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Den 16 december 2016 fastställde Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt
förvaltningsplan med åtgärdsprogram samt miljökvalitetsnormer för distriktets vatten
förekomster, för perioden 2016-2021. Fastställandet föregicks av ett öppet samråd där det
kom in många värdefulla synpunkter som haft betydelse för förvaltningsplanens slutliga
utformning. Inkomna synpunkter har sammanställts i en särskild sammanställning. Efter
samrådet har regeringen prövat åtgärdsprogrammet och beslutat om ett antal förändringar.
Trots ett ökat tempo i åtgärdsarbetet finns det få tecken på förbättringar i vattenmiljön sedan
den förra förvaltningsplanen och åtgärdsprogrammet fastställdes 2009. Även om det finns en
tröghet i vattensystemen som bidrar till att fördröja de positiva effekterna av åtgärderna, är
åtgärdsarbetets omfattning fortfarande för liten för att ge de effekter vi vill se.
Därför krävs ytterligare åtgärder för att förbättra vattenstatus och förebygga framtida
försämringar. Åtgärdsprogrammet beskriver omfattningen av ytterligare nödvändiga åtgärder:
dels bindande styrmedel som myndigheter och kommuner ska tillämpa och dels förslag på de
mest kostnadseffektiva fysiska åtgärderna.
Vattenförvaltningen grundas på ett helhetstänk där hela kedjan inkluderas, från källa till
kust och hav. Utgångspunkten är att vattenplanering ska göras utifrån ett avrinningsområdesperspektiv. Att sätta in åtgärder nära källan är en grundfilosofi. Därför finns det en tydlig
koppling mellan vattenförvaltningens åtgärdsprogram och motsvarande för havsmiljön. Det
gäller särskilt inom övergödningsområdet där åtgärdsprogrammen kompletterar varandra och
tillsammans beskriver hur Sverige ska leva upp till åtagandena i HELCOM:s aktionsplan för
Östersjön.
Förhoppningen är att åtgärdsprogrammet och miljökvalitetsnormerna ska vara effektiva
verktyg för att öka tempot i åtgärdsarbetet, och bidra till en aktiv samverkan mellan
myndigheter, kommuner och andra berörda aktörer. Vi har ett gemensamt ansvar att
leverera friska och hållbara vattenekosystem och säker dricksvattenförsörjning till
kommande generationer!
Mats Wallin
Vattenvårdsdirektör
Länsstyrelsen Västmanlands län
Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt
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Förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt
2016–2021
Förvaltningsplanen är uppdelad i fem olika delar och ett antal bilagor. Tanken är att du
som läsare smidigt ska kunna hitta den del, eller det avsnitt i en viss del, du är intresserad
av. Miljökvalitetsnormer (MKN) finns i en särskild föreskrift. Nedan följer en kort
beskrivning av förvaltningsplanens delar och deras innehåll.
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Figur 1. Översikt över förvaltningsplanens delar samt föreskriften för miljökvalitetsnormer.

Del 1 sammanfattar och inleder hela förvaltningsplanen. Här beskrivs ansvar, uppdrag
och roller på olika nivåer i vattenförvaltningsarbetet, 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.
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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 en sammanfattning av den samhällsekonomiska
konsekvensanalysen av dessa åtgärder här.
I del 5 blickar vi framåt och beskriver vilka frågor som behöver beaktas inom
vattenförvaltningen de kommande sex åren.
I Länsstyrelsens författningssamling finns föreskriften om Miljökvalitetsnormer
för vatten. För varje vattenförekomst inom vattendistriktet finns beskrivet vilka
miljökvalitetsnormer som har fastställts.
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. Följande bilagor följer med Förvaltningsplan för Norra
Östersjöns vattendistrikt:
Bilaga 1. Arbetssätt och metoder
Bilaga 2. Krav enligt vattenförvaltningsförordningen bilaga 1
Bilaga 3. Ordlista
Bilaga 4. Referensmaterial
Bilaga 5. Regeringsbeslut i prövningsärendet M2015/01776/Nm m.fl.

LÄSANVISNING

Del 3 – Övervakningsprogram 2009–2015
Denna del av förvaltningsplanen beskriver den övervakning som genomförts
under cykeln och som ligger till grund för genomförda statusklassificeringar
samt uppföljning av åtgärder. Del 3 inleds med att beskriva hur övervakningen
hänger ihop med övrig vattenförvaltning. Därefter, i avsnitt 3.2, beskrivs hur
övervakningen är uppbyggd enligt vattenförvaltningen. Huvudavsnittet 3.3
redovisar den övervakning som använts inom vattenförvaltningen för att genomföra statusklassificeringen. Avsnitt 3.4 redovisar hur övervakningsprogrammet
förändrats sedan Ramdirektivet för vatten infördes i svensk lagstiftning. Avsnitt
3.5. redovisar vad som behöver utvecklas för att övervakningen ska generera ett
bra underlag till nästa statusklassificering. De metoder och urval som använts
vid framtagandet av övervakningsprogrammet för 2009–2015 redovisas i det
sista avsnittet, 3.6.
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Övervakningsprogram 2009–2015

Övervakning ger kunskap om tillståndet i miljön och om var åtgärder behöver sättas in för
att förbättra vattenkvaliteten. Det är också genom övervakning som information om hur
tillståndet förändras över tiden kan samlas in. För att kunna se om en förändring orsakas av
mänsklig påverkan eller beror på naturlig variation krävs det i de flesta fall mätningar över
långa tidsperioder. Övervakning genomförs också för att bekräfta misstänkta miljöproblem,
samt för att följa upp effekten av åtgärder som genomförs.

1 Övervakningsprogram

5 Revidering

Miljöövervakning

2 Provtagning

3 Datavärdar
4 Rapportering
till EU

Kartläggning
& Analys
- Statusklassning
- Påverkanskällor
- Förbättringsbehov
- Uppföljning

Figur 2. Övervakning är en viktig del av arbetet med att förvalta våra vattenmiljöer. Genom provtagningar
och inventeringar samlas data in, som sedan används i arbetet med kartläggning och analys för att
bedöma tillståndet i vattenmiljöerna. En bra tillståndsbeskrivning ger förutsättningar för att rätt åtgärder
ska kunna genomföras. Vattenmyndigheten i varje vattendistrikt ansvarar för att ta fram övervaknings
program som sedan rapporteras till EU. Övervakningsprogrammet revideras regelbundet för att tillgodose
ändrade behov och möta upp nya förutsättningar.
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Övervakningen av ytvatten omfattar undersökningar av hydromorfologi, biologi,
vattenkemi och miljögifter. I grundvatten övervakas kemiska och fysikaliska parametrar
samt grundvattennivåer.
I figur 2 illustreras övervakningens roll och de olika momenten i arbetet med att ta fram och
revidera övervakningsprogram för vattendistriktet.
Vattenmyndigheten genomför ingen egen övervakning utan är beroende av den övervakning
som andra aktörer utformar och genomför för att få underlag till statusklassificeringar och
andra bedömningar (figur 3). Övervakningen som genomförs har olika syften där den,
förutom att bedöma långsiktiga förändringar i miljötillståndet, bland annat är till för att
följa upp hur en viss verksamhet påverkar miljön. Även utformningen av övervakningen ser
olika ut. Till exempel är det olikheter i vilka vatten provtagning görs, vilka parametrar som
övervakas och hur ofta provtagning sker.

Figur 3. Vattenmyndigheten är beroende av den övervakning som andra aktörer utformar och genomför
för att få underlag till statusklassificeringar och andra bedömningar. Den övervakning som genomförs
har olika syften och utformning och det är därför bara en viss del av övervakningen som kan användas
inom vattenförvaltningen.

