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

Del 1
Introduktion

Förvaltningsplan
2016 - 2021

§
Miljökvalitetsnormer
MKN

Del 2
Vattenförvaltning
2009-2015

Del 3
Övervakningsprogram

Bilagor

Del 4
Åtgärdsprogram

Del 5
Vattenförvaltning
2016-2021

Del 1 sammanfattar och inleder hela förvaltningsplanen. Här beskrivs nätverk och
roller på alla samverkansnivåer, tillsammans med en bakgrund till varför arbetet är
så viktigt. Här finns också en sammanfattning av åtgärdsprogrammet.
I del 2 hittar du alla resultat från kartläggnings- och analysarbetet. Här finns även
information om principer för framtagande av miljökvalitetsnormerna. Samverkan
och samråd som genomförts under den gångna sexårscykeln redovisas också.
Beskrivningarna har fokus på att visa resultat medan metoder och arbetssätt
återfinns i bilaga 1.
Del 3 är Övervakningsprogram 2009-2015. Den här delen visar bland annat vilken
övervakning som ligger till grund för statusklassificeringen.
Del 4 innehåller åtgärdslistan med samtliga åtgärder riktade till myndigheter och
kommuner. Du hittar även den samhällsekonomiska konsekvensanalysen av dessa
åtgärder här.
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I del 5 blickar vi framåt och tittar på vad som kan vara särskilda frågor att beakta
inom vattenförvaltningen de kommande sex åren.
I Miljökvalitetsnormer för vatten redogörs för föreskrifterna om kvalitetskrav för
vattenförekomster inom vattendistriktet och de miljökvalitetsnormer som har
fastställts för vattenförekomsterna inom distriktet. Här beskrivs också principerna
för framtagande och fastställande av miljökvalitetsnormer.
Till förvaltningsplanen finns ett antal bilagor. I dessa går det att läsa allt om vilka
metoder och arbetssätt som använts i statusklassificeringen, vilka krav från vattenförvaltningsförordningen som förvaltningsplanen uppfyller och vilka referenser som
har använts i arbetet. Vidare har varje distrikt sina egna bilagor. Följande bilagor
följer med Förvaltningsplan för Bottenhavets vattendistrikt:
Bilaga 1. Arbetssätt och metoder
Bilaga 2. Krav enligt vattenförvaltningsförordningen, bilaga 1
Bilaga 3. Ordlista
Bilaga 4. Referensmaterial
Bilaga 5. Åtgärdsområdessammanställningar (denna bilaga finns endast digitalt på
vattenmyndigheternas webbplats)
Bilaga 6. Samarbete över gränserna
Bilaga 7. Bilagor från Norge
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1. Bilaga 6 - Samarbete över gränserna
Bottenhavets vattendistrikt innefattar avrinningsområden som rinner över gränsen
till Norge, vilket kräver samordning om förvaltningen av dessa så kallade gräns
vattenförekomster. Distriktet gränsar till tre vattendistrikt, Trøndelag och mindre
delar av Glomma och Nordland. I karta B6.1 syns Sveriges och Norges vattendistrikt, den röda linjen visar riksgränsen, och den grå, distriktsgränser. För att
säkerställa en samordnad vattenförvaltning har samarbetet mellan de två länderna
handlat om jämförelser och försök till harmonisering av indelning, typindelning,
karakterisering, riskbedömning och klassificering. Det pågår också en dialog med
syfte att samordna miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och övervakningsprogram.
En utgångspunkt för samarbetet är att det så långt som möjligt är det nedströms
liggande landets förvaltning som ska tillämpas (figur B6.1 nedan). Avsteg från
denna princip redovisas och motiveras i respektive lands databas för bedömningar
(VISS/Vann-Nett). Bottenvikens vattendistrikt har ansvarat för samordningen med
Nordland och Västerhavet med Glomma. Detta för att förenkla arbetet med gräns
överskridande samordning då Bottenhavets vattendistrikt endast till liten del gränsar
till dessa distrikt.
Norge

Sverige
sgräns
Rik
ellan avrinningsområden
Vattendelare - gräns m

För vatten som rinner mot
Norge gäller norska
vattenförvaltningsprinciper

För vatten som rinner mot
Sverige gäller svenska
vattenförvaltningsprinciper

Figur B6.1. För de vatten som rinner till Sverige gäller svenska principer och vise versa.

