster. Problemen orsakas i första hand av illegala
utsättningar av kräftor och fisk. Främmande arter har inte varit statussättande inom Dalälvens
avrinningsområde, men det finns stort behov av att arbeta förebyggande genom information och
liknande för att förhindra fortsatt spridning av dessa.

Klorid i grundvatten
Inom åtgärdsområdet finns i dagsläget en grundvattenförekomst (Badelundaåsen vid Solvarbo)
som har problem med klorid.
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Åtgärdsförslag
Tabell 6: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS i
november 2015.
Påverkan
2.4.1 Diffusa
källor Transport
och
infrastruktur

Föreslagen fysisk
åtgärd
Förebyggande av
vägsaltpåverkan

Åtgärdens omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021

En föreslagen åtgärd
Trafikverket åtgärd 1c.
ger effekt på en
Länsstyrelsen åtgärd 12.
grundvattenförekomst
(SE669612-149147)

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Hela åtgärdsområdet skyddas enligt avloppsvattendirektivet (direktiv 91/271/EEG).
Större delen av åtgärdsområdet omfattas av nitratdirektivet (direktiv 91/676/EEG).
Åtgärdsområdet berörs av Kloster och Holmsjöarna som skyddas som Natura 2000-område enligt
Art- och habitatdirektivet (direktiv 92/43/EEG) och Fågeldirektivet (direktiv 79/409/EEG).
Kloster har vattenanknutna livsmiljöer i form av bland annat näringsfattiga till måttligt
näringsrika sjöar innehållande vattenväxter i form av bland annat braxengräs och strandpryl på
utsatta stränder. Holmsjöarna har vattenanknutna livsmiljöer i form av bland annat naturligt
näringsrika sjöar.
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Bilaga 5:48 Fö rvaltningsplan fö r
Bottenhavets vattendistrikt 2016-2021
Inledning

I Bottenhavets vattendistrikt finns 49 stycken åtgärdsområden som indelats efter vattnets väg i
landskapet. Åtgärdsområdena kan därför innefatta flera kommuner och flera län. Eftersom
Bottenhavets vattendistrikt också har vatten som rinner till och från Norge beskrivs dessa i en
särskild sammanställning, nummer 50. Mer om gränsvatten finns också i Vapstaälven (nummer
1). Åtgärdsområdessammanställningar kan läsas både var för sig (enskilda pdf) eller tillsammans
(samtliga områden i en pdf).
Sammanställningarna innehåller beskrivningar över betydande påverkan och förslag på åtgärder
vilka kan vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska följas i ett åtgärdsområde.
Sammanställningarna ska betecknas som underlag till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets
vattendistrikt och kan med fördel användas som underlag i diskussioner om lokalt åtgärdsarbete.
Sammanställningarna har ungefär samma struktur men innehållet varierar beroende på
problemställningar i varje område. Vidare uppdateras åtgärdsområdessammanställningarna
årligen om ny data eller ny kunskap påverkar innehållet. Sådan versionshantering framgår i
inledningen till varje dokument.
I varje åtgärdsområdessammanställning finns olika beskrivningar om aktuella miljöproblem med
tillhörande tabeller som kopplar ihop miljösituationen i ett åtgärdsområde med åtgärdsbehovet. I
tabellerna med åtgärdsförslag finns kopplingar mellan påverkan och fysisk åtgärd till de åtgärder
som riktar sig till myndigheter och kommuner i Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets
vattendistrikt. Tanken med tabellerna är att visa vilka faktiska fysiska åtgärder i naturmiljön som
hör ihop med åtgärder enligt åtgärdsprogrammet. Som redovisat i tabellerna är ofta flera aktörer
involverade i genomförande av en åtgärd vilket kräver samverkan och samarbete över
administrativa och/eller juridiska gränser. Åtgärdernas genomförande följs upp genom en årlig
återrapportering som adresserar kommuner och de myndigheterna med utpekat åtgärdansvar
enligt Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavet.
Urvalet av de fysiska åtgärderna har i huvudsak skett utifrån kostnadseffektivitet och utifrån
åtgärdsförslagen i VISS där information om Sveriges vatten finns. Åtgärdernas effekter och
kostnader kan avvika lokalt och det kan också finnas andra åtgärder som är mer kostnadseffektiva
eller mer lämpliga för vissa vattenförekomster. I flera fall anges därför vidare åtgärdsutredning
som lämplig första åtgärd innan fysiska åtgärder vidtas. De fysiska åtgärderna är inte bindande
för myndigheter och kommuner men de ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs och ska inom
sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs. Ansvariga åtgärdsmyndigheter kan således
ersätta de föreslagna fysiska åtgärderna med andra åtgärder om de finner dessa mer lämpliga. De
åtgärdskostnader som visas i tabellerna är totalkostnader. Total åtgärdskostnad är en summering
av alla kostnader, både investeringskostnad, utredningskostnad och löpande kostnader/intäkter.
Kostnaderna är summerade för hela den angivna livslängden och storleken på åtgärden och de är
generellt genomsnittliga kostnader för en typ av åtgärd. Kostnaderna för den faktiska åtgärden
kan således både vara högre eller lägre än schablonvärdet i det enskilda fallet.
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Mer information
Varje åtgärdsområdessammanställning innehåller en karta där områdets geografiska placering
pekas ut. För en övergripande kartbild över samtliga åtgärdsområden samt tabeller som visar
vilka kommuner som omfattas av vilka åtgärdsområden, besök vår webbsida
www.vattenmyndigheterna.se. Under publikationer finns alla beslutsdokument inklusive bilagor.
Eftersom åtgärdsområdessammanställningarna är en kort beskrivning av områdets miljöproblem
vid skrivande stund, vill vi hänvisa till VISS, www.viss.lansstyrelsen.se, för detaljerad och senaste
information om enskilda bedömningar. I VISS finns också tillförlitlighetsklassning och
motiveringstexter till de olika bedömningarna samt senaste information om till exempel
genomförda eller planerade åtgärder. Om en föreslagen åtgärd exempelvis redan är genomförd,
eller av annan anledning olämplig, så finns det också möjlighet att meddela länsstyrelsen detta via
VISS. I VISS finns också flera instruerande manualer som ska hjälpa dig att hitta ditt vatten, eller
ditt åtgärdsområde.
Direktlänk till vägledningarna: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/lar-dig-anvandaviss/information%20och%20manualer/Pages/default.aspx
Versionshantering
Bilaga 5:48 till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets vattendistrikt, version 1. Aktuell
version daterad den 22 mars 2017.