I ramdirektivet för vatten specificeras hur övervakningen ska utformas för att uppfylla de
krav som gäller för vattenförvaltning. Det handlar bland annat om vilka metoder som ska
användas och hur ofta provtagning ska ske. Syftet med specificeringarna är framför allt att
upprätthålla en god kvalitet på övervakningen och att det ska gå att jämföra resultaten av
klassificeringar och bedömningar mellan olika länder. I Sverige reglerar Sveriges Geologiska
Undersöknings (SGU) och Havs- och vattenmyndighetens (HaV) föreskrifter hur klassi
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ficeringarna ska genomföras och i förlängningen vilken övervakning som går att använda
till statusklassificeringar. Övervakning som inte uppfyller ramdirektivets krav kan ändå
användas i viss utsträckning, till exempel som underlag vid expertbedömningar.
I databasen VISS finns information om vattenrelaterad övervakning. Det går att se var
olika övervakningsstationer finns, vad som mäts och hur ofta det mäts. Däremot lagras
ingen mätdata i VISS, utan resultaten hämtas hos respektive datavärd. För varje status
klassificering av kvalitetsfaktorer finns en koppling till de stationer, vars mätdata använts
som underlag för statusbedömningen.

1.1 Övervakningsprogrammen är ett samarbete
Vattenmyndigheterna ska enligt vattenförvaltningsförordningen se till att det tas fram
övervakningsprogram för att övervaka statusen i sjöar, vattendrag, kustvatten och
grundvatten. Genomförandet av programmen ska göras i samarbete med de myndigheter,
kommuner, organisationer och övriga som vattenmyndigheterna finner lämpligt. Syftet
är att få en sammanhållen och heltäckande översikt över vattenstatusen inom varje
vattendistrikt. Hur övervakningen ska utformas specificeras i HaV:s övervaknings
föreskrifter (HVMFS 2015:26), SGU:s övervakningsföreskrifter (SGU-FS 2014:1) samt
Naturvårdsverkets handbok 2008:2 (NV, 2008b).
Övervakningsprogrammet ska också redovisa hur skyddade områden övervakas. De
övervakningsprogram som tas fram för de fem vattendistrikten rapporteras till EU av HaV.
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Övervakningsprogram enligt
vattenförvaltningsförordningen

2.1 Grundvatten
Övervakning av kvantitativ status
Inom varje vattendistrikt ska ett övervakningsnät för kvantitativ övervakning upprättas för
grundvattenförekomster där risk föreligger att summan av grundvattenuttagen är större än
den långsiktiga årliga grundvattenbildningen. Kvantitativ övervakning ska också upprättas
i grundvattenförekomster där förändrade grundvattennivåer kan medföra risk för att god
ekologisk status inte nås i med grundvattnet förbundna ytvatten, i grundvattenberoende
terrestra ekosystem samt där antropogent förorsakad risk för saltvatteninträngning eller
annan försämring av grundvattnets kvalitet kan uppstå. Kvantitativ övervakning ska alltid
utföras i grundvattenförekomster där uttagen i minst en plats är större än 100 m3/dygn.
Den kvantitativa övervakningen syftar till att:
•• underlätta bedömning av den kvantitativa statusen för alla grundvattenförekomster
eller grupper av förekomster
•• ge en tillförlitlig bedömning av den tillgängliga grundvattenresursen
•• ge en tillförlitlig bedömning av de effekter på förbundna terrestra och akvatiska
ekosystem som de antropogent orsakade förändringarna på grundvattennivån har
•• ge en bedömning av antropogent förorsakad risk för saltvatteninträngning eller
annan försämring av grundvattnets kvalitet.

Övervakning av kemisk status
Kontrollerande övervakning
För varje vattenförvaltningscykel ska ett program för kontrollerande övervakning av
grundvatten upprättas. Resultaten av det kontrollerade programmet ska sedan användas för
att upprätta ett operativt övervakningsprogram.
Syftet med den kontrollerande övervakningen är att:
•• ge en heltäckande översikt av grundvattenförekomsternas (eller gruppernas)
kemiska status
•• ge underlag för bedömningar av långsiktiga tendenser, både till följd av förändringar
i naturliga förhållanden och förändringar orsakade av mänsklig verksamhet
•• ge underlag för riskbedömningar
•• ge en bas för upprättande av ett operativt övervakningsprogram.
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Operativ övervakning
Ett operativt övervakningsprogram ska upprättas för sådana grundvattenförekomster som
är i riskzonen att inte nå god kemisk status.
Syftet med den operativa övervakningen är att:
•• fastställa kemisk status för alla grundvattenförekomster eller grupper av
förekomster som bedöms vara i riskzonen
•• fastställa förekomsten av eventuella långsiktiga uppåtgående tendenser för
koncentrationen av varje typ av förorenande ämnen på grund av mänsklig
verksamhet.
Den operativa övervakningen fokuserar specifikt på den påverkan som ligger till grund för
att god status inte nås.

2.2 Ytvatten
Kontrollerande övervakning
Kontrollerande övervakning i ytvatten ska utföras i ett så stort antal vattenförekomster att
en generell beskrivning av vattenstatusen i varje avrinningsområde inom vattendistriktet
kan göras. I ett avrinningsområde som är heterogent med avseende på vattentyper och/eller
påverkanstryck krävs fler övervakningsstationer än i ett homogent avrinningsområde.
Samtliga ytvattenkategorier ska omfattas av ett kontrollerande övervakningsprogram.
Den kontrollerande övervakningen syftar till att:
•• komplettera och bekräfta det förfarande för bedömning av miljöpåverkan som
anges i bilaga II i ramdirektivet
•• kunna utforma effektiva och ändamålsenliga övervakningsprogram i framtiden
•• bedöma de långsiktiga förändringarna i naturliga förhållanden
•• bedöma de långsiktiga förändringar som orsakas av omfattande mänsklig
verksamhet.
Kontrollerande övervakning ska för varje övervakningsstation ske under en period av ett år
inom förvaltningsplanens tidsram när det gäller:
•• parametrar som indikerar samtliga biologiska kvalitetsfaktorer
•• parametrar som indikerar samtliga hydromorfologiska kvalitetsfaktorer
•• parametrar som indikerar samtliga allmänna fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer
•• prioriterade förorenande ämnen som släpps ut i avrinningsområdet eller
delavrinningsområdet
•• andra förorenande ämnen som släpps ut i betydande mängder i avrinningsområdet
eller delavrinningsområdet.
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Operativ övervakning
Operativ övervakning av ytvatten ska utföras för de vattenförekomster där statusen är
sämre än god, i alla vattenförekomster där statusen riskerar att försämras samt de
vattenförekomster där det förekommer utsläpp av prioriterade ämnen. Övervakningen ska
omfatta den eller de kvalitetsfaktorer som är mest känsliga för den påverkan (försurning,
övergödning, flödesförändringar etc.) som vattenförekomsterna är utsatta för.
Den operativa övervakningen i ytvatten syftar till att:
•• fastställa statusen för de vattenförekomster som bedöms ligga i riskzonen för att
inte uppfylla miljökvalitetsnormerna
•• bedöma de förändringar av statusen för dessa vattenförekomster som åtgärds
programmet resulterar i.
För att kunna bedöma omfattningen av den påverkan som ytvattenförekomster utsätts för,
ska de kvalitetsfaktorer som bäst återspeglar situationen övervakas. Operativ övervakning
ska innehålla:
•• parametrar för den biologiska kvalitetsfaktor, eller de biologiska kvalitetsfaktorerna,
som är mest känslig(-a) för den påverkan som vattenförekomsterna utsätts för
•• alla prioriterade förorenande ämnen som släpps ut
•• andra förorenande ämnen som släpps ut i betydande mängd
•• parametrar som indikerar den hydromorfologiska kvalitetsfaktor som är mest
känslig för den påverkan som har konstaterats.

2.3 Övervakning i skyddade områden
Övervakning av skyddade områden genomförs i de områden som pekas ut som skyddade områden enligt Ramdirektivet för vatten. Här ställs särskilda krav på övervakningen
utifrån utpekat typ av skydd. Denna övervakning beskrivs mer utförligt i avsnittet
Övervakning av skyddade områden nedan.

2.4 Undersökande övervakning
Förutom ovan nämnda övervakningstyper finns även undersökande övervakning
av ytvatten.
Denna övervakning används i tre fall:
•• för att fastställa omfattningen och konsekvenserna av föroreningsincidenter
•• för att fastställa orsakerna till att miljökvalitetsnormen troligtvis inte kommer att
kunna följas i de fall operativ övervakning inte har inletts
•• när orsaken till överskridandena av miljökvalitetsnormerna är okänd.