Det ska uppmärksammas att svenska myndigheter bara kan besluta om förvaltning
av det vatten som finns inom svenskt territorium. De delar som finns inom norskt
territorium ska beslutas av norska myndigheter. De norska delarna är inte med i det
svenska samrådsförfarandet men finns med som information för att hela det internationella vattendistriktet ska kunna presenteras samlat.
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Karta B6.1. Visar Sveriges och Norges vattendistrikt, den röda linjen visar riksgränsen, och den grå, distriktsgränsen.
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1.1. Möten mellan länderna
Under förvaltningscykeln 2009-2015 har flera möten hållits mellan Sverige och
Norge. Hösten 2011 träffades representanter i Stockholm för att gemensamt arbeta
fram en strategi för gränsvattenarbetet. Ett första moment i utförande av praktiskt
och tekniskt samarbete var en gemensam workshop i Oslo våren 2012 för berörda
vattenmyndigheter och länsstyrelser tillsammans med Norges vannregionmyndigheter och fylkesmän. Efter det mötet har ytterligare tre möten genomförts, hösten
2013, våren 2014 och hösten 2015. Syftet med de mötena var att arbeta fram en
strategi med principer och tillvägagångssätt för statusklassificering samt gemensamt
upplägg för förvaltningsplan och åtgärdsprogram för områden som delas mellan
länderna.

1.2. Kartläggning och analys

Norsk klassificering

Hög

Svaert god

God

God

Måttlig

Moderat

Otillfredsställande

Dårlig

Dålig

Svaert dårlig

Får inte försämras

Svensk klassificering

Ständig förbättring

Vi har eftersträvat en enhetlig klassning i vattenförekomsterna som korsar
riksgränsen. Samarbete mellan länsstyrelserna och fylkesmännen har gett en god
utgångspunkt för jämförbar klassificering av ekologisk status. Till stor del är
klassificeringen baserad på insamlad data, expertbedömningar och lokal kunskap.
I de fall klassningen har varit god eller hög men skilt sig mellan länderna, har vi
inte prioriterat att komma fram till en gemensam klassning. Skillnaden mellan hög
och god status i vattenförekomsterna beror huvudsakligen på skillnader i norsk och
svensk klassningsmetod. Normalt finns inget åtgärdskrav i dessa vattenförekomster.
Statusen får dock inte försämras, men i vissa skyddade områden kan det bli aktuellt
att arbeta för en höjning från god till hög status.

Figur B6.2. Visar klassificeringsfärgerna och benämningen på ekologisk status för respektive
land. Pilen till höger visar att god och hög status inte får försämras och den till vänster visar på
att de sämre än god status måste uppnå god eller hög status.
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Indelning av vattenförekomster och typindelning
Det finns några grundläggande skillnader i hur indelningen av vattenförekomsterna
har sett ut i Sverige och i Norge. Norges metod innebär i princip att alla sjöar
och vattendrag som är påverkade är egna vattenförekomster och att alla övriga
vattendrag ingår i det hydrologiska nätverket. Sverige har ingen sådan princip
indelning utan här är sjöar över 1 km2 vattenförekomster och vattendrag med ett
tillrinningsområde över 10 km2 är vattenförekomst. I de fall det finns påverkan och
utpekat behov har även mindre vatten tagits med som vattenförekomst. Nedan syns
en jämförelse mellan våra länders urval:
Sveriges vattenförekomstindelning
•

Skala 1:250 000

•

Homogenitet avseende kategori, typ, status och påverkan

•

Sjöar > 1 km2 är vattenförekomster

•

Vattendrag > 10 km2 tillrinningsområde är vattenförekomster

•

Hydrologiskt samband, men inget krav (övrigt vatten fyller ut mellan
vattenförekomster)

•

Skyddade områden

•

Vatten som är påverkade och som påverkar redan utpekade vatten
förekomster på ett betydande sätt.