Sammanställning av förslag till åtgärder för Dalälven
Färnebofjärden-Grådös åtgärdsområde
Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för åtgärdsområde Dalälven
Färnebofjärden-Grådö vilket främst berör Avesta kommun och Sala kommun men även
Hedemora, Heby, Norberg och Sandvikens kommun. Åtgärdsområdet ligger i Dalälvens
avrinningsområde inom Dalarnas län. De södra delarna ingår i Gävleborgs län. I åtgärdsområdet
finns 85 ytvattenvattenförekomster som inte uppnår god ekologisk status. På grund av långvarigt
luftnedfall av kvicksilver och den globala spridningen av PBDE finns inget ytvatten som uppnår
god kemisk status. 14 ytvattenförekomster uppnår dessutom inte god kemisk status på grund av
problem med andra miljögifter än kvicksilver och PBDE. Åtgärdsområdet berörs av tre
grundvattenförekomster som riskerar att inte uppnå god kemisk status till år 2021. En
grundvattenförekomst ligger huvudsakligen i Dalälven Grådö-Torsångs åtgärdsområde och
beskrivs närmare där (bilaga 5:47).
I åtgärdsområdet finns främst problem med övergödning, miljögifter (förutom kvicksilver och
PBDE), vandringshinder och flödesreglering, och de främsta påverkanskällorna är läckage från
jordbruksmark, enskilda avlopp, förorenad mark, utsläpp från verksamheter och dammar. Det
finns vissa problem med morfologi. De viktigaste åtgärdena är därför förbättring av enskilda
avlopp, åtgärder för minskat läckage från jordbruksmark, minsking av utsläpp från förorenad
mark och pågående verksamheter och fiskvägar eller utrivning av vandringshinder. Skyddet av
dricksvatten bedöms inte vara tillräckligt inom åtgärdsområdet. För vissa av vattentäkterna finns
behov av nya eller uppdaterade föreskrifter. Utifrån tillgängliga dataunderlag beskrivs aktuella
miljöproblem med betydande påverkan och med åtgärdsförslag. Om miljösituationen ändras eller
om kompletterande undersökningar genomförs och ny data blir tillgänglig, kan åtgärdsbehovet
förändras. De åtgärder som föreslås bedöms vara nödvändiga att genomföra för att
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miljökvalitetsnormerna skall kunna följas. I flera fall behöver åtgärden föregås av en fördjupad
åtgärdsutredning.
Inom åtgärdsområdet ligger Kungsgårdsholmarna, Hovranområdet, Döda fallen och Årängsån
(nedre delarna) som är utpekat som riksintresse för naturvård enligt miljöbalken. Dalälven med
Österviken är skyddat enligt miljöbalken mot utbyggnad i form av vattenkraftverk,
vattenreglering samt vattenöverledning. Samma område är även utpekat som riksintresse för
naturvård och friluftsliv enligt miljöbalken. Inom Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag
har Kungsgårdsholmarna, Hovranområdet, Bjurforsbäcken, nedre delen av Årängsån i området
Bysjön-Tyttboforsen, Storsjön vid Ingolsbenning pekats ut ur naturvård- och/eller fiskesynpunkt.
Motiven är bland annat den översvämnings- och betesberoende strandfloran samt den stora
variationen på vattenanknutna miljöer och arter, den ursprungliga stammen av harr samt
förekomst av asp och hotad flora.
De åtgärdskostnader som redovisas per åtgärdförslag bör ställas i relation till vilka ekologiska
vinster (t.ex. värdet av förbättring eller återskapande av ekosystemtjänster) som åtgärderna kan
ge. Sådana beräkningsmetoder saknas på objektsnivå och för att ändå uppskatta det totala
värdet av ekossystemtjänster i åtgärdsområdet, presenteras beräkningar enligt schabloner från
TEEB. TEEB är en förkortning av The Economics of Ecosystems and Biodiversity som är ett globalt
initiativ som syftar till att öka kunskapen om naturens värde. Läs mer om TEEB här:
(http://www.teebweb.org/) och rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)
for Water and Wetlands (februari 2013). Observera att beräkningarna avser ytvatten och att
grundvatten är exkluderat samt att beräkningen avser hela åtgärdsomårdet. I TEEBs studier
anges värdet för ekosystemsfunktionerna i sjöar och vattendrag ligga på cirka 1800–13500 dollar
per hektar och år. Översatt till Dalälven Färnebofjärden-Grådös åtgärdsområde med en sammanlagd vattenförekomstyta på cirka 11 400 hektar och ett antaget värde på 10 000 kr per år och
hektar blir ekosystemvärdet av ytvattnet inom åtgärdsområdet minst 110 miljoner kronor per år.
För övrig information per vattenförekomst i åtgärdsområdet hänvisas till VISS,
www.viss.lansstyrelsen.se (Dalälven Färnebofjärden-Grådö).
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Bild 1: Kartan visar Dalälven Färnebofjärden-Grådös markanvändning samt geografisk placering i Bottenhavets vattendistrikt.
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Förändrade habitat genom fysiska förändringar
Inom åtgärdsområdet finns problem med förändrade habitat genom fysiska förändringar i 74
vattenförekomster. De betydande påverkanskällorna är morfologiska förändringar i form av
markanvändning och flottledsrensning och hydromorfologiska förändringar i form av
vattenkraftdammar och reglering av flöde.

Åtgärdsförslag
Tabell 1: Sammanställning av föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas koppling till
Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS i november 2015.
Påverkan
4.2 Flöde och
morfologi –
Verksdamm,
vattenkraft

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens omfattning

Fiskväg eller utrivning
av vandringshinder

27 åtgärder med effekt i
18 vattenförekomster

Fiskväg

15 åtgärder med effekt i
elva vattenförekomster,
varav Årängsån
(SE668452-153347) och
de två hindren vid
Avestaforsen
(SE666849-152533) har
prio 1

Teknisk fiskväg för
nedströmspassage

15 åtgärder med effekt i
nio vattenförekomster,
Årängsån (SE668452153347) är prio 1,
Grytnäsån, Bysjön,
Forsån, Avestaforsen,
Bäsingen, Rudusjön

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021

Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 4.
Länsstyrelsen åtgärd 1, 2 och
åtgärd 5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1.

Minimitappning/vatten 17 åtgärder med effekt i
i fiskväg vid
14 vattenförekomster,
vattenkraftverk
Årängsån, Grytnäsån,
Bysjön, Forsån,
Avestaforsen, Bäsingen,
Rudusjön
5. Fysiska
förändringar
av sjöar och
vattendrag

Ekologiskt
funktionella kantzoner

415 ha med effekt i 31
vattenförekomster

5.1 Fysiska
förändringar
av sjöar och
vattendrag Fysiska
förändringar
av
vattendragsfåran

Restaurering av
rensade eller rätade
vattendrag

1,3 ha med effekt i en
vattenförekomst,
Enåkersån (SE665985155626)

Skogsstyrelsen åtgärd 4.

Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 5.
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5.1.1 Fysiska
förändringar
av
vattendrag Rensning av
vattendrag
för flottning

Flottledsåterställning

13,3 ha med effekt i fyra
vattenförekomster,
Dalälven, Forsån och
Herängsån

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Genomförda och planerade åtgärder
Länsstyrelsen känner inte till någon genomförd eller pågående åtgärd i området i syfte att åtgärda
problem med fysisk påverkan.

Miljögifter i yt- och grundvatten
I åtgärdsområdet finns nio sjöar och nio vattendrag som har problem med miljögifter. Det finns
tre grundvattenförekomster som riskerar att inte klara kraven enligt miljökvalitetsnormen för
kemisk status på grund av bekämpningsmedlet BAM. En mycket liten del av
grundvattenförekomsten från Säter till Grådö finns inom området men då den i huvudsak berör
Dalälven Grådö-Torsångs åtgärdsområde beskrivs den närmare i den sammanställningen (bilaga
1:47).
De betydande påverkanskällorna är diffusa utsläpp från förorenade områden (gammal
industrimark) och atmosfärisk deposition samt punktutsläpp från pågående verksamheter. För att
följa miljökvalitetsnormer i de 18 ytvattenförekomster finns ett förbättringsbehov framförallt
avseende tungmetaller i ytvatten och sediment, men även organiska miljögifter i sediment och
ytvatten (se tabell). Halterna av miljögifter behöver sänkas till gränsvärdena (MKN).
Tabell 2. Förbättringsbehov avseende miljögifter angivet som antal vattenförekomster med
respektive miljöproblem.
Ämne

Matris
Sediment

Zn
Pb
PAH
Cd
HCB
Aldrin
Isodrin

Ytvatten
5
5
8
4
1

Biota
13
3
10
1
1
6

DEHP
HCH
Naftalen
Ni
TBT
Cu
Cr
Oktylfenol
Antracen

1
1
1

4
1
1
1

2
1
5
2

I Sverige överstiger kvicksilver och PBDE gränsvärdet i praktiskt taget alla ytvattenförekomster;
sjöar, vattendrag och kustvatten. Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna är för höga
i vatten är långvarigt internationella luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att minska utsläppen
av kvicksilver förväntas inga förändringar i nivåer inom en snar framtid. Det beror på att
kvicksilvret lagrats i mark och läcker kontinuerligt till ytvattnet och ackumuleras i fiskar. Vid
markanvändning bör dock åtgärder som hindrar ökat kvicksilverläckage från omgivande mark
vidtas.
PBDE är en industrikemikalie som främst används som flamskyddsmedel. Påverkan av PBDE
kommer i första hand från atmosfäriskt nedfall efter förbränning av varor. Användningen av
PentaBDE och oktaBDE är förbjuden inom EU sedan år 2004 men vissa PBDE-kedjor är
fortfarande tillåtna. Även om halterna minskar generellt är det svårt att veta när god kemisk
status kommer att uppnås.
I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet för kvicksilver, det vill säga den
högsta tillåtna halten kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (µg / kg). För PBDE anges
gränsvärdet i biota till 0,0085 mikrogram per kilogram (µg / kg). Det tillämpas ett generellt
undantag i form av ett sänkt kvalitetskrav för kvicksilver och PBDE.

Åtgärdsförslag
Tabell 3: Sammanställning av föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas koppling till
Åtgärdsprogram 2016-2021. . Sammanställningen baseras på uttag ur VISS i november 2015.
Påverkan

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 20162021

1.
Punktkällor

Utsläppsreduktion
miljögifter

Fyra föreslagna
åtgärder riktas mot nio
objekt och ger effekt i
tio vattenförekomster

Kemikalieinspektionen 1.
Naturvårdsverket åtgärd 2.
Länsstyrelsen åtgärd 1.
Kommuner åtgärd 1.
Generalläkaren 1a.

2.4 Diffusa Förorenad
mark/gammal
industrimark

Efterbehandling
av miljögifter

Sju föreslagna åtgärder
riktas mot 41 objekt och
ger effekt i 15
vattenförekomster

Havs- och vattenmyndigheten
åtgärd 2.
Naturvårdsverket åtgärd 3.
Länsstyrelsen åtgärd 10.
Kommuner åtgärd 1.
Generalläkaren åtgärd 1a.