– 13 –

ÖV ERVAK NINGSPROGR AM 20 0 9 –2015

3

NOR R A ÖST ER SJÖN

Övervakningsprogram 2009–2015

Övervakningsprogrammet 2009-2015 baseras på de övervakningsstationer, vars data legat
till grund för statusbedömningen av kvalitetsfaktorerna i respektive vattenförekomst.
I Norra Östersjön övervakas 77 procent av ytvattenförekomsterna i den kontrollerande
övervakningen av ekologisk status samt 19 procent av vattenförekomsterna med avseende
på kemisk status i yt- och grundvatten (tabell 1). Inom den kvantitativa övervakningen av
grundvattenförekomster övervakas endast en procent av grundvattenförekomsterna.
Tabell 1. Kontrollerande övervakning i Norra Östersjöns vattendistrikt.
Källa: Uttag ur VISS 2016-11-07. VF = vattenförekomst
Kontrollerande
övervakning
ekologisk status

Kontrollerande
övervakning
kemisk status

Kvantitativ
övervakning

Antal VF

Andel
VF

Antal VF

Andel
VF

Sjöar

366

87 %

108

26 %

423

Vattendrag

442

71 %

81

13 %

624

Kustvatten

122

73 %

38

23 %

167

121

21 %

7

1%

574

930

77 %

348

19 %

7

1%

1 788

Vattenkategori

Grundvatten
Totalt

Antal VF

Andel
VF

Totalt antal
vattenförekomster
Antal VF

Inom den operativa övervakningen övervakas 59 procent av de vattenförekomster som är
utpekade att vara i risk att inte uppnå god ekologisk status. Endast åtta procent av vatten
förekomsterna som är i risk att inte uppnå god kemisk status omfattas av operativ över
vakning (tabell 2). Detta beror på att samtliga ytvattenförekomster i distriktet bedöms
vara i risk, främst på grund av att gränsvärden för kvicksilver eller PBDE överskrids i
samtliga ytvattenförekomster. Dessa två ämnen övervakas endast i en del av distriktets
vatten, men om man bortser från kvicksilver och PBDE övervakas närmare hälften av de
riskklassade vattenförekomsterna.
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Tabell 2 Operativ övervakning i Norra Östersjöns vattendistrikt.
Källa: Uttag ur VISS 2016-11-07. VF = vattenförekomst
Operativ övervakning Operativ övervakning
ekologisk status
kemisk status

Vattenkategori

Antal VF

Andel av
risk-VF

Antal VF

Andel av
risk-VF

Vattenförekomster i risk
(ekologisk
status)

Vattenförekomster i risk
(kemisk status)

Antal VF

Antal VF

Sjöar

213

61 %

50

12 %

350

423

Vattendrag

292

53 %

11

2%

548

624

Kustvatten

119

71 %

17

10 %

167

167

33

20 %

624

59 %

111

8%

1 065

1 378

Grundvatten
Totalt

164

3.1 Övervakning av grundvatten
I Norra Östersjöns vattendistrikt har 574 grundvattenförekomster avgränsats, varav 164
riskerar att inte uppnå kemiskt god status 2021. Majoriteten av förekomsterna är opåverkade,
saknar större dricksvattenuttag och har inte övervakats regelbundet.

Övervakning av kvantitativ status
Övervakningen av kvantitativ status i Norra Östersjöns distrikt omfattar sju av 574 grundvattenförekomster (figur 4). De övervakade vattenförekomsterna ingår alla i den nationella
miljöövervakning som SGU utför. Dessa sju förekomster utgör cirka 1 procent av distriktets
förekomster vilket kan jämföras med att man på nationell nivå övervakar knappt 2 procent
av vattenförekomsterna med avseende på kvantitet. De tre vattenförekomster som bedömts
vara i risk för att inte uppnå god kvantitativ status har ingen övervakning i nuläget.
Mätningarna ingår i SGU:s referensmätningsprogram och omfattar övervakning av nivåer
som utförs i vattenförekomster i sand och grus.
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Figur 4. Kvantitativ övervakning i grundvatten i Norra Östersjöns vattendistrikt. Av sekretesskäl visas
vilka vattenförekomster som övervakas och inte lokalisering av stationer. Källa: Uttag ur VISS 2015-03-19.

Kontrollerande övervakning av kemisk status
I Norra Östersjöns distrikt utgörs programmet för kontrollerande övervakning av kemisk
status av de 121 av 574 grundvattenförekomster där övervakning har legat till grund för
statusklassning (figur 5). Det kontrollerande programmet omfattar alltså 21 procent av
alla grundvattenförekomster.
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Figur 5. Program för kontrollerande övervakning av kemisk status i grundvatten i Norra Östersjöns
vattendistrikt. Källa: Uttag ur VISS 2015-03-19.

– 18 –

ÖV ERVAK NINGSPROGR AM 20 0 9 –2015

NOR R A ÖST ER SJÖN

I det kontrollerande programmet ingår de parametrar som har legat till grund för
statusklassningen av grundvattenförekomsterna (tabell 3). Många stationer ingår i flera
olika övervakningsprogram; i huvudsak det nationella programmet som SGU bedriver,
de regionala övervakningsprogrammen och den lokala råvattenkontrollen som
kommunerna bedriver.
Det kontrollerande programmet saknar parametern syre. Syre har traditionellt inte
provtagits i Sverige eftersom provtagningen sker via brunnar där vattnet ofta omblandas.
En annan parameter som övervakas, men inte är tillräckligt redovisad i övervaknings
programmet är bekämpningsmedel.
Tabell 3. Kontrollerande övervakning av grundvatten, redovisat som antal stationer som
övervakas per parameter i Norra Östersjöns vattendistrikt.
Källa: Uttag ur VISS 2016-11-07
Parameter

Antal stationer

Ammonium

151

Arsenik

37

Bensen

11

Benso(a)pyren

11

Kadmium

36

Klorid

157

Krom

31

Koppar

80

Dikloretan

12

Kvicksilver

21

Nickel

20

PAH

4

Bly

42

Tri och tetrakloreten

18

Triklormetan

13

Zink

21

Konduktivitet

140

Nitrat

139

Bekämpningsmedel

18

Sulfat

140
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Figur 6. Program för operativ övervakning av kemisk status i grundvatten i Norra Östersjöns
vattendistrikt. Av sekretesskäl visas vilka vattenförekomster som övervakas och inte lokalisering
av stationer. Källa: Uttag ur VISS 2015-03-19.
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Operativ övervakning av kemisk status
I Norra Östersjöns vattendistrikt riskerar 163 av 574 grundvattenförekomster att inte
uppnå god kemisk status. I det operativa programmet övervakas 33 av de riskklassade
vattenförekomsterna (Figur 6).
I Norra Östersjöns vattendistrikt dominerar den operativa övervakningen av klorid och
sulfat som kan vara resultatet av mänsklig påverkan (tabell 4). Förhöjda kloridhalter beror
oftast på vägsaltning och dåligt utformad rening av enskilda avlopp.
Tabell 4. Operativ övervakning av kemisk status i grundvatten, redovisat som antal
stationer per parameter. Källa: Uttag ur VISS 2016-11-07
Kvalitetsfaktor

Antal stationer

Ammonium

2

Arsenik

1

Bensen

1

Benso(a)pyren

1

Kadmium

1

Klorid

19

Dikloretan

1

Bly

5

Tri- och tetrakloreten

5

Konduktivitet

4

Nitrat

3

Bekämpningsmedel

7

Sulfat

18

Gruppering av grundvattenförekomster
Grundvattenförekomsterna har delats upp i grupperingar med likartad geologisk
uppbyggnad av SGU i samverkan med vattenmyndigheterna. SGU rekommenderar att varje
grupp av förekomster övervakas, med minst tre stationer. På grund av att grupperingarna
behöver utvecklas har länsstyrelserna i samband med statusklassificeringen 2013 inte
använt grupperingarna i större omfattning.
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3.2 Övervakning av ytvatten
Kontrollerande övervakning av ekologisk status
I Norra Östersjöns vattendistrikt omfattas 77 procent av ytvattenförekomsterna av
någon form av övervakning för bedömning av ekologisk status. Fördelningen mellan
vattenförekomstkategorier visas i tabell 5.
Tabell 5. Kontrollerande övervakning av ekologisk status i Norra Östersjöns vattendistrikt.
Källa: Uttag ur VISS 2016-11-07. VF = vattenförekomster
Vattenkategori