Norges vattenförekomstindelning
•

Skala 1:50 000

•

Alla sjöar > 0,5 km2 är vattenförekomster

•

Alla påverkade sjöar är vattenförekomster

•

Alla sjöar < 0,5 km2 räknas som vattendrag

•

Alla vattendrag ingår i nätverket

•

Inget övrigt vatten finns

•

Man grupperar flera mindre vattendrag till en vattenförekomst

Mer information om hur det vattenförekomstindelningen har gått till i Sverige finns i
avsnitt Kartläggning och analys av ytvatten.
Gränsvattenförekomsterna på svensk sida har idag en ID-sättning som skiljer sig
mot övriga landet. I de allra flesta fall är det istället för SE, SENO innan ID-numret.
En jämförelse av typindelning mellan länderna visar på att skillnader finns som
inte kommer att kunna lösas innan nästa cykel 2016-2021. Detta kommer dock
inte att ha någon betydelse för åtgärdsprogrammens utformning. En harmoniserad
typindelning kommer att ses över under 2016-2021. I Norge har man fler typkriterier
för humus, alkalinitet och turbiditet vilket innebär att det är fler möjliga typer i
Norge. Man håller på att se över den svenska typindelningen.
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Vi har uppmärksammat att det finns ett behov av interkalibrering av typning för
gränsvattenförekomsterna och arbetet med detta kommer att fortsätta. För mer
information om Sveriges typindelning, se Bilaga 1 Arbetssätt och metoder.

1.3. Miljöproblem över gränserna
Gränsvattenförekomsterna ligger av förklarliga skäl i fjäll- eller fjällnära områden
där påverkanstrycket generellt sett är lågt. För de 125 antal vattenförekomster vars
avrinningsområde går över riksgränsen har majoriteten, 104 stycken hög eller god
ekologisk status. Det finns 17 vattenförekomster som har ett åtgärdskrav, alltså har
en status sämre än god (tabell B6.1 första nedan). Konstaterade miljöproblem är
vattenreglering, vandringshinder, flottledsrensning och kanalisering, försurning
(till följd av sur nederbörd) samt miljögifter och farligt höga halter av metaller samt
främmande arter (tabell B6.2 andra nedan).
Tabell B6.1. Ekologisk status för ytvatten i gränsvattenområdet.
Uppgifterna är hämtade från VISS 2016-12-09, där data för Sveriges
alla vattenförekomster finns samlat. Data från Norge är inte med.
Ekologisk status för ytvattenförekomster i gränsvattenområdet
Vattendrag

Sjöar

Totalt antal vattenförekomster

73

52

Hög ekologisk status

43

37

God ekologisk status

20

4

Måttlig ekologisk status

9

8

Otillfredsställande ekologisk status

-

-

Dålig ekologisk status

-

-

Tabell B6.2. Orsak till att god ekologisk status inte uppnås.
Uppgifterna är hämtade från VISS 2016-12-09, där data för Sveriges alla
vattenförekomster finns samlat. Data från Norge är inte med.
Miljöproblem
Ja

Nej

Oklassad/tom

Övergödning – syrefattiga förhållanden

0

125

0

Övergödning – näringsämnen

0

71

54

Miljögifter

125

0

0

Försurning

9

116

0

Främmande arter

0

0

125

– Flödesförändringar

4

121

0

– Kontinuitetsförändringar

6

119

0

– Morfologiska förändringar

4

121

0

Förändrade habitat genom fysisk påverkan
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Det finns tre grundvattenförekomster i gränsvattenområdet. Alla tre vatten
förekomsterna uppnår god kvantitativ och kemisk status (tabell B6.3 nedan).
Tabell B6.3. Kemisk och kvantitativ status för grundvatten i gränsvattenområdet.
Uppgifterna är hämtade från VISS 2016-12-09, där data för
Sveriges alla vattenförekomster finns samlat.
Status för grundvattenförekomster som korsar gränsen
Totalt antal vattenförekomster

3

God kvantitativ status

3

Dålig kvantitativ status

0

God kemisk status

3

Uppnår ej god kemisk status

0

Angående kemisk status anges i ramdirektivet för vatten (direktiven 2008/105/
EG samt 2013/39/EU) ett gränsvärde, det vill säga den högsta tillåtna halten, för
kvicksilver i biota till 20 mikrogram per kilogram (µg/kg). I Sverige har vi gjort en
bedömning att kvicksilverhalten överstiger gränsvärdet i alla ytvattenförekomster
och därför uppnår ingen av vattenförekomsterna god kemisk status.
Norge har valt att inte klassa de vatten där det saknas data. Därför är det skillnad
avseende kemisk status för de vattenförekomster som korsar gränsen. På svensk
sida har vattnen dålig kemisk status (inklusive kvicksilver) och på norsk sida är de
vanligtvis oklassade.