2.4.1 Diffusa
källor Transport

Pump and treat
(Reducering av
bekämpnings-

Två föreslagna åtgärder Naturvårdsverket åtgärd 2 och
ger effekt i två
åtgärd 3.
grundvattenförekomster Länsstyrelsen åtgärd 1 och åtgärd
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och
medelsrester)
infrastruktur
(grundvatten)

SE666815-152522
SE667082-152108

10.
Kommuner åtgärd 1.
Generalläkaren 1a.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.
Efterbehandling av miljögifter
I åtgärdsområdet finns 41 s.k. MIFO-objekt som kan bidra till påverkansbilden. För att
miljökvalitetsnormerna ska kunna följas måste ett antal saneringar ske i området. Kunskapen om
utsläppsstorlek från olika objekt är otillräcklig. Därför bör åtgärden bedömas utifrån underlag
från undersökande övervakning och åtgärdsutredning (källfördelningsanalys). Kostnaden för
åtgärden kan uppskattas först efter att resultat från undersökande övervakning och
åtgärdsutredning erhållits.
Utsläppsreduktion miljögifter
Åtgärden syftar till att minska utsläppen framförallt från pågående verksamheter. De
verksamheter som tros bidra mest till föroreningsbilden finns runt Garpenberg, Fors samt runt
Avesta/Krylbo. Kunskapen om utsläppsstorlek från olika objekt är otillräcklig. Därför bör
åtgärden bedömas utifrån underlag från undersökande övervakning och åtgärdsutredning
(källfördelningsanalys). Kostnaden för åtgärden kan uppskattas först efter att resultat från
undersökande övervakning och åtgärdsutredning erhållits.

Otillräckligt dricksvattenskydd
Av de allmänna vattentäkter som är i drift i Dalarnas län saknar tre tillräckligt skydd och har
behov av nya eller uppdaterade föreskrifter om vattenskyddsområde. Fornby och Garpenberg
saknar dricksvattenskydd och Horndal har ett föråldrat skydd. Ett föråldrat skydd innebär att
vattenskyddsområdet är utformat i enlighet med Vattenlagen (1983:291) eller Vattenlag
(1918:523). I dessa fall behöver skyddet ofta uppdateras i enlighet med nuvarande lagstiftning,
Miljöbalken (1998:808).
Fyra av de enskilda vattentäkterna i Dalarnas län har skydd i form av vattenskyddsområde,
övriga saknar skydd. För de enskilda vattentäkter som ger mer än 10 m3 per dag eller betjänar mer
än 50 personer gäller samma kvalitetskrav på dricksvatten som för de kommunala vattentäkterna.
Det finns inget krav på skyddsområde och föreskrifter för dessa, utan det bygger på
vattentäktsägarens ansvar. Det är viktigt att skydda de större enskilda vattentäkterna för att
även dessa ska ha ett långsiktigt skydd för vattenförsörjningen. I Västmanlands län är det tre
vattentäkter som saknar dricksvattenskydd, Badelundaåsen vid Brobacka samt två vattentäkter
på Möklintaåsen.
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Inom ramen för åtgärdsprogrammet ingår endast de vattentäkter som har vattenförekomst ID (se
tabell 5). Omfattningen och kostnaden för åtgärdsbehovet är därför underskattad. Det pågår ett
kontinuerligt arbete för att alla vattentäkter ska kopplas till ett vattenförekomst ID och därmed
ingå i vattenförvaltningsarbetet.

Åtgärdsförslag och kostnader
Tabell 4: Sammanställning av åtgärder och kostnader Tabellen visar också åtgärdernas koppling
till Åtgärdsprogram 2016-2021. . Sammanställningen baseras på uttag ur VISS i november 2015.
Föreslagen
fysisk åtgärd

Åtgärdens omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 2016-2021

Tillstånd för
vattenuttag

En föreslagen åtgärd
ger effekt i en
grundvattenförekomst
SE668822-152089

Kommunerna åtgärd 5a.

Vattenskyddsområde inrätta

Tre föreslagna åtgärder
ger effekt i tre
grundvattenförekomster
SE666338-154037
SE668822-152089
SE665513-602113

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd
6a.
Länsstyrelsen åtgärd 4a.
Kommunerna åtgärd 5a och 5b.
Generalläkaren åtgärd 2.
Boverket åtgärd 1c.

Vattenskydds- Sju föreslagna åtgärder
område - tillsyn ger effekt i sju
grundvattenförekomster
SE666309-152828
SE666700-152627
SE666815-152522
SE667082-152108
SE667461-151722
SE668434-153458
SE668733-150625

Länsstyrelsen åtgärd 4b, 4c och 4e.
Kommunerna åtgärd 5d.

Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Tabell 5: Sammanställning av vattentäkter inom Dalälven Färnebofjärden-Grådö åtgärdsområde.
Mindre än hälften av vattentäkterna ligger inom avgränsningarna för grundvattenförekomster.
Kommun

Vattenverk

Anläggning

Dricksvattenskydd

Avesta

Brunnbäck

Allmän

Vattenskyddsområde

VSO beslut
(år)
Lst - 2002

EU CD
SE666815-152522
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Avesta

By/Näs

Allmän

Vattenskyddsområde

Lst - 2003

Avesta

Fornby

Allmän

Avesta

Germundsbo

Allmän

Vattenskyddsområde

Lst - 2002

SE667082-152108

Avesta

Horndal

Allmän

Vattenskyddsområde

Vd - 1968

SE668434-153458

Avesta

Mästerbo

Allmän

Vattenskyddsområde

Vd - 1960

SE667082-152108

Hedemora

Garpenberg

Allmän

Hedemora

Garpenbergs
gård

Allmän

Avesta

Axelsbo

Enskild

Avesta

Bregrind

Enskild

Avesta

Dammen

Enskild

Avesta

Giselbo

Enskild

Avesta

Grönvallen

Enskild

Avesta

Hyttan

Enskild

Avesta

Jugansbo

Enskild

Avesta

Korskrogen

Enskild

Avesta

Kullhyttan N

Enskild

Avesta

Kullhyttan S

Enskild

Avesta

Norr Nävde

Enskild

Avesta

Nyhyttan

Enskild

Avesta

Smedsbo

Enskild

Avesta

Sonnbo

Enskild

Avesta

Stensbo

Enskild

Avesta

Utsund

Enskild

Avesta

Västanhede

Enskild

Avesta

Östanbyn

Enskild

Hedemora

Grådö mejeri

Enskild

Hedemora

Långtjärn

Enskild

Hedemora

Sandsäterbro

Enskild

SE668822-152089
Vattenskyddsområde

Lst - 2012

Vattenskyddsområde
(indirekt)

SE667461-151722

Vattenskyddsområde
(indirekt)

SE666309-152828

Vattenskyddsområde
(indirekt)
SE667628-151454

Vattenskyddsområde

Lst-2011

SE668733-150625
SE667805-151308

Övergödning och syrefattiga förhållanden
Inom åtgärdsområdet finns i dagsläget 44 vattenförekomster som är påverkade av övergödning. I
dagsläget finns inga grundvattenförekomster som har problem med ammonium eller nitrat. De
påverkanskällor som har bedömts ha betydande påverkan är jordbruk, enskilda avlopp,
avloppsreningsverk och dagvatten från urban markanvändning.
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Åtgärdsförslag
Tabell 6: Sammanställning av föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas koppling till
Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS i februari 2017.
Påverkan
2.2 Diffusa
källor Jordbruk

Föreslagen fysisk
åtgärd
Kalkfilterdiken

31 ha med effekt i
Kilsån.

Strukturkalkning

701 ha med effekt i
7 vattenförekomster
Storsjön
Kilsån
Storån
Gammelbysjön
Gåsbosjön
Vinnarbäcken

Våtmark fosfordamm

Våtmark för
näringsretention
2.5 Enskilda
avlopp

Åtgärdens
omfattning

0,091 ha med
effekt i 2
vattenförekomster

10,62 ha med
effekt i 3 vattenförekomster.

Åtgärdande av
616 st med effekt i
enskilda avlopp till 24 vattennormal skyddsnivå förekomster
Åtgärdande av
enskilda avlopp
från normal till
hög skyddsnivå

182 st med effekt i
4 vattenförekomster

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 2016-2021
Jordbruksverket åtgärd 1, åtgärd 4a-g.
och åtgärd 6.
Länsstyrelsen åtgärd 5c och åtgärd 6-7 (i
detta fall Länsstyrelsen i Dalarna)
Kommunerna åtgärd 2a (i detta fall
Avesta kommun)

Jordbruksverket åtgärd 1, åtgärd 4a-g.
och åtgärd 6.
Länsstyrelsen åtgärd 5c och åtgärd 6-7 (i
detta fall Länsstyrelsen i Dalarna)
Kommunerna åtgärd 2 (i detta fall
Avesta, Sala och Hedemora kommun)

Jordbruksverket åtgärd 1, åtgärd 4a-g.
och åtgärd 6.
Länsstyrelsen åtgärd 5c och åtgärd 6-7 (i
detta fall Länsstyrelsen i Dalarna)
Kommunerna åtgärd 2 (i detta fall Sala
och Avesta kommun)
Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 1a
och 1b.
Länsstyrelsen åtgärd 8 (i detta fall
Länsstyrelsen i Dalarna)
Kommunerna åtgärd 4a.
Generalläkaren åtgärd 4b.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
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miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Genomförda och planerade åtgärder
Tre våtmarker vars främsta syfte är att gynna biologisk mångfald har anlagts i norra delarna av
Årängsåns avrinningsområde (Vinnarbäcken). Ett stort antal enskilda avlopp (387 stycken) har
åtgärdats inom Avesta kommun. Runt 90 hektar skyddszoner har anlagts kring sjöar och
vattendrag inom åtgärdsområdet. Vårplöjning nyttjas på 35 hektar av åkermarken runt
Enåkersån för att begränsa fosforläckage under barmarksäsongen.