Antal övervakade VF

Andel VF

Totalt antal
VF

Sjöar

366

87 %

423

Vattendrag

442

71 %

624

Kustvatten

122

73 %

167

Totalt

930

77 %

1214

Det kontrollerande övervakningsnätet för ekologisk status redovisar de övervaknings
stationer som har använts vid klassificeringen av ekologisk status (figur 7). Eftersom
övervakningen är upprättad för olika syften och kan ha olika design är möjligheten att
bedöma säkerhet och precision för programmets helhet begränsade.
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Figur 7. Kontrollerande övervakning av ekologisk status i Norra Östersjöns vattendistrikt, per
ytvattenkategori. Kartan visar övervakning av biologiska, fysikalisk-kemiska (inklusive särskilda
förorenande ämnen) och hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. Källa: Uttag ur VISS 2015-03-19.
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Tabell 6. Kontrollerande övervakning av ekologisk status i Norra Östersjöns vattendistrikt,
redovisat som antal stationer per kvalitetsfaktor. En del av vattenförekomsterna med
övervakning SFÄ har övervakning av både biota, sediment och vatten varför stationer kan
förekomma flera gånger. Källa: Uttag ur VISS 2016-11-07
Sjöar

Antal stationer
Vattendrag

Kustvatten

254
101
1
57
68

–
–
267
68
130

138
18
–
33
–

1
–
–
–

55
–
–
–

0
–
–
–

203
63
–
483
438

–
–
–
271
257

142
–
–
–
142

12
21
28
36

18
30
30
40

10
10
13
14

2
2
2

2

21

Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton (inkl. klorofyll)
Makrofyter + makroalger
Påväxtalger
Bottenfauna
Fisk

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer
Hydrologisk regim
Tidvatten
Kontinuitet
Morfologiska förhållanden

Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer
Ljusförhållanden
Syre
Salthalt
Försurning
Näringsämnen

Särskilda förorenande ämnen
Metaller
Arsenik
Krom
Koppar
Zink

Övriga organiska ämnen
Aklonifen
Ammoniak
Bentazon
Bisfenol A
Cyanazin
Diklorprop-P
Dimetoat
Fenpropmorf
Glyfosat
Kloridazon
MCPA
Mekoprop och Mekoprop-P
Metamitron
Metribuzin
Metsulfuronmetyl
Pirimikarb
Sulfusulfuron
Tifensulfuronmetyl
Tribenuronmetyl
Triklosan

1
2
2
2
2
2
2
5
2
2
2
2
2
2
2
2
1
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I Norra Östersjöns distrikt övervakas främst fysikaliska-kemiska kvalitetsfaktorer
i sjöar och vattendrag, medan biologiska kvalitetsfaktorer är mer vanliga i kust- och
utsjövatten (tabell 6). Trots att övergödning, tillsammans med fysisk påverkan, är det
största miljöproblemet i distriktet så övervakas näringsämnen i något lägre grad än till
exempel försurning i inlandsvattnen. Salthaltsförhållanden (konduktivitet och PSU)
saknas i programmet, trots att mätningar så gott som alltid sker i samband med fysikaliskkemisk provtagning. Detta beror på att data inte legat till grund för klassificering av någon
kvalitetsfaktor. Övervakningen av hydromorfologiska kvalitetsfaktorer är starkt eftersatt.
Orsaken till detta beror till viss del på att urvalet för dessa kvalitetsfaktorer är begränsat
samtidigt som det inte är definierat vilka kvalitetsfaktorer som mäter hydromorfologisk
påverkan. En skillnad mot föregående förvaltningscykel är att programmet nu även
omfattar övervakning av särskilda förorenande ämnen (SFÄ), där övervakningen omfattar
24 ämnen. Arsenik, krom, koppar, zink och ammoniak är de ämnen som övervakas vid
flest stationer.

Kontrollerande övervakning av kemisk status
Kemisk status bedöms utifrån övervakning av särskilt utpekade ämnen eller miljögifter.
Dessa benämns som prioriterade ämnen. I Norra Östersjöns vattendistrikt omfattas
19 procent av ytvattenförekomsterna av någon form av övervakning för bedömning av
kemisk status (tabell 7).
Tabell 7. Kontrollerande övervakning av kemisk status i Norra Östersjöns vattendistrikt.
Källa: Uttag ur VISS 2016-11-07. VF = vattenförekomster
Vattenkategori
Sjöar

Antal övervakade VF

Andel övervakade VF

Totalt antal VF

108

26 %

423

Vattendrag

81

13 %

624

Kustvatten

38

23 %

167

Grundvatten

121

21 %

574

Totalt

348

19 %

1 788
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Figur 8. Kontrollerande övervakning av kemisk status (prioriterade ämnen) i Norra Östersjöns
vattendistrikt, per vattenkategori. Källa: Uttag ur VISS 2015-03-19.
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Tabell 8 och figur 8 visar kontrollerande övervakning av prioriterade ämnen som antal
övervakade stationer per ämne. I Norra Östersjöns vattendistrikt övervakas främst metaller.
Metallhalter i vatten övervakas främst genom programmen för recipientkontroll och
nationella och regionala övervakningsprogram. Övriga ämnen övervakas i distriktet av
främst genom regional övervakning som länsstyrelsernas program och screeningundersökningar samt samordnad recipientkontroll.
Tabell 8. Kontrollerande övervakning av kemisk status, redovisat som antal stationer per
ämne. En del av vattenförekomsterna har övervakning av både biota, sediment och vatten
och stationer kan förekomma flera gånger i tabellen. Källa: Uttag ur VISS 2016-11-07
Antal stationer
Kvalitetsfaktorer

Sjöar

Vattendrag

Kustvatten

Kadmium

74

36

25*

Hg

80

22

12*

Bly

78

35

28*

Nickel

62

33

17*

PAH

16

7

1

Benso(k)fluoranten

67

11

19

Bromerade difenyletrar

29

9

14*

Tributyltennföreningar (TBT)

57

12

57

DDT

10

7

11*

DEHP

15

9

Alaklor

8

14

10

Aldrin

5

7

8

Antracen

58

13

37

Atrazin

8

30

10

Bensen

13

12

10

Benso(a)pyren

67

12

18

Benso(b)fluoranten

61

13

19

Benso(g,h,i)perylen

64

13

19

Dieldrin

5

7

8

1,2-dikloretan

8

10

10

Diklormetan

8

10

8

Diuron

9

30

10

Endosulfan

10

16

10

Endrin

5

7

10

Flouranten

58

12

11

Hexaklorbensen

13

8

13*

Hexaklorbutadien

10

8

10

Metaller

Övriga organiska ämnen
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Antal stationer
Kvalitetsfaktorer

Sjöar

Vattendrag

Kustvatten

Hexaklorcyklohexan

14

17

3*

Indeno (1,2,3-cd)pyren

58

8

10

Isodrin

5

7

8

Isoproturon

9

29

10

Koltetraklorid

5

7

8

Klorfenvinfos

8

14

10

C10-13 Kloralkaner

8

8

-

Klorpyrifos

8

14

10

Naftalen

58

12

19

Nonylfenoler

17

14

10

Oktylfenol

18

9

10

Pentaklorbensen

10

8

10

Pentaklorfenol

12

8

10

Simazin

9

13

10

Tetrakloretylen

5

7

8

Trifluralin

10

14

10

Triklorbensener

8

8

10

Trikloretylen

5

7

8

Triklormetan

8

10

10

* En utsjöstation har använts för att klassificera statusen i närliggande kustvattenförekomster, denna
station är inkluderad i antalet stationer.