1.4. Åtgärder
För vatten som börjar på den svenska sidan, men som rinner till Norge, ger Sverige
förslag på åtgärder och vice versa. För föreslagna åtgärder i gränsvattnen se
Åtgärdsprogrammet 2016-2021.
Sverige och Norge lägger olika vikt vid åtgärdsarbete gällande främmande arter och
försurning vid gränsvattenförekomsterna. När det gäller främmande arter gäller
det dels exotiska arter, dels inhemska arter som inplanteras i sjöar och vattendrag
utanför sitt ordinarie utbredningsområde och därmed påverkar den ekologiska
funktionen i vattenförekomsten. Norge anser bland annat att spridning av fiskarter
som elritsa, signalkräfta, mört och gädda, kanadaröding och regnbåge men även
sjukdomar förorsakade av parasit och svampangrepp så som Gyrodactylus salaris
och Aphanomyces astaci (kräftpest) är särskilt viktigt att hantera och sätta in
åtgärder mot. I princip gäller samma sak för Sverige men vi har inte sett lika
allvarligt på delar av problematiken och det har inte uppmärksammats på samma
sätt. Det är viktigt att vi i detta arbete strävar efter att följa Norges plan i de vattensystem som korsar gränsen, oavsett åt vilket håll vattnet rinner.
Åtgärderna som arbetades fram angående främmande arter är riktade till
Länsstyrelsen och finns beskrivna i Åtgärdsprogram 2016-2021. De handlar om
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vikten av strängare riktlinjer för hur och var fiskutsättning ska ske. Men det handlar
även om behovet av informationskampanjer angående riskerna och vad som händer
med ekosystemet då man flyttar fisk mellan vattenförekomster och sätter ut arter
som förut inte har funnits i vattnet.
När det gäller försurning har staten det övergripande ansvaret i båda länderna men i
Sverige är det länsstyrelserna som arbetar med åtgärder i gränsvattenförekomsterna
i och med att huvuddelen av de områdena som är aktuella är skyddade områden och
statlig mark. Sverige har pekat ut försurade vatten i högre grad än Norge och har
arbetat mer omfattande med övervakning och åtgärder även i fjälltrakterna.
Inför undersökningar och fysiska åtgärder i gränsvattenförekomsterna finns det
ett behov av samarbete mellan länderna. I samband med överläggningarna om
förvaltnings- och åtgärdsplaner har diskussioner förts om en gemensam satsning på
att förbättra kunskapsunderlaget för fjällvattnen på båda sidor gränsen. En idé som
diskuterats är att inom ramen för ett Interreg-samarbete, genomföra undersökningar
med gemensam metodik och upplägg i övrigt. Ett sådant projekt skulle sedan kunna
ligga till grund för ett utvecklat samarbete kring både statusklassning och åtgärder.
Fortsatta överläggningar kring detta kommer att genomföras.

1.5. Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer beslutas för alla vattenförekomster i respektive land. Det
innebär att normerna är sådana rättsliga styrmedel som bara kan beslutas för
vattenförekomster inom respektive lands gränser. Med andra ord kommer de
svenska vattenmyndigheterna inte kunna besluta om miljökvalitetsnormer i hela
vattendistrikten, eftersom vissa delar ligger utanför svenskt territorium. Det som
skiljer de svenska miljökvalitetsnormerna från de norska miljømålen är att i Sverige
är målåren 2021 och 2027 medan målåren är 2027 och 2033 i Norge. För den vattenförekomst som har måttlig status kommer ett målår för detta att behöva harmoniseras. Om kemisk status ska hanteras som ett undantag efter svensk hantering blir
normen god status med undantag för mindre strängt krav för kvicksilver.

1.6. Övervakning
Pågående övervakning i distrikten Bottenhavet, Trøndelag, Nordland och Glomma är
utformad till att anpassa distriktens olika övervakningsbehov. Under samverkansmötena
tydliggjordes en stor brist på data i gränsvattenområdena och mer övervakning behöver
planeras in framöver. En framtida planering för en sådan övervakning kan lämpligen
utgå ifrån en sammanställning av befintlig övervakning. Behovet av övervakning bör
sättas i relation till påverkanstrycket och kunskapsbehovet.