Främmande arter
Inom Dalälvens avrinningsområde finns ett antal främmande arter där signalkräfta, bäckröding
och vattenpest troligen är de mest förekommande. Bäckröding förekommer främst i mindre bäckar
än de som klassats som vattenförekomster. Problemen orsakas i första hand av illegala
utsättningar av kräftor och fisk. Främmande arter har inte varit statussättande inom Dalälvens
avrinningsområde, men det finns stort behov av att arbeta förebyggande genom information och
liknande för att förhindra fortsatt spridning av dessa.

Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Hela åtgärdsområdet skyddas enligt avloppsvattendirektivet (direktiv 91/271/EEG).
Delar av åtgärdsområdet omfattas av nitratdirektivet (direktiv 91/676/EEG).
Åtgärdsområdet berörs av Färnebofjärden som skyddas som Natura 2000-område enligt Art- och
habitatdirektivet (direktiv 92/43/EEG) och Fågeldirektivet (direktiv 79/409/EEG).
Färnebofjärden har vattenanknutna livsmiljöer och arter i form av bland annat naturligt större
vattendrag respektive asp.
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Bilaga 5:49 Fö rvaltningsplan fö r
Bottenhavets vattendistrikt 2016-2021
Inledning

I Bottenhavets vattendistrikt finns 49 stycken åtgärdsområden som indelats efter vattnets väg i
landskapet. Åtgärdsområdena kan därför innefatta flera kommuner och flera län. Eftersom
Bottenhavets vattendistrikt också har vatten som rinner till och från Norge beskrivs dessa i en
särskild sammanställning, nummer 50. Mer om gränsvatten finns också i Vapstaälven (nummer
1). Åtgärdsområdessammanställningar kan läsas både var för sig (enskilda pdf) eller tillsammans
(samtliga områden i en pdf).
Sammanställningarna innehåller beskrivningar över betydande påverkan och förslag på åtgärder
vilka kan vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska följas i ett åtgärdsområde.
Sammanställningarna ska betecknas som underlag till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets
vattendistrikt och kan med fördel användas som underlag i diskussioner om lokalt åtgärdsarbete.
Sammanställningarna har ungefär samma struktur men innehållet varierar beroende på
problemställningar i varje område. Vidare uppdateras åtgärdsområdessammanställningarna
årligen om ny data eller ny kunskap påverkar innehållet. Sådan versionshantering framgår i
inledningen till varje dokument.
I varje åtgärdsområdessammanställning finns olika beskrivningar om aktuella miljöproblem med
tillhörande tabeller som kopplar ihop miljösituationen i ett åtgärdsområde med åtgärdsbehovet. I
tabellerna med åtgärdsförslag finns kopplingar mellan påverkan och fysisk åtgärd till de åtgärder
som riktar sig till myndigheter och kommuner i Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets
vattendistrikt. Tanken med tabellerna är att visa vilka faktiska fysiska åtgärder i naturmiljön som
hör ihop med åtgärder enligt åtgärdsprogrammet. Som redovisat i tabellerna är ofta flera aktörer
involverade i genomförande av en åtgärd vilket kräver samverkan och samarbete över
administrativa och/eller juridiska gränser. Åtgärdernas genomförande följs upp genom en årlig
återrapportering som adresserar kommuner och de myndigheterna med utpekat åtgärdansvar
enligt Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavet.
Urvalet av de fysiska åtgärderna har i huvudsak skett utifrån kostnadseffektivitet och utifrån
åtgärdsförslagen i VISS där information om Sveriges vatten finns. Åtgärdernas effekter och
kostnader kan avvika lokalt och det kan också finnas andra åtgärder som är mer kostnadseffektiva
eller mer lämpliga för vissa vattenförekomster. I flera fall anges därför vidare åtgärdsutredning
som lämplig första åtgärd innan fysiska åtgärder vidtas. De fysiska åtgärderna är inte bindande
för myndigheter och kommuner men de ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs och ska inom
sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs. Ansvariga åtgärdsmyndigheter kan således
ersätta de föreslagna fysiska åtgärderna med andra åtgärder om de finner dessa mer lämpliga. De
åtgärdskostnader som visas i tabellerna är totalkostnader. Total åtgärdskostnad är en summering
av alla kostnader, både investeringskostnad, utredningskostnad och löpande kostnader/intäkter.
Kostnaderna är summerade för hela den angivna livslängden och storleken på åtgärden och de är
generellt genomsnittliga kostnader för en typ av åtgärd. Kostnaderna för den faktiska åtgärden
kan således både vara högre eller lägre än schablonvärdet i det enskilda fallet.
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Mer information
Varje åtgärdsområdessammanställning innehåller en karta där områdets geografiska placering
pekas ut. För en övergripande kartbild över samtliga åtgärdsområden samt tabeller som visar
vilka kommuner som omfattas av vilka åtgärdsområden, besök vår webbsida
www.vattenmyndigheterna.se. Under publikationer finns alla beslutsdokument inklusive bilagor.
Eftersom åtgärdsområdessammanställningarna är en kort beskrivning av områdets miljöproblem
vid skrivande stund, vill vi hänvisa till VISS, www.viss.lansstyrelsen.se, för detaljerad och senaste
information om enskilda bedömningar. I VISS finns också tillförlitlighetsklassning och
motiveringstexter till de olika bedömningarna samt senaste information om till exempel
genomförda eller planerade åtgärder. Om en föreslagen åtgärd exempelvis redan är genomförd,
eller av annan anledning olämplig, så finns det också möjlighet att meddela länsstyrelsen detta via
VISS. I VISS finns också flera instruerande manualer som ska hjälpa dig att hitta ditt vatten, eller
ditt åtgärdsområde.
Direktlänk till vägledningarna: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/lar-dig-anvandaviss/information%20och%20manualer/Pages/default.aspx
Versionshantering
Bilaga 5:49 till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets vattendistrikt, version 1. Aktuell
version daterad den 22 mars 2017.