Operativ övervakning av ekologisk status
I Norra Östersjöns vattendistrikt är 1 065 vattenförekomster utpekade att vara i risk att inte
nå god status eller riskerar att försämra statusen med avseende på ekologisk status. Av
dessa omfattas 58 procent av operativ övervakning (figur 9 och tabell 9).
Tabell 9. Antal vattenförekomster i risk att inte nå god ekologisk status 2021 med
operativ övervakning av ekologisk status i Norra Östersjöns vattendistrikt.
Källa: Uttag ur VISS 2016-12-15. VF = vattenförekomster
Vattenkategori

Antal VF i risk som
övervakas

Andel av VF i risk som
övervakas

Antal VF i risk

Sjöar

204

58 %

350

Vattendrag

276

50 %

548

Kustvatten

118

71 %

167

Totalt

598

56 %

1 065

– 28 –

Figur 9. Operativ övervakning av ekologisk status i Norra Östersjöns vattendistrikt, per vattenkategori.
Kartan omfattar övervakning av biologiska, fysikalisk-kemiska och hydromorfologiska kvalitetsfaktorer.
Källa: Uttag ur VISS 2015-03-19.

I respektive vattenförekomst övervakas de kvalitetsfaktorer som bäst indikerar den
påverkan som föranleder att vattenförekomsten är utpekad att riskera att inte uppnå god
status eller få sänkt status (tabell 17, Bilaga 1 Arbetssätt och metoder).
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I Norra Östersjöns vattendistrikt dominerar övervakningen av indikatorer för
näringsämnen och försurning, såväl fysikaliska – kemiska som biologiska kvalitetsfaktorer.
Distriktets största miljöproblem, sett till antal vattenförekomster, är förändrade habitat
genom fysisk påverkan och övergödning. Det finns dock knappt någon övervakning som
beskriver effekter av fysisk påverkan (tabell 10). Sju särskilda förorenande ämnen ingår i
den operativa övervakningen i distriktet varav fyra är metaller (tabell 10).
Tabell 10. Operativ övervakning av kvalitetsfaktorer, redovisat som antal stationer.
En del av vattenförekomsterna med övervakning av särskilda förorenande ämnen har
övervakning av både biota, sediment och vatten och stationer kan därför vara dubblerade
i tabellen. Källa: Uttag ur VISS 2016-11-07
Antal stationer
Sjöar

Vattendrag

Kustvatten

Växtplankton (inkl. klorofyll)

107

–

135

Makrofyter + makroalger

18

Biologiska kvalitetsfaktorer

Påväxtalger

–

9

106

–

Bottenfauna

26

25

33

Fisk

25

38

–

–

13

–

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer
Hydrologisk regim

Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer
Ljusförhållanden

91

Syre

15

140
–

–

Försurning

44

41

–

Näringsämnen

167

148

140

Arsenik

–

1

6

Krom

–

1

6

Koppar

3

3

6

Zink

7

12

7

20

2

Särskilda förorenande ämnen (SFÄ)
Metaller

Övriga organiska ämnen
Ammoniak
Pikoxystrobin

1

Propoxikarbazonnatrium

1
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Operativ övervakning av kemisk status
I Norra Östersjöns vattendistrikt är samtliga ytvattenförekomster utpekade att vara i risk att
inte nå god status eller riskerar att försämra statusen med avseende på kemisk status. Detta
beror på problematiken med kvicksilver och PBDE där gränsvärdena i biota överskrids i
samtliga vattenförekomster i Sverige. Av distriktets 1 214 riskklassade ytvattenförekomster
omfattas endast 78 av operativ övervakning (figur 10). Bortser man från kvicksilver och
PBDE är 104 vattenförekomster i risk och av dessa omfattas 37 procent i det operativa
programmet (tabell 11).
Tabell 11. Operativ övervakning av kemisk status i Norra Östersjöns vattendistrikt.
observera att statistiken inte omfattar övervakning av kvicksilver och PBDE.
Källa: Uttag ur VISS 2016-12-15. VF = vattenförekomster
Vattenkategori
Sjöar

Antal av VF i risk*
som övervakas

Andel av VF i risk*
som övervakas

Antal VF i risk*

13

35 %

37

Vattendrag

8

42 %

19

Kustvatten

17

35 %

48

Totalt

38

37 %

104

*omfattar inte Hg och PBDE
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Figur 10. Operativ övervakning av kemisk status (prioriterade ämnen) i Norra Östersjöns vattendistrikt,
per vattenkategori. Källa: Uttag ur VISS 2015-03-19.
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I respektive vattenförekomst övervakas de kvalitetsfaktorer vilka bäst indikerar den
påverkan som föranleder att vattenförekomsten är utpekad att riskera att inte uppnå
god status eller få sänkt status. Den operativa övervakningen av kemisk status omfattar
25 parametrar i Norra Östersjöns vattendistrikt (tabell 12). TBT är den parameter som
övervakas i flest stationer.
Tabell 12. Operativ övervakning av kemisk status i Norra Östersjöns vattendistrikt,
redovisat som antal stationer per övervakat ämne. En del av vattenförekomsterna har
övervakning av både biota, sediment och vatten och stationer kan förekomma flera
gånger i tabellen. Källa: Uttag ur VISS 2016-11-07
Antal stationer
Sjöar

Vattendrag

Kustvatten

Kadmium

16

4

6

Kvicksilver

33

8

6

Bly

19

9

10

Nickel

7

6

–

41

4

10

Prioriterade ämnen
Metaller

Övriga organiska ämnen
Antracen
Atrazin

4

Bensen

–

4

–

Benso(a)pyren

39

4

3

Benso(b)fluoranten

39

4

4

Benso(g,h,i)perylen

36

5

4

Benso(k)fluoranten

39

4

4

Flouranten

39

4

3

Bromerade difenyletrar

8

–

1

Tributyltennföreningar (TBT)

27

4

25

Dikloretan

–

2

–

Diklorometan

–

2

–

Diuron

–

4

–

Fluoranten

39

4

3

-

4

–

Indeno(1,2,3-cd)pyren

36

–

–

Isoproturon

–

4

–

Naftalen

39

4

2

Nonylfenoler

3

4

–

Oktylfenol

3

–

–

Triklormetan

–

2

–

Hexaklorcyklohexan
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Trendövervakning av prioriterade ämnen i biota och sediment
Medlemsländerna ska, enligt tilläggsdirektiv till prioämnesdirektivet (2013/39/EU), se till
att det görs långsiktiga trendanalyser av prioriterade ämnen som tenderar att ackumuleras i
sediment och biota. Trendövervakning av prioriterade ämnen i biota sker framför allt i två
nationella program för metaller och organiska miljögifter i biota i sjöar och i kustvatten.
I programmet ingår i landet som helhet totalt 30 sjöar och 40 stationer i kustvatten, varav
en del ligger i utsjön. Provtagning sker årligen och resultat används för att dels bedöma
generellt tillstånd, storskalig spridning och långväga transport samt för att analysera långtidstrender. I tabell 13 redovisas de prioriterade ämnen som övervakas i programmen för
miljögifter i olika matriser av biota.
Utöver dessa program finns ett nationellt program för övervakning av metaller och
organiska miljögifter i havssediment. Programmet omfattas av 16 stationer lokaliserade på
ackumulationsbottnar i respektive havsbassäng. Stationerna provtas med sex års mellanrum (senast år 2014) och data analyseras för att bedöma tillstånd och långtidstrender av
miljögiftsbelastning. Ämnen som analyseras är bland annat ämnen som är prioriterade
enligt ramdirektivet för vatten. Av tekniska skäl är stationerna ännu inte registrerade i
databasen VISS och kan inte rapporteras för det kontrollerande programmet. Detta
kommer att rättas till i kommande cykel.
Programmen för biota i kustvatten och havssediment har rapporterats som en del av
övervakningsprogrammet för förvaltning av havsmiljön (HaV, 2014c).
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Tabell 13. Övervakning av långtidstrender hos prioriterade ämnen i biota och sediment.
Av tekniska skäl rapporteras inte stationer i havssediment i övervakningsprogrammet
2015 (källa: VISS och Naturvårdsverket)
Program/ undersökning

Tung PBDE Hexaklor- PAHer TBT
Biota
Frekvens
metaller
bensen,
Antal
Intervall
(Cd, Hg,
hexaklorstationer minst vart
Ni, Pb)
cyklohextredje år
an, DDT