1.7. Skyddade områden
Vissa områden pekas ut som skyddade områden i vattenförvaltningsförordningen
eftersom de är särskilt skyddsvärda och skyddsarbetet för dessa områden behöver
därför samordnas mellan genomförandet av ramdirektivet för vatten och inom det
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direktiv där området eller arten skyddas. Ansvaret för de olika direktivens genomförande åligger olika myndigheter i Sverige. Vattenmyndigheten för Bottenhavets
vattendistrikt ansvarar för att de skyddade områdena beskrivs på ett sådant sätt
att de angivna kraven enligt vattenförvaltningsförordningen uppfylls. Områden
som skyddas enligt annan EU-lagstiftning och omfattas av vattenförvaltningsförordningen är dricksvattenförekomster, Natura2000-områden, områden känsliga
för näringsämnen enligt nitratdirektivet och avloppsvattendirektivet med flera. Läs
mer om de olika direktivens syfte och mål i avsnittet om skyddade områden.
Vattenmyndigheten ska också tillgodose att ett register för skyddade områden finns
tillgängligt vilket finns tillgängligt i VISS (www.viss.lansstyrelsen.se). Förutom
krav på register finns även krav på att redovisa vilka kvalitetskrav som fastställts
för de skyddade områden och eventuella undantag. Detta framgår av registret. I
Åtgärdsprogram 2016-2021 kan du läsa mer om åtgärder i skyddade områden. På
Norsk sida avvaktar man ett nationellt register från nationella myndigheter.
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O rdlista

2. Ordlista
Tabell B6.4. Översättning av ord inom vattenförvaltning, mellan Svenska och Norska.
Svensk

Norsk

Vattenmyndighet

Vannregionmyndighet

Vattendelegation

Vannregionutvalg

Länsstyrelse

Fylkesmannen

Kommun

Kommune

Vattendistrikt

Vannregion

Vattenförekomst

Vannforekomst

Åtgärd – åtgärdsprogram

Tiltak – tiltaksprogram

Ramdirektivet för vatten

EUs vanndirektiv

Miljökvalitetsnormer

Miljømål

Samråd/Remiss

Høring

Förvaltningsplan

Regional vannforvaltningsplan

Klassificering

Klassifisering

God ekologisk status

God økologisk status
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3. Bilaga 5:50 Förvaltningsplan för Bottenhavets
vattendistrikt 2016-2021
3.1. 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 vatten
förekomster. 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.
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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 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/Bottenhavet. 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-anvanda-viss/information%20och%20manualer/Pages/default.aspx

Versionshantering
Denna åtgärdsområdessammanställning var en del av samråd 2014-2015 för
Åtgärdsprogram 2016-2021 för Bottenhavets vattendistrikt och Förvaltningsplan
2016-2021 för Bottenhavets vattendistrikt. Samrådsmaterialet finns på vattenmyndigheternas webbsida och de är stämplade med ”samrådsversion”.
Den svenska regeringen har beslutat att pröva Förvaltningsplan 2016-2021 med
tillhörande bilagor och därför har ingen slutlig åtgärdsområdessammanställning
för åtgärdsområde nummer 50 beslutats. Den beslutade versionen kommer att
publiceras på vattenmyndigheternas webbsida.
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3.2. Sammanställning av förslag till åtgärder för Bottenhavets
internationella gränsvattenområden
Detta är en sammanställning åtgärdsbehov och åtgärdsförslag för de gräns
överskridande 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 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
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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 Tröndelags
fylkene – Sverige’ visas (här).
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3.3. 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 B6.5. Sammanställning av påverkan och föreslagna åtgärder.
Tabellen visar också åtgärdernas koppling till Åtgärdsprogram 2016-2021.
Redovisningen är baserad på utdrag från VISS 2015-10-14).
Påverkan

Föreslagen
åtgärd i VISS

Åtgärdens
omfattning

Åtgärd enligt
Förvaltningsplan 2016-2021

7.1 Andra morfologiska Omläggning/
förändringar – Barriärer byte av vägtrummor

2 styck i
Brudslöjan
(SE703054131119)

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

4. Flödesreglering
och morfologiska
förändringar

Fiskväg eller
3 dammar
utrivning av
i 2 vatten
vandringshinder förekomster

Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 4.
Länsstyrelsen åtgärd 2.
Kammarkollegiet åtgärd 1.