Sammanställning av förslag till åtgärder för Nedre Dalälvens
åtgärdsområde
Detta är en sammanställning av de åtgärder som föreslås för åtgärdsområde Nedre Dalälven vilket
berör Avesta, Hofors, Sandviken, Heby, Gävle, Älvkarleby och Tierps kommun. Åtgärdsområdet
ligger i Dalälvens avrinningsområde främst inom Gävleborgs och Uppsala län. De delar som hör
till Avesta ligger i Dalarnas län.
I åtgärdsområdet finns 47 ytvattenvattenförekomster som inte uppnår god ekologisk status. På
grund av långvarigt luftnedfall av kvicksilver och den globala spridningen av PBDE finns inget
ytvatten som uppnår god kemisk status. En ytvattenförekomst uppnår dessutom inte god kemisk
status på grund av problem med andra miljögifter än kvicksilver och PBDE. Åtgärdsområdet
berörs av två grundvattenförekomster som riskerar att inte uppnå god kemisk status till år 2021.
I åtgärdsområdet finns främst problem med vandringshinder och flödesreglering, och de främsta
påverkanskällorna är dammar (både verksdammar och andra dammar). Det finns vissa problem
med morfologi, övergödning och miljögifter (förutom kvicksilver och PBDE). De viktigaste
åtgärdena är därför fiskvägar eller utrivning av vandringshinder och miljöanpassade flöden.
Skyddet av dricksvatten bedöms inte vara tillräckligt inom åtgärdsområdet. För vissa av
vattentäkterna finns behov av nya eller uppdaterade föreskrifter. Utifrån tillgängliga
dataunderlag beskrivs aktuella miljöproblem med betydande påverkan och med åtgärdsförslag.
Om miljösituationen ändras eller om kompletterande undersökningar genomförs och ny data blir
tillgänglig, kan åtgärdsbehovet förändras. De åtgärder som föreslås bedöms vara nödvändiga att
genomföra för att miljökvalitetsnormerna skall kunna följas. I flera fall behöver åtgärden föregås
av en fördjupad åtgärdsutredning.
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Uppströms Färnebofjärden är Dalälven skyddad enligt miljöbalken mot utbyggnad i form av
vattenkraftverk, vattenreglering samt vattenöverledning. Färnebofjärden är nationalpark. Nedre
Dalälven är även utpekat som biosfärsområde av UNESCO. Inom Miljökvalitetsmålet Levande
sjöar och vattendrag har stora delar av nedre Dalälven pekats ut både ur naturvårds- och
fiskesynpunkt. Motiven grundar sig främst på det faktum att hela nedre delen av Dalälven från
Näs bruk och ner till mynningen är en älvsträcka med mycket stor variation med korta forsträckor
och näringsrika vattenområden. Motiven har för fisk främst varit laxen och flodnejonöga samt
havsvandrande bestånd av öring och ursprunglig harrstam och förekomst av asp.
De åtgärdskostnader som redovisas per åtgärdförslag bör ställas i relation till vilka ekologiska
vinster (t.ex. värdet av förbättring eller återskapande av ekosystemtjänster) som åtgärderna kan
ge. Sådana beräkningsmetoder saknas på objektsnivå och för att ändå uppskatta det totala
värdet av ekossystemtjänster i åtgärdsområdet, presenteras beräkningar enligt schabloner från
TEEB. TEEB är en förkortning av The Economics of Ecosystems and Biodiversity som är ett globalt
initiativ som syftar till att öka kunskapen om naturens värde. Läs mer om TEEB här:
(http://www.teebweb.org/) och rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)
for Water and Wetlands (februari 2013). Observera att beräkningarna avser ytvatten och att
grundvatten är exkluderat samt att beräkningen avser hela åtgärdsomårdet. I TEEBs studier
anges värdet för ekosystemsfunktionerna i sjöar och vattendrag ligga på cirka 1800–13500 dollar
per hektar och år. Översatt till Nedre Dalälvens åtgärdsområde med en sammanlagd
vattenförekomstyta på cirka 17 900 hektar och ett antaget värde på 10 000 kr per år och hektar
blir ekosystemvärdet av ytvattnet inom åtgärdsområdet minst 180 miljoner kronor per år.
För övrig information per vattenförekomst i åtgärdsområdet hänvisas till VISS,
www.viss.lansstyrelsen.se (Nedre Dalälven).
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Bild 1: Kartan visar Nedre Dalälvens markanvändning samt geografisk placering i Bottenhavets vattendistrikt.
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Förändrade habitat genom fysiska förändringar
Inom åtgärdsområdet finns problem med förändrade habitat genom fysiska förändringar i 42
vattenförekomster. De betydande påverkanskällorna är morfologiska förändringar i form av
markanvändning och hydromorfologiska förändringar i form av vattenkraftdammar och reglering
av flöde.

Åtgärdsförslag
Tabell 1: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS i
november 2015.
Påverkan

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens
omfattning

4 Förändrade
habitat
genom fysisk
påverkan

Återställning av
biotoper i sjöar

1 åtgärd som ger
effekt i en
vattenförekomst,
Storfjärden
(SE671364158841)

4.2 Flöde och
morfologi Verksdamm,
vattenkraft

Fiskväg eller utrivning
av vandringshinder

24,5 m med effekt i
åtta
vattenförekomster,
Ingsån, Bysjön,
SE668899-154278,
Norr-Gårdsjön,
Dalälven
(Bredforsen),
Bramsöfjärden,
Ålboån och
Oppsjön

Fiskväg

57 m med effekt i
nio
vattenförekomster,
Bramsöfjärden,
Untrafjärden,
Dalälven
(Bredforsen,
Untra-Båtfors,
Lanforsen),
Stallfjärden,
Storfjärden,
Hedesundafjärden

Teknisk fiskväg för
nedströmspassage

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021
Havs- och vattenmyndigheten åtgärd
5.
Jordbruksverket åtgärd 3.

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd
4.
Länsstyrelsen åtgärd 1, åtgärd 2 och
åtgärd 5d.
Kammarkollegiet åtgärd 1.

Sex åtgärder med
effekt i nio
vattenförekomster,
Bramsöfjärden,
Untrafjärden,
Dalälven
(Bredforsen,
Untra-Båtfors,
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Lanforsen),
Stallfjärden,
Storfjärden,
Hedesundafjärden
Miljöanpassade flöden

En åtgärd med
effekt i en
vattenförekomst,
Dalälven
(SE668549155987)

Minimitappning/vatten 54 m med effekt i
i fiskväg vid
fyra
vattenkraftverk
vattenförekomster,
Dalälven
(ÄlvkarlebyHavet, Bredforsen,
Lanforsen, UntraBåtfors)
5.1 Fysiska
förändringar
av sjöar och
vattendrag Fysiska
förändringar
av
vattendragsfåran

Restaurering av
rensade eller rätade
vattendrag

10,4 ha med effekt Havs- och vattenmyndigheten åtgärd
i åtta
5.
vattenförekomster,
Lillån, Ålboån,
Ölboån, Lerån,
SE667817-156205,
SE667994-156304,
Dalälven
(Bredforsen)

7.1.1 Andra
morfologiska
förändringar
–
Vägtrummor

Omläggning/byte av
vägtrumma

Två åtgärder med
effekt i två
vattenförekomster,
Fågelån
(SE668178155160) och
SE668691-154888

Trafikverket åtgärd 1a.
Generalläkaren åtgärd 3.
Länsstyrelsen åtgärd 3, åtgärd 5b och
åtgärd 12.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Genomförda och planerade åtgärder
En ombyggnad av fiskvägen vid Bredfors har genomförts i Dalälven. Det har även genomfört ett
byte av vägtrumma i Svartbäcken. Biotopvård har genomförts i Testeboån som mynnar i Lerån
samt i Storströmmen i Dalälven. I det senaste fallet har en strömsträcka återställts för att
återskapa lek och uppväxtområden för harr och öring.
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Miljögifter i yt- och grundvatten
I åtgärdsområdet finns en sjö, Hedesundafjärden (SE668910-156800) som har problem med
miljögifter förutom kvicksilver och PBDE. Det finns två grundvattenförekomster som riskerar att
inte klara kraven enligt miljökvalitetsnormen för kemisk status. De mätningar som finns tyder
inte på påverkan men en genomförd påverkansanalys visar på en risk för framtida påverkan. De
betydande påverkanskällorna är diffusa utsläpp från nedlagda industrier och dagvatten. Halten
av hexaklorbensen (HCB) och hexaklorcyklohexan (HCH) i sediment är förhöjda (140 respektive
44,4 µg/kg) jämfört med QS-värden (HaV, tabell 2 i bilaga till rekommendationer angående
expertbedömning vid kemisk statusklassning). Dessa QS-värden är för osäkra för att fastställa
förbättringsbehovets storlek för HCB och HCH. Verifiering av halter (HCB och HCH) i
vatten/biota bör ske för att bättre bestämma tillståndet i Hedesundafjärden. Länsstyrelsen
Gävleborg föreslår utsläppsreduktion alternativt efterbehandling av miljögifter som åtgärder, men
detta bör föregås av en källfördelningsanalys eftersom det är osäkert var föroreningarna i
sedimenten härstammar ifrån.
I Sverige överstiger kvicksilver och PBDE gränsvärdet i praktiskt taget alla ytvattenförekomster;
sjöar, vattendrag och kustvatten. Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna är för höga
i vatten är långvarigt internationella luftnedfall. Trots Sveriges insatser för att minska utsläppen
av kvicksilver förväntas inga förändringar i nivåer inom en snar framtid. Det beror på att
kvicksilvret lagrats i mark och läcker kontinuerligt till ytvattnet och ackumuleras i fiskar. Vid
markanvändning bör dock åtgärder som hindrar ökat kvicksilverläckage från omgivande mark
vidtas.
PBDE är en industrikemikalie som främst används som flamskyddsmedel. Påverkan av PBDE
kommer i första hand från atmosfäriskt nedfall efter förbränning av varor. Användningen av
PentaBDE och oktaBDE är förbjuden inom EU sedan år 2004 men vissa PBDE-kedjor är
fortfarande tillåtna. Även om halterna minskar generellt är det svårt att veta när god kemisk
status kommer att uppnås.
I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet för kvicksilver, det vill säga den
högsta tillåtna halten kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (µg / kg). För PBDE anges
gränsvärdet i biota till 0,0085 mikrogram per kilogram (µg / kg). Det tillämpas ett generellt
undantag i form av ett sänkt kvalitetskrav för kvicksilver och PBDE.