Nationell miljöövervakning av
metaller och organiska miljö
gifter i havet – abborre

x

x

x

Nationell miljö-övervakning av
metaller och organiska miljö
gifter i havet – sill/strömming

x

x

Nationell miljöövervakning av
metaller och organiska miljö
gifter i havet – tånglake

x

Nationell miljöövervakning av
metaller och organiska miljö
gifter i havet – torsk

x

3

1 gång/år

x

18

1 gång/år

x

x

3

1 gång/år

x

x

2

1 gång/år

3

1 gång/år

x

17

1 gång/år

x

27
(TBT:
13 stn)
1 gång/år

Nationell miljöövervakning av
metaller och organiska miljö
gifter i havet – blåmussla

x

x

Nationell miljöövervakning av
organiska tennföreningar – nätsnäcka i havet
Nationell miljö-övervakning av
metaller och organiska ämnen i
sötvatten – abborre

x

x

x

x

Nationell miljö-övervakning av
metaller och organiska ämnen i
sötvatten – gädda

x

x

x

x

Nationell miljö-övervakning av
metaller och organiska ämnen i
sötvatten – röding

x

x

x

x

x

2–9

1 gång/år

2–3

1 gång/år

Gruppering av ytvattenförekomster
Någon systematisk gruppering av vattenförekomster har inte tagits fram för ytvattnens
övervakningsprogram. Grupperingar har dock gjorts i viss utsträckning där vatten har
samma naturliga förhållanden och samma påverkansbild, både i inlandsvatten och
i kustvatten. Indirekt används gruppering även när data från stationer i uppströms/
nedströms vattenförekomster används för klassificering av flera vattenförekomster.
Vanligast är denna typ av gruppering för bedömning av fysikalisk kemiska kvalitets
faktorer i vattendrag där 123 försurningsbedömningar och 123 näringsämnesbedömningar
i Norra Östersjöns vattendistrikt genomförts utifrån övervakningsstationer i upp- eller
nedströms vattenförekomster.
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Modeller och satelliter kompletterar
Som ett komplement till övervakningsstationer har modellering använts i bedömningen
av näringsämnen för 38 vattendrag och 14 sjöar i Norra Östersjöns vattendistrikt. Det
kan jämföras med att bedömningar med hjälp av modelldata utförts för 2 776 sjöar i
Bottenhavets vattendistrikt och 508 vattendrag i Västerhavets vattendistrikt. Främst har
modellen S-Hype använts. Modellering med SMHI:s kustzonsmodell har inte använts för
bedömningar av kustvattenförekomsterna i Norra Östersjöns vattendistrikt.
För kalkade sjöar och vattendrag har den MAGIC-modellerade avvikelsen från
förindustriellt tillstånd utan kalkning använts för klassningen av försurning vilket gör att
nuvarande bedömningar oftast inte bygger på uppmätta pH från kalkeffektuppföljningens
övervakningsstationer (MAGIC-biblioteket IVL). För den operativa övervakningen av måluppfyllelsen av kalkningsåtgärderna behövs dock data från dessa övervakningsstationer.
Satellitövervakning har främst använts för övervakning av parametern klorofyll som ingår i
kvalitetsfaktorn växtplankton i kustvatten. I Norra Östersjöns vattendistrikt har satellitdata
använts som stöd för bedömningen av 64 vattenförekomster.

Övervakning av betydande vatten
Vid arbete med att ta fram övervakningsprogram ska medlemsländerna, där det är
lämpligt, bland annat se till att det finns punkter för övervakning i betydande
vattenvolymer och vattenflöden. Vilka dessa vatten är har överenskommits av
vattenmyndigheterna, HaV och SGU (tabell 14 och 15).
Tabell 14. Betydande vattenflöden i Norra Östersjöns vattendistrikt.
HARO = huvudavrinningsområde (källa: SMHI)
Vatten

HARO
nr

Vattendistrikt

Utlopp

Norrström

61

Norra Östersjön

Mynnar i havet

Arbogaån

61

Norra Östersjön

Kolbäcksån

61

Norra Östersjön

Nyköpingsån

65

Norra Östersjön

Areal (km2)

Omfattas av
övervakning

22 650

X

Mynnar i Mälaren

3 808

X

Mynnar i Mälaren

3 118

X

Mynnar i havet

3 631

X

Tabell 15. Betydande vattenvolymer i Norra Östersjöns vattendistrikt. (Källa: SMHI)
Vatten

Vattendistrikt

Areal (km2)

EUCD

Omfattas av
övervakning

Mälaren

Norra Östersjön

1 140

658080-162871

X

Hjälmaren

Norra Östersjön

477

657240-152792

X
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3.3 Strategi för undersökande övervakning
Undersökande övervakningen sätts in vid tre olika tillfällen:
•• då miljökvalitetsnormen överskrids och orsaken är okänd
•• när den kontrollerande övervakningen visar att målen som fastställts med
miljökvalitetsnormerna troligtvis inte uppfylls. I detta fall är det för att fastställa
orsakerna till att målen inte uppfylls
•• i samband med olyckor och oavsiktliga föroreningsincidenter för att fastställa
omfattningen och konsekvenserna olyckan eller incidenten.
Den undersökande övervakningens uppgift är att klarlägga omfattningen av miljöproblemet
så att rätt åtgärder kan genomföras. Det är tillsynsmyndigheten som har ansvar för
genomförandet av den undersökande övervakningen i enlighet med 26 kap Miljöbalken,
antingen genom egna undersökningar eller genom att ålägga verksamhetsutövaren/-na att
genomföra övervakningen.

När orsaken till en miljöeffekt är okänd
Undersökande övervakning kan utföras när den ekologiska eller kemiska statusen inte
uppnår god status och orsaken till miljöeffekten är okänd. Undersökningarna kan avse
såväl utvidgade undersökningar av de ekologiska och kemiska förhållandena som fördjupad
påverkansanalys. Syfte med den undersökande övervakningen är då att klarlägga miljö
problemet så att rätt åtgärder kan genomföras.
Det är vattenmyndigheterna och länsstyrelserna som ansvarar för att övervaka och
utreda orsakssambanden för statusklassificeringen och miljöproblem inom ramen för
sitt kartläggningsarbete inom vattenförvaltningsarbetet (vattenförvaltningsförordningen).
Att utreda orsakssamband är nödvändigt som grund för åtgärdsprogrammet och vilka
åtgärder som behövs. För vissa miljöproblem kan särskilda nationella/regionala projekt
behöva initieras för att undersöka orsakssambanden. Vissa delar av de undersökningar
som görs i arbetet med utredning av förorenade områden kan vara exempel på
undersökande övervakning.

Olyckor och föroreningsincidenter
Undersökande övervakning behöver ibland genomföras i samband med en olycka
eller föroreningsincident. Det är särskilt effekterna på miljön, den ekologiska, kemiska
eller kvantitativ statusen, som ska följas upp och för att se om insatta åtgärder har fått
önskad effekt.
Ansvarsfördelningen för den undersökande övervakningen vid föroreningsincidenter är
delad mellan olika myndigheter och följer i huvudsak det område som idag regleras i lagen
om skydd mot olyckor (2003:778).
•• Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap (MSB) ansvarar för samordning
och metodutveckling med avseende på uppföljning av miljöeffekter för olyckor och
föroreningsincidenter för land, sjöar, vattendrag, kanaler och hamnar.
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•• HaV ansvarar för att samordning och metodutveckling med avseende på upp
följning av miljöeffekter för olyckor och föroreningsincidenter sker inom sitt
ansvarsområde. Hav- och vattenmyndigheten har uppdragit åt Sweco att ge
expertstöd vid olje- och kemikalieolyckor till havs och i inlandsvatten, den så
kallade ”oljejouren”.
•• Tillsynsmyndigheten har ansvar för genomförandet av den undersökande
övervakningen i enlighet med 26 kap Miljöbalken, antingen genom egna
undersökningar eller genom att ålägga verksamhetsutövaren/-na att genomföra
undersökningar med anledning av olyckans miljöeffekter.
Ett exempel på denna typ av undersökande övervakning är den övervakning som sker
efter den stora skogsbranden i Västmanlands län år 2014. SLU tillsammans med
Länsstyrelsen i Västmanlands län utför på uppdrag av HaV övervakning i bäckar i
brandområdet för att följa upp effekter på vattenmiljön under tre år efter branden. SGU
utför dessutom övervakning i brandområdets södra del med syftet att följa brandens effekter
på grundvattnets kvalitet och kvantitet.