Kostnader för åtgärdsförslag
Tabellen nedan presenterar 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. Kostnaderna är oftast baserade på genomsnittliga schablonkostnader. Kostnaderna för den faktiska åtgärden kan således både
vara flera gånger högre eller flera gånger lägre än schablonkostnaden i det enskilda
fallet. Vidare åtgärdsutredning blir nödvändig för att uppskatta den faktiska
kostnaden för åtgärden.
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Tabell B6.6. Sammanställning över kostnader för åtgärdsförslag.
Redovisningen är baserade på utdrag från VISS (2015-10-14)
och Vattenmyndighetens kostnadsberäkningar.
Föreslagen
fysisk åtgärd

Totalkostnad för åtgärd Kommentar
för hela åtgärdsområdet

Omläggning/ byte
av vägtrummor

Fiskväg eller
utrivning av
vandringshinder

410 000 kr Osäkerheten för kostnadsspann ligger förmodligen
i storleksordning 80 -120% av schablonkostand och
bedöms vara betydligt mindre än spannet som anges
i VISS. 330 000 – 490 000 kr (VISS 5 % - 1 000 %
av schablonkostnad). Osäkerheten vad gäller exakt
antal vägtrummor som behövs bytas kvarstår också.
ej bedömd

Schablonkostnaden är inte representativ,
eftersom åtgärdens storlek, 1m fallhöjd, användes
schablonmässig för alla objekt. Inget urval av mest
kostnadseffektiv åtgärd gjordes heller.

3.4. Miljögifter i yt- och grundvatten
Det finns inga kända problem med miljögifter med undantag för kvicksilver, i yteller 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.

3.5. 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.
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3.6. 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.

Åtgärdsförslag
Tabell B6.7. Sammanställning av åtgärdsförslag.
Redovisning är baserade på utdrag från VISS 2015-10-14.
Påverkan

Föreslagen
Åtgärdens
åtgärd i VISS omfattning

Åtgärd enligt
Förvaltningsplan 2016-2021

2.6.1 Diffusa
källor – Skogsbruk
2.6.3 Atmosfärisk
deposition

Kalkning

Naturvårdsverket åtgärd 4 och åtgärd 5
Skogsstyrelsen åtgärd 1-4
Länsstyrelsen åtgärd 1 och 11.
Havs- och vattenmyndigheten åtgärd 3.

2.6.1 Diffusa källor Åtgärds
– Skogsbruk
utredning
2.6.3 Atmosfärisk
deposition

327 ton kalk i
sammanlagt 9
vattenförekomster
(Härjedalen; Berg;
Tydal; Åre)

9 vattenförekomster Informationsinsatser är nödvändiga
(Härjedalen; Berg;
för att uppmärksamma och påverkan.
Tydal; Åre)
Informationsinsatser ingår inte i
Åtgärdsprogram 2016-2021.
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Kostnader för åtgärdsförslag
Tabellen nedan presenterar 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. Kostnaderna är oftast baserade på genomsnittliga schablonkostnader. Kostnaderna för den faktiska åtgärden kan således både
vara flera gånger högre eller flera gånger lägre än schablonkostnaden i det enskilda
fallet. Vidare åtgärdsutredning blir nödvändig för att uppskatta den faktiska
kostnaden för åtgärden.
Tabell B6.8. Sammanställning över kostnader för åtgärdsförslag. Redovisningen är
baserad på utdrag från VISS (2015-10-14).
Föreslagen fysisk
åtgärd

Totalkostnad för
åtgärd för hela
åtgärdsområdet

Kommentar

Kalkning

1,1 miljon kr

Ingen schablonkostnad eller spann anges i VISS.
Beräkning bygger på schablonvärden 40 kg kalk / ha
tillrinningsområde och 3500 kr / ton kalk och ca. 50%
osäkerhet. Totalkostnaden kan därför varieria mellan
0,5 – 2,2 miljon kr.

Åtgärdsutredning

0,4 miljon kr (1)

Totalkostnaden kan variera mellan 0,1 – 7,8 miljon kr (2)

3.7. 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.

3.8. 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.
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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 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.

3.9. 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 B6.9. 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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