Åtgärdsförslag
Tabell 2: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS i
november 2015.
Påverkan
2.4 Diffusa Förorenad
mark/gammal
industrimark

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Utsläppsreduktion
miljögifter

En föreslagen
åtgärd ger effekt
på två
vattenförekomster
Hedesundafjärden
SE668910-156800
Dalälven
SE668549-155987

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 2016-2021
Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 2.
Naturvårdsverket åtgärd 3.
Länsstyrelsen åtgärd 1.
Kommuner åtgärd 1.
Generalläkaren 1b.
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Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Otillräckligt dricksvattenskydd
Av de allmänna vattentäkter som är i drift saknar en, Hedesunda, tillräckligt skydd och har behov
av nya eller uppdaterade föreskrifter om vattenskyddsområde. Ett föråldrat skydd innebär att
vattenskyddsområdet är utformat i enlighet med Vattenlagen (1983:291) eller Vattenlag
(1918:523). I dessa fall behöver skyddet ofta uppdateras i enlighet med nuvarande lagstiftning,
Miljöbalken (1998:808).
Inom ramen för åtgärdsprogrammet ingår endast de vattentäkter som har vattenförekomst ID (se
tabell 3). Omfattningen och kostnaden för åtgärdsbehovet är därför underskattad. Det pågår ett
kontinuerligt arbete för att alla vattentäkter ska kopplas till ett vattenförekomst ID och därmed
ingå i vattenförvaltningsarbetet.

Åtgärdsförslag och kostnader
Tabell 3: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS 27
november 2015.
Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram
2016-2021

Vattenskyddsområde Två föreslagna åtgärder Länsstyrelsen åtgärd 4b, 4c. och
- tillsyn
ger effekt i två
4e.
grundvattenförekomster Kommunerna åtgärd 5c.
SE669991-156512
SE668985-155497
Vattenskyddsområde En föreslagen åtgärd ger Havs- och vattenmyndigheten
– översyn/revidering effekt i en
åtgärd 6a.
grundvattenförekomst
Länsstyrelsen åtgärd 4d.
Kommunerna åtgärd 5a och 5b.
Generalläkaren åtgärd 2.
Boverket åtgärd 1c.
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.
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Tabell 4: Sammanställning av vattentäkter inom Nedre Dalälven åtgärdsområde. Mindre än
hälften av vattentäkterna ligger inom avgränsningarna för grundvattenförekomster. (tillagd 201512-10)
Kommun

Vattenverk

Anläggning

Dricksvattenskydd

EU CD

Vattenskyddsområde

VSO beslut
(år)
Lst - 1977

Sandviken

Klappsta 1:3

Allmän

Sandviken

Österfärnebo

Allmän

Vattenskyddsområde

Lst - 2015

SE668985-155497

Gävle

Brunn 21:9

Allmän

Vattenskyddsområde

Lst - 1973

SE669991-156512

Tierp

Söderfors

Allmän

Vattenskyddsområde

Lst - 1990

SE668985-155497

Övergödning och syrefattiga förhållanden
Inom åtgärdsområdet finns i dagsläget åtta vattenförekomster som är påverkade av övergödning.
I dagsläget finns inga grundvattenförekomster som har problem med ammonium eller nitrat. De
påverkanskällor som har bedömts ha betydande påverkan är avloppsreningsverk, jordbruk och
enskilda avlopp.
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Åtgärdsförslag
Tabell 5: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS i februari
2017.
Påverkan

Föreslagen fysisk
åtgärd

Åtgärdens
omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 2016-2021

1.1
Punktkällor,
reningsverk generellt

Öka P-renig i
1 åtgärd med
avloppsreningsverk effekt i en
(ospecificerat)
vattenförekomst,
SE670042-156439

Naturvårdsverket 1
Länsstyrelsen 1
Kommunerna 3a. och 3b. (i detta fall
Heby kommun).

2.2 Diffusa
källor Jordbruk

Våtmark fosfordamm

0,075 ha med
effekt i en
vattenförekomst,
Andersboån
(SE667167156013)

Jordbruksverket åtgärd 1, åtgärd 4a-g.
Länsstyrelsen åtgärd 5c. och åtgärd 6-7 (i
detta fall Länsstyrelsen i Dalarna)
Kommunerna åtgärd 2a. ( i detta fall
Heby kommun)

2.5 Enskilda
avlopp

Åtgärdande av
enskilda avlopp till
normal skyddsnivå

296 st med effekt i
fyra vattenförekomster,
Andersboån
(SE667167-156013
och SE667239156192)
Gäddsjön
(SE667256156201)
Nordmyrasjön
(SE667260155858)
Skutskärsfjärden
(SE604250173000)

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 1.
Länsstyrelsen åtgärd 8 (i detta fall
Länsstyrelsen i Dalarna)
Kommunerna åtgärd 4 ( i detta fall Heby
kommun)
Generalläkaren åtgärd 4.

Åtgärdande av
enskilda avlopp
från normal till
hög skyddsnivå

34 st med effekt i
en
vattenförekomst,
Andersboån
(SE667167156013)

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet..
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Genomförda och planerade åtgärder
Skyddszoner i jordbruksmark har anlagts kring Lillån i syfte att minska läckaget av näringsämnen
till vattendraget.

Främmande arter
Inom Dalälvens avrinningsområde finns ett antal främmande arter där signalkräftan,
bäckrödingen och vattenpest troligen är de mest förekommande. Bäckrödingen förekommer
främst i mindre bäckar än de som klassats som vattenförekomster. Problemen orsakas i första
hand av illegala utsättningar av kräftor och fisk. Främmande arter har inte varit statussättande
inom Dalälvens avrinningsområde, men det finns stort behov av att jobba förebyggande genom
information och liknande för att förhindra fortsatt spridning av dessa.

Klorid i grundvatten
Inom åtgärdsområdet finns i dagsläget en grundvattenförekomst som enligt en genomförd
påverkansanalys riskerar problem med klorid.

Åtgärdsförslag
Tabell 6: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Sammanställningen baseras på uttag ur VISS i
november 2015.
Påverkan

Föreslagen fysisk
åtgärd

2.4.1 Diffusa
Förebyggande av
källor vägsaltpåverkan
Transport
och
infrastruktur
(grundvatten)

Åtgärdens omfattning

Åtgärd enligt Åtgärdsprogram 20162021

En föreslagen åtgärd
Trafikverket åtgärd 1c.
ger effekt i en
Länsstyrelsen åtgärd 12.
grundvattenförekomst
SE671255-156247

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.
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Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Hela åtgärdsområdet skyddas enligt avloppsvattendirektivet (direktiv 91/271/EEG).
Delar av åtgärdsområdet omfattas av nitratdirektivet (direktiv 91/676/EEG).
Åtgärdsområdet berörs av Gårdsjöarna och Bärsån som skyddas som Natura 2000-område enligt
Art- och habitatdirektivet (direktiv 92/43/EEG) och Fågeldirektivet (direktiv 79/409/EEG). Dessa
har vattenanknutna livsmiljöer i form av bland annat små näringsfattiga skogssjöar och
vattendrag med flytbladsvegetation som exempelvis näckrosor. Även Ålboån, Färnebofjärden,
Gysinge, Jordbärsmuren-Ålbo och Bredforsen skyddas som Natura 2000-område bl a eftersom de
är naturligt större vattendrag och i några finns förekomst av arter som asp och stensimpa.
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Bilaga 5:50 Fö rvaltningsplan fö r
Bottenhavets vattendistrikt 2016-2021
Inledning