3.4 Övervakning av skyddade områden
De av ramdirektivet för vatten definierade skyddade områden ställer särskilda krav på
miljöövervakning. Dessa områden är skyddade områden utifrån nitratdirektivet, avloppsvattendirektivet, badvattendirektivet, fiskvattendirektivet, skaldjursdirektivet, art- och
habitat- samt fågeldirektivet och dricksvattendirektivet, även kallade ”artikel 7-områden”.
Nedan redovisas vad som gäller övervakningen av respektive direktivs områden:
•• Dricksvattendirektivet. Direktivet berör de vattenförekomster som är dricksvattenförekomster. Sverige har infört dricksvattendirektivet i svensk lagstiftning
genom Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten. Sverige
saknar vägledning för specifika övervakningsprogram för skyddade yt- eller
grundvattenförekomster som används för dricksvattenuttag. Denna övervakning av
dricksvattentäkter genomförs framför allt på lokal nivå. De ytvattenförekomster
som ger mer än 100 m3 per dag ska omfattas av ytterligare sådan övervakning som
är nödvändig för att uppfylla kraven i artikel 7 i Ramdirektivet för vatten. Över
vakning ska göras av alla de ämnen i parameterlistan från dricksvattendirektivet
som är prioriterade ämnen och som släpps ut i dricksvattenförekomsten, eller som
är särskilda förorenande ämnen som släpps ut i betydande mängd. Provtagningsfrekvensen beror på hur många personer som försörjs med dricksvatten från
vattenförekomsten. När det gäller dricksvattenförekomster i grundvatten ska de
övervakas med avseende på de ämnen som hotar vattnets kvalitet som dricks
vatten. En dricksvattenförekomst i grundvatten får inte representeras av över
vakning från någon annan grundvattenförekomst utan måste övervakas i sig själv.
•• Art- och habitatdirektivet samt Fågeldirektivet. Vattenförekomster som
berörs av Natura 2000-objekt får särskilda krav på övervakning som beror på de
vattenrelaterade arter och livsmiljöer som finns i vattnet. En utgångspunkt är
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bevarandestatus för vattenrelaterade värdena i vattnet, antingen på objektsnivå
(om det finns) eller i den biogeografiska skalan. Om värdena inte uppnår god
bevarandestatus ska lämpliga, känsliga biologiska och andra indikatorer
övervakas. Övervakningen ska även kontrollera effekter av de åtgärder som
vidtas. I någon mån kan ekologisk status användas för att indikera om grundförutsättningarna finns för att N2000-värdena ska kunna finnas och fortleva i
vattenförekomsterna, men då tas inte hänsyn till de särskilda krav som dessa
värden ställer på sin miljö.
•• Nitratdirektivet. Jordbrukets påverkan avseende nitrater och effekterna av de
åtgärder som nitratdirektivet för med sig för jordbruket följs upp med övervakning
av nitrat. Resultaten rapporteras regelbundet till kommissionen enligt direktivets
egna rutiner. Eftersom nitrater som näringsämne inte ingår i den ordinarie parameteruppsättningen för att bedöma sjöar och vattendrag ska det ingå i de särskilda
kraven för status för de vatten som berörs av nitratkänsliga områden. För grundvatten och kustvatten ingår nitrat i klassificeringen av status och övervakas därmed med samma eller strängare krav än vad nitratdirektivet ställer.
•• Avloppsvattendirektivet. Det ställs inga kvalitetskrav eller krav på miljö
undersökningar i avloppsvattendirektivet, till exempel miljöövervakning.
Kraven riktas direkt mot avloppsreningsverkens kapacitet och utformning inom
de utpekade områdena.
•• Badvattendirektivet. Övervakningen enligt badvattendirektivet omfattar
Escherichia coli och intestinala enterokocker och vid behov annan synlig förorening
som kan äventyra badvattenkvaliteten. Övervakningen utförs av kommunerna och
resultaten lagras i HaV:s register Badplatsen. Folkhälsomyndigheten sammanställer
informationen och rapporterar in till EU. Övervakningsprogram enligt
vattenförvaltningen för vattenförekomster med badplatser ska omfattas av denna
övervakning och statusklassificeras även med kraven för badvattenstatus.
•• Fiskvattendirektivet. Direktivet har upphört att gälla och ersätts av vatten
direktivet. Områdena finns kvar och de ska ha minst samma skyddsnivå under
vattendirektivet som de hade under fiskvattendirektivet. Generellt anses kvalitetskraven enligt vattendirektivet omfatta även kraven enligt fiskvattendirektivet.
Eftersom förordningen kvarstår i den svenska lagstiftningen ska övervakningen av
fiskvattenområdena fortsätta som tidigare.
•• Skaldjursdirektivet. Detta är ett systerdirektiv till fiskvattendirektivet som
också upphört att gälla och ersätts av vattendirektivet. Kravet på undersökning av
mikrobiella parametrar i skaldjursdirektivet saknar motsvarighet i vattendirektivet
och kvarstår. Vattenförekomster som berörs av dessa områden ska övervakas och
klassificeras även utifrån dessa mikrobiella parametrar. Direktivet berör endast
Västerhavets vattendistrikt i Sverige.
Urvalet av övervakning i skyddade områden omfattar de stationer som övervakas utifrån
respektive direktiv och sammanfaller med kontrollerande och/eller operativ övervakning
enligt ramdirektivet för vatten.
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Nedan redovisas den övervakning som genomförs i skyddade områden och som samman
faller med övervakningen enligt vattendirektivet (tabell 16).

Dricksvattentäkter
166 stationer övervakar skyddade områden utpekade utifrån dricksvattenuttag och som
sammanfaller med vattendistriktets övervakningsprogram. Denna övervakning sker främst
i grundvatten (figur 11). I dricksvattentäkter i ytvatten avses övervakning av prioriterade
ämnen i vattenfas.
Tabell 16. Antal stationer som övervakas inom skyddade områden i Norra Östersjöns
vattendistrikt och som sammanfaller med vattenförvaltningens övervakning.
Källa: Uttag ur VISS 2015-03-19
Antal stationer
Direktiv

Sjöar

Vattendrag

3

5

Nitratdirektivet

3

84

19

106

Badvattendirektivet

29

75

1

105

6

1

7

Dricksvattendirektivet

Fiskvattendirektivet

– 40 –

Kust

Grundvatten

Totalt

158

166

Figur 11. Övervakning av vattenförekomster som är föremål för uttag av dricksvatten. Av sekretesskäl
visas övervakade vattenförekomster och inte lokalisering av stationer. Uttag ur VISS 2015-03-19.
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Livsmiljöer och artskyddsområden
Enligt ramdirektivet för vatten ska operativ övervakning ske i de vattenförekomster som är
skyddade områden enligt art- och habitatdirektivet och som riskerar att inte uppfylla alla
kvalitetskrav, det vill säga miljökvalitetsnormen enligt ramdirektivet för vatten och kraven
på gynnsam bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet.
När det gäller urval av miljöövervakning som berörs av art- och habitatdirektivet, kan ett
relevant urval inte göras i dagsläget. Program för uppföljning av skyddade områden är
under uppbyggnad och metoder för denna är framtagna, men något stationsnät har ännu
inte tagits fram i Sverige. Därför har det inte varit möjligt att ta fram ett övervaknings
program för dessa områden. Detta ställningstagande har skett i samförstånd med HaV
samt NV.
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Figur 12. Övervakning av nitratkänsliga områden Norra Östersjöns vattendistrikt.
Källa: Uttag ur VISS 2015-03-19.

Nitratdirektivet
106 stationer från övervakningen av nitratkänsliga områden sammanfaller med
Norra Östersjöns vattendistrikts övervakningsprogram (tabell 16 och figur 12).
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Figur 13. Övervakning av badvattendirektivet i Norra Östersjöns vattendistrikt.
Källa: Uttag ur VISS 2015-03-19.

Badvattendirektivet
105 stationer från övervakningen av badplatser sammanfaller med Norra Östersjöns
vattendistrikts övervakningsprogram (tabell 16 och figur 13).
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Figur 14. Övervakning av fiskvattendirektivet i Norra Östersjöns vattendistrikt.
Källa: Uttag ur VISS 2015-03-19.

Fiskvattendirektivet
Det finns sju stationer från övervakningen av fiskvattendirektivet som sammanfaller med
Norra Östersjöns vattendistrikts övervakningsprogram (tabell 16 och figur 14).
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Förändringar i övervakningsprogrammet

4.1 Vattenmyndighetens övervakningsprogram 2007, 2009, 2012
och 2015
Vattenmyndigheten har tidigare tagit fram tre övervakningsprogram som har
rapporterats till EU, 2007, 2009 och 2012. Eftersom vattenmyndigheten inte bedriver
övervakning i egen regi byggdes dessa program upp av övervakningsstationer som andra
aktörer ansvarar för.

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

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

Övervakningsprogram 2012
Under 2012 gjorde Sverige en revidering och en extra rapportering av övervakningen till
EU. Då var utgångspunkten att inkludera all pågående övervakning i Sveriges vatten
förekomster som genomförs regelbundet.
Detta innebar att betydligt fler övervakningsstationer rapporterades. Cirka 20 procent av
Sveriges vattenförekomster ingick i övervakningsprogrammet. Operativ övervakning av
grundvatten saknades i stort sett helt, och övervakning av skyddade områden behövde
förstärkas för såväl ytvatten som grundvatten. Den operativa övervakningen av kemisk
status kunde inte heller kopplas till den påverkansanalys som var gjord.
Förutom rapporteringen av övervakningsprogram 2012 tog Vattenmyndigheterna fram en
strategi för hur övervakningen behöver utvecklas för att leva upp till ramdirektivet för
vatten (Vattenmyndigheterna, 2013a).
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Övervakningsprogram 2009–2015
Övervakningsprogram 2009–2015 är ett tillbakablickande program och till skillnad från
tidigare program beskriver det den övervakning som använts och som ligger till grund för
den statusklassning som genomförts 2013–2014. Därmed utgör programmet också
grunden till miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram som beslutas av vattendelegationerna
2015. Fortfarande utgörs programmet av befintlig övervakning, men representerar på ett
mycket bättre sätt än tidigare det underlag som legat till grund för förvaltningsplanen.
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Utvecklingsbehov inför framtiden

Det finns fortfarande ett behov att utveckla Sveriges övervakning av yt- och grundvatten
för att leva upp till ramdirektivet för vattens krav. För ytvatten är till exempel inte över
vakningen av biologiska kvalitetsfaktorer tillräcklig och övervakning av prioriterade ämnen
behöver förbättras, framför allt med avseende på organiska miljögifter. Även övervakning
av hydro-morfologiska kvalitetsfaktorer behöver förbättras. Allmänt gäller också att övervakningsprogrammen på ett tydligare sätt behöver utformas utifrån typen av påverkan och
risken för att inte miljökvalitetsnormen kan följas.
Övervakningen för grundvattenförekomster behöver också utvecklas. Grundvattenöver
vakningens statusklassificeringar borde baseras på verkliga mätvärden istället för risk
bedömningar, tillsammans med expertbedömningar. Med hänsyn till kommande klimatförändringar, då torka och kraftiga skyfall kommer att bli vanligare och leda till att
grundvattennivåerna varierar mer, måste en medveten strategi finnas för övervakning av
kvantitativ risk och status. Övervakning av skyddade yt- och grundvattenförekomster som
används för dricksvattenuttag behöver också utvecklas för att uppfylla de särskilda kriterier
som finns för dricksvatten.

5.1 Strategi för fortsatt arbete
Utifrån erfarenheter och insamlat underlag från den första förvaltningscykeln tog
vattenmyndigheterna 2013 fram ett förslag till strategi för hur övervakningen behöver
utvecklas så att Sveriges övervakning ännu bättre kan anpassas till ramdirektivets krav
(Vattenmyndigheterna, 2013a). Med utgångspunkt från bland annat denna strategi pågår
nu ett arbete för att utforma framtidens övervakningsprogram.
För att nationella myndigheter ska ta ett större ansvar för utformning och genomförande av
övervakningen enligt vattenförvaltningens behov genomförs flera satsningar. Några av de
som är på gång eller planeras är:
•• HaV arbetar med att ta fram en ny vägledning för att underlätta arbetet med att
utforma övervakningsprogram enligt vattenförvaltningens behov. Dessa väg
ledningar ses som ett viktigt underlag för att dagens övervakning ska kunna
anpassas till kraven. Detta gäller till exempel de nationella och regionala över
vakningsprogrammen samt den samordnade recipientkontrollen.
•• I regeringsuppdrag rörande den vattenanknutna recipientkontrollen föreslår
HaV att regeringen ska utreda möjlighet till införande av en vattenkontrollavgift.
Avgiften ska rikta sig till de som påverkar vattnet och användas för övervakning av
den gemensamma påverkan på vatten. Syftet är att få med alla verksamheter som
påverkar och inte som idag framförallt tillståndspliktig verksamhet och att få ett
system som är nationellt heltäckande.
•• En strategisk grupp bestående av vattenmyndigheterna, HaV, NV och SGU har
bildats med syfte att genom ökad samverkan förbättra förutsättningarna för att
genomföra en övervakning som uppfyller vattenförvaltningens behov. Ett mål för
arbetet är att ta fram en gemensam handlingsplan för det fortsatta arbetet.
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5.2 Utformningen av övervakningen
HaV planerar att tillsammans med övriga ansvarig aktörer förbättra underlaget för
påverkansanalysen. Underlag kommer att ligga till grund för nationellt utförda påverkansanalyser och modellresultaten behöver återkopplas till resultat från övervakning så att en
ständig förbättring av modellerna kan ske. Det innebär i sin tur att övervakningen på ett
bättre sätt behöver anpassas för att kunna verifiera påverkansmodellerna.
Ett arbete för att utforma övervakningsprogram pågår så att det går att utvärdera enskilda
osäkerhetskällor i mätningarna, till exempel osäkerheter i tid och rum. Programmen kan
sedan optimeras ytterligare i syfte att minska osäkerheten i statusklassningarna utifrån
denna information. Inom forskningsprojektet WATERS pågår arbete med att utveckla ett
osäkerhetsbibliotek där varianskomponenter för de olika kvalitetsfaktorerna sammanställs.
Utifrån denna sammanställning kommer det bli tydligare var kompletterande övervakning
behöver genomföras.
Pilotprojekt pågår i bland annat Emåns avrinningsområde för att ta fram ett optimalt övervakningsprogram enligt vattenförvaltningens behov. Provtagningen läggs upp så att den är
proportionell till de vattentyper som förekommer och speglar påverkan. I projektet kommer
bland annat den allmänna ytvattenstatusen inom avrinningsområdet att bedömas,
konfidens och precision beräknas och metod för gruppering av vattenförekomster testas.
Resultatet från detta projekt är en viktig del i underlaget till den nya vägledning för fram
tagande av program enligt vattenförvaltningens krav, som ska tas fram av HaV.
Ett nytt program för mjukbottenfauna för kustvatten har tagits fram och är i uppstartsfasen.
Revidering av program för provtagning av fria vattenmassan i kustvatten pågår. Även
programmet för provtagning av vegetationsklädda bottnar vid kusten står på tur att
revideras för att bättre uppfylla ramdirektivet för vattens krav.

5.3 Datahantering och kvalitetssäkring
För att datahantering och kvalitetssäkring ska bli effektiv och säker är flera satsningar på
gång, till exempel:
•• Framtagande av nationellt stationsregister.
•• Valideringstjänst för inrapportering av data.
•• Ökade resurser för att förstärka datavärdskapen generellt så att data ska kunna tas
emot och tillgängliggöras för arbete inom vattenförvaltningen.
Målsättningen är att all data som används för statusklassning inom vattenförvaltningen
kunna tas emot och tillgängliggöras av de nationella datavärdarna.
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