I Bottenhavets vattendistrikt finns 49 stycken åtgärdsområden som indelats efter vattnets väg i
landskapet. Åtgärdsområdena kan därför innefatta flera kommuner och flera län. Eftersom
Bottenhavets vattendistrikt också har vatten som rinner till och från Norge beskrivs dessa i en
särskild sammanställning, nummer 50. Mer om gränsvatten finns också i Vapstälven (nummer 1).
Åtgärdsområdessammanställningar kan läsas både var för sig (enskilda pdf) eller tillsammans
(samtliga områden i en pdf).
Sammanställningarna innehåller beskrivningar över betydande påverkan och förslag på åtgärder
vilka kan vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska följas i ett åtgärdsområde.
Sammanställningarna ska betecknas som underlag till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets
vattendistrikt och kan med fördel användas som underlag i diskussioner om lokalt åtgärdsarbete.
Sammanställningarna har ungefär samma struktur men innehållet varierar beroende på
problemställningar i varje område. Vidare uppdateras åtgärdsområdessammanställningarna
årligen om ny data eller ny kunskap påverkar innehållet. Sådan versionshantering framgår i
inledningen till varje dokument.
I varje åtgärdsområdessammanställning finns olika beskrivningar om aktuella miljöproblem med
tillhörande tabeller som kopplar ihop miljösituationen i ett åtgärdsområde med åtgärdsbehovet. I
tabellerna med åtgärdsförslag finns kopplingar mellan påverkan och fysisk åtgärd till de åtgärder
som riktar sig till myndigheter och kommuner i Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets
vattendistrikt. Tanken med tabellerna är att visa vilka faktiska fysiska åtgärder i naturmiljön som
hör ihop med åtgärder enligt åtgärdsprogrammet. Som redovisat i tabellerna är ofta flera aktörer
involverade i genomförande av en åtgärd vilket kräver samverkan och samarbete över
administrativa och/eller juridiska gränser. Åtgärdernas genomförande följs upp genom en årlig
återrapportering som adresserar kommuner och de myndigheterna med utpekat åtgärdansvar
enligt Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavet.
Urvalet av de fysiska åtgärderna har i huvudsak skett utifrån kostnadseffektivitet och utifrån
åtgärdsförslagen i VISS där information om Sveriges vatten finns. Åtgärdernas effekter och
kostnader kan avvika lokalt och det kan också finnas andra åtgärder som är mer kostnadseffektiva
eller mer lämpliga för vissa vattenförekomster. I flera fall anges därför vidare åtgärdsutredning
som lämplig första åtgärd innan fysiska åtgärder vidtas. De fysiska åtgärderna är inte bindande
för myndigheter och kommuner men de ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs och ska inom
sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs. Ansvariga åtgärdsmyndigheter kan således
ersätta de föreslagna fysiska åtgärderna med andra åtgärder om de finner dessa mer lämpliga.
De åtgärdskostnader som visas i tabellerna är uppskattade totalkostnader baserade på
genomsnittliga schablonkostnader. Total uppskattad åtgärdskostnad är en summering av alla
kostnader, både investeringskostnad, utredningskostnad och löpande kostnader/intäkter per
åtgärd för hela åtgärdsområdet. Kostnaderna är summerade för hela den angivna livslängden och
storlek på åtgärden. Kostnaderna för den faktiska åtgärden kan således vara både högre eller lägre
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än schablonvärdet i det enskilda fallet. I några enstaka fall presenteras en faktisk åtgärdskostnad
som är baserad på kostnader för tidigare genomförda åtgärder.
Mer information
Varje åtgärdsområdessammanställning innehåller en karta där områdets geografiska placering
pekas ut. För en övergripande kartbild över samtliga åtgärdsområden samt tabeller som visar
vilka kommuner som omfattas av vilka åtgärdsområden, besök vår webbsida
www.vattenmyndigheterna.se. Under publikationer finns alla beslutsdokument inklusive bilagor.
Eftersom åtgärdsområdessammanställningarna är en kort beskrivning av områdets miljöproblem
vid skrivande stund, vill vi hänvisa till VISS, www.viss.lansstyrelsen.se, för detaljerad och senaste
information om enskilda bedömningar. I VISS finns också tillförlitlighetsklassning och
motiveringstexter till de olika bedömningarna samt senaste information om till exempel
genomförda eller planerade åtgärder. Om en föreslagen åtgärd exempelvis redan är genomförd,
eller av annan anledning olämplig, så finns det också möjlighet att meddela länsstyrelsen detta via
VISS. I VISS finns också flera instruerande manualer som ska hjälpa dig att hitta ditt vatten, eller
ditt åtgärdsområde.
Direktlänk till vägledningarna: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/lar-dig-anvandaviss/information%20och%20manualer/Pages/default.aspx
Versionshantering
Bilaga 5:50 till Förvaltningsplan 2016-2021 Bottenhavets vattendistrikt, version 1.
Aktuell version daterad den 22 mars 2017.

Sammanställning av förslag till åtgärder för
Bottenhavets internationella gränsvattenområden
Detta är en sammanställning åtgärdsbehov och åtgärdsförslag för de gränsöverskridande
vattenförekomster som återfinns inom Bottenhavets gränsvattenområde mot Norge.
Sammanställning berör följande huvudavrinningsområden:
I Bottenhavets vattendistrikt:
SE114/115 (Stjørdalsvassdraget/Stjørdalsfjorden och Verdalsvassdraget/Borgenfjorden), Åre i
Jämtlands län
SE114 (Nean), Berg och Åre i Jämtlands län och Tydal i Norge
SE113 (Glomma) Berg och Härjedalen i Jämtlands län och Tydal i Norge
SE115 (Vapstälven) Vilhelmina, Storuman i Västerbottens län och Hattfjelldal i Norge
I Bottenhavets internationella gränsvattenområden finns 52 sjöar och 73 vattendrag, varav fyra
utpekat som Kraftigt Modifierade Vatten (KMV). Cirka 19 procent har god ekologisk status och
64 procent har hög ekologisk status medan resterande har måttligt till dålig ekologisk status eller
potential. Ingen ytvattenförekomst uppnår god kemisk status med anledning av förekomst av
kvicksilver och PBDE. I området finns inga grundvattenförekomster. Försurning och fysiska
förändringar av vattendrag på grund vattenkraftsutbyggnad är de mest förekommande
miljöproblemen. Utifrån tillgängliga dataunderlag beskrivs aktuella miljöproblem med betydande
påverkan och med åtgärdsförslag. Om miljösituationen ändras eller om kompletterande
undersökningar genomförs och ny data blir tillgänglig, kan åtgärdsbehovet förändras. De åtgärder
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som föreslås bedöms vara nödvändiga att genomföra för att miljökvalitetsnormerna skall kunna
följas. I nästan alla fall behöver åtgärden föregås av en fördjupad åtgärdsutredning.
Vapstälven rinner åt väster in i Norge och är det östligaste biflödet till Nordlands största älv
Vefsna. Avrinningsområdet är ett av de minst påverkade i distriktet och alla vattenförekomster
har hög eller god ekologisk status. Följaktligen finns heller inga föreslagna fysiska åtgärder i
området. Däremot är förebyggande åtgärder mot smittspridning viktiga för att förhindra att
laxparasiten Gyrodactylus salaris sprids till de nyligen åtgärdade och friskförklarade vattnen på
norska sidan. Denna åtgärd är generell för hela distriktet och riktad till Länsstyrelsen.
De åtgärdskostnader som redovisas per åtgärdförslag bör ställas i relation till vilka ekologiska
vinster (t.ex. värdet av förbättring eller återskapande av ekosystemtjänster) som åtgärderna kan
ge. Sådana beräkningsmetoder saknas på objektsnivå och för att ändå uppskatta det totala
värdet av ekossystemtjänster i åtgärdsområdet, presenteras beräkningar enligt schabloner från
TEEB. TEEB är en förkortning av The Economics of Ecosystems and Biodiversity som är ett globalt
initiativ som syftar till att öka kunskapen om naturens värde. Läs mer om TEEB här:
(http://www.teebweb.org/) och rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)
for Water and Wetlands (februari 2013). Observera att beräkningarna avser ytvatten och att
grundvatten är exkluderat samt att beräkningen avser hela åtgärdsomårdet. I TEEBs studier
anges värdet för ekosystemsfunktionerna i sjöar och vattendrag ligga på cirka 1800–13500 dollar
per hektar och år. Översatt till åtgärdsområde med en sammanlagd vattenförekomstyta på cirka
8 800 hektar och ett antaget värde på 10 000 kr per år och hektar blir ekosystemvärdet av
ytvattnet inom åtgärdsområdet drygt 88 miljon kronor per år.
För övrig information per vattenförekomst i åtgärdsområdet hänvisas till VISS,
www.viss.lansstyrelsen.se
Områdesstatistik för ’Bottenhavets Internationell avrinningsområde Tröndelagsfylkene – Sverige’
visas (här).
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Bild 1: Kartan visar gränsvattenområden och dess geografiska placering i Bottenhavets vattendistrikt. Vefsna (115) ingår i Vojmån
4
och Vapstälvens åtgärdsområde (se bilaga 5:1). Västerhavets vattendistrikt ansvarar för den del av Göta älv (108) som ligger i
Bottenhavets vattendistrikt.

Förändrade habitat genom fysiska förändringar
Inom åtgärdsområdet finns sex vattenförekomster som har miljöproblemet förändrat habitat
genom fysiska förändringar (sex med konnektivitetsproblem, fyra med flödesförändringar och fyra
med morfologiska förändringar). Mer detaljerat underlag behövs för att kunna bedöma faktiska
förbättringsbehovet och storlek och typ av åtgärder vid konnektivitetsproblem,
flödesförändringar eller morfologiska förändringar. Mer detaljerat underlag behövs också för
bedömning av åtgärder för KMV-vatten.
Det finns fyra stycken Kraftigt Modifierade Vatten (KMV) påverkade av vattenreglering och
vattenkraftsproduktion i området. De åtgärder som är kopplade till utpekande av KMV och
bedömning av deras miljökvalitetsnorm, ekologisk potential, ingår inte i sammanställningen under
Förändrat habitat genom fysiska förändringar ovan. Dessa åtgärder kommer att tas fram i den
åtgärdsplan för vattenkraftspåverkade avrinningsområden som görs av Länsstyrelsen under de
närmaste åren och fastställas av Vattenmyndigheten under 2018. Läs mer om åtgärdsplaner i
Åtgärd 5, Länsstyrelsen i Förvaltningsplan 2016-2021 i Bottenhavets vattendistrikt. Åtgärder för
KMV inom miljöproblemen försurning, övergödning och miljögifter ingår i sammanställningarna
för respektive miljöproblem.

Åtgärdsförslag
Tabell 1: Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder. Tabellen visar också åtgärdernas
koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021. Redovisningen är baserad på utdrag från VISS 2015-1014).
Påverkan

Föreslagen åtgärd
i VISS

7.1 Andra morfologiska Omläggning/
förändringar –
byte av
Barriärer
vägtrummor
4. Flödesreglering och
morfologiska
förändringar

Fiskväg eller
utrivning av
vandringshinder

Åtgärdens
omfattning

Åtgärd enligt Förvaltningsplan
2016-2021

2 styck i
Brudslöjan
(SE703054131119)

Trafikverket åtgärd 1.
Generalläkaren åtgärd 3.
Länsstyrelsen åtgärd 1 och åtgärd
12.

Havs- och vattenmyndigheten
3 dammar i 2
åtgärd 4.
vattenförekomster
Länsstyrelsen åtgärd 2.
Kammarkollegiet åtgärd 1.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.
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Miljögifter i yt- och grundvatten
Det finns inga kända problem med miljögifter med undantag för kvicksilver, i yt- eller
grundvatten i åtgärdsområdet. I Sverige överstiger kvicksilver och PBDE gränsvärdet i praktiskt
taget alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten. Den främsta anledningen till att
kvicksilverhalterna är för höga i vatten är långvarigt internationella luftnedfall. Trots Sveriges
insatser för att minska utsläppen av kvicksilver förväntas inga förändringar i nivåer inom en snar
framtid. Det beror på att kvicksilvret lagrats i mark och läcker kontinuerligt till ytvattnet och
ackumuleras i fiskar. Vid markanvändning bör dock åtgärder som hindrar ökat kvicksilverläckage
från omgivande mark vidtas. PBDE är en industrikemikalie som främst används som
flamskyddsmedel. Påverkan av PBDE kommer i första hand från atmosfäriskt nedfall efter
förbränning av varor. Användningen av PentaBDE och oktaBDE är förbjuden inom EU sedan år
2004 men vissa PBDE-kedjor är fortfarande tillåtna. Även om halterna minskar generellt är det
svårt att veta när god kemisk status kommer att uppnås.
I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet för kvicksilver, det vill säga den
högsta tillåtna halten kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (µg / kg). För PBDE anges
gränsvärdet i biota till 0,0085 mikrogram per kilogram (µg / kg). Det tillämpas ett generellt
undantag i form av ett sänkt kvalitetskrav för kvicksilver och PBDE.

Otillräckligt dricksvattenskydd
Inom området finns inga kommunala allmänna dricksvattentäkter med ett medeluttag >10
m3/dygn eller som försörjer fler än 50 personer. Vi har heller ingen kännedom om större enskilda
vattentäkter.

Försurning
Inom de i inledning nämnda områdena finns sammanlagd nio vattenförekomster som potentiellt
har problem med försurning. Den påverkanskälla som har bedömts vara betydande är atmosfärisk
deposition och diffus påverkan från skogsbruk. För att pH inte ska understiga kritiska nivåer i de
försurningspåverkade vattenförekomsterna behöver pH höjas genom kalkning. Det pågår redan
kalkningsverksamhet enligt fastställda kalkningsplaner på den svenska sidan i Rogen/Göta älv och
Glomma, men dessa bedöms i dagsläget inte vara tillräckliga för att miljökvalitetsnormerna ska
följas. Eftersom kalkningsplanen utgår från tillgängliga resurser och inte utifrån det totala
åtgärdsbehovet för försurningsskadade miljöer, behöver kalkningsåtgärden kompletteras. För att
följa miljökvalitetsnormen för de försurningspåverkade vattenförekomsterna uppskattas att cirka
327 ton kalk behöver spridas årligen inom åtgärdsområdet. Det innebär en uppskattad årlig
kostnad på cirka 1,1 miljon kronor. Dessutom behövs åtgärdsutredningar i de potentiellt
påverkade vattenförekomsterna för att bedöma korrekt försurningspåverkan, behov och storlek av
åtgärdsinsatsen.
Sverige och Norge tillämpar olika rutiner för att bedöma försurningspåverkan i vatten. I Sverige
har generellt mer provtagning och kalkning genomförts än på norska sidan. För de
vattenförekomster som ingår i Jämtlands läns kalkningsplan finns uppgifter om tillståndet
sammanställda.
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Åtgärdsförslag
Tabell 2: Sammanställning av åtgärdsförslag. Redovisning är baserade på utdrag från VISS 201510-14.
Påverkan
2.6.1 Diffusa
källor –
Skogsbruk
2.6.3
Atmosfärisk
deposition
2.6.1 Diffusa
källor –
Skogsbruk
2.6.3
Atmosfärisk
deposition

Föreslagen åtgärd
i VISS

Åtgärdens
omfattning

Åtgärd enligt Förvaltningsplan 2016-2021

Kalkning

327 ton kalk i
sammanlagt 9
vattenförekomster
(Härjedalen; Berg;
Tydal; Åre)

Naturvårdsverket åtgärd 4 och åtgärd 5
Skogsstyrelsen åtgärd 1-4
Länsstyrelsen åtgärd 1.
Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 3.

9 vattenförekomster
Åtgärdsutredning (Härjedalen; Berg;
Tydal; Åre)

Informationsinsatser är nödvändiga för att
uppmärksamma o påverkan.
Informationsinsatser ingår inte i
Åtgärdsprogram 2016-2021.

Kostnader för åtgärdsförslag
Under denna rubrik kommer det att redovisas uppgifter om de uppskattade kostnaderna för att
genomföra de föreslagna åtgärderna ovan. Uppgifter om sådana kostnader redovisas för närvarande på
vattenförekomstnivå i VISS, och sammanställt på distriktsnivå i rapporten ” Konsekvensanalys per
miljöproblem – underlag till åtgärdsprogrammet för vatten”. Vattenmyndigheten arbetar med en metodik
för att sammanställa och redovisa kostnaderna även på åtgärdsområdesnivå och kommer att komplettera
denna sammanställning med de uppgifterna i samband med nästa revision av dokumentet.

Övergödning och syrefattiga förhållanden
Inom åtgärdsområdet finns i dagsläget inga kända problem med övergödning.
Eftersom resultatet har modellerats bör resultatet verifieras genom kemiska och biologiska
undersökningar. Vid behov bör även källfördelningsanalyser genomföras. När miljötillståndet och
ev. påverkan blir känd kan diskussioner om åtgärder påbörjas.

Främmande arter
Inom åtgärdsområdet finns inga vattenförekomster som är påverkade av främmande arter enligt
Svensk bedömningssätt. Kunskapsunderlaget är mycket begränsat och därför finns det behov av
en mer detaljerad kartläggning.
Synen på främmande arter skiljer sig mellan Sverige och Norge. I Norge, där vattendrag och sjöar
hyser mycket få arter, har en mer restriktiv inställning mot utsättningar av såväl inhemska som
främmande arter tillämpats än i Sverige. Som ett resultat av detta etablerar sig inte nya arter i
någon större omfattning i Norge. Informationsåtgärder för att öka medvetenheten kring spridning
och påverkan av främmande arter bör genomföras i såväl Norge som Sverige. I Vapstälvens
avrinningsområdet är förebyggande åtgärder mot smittspridning viktiga för förhindra att
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laxparasiten Gyrodactylus salaris sprids till de nyligen åtgärdade och friskförklarade vattnen på
norska sidan. Denna åtgärd är generell för hela distriktet och riktad till Länsstyrelsen.

Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Följande tabell anger, för varje EU-direktiv, vilka skyddade områden som förekommer i
åtgärdsområdet samt hur många eller vilka vattenförekomster som berörs.
Tabell 3: Sammanställning av skyddade områden inom åtgärdsområdet.
EU-direktiv
Utbredning av skydd
Avloppsvattendirektivet (direktiv
91/271/EEG)

125 vattenförekomster

Nitratdirektivet (direktiv 91/676/EEG)

Inga vattenförekomster

Natura 2000 Art- och habitatdirektivet
(direktiv 92/43/EEG)

Skäckerfjällen/SE0720164 (17 vattenförekomster)+
Skalmodal/SE0810060 (1 vattenförekomst)
Vardo-, Laster- och Fjällfjällen/SE0810394 (27
vattenförekomster)
Virisens vattensystem/SE0810395 (19 vattenförekomster)
Södra Gardfjället/SE0810397 (18 vattenförekomster)

Natura 2000 Fågeldirektivet (direktiv
79/409/EEG)

Skäckerfjällen/SE0720164 (17 vattenförekomster)

Direktiv 98/83/EG av den 3 november
1998 om kvaliteten på dricksvatten

Inga vattenförekomster

Badvattendirektivet

Inga vattenförekomster
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