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Varför behövs restriktioner för 
ytvattenuttag?

• Allt liv är beroende av vatten
• Vatten är en begränsad tillgång under 

vissa perioder
• Flera intressenter är beroende av vatten 

till sin verksamhet 



Begränsningar

• Flödet varierar mellan olika vattendrag 
• Behovet av vatten är inte flödesrelaterad
• Olika grödor har varierande vattenbehov
• Många olika intressen är beroende av 

vatten



Exempel på problem

Flödena är lägst under sommaren när behovet av 
bevattning är som störst



Exempel på problem fortsatt

Bevattningsanläggning var igång trots lågt flöde



Vattendrag med mycket låga flöden



Så här kan det se ut!



Eller så här!



Eller kanske så här?



Länsstyrelsens uppgift

• Tillsynsmyndigheten är skyldig att 
kontrollera att miljöbalkens 
bestämmelser efterlevs

• ..och andra lagar och förordningar
• Samt utöva tillsyn över att villkor i 

miljödomar överhålls



Hur ser vi på tillgången till vatten?

Uttag av vatten skall baseras på vatten 
tillgången och uttagets påverkan!



Hur påverkas vattendraget av ett 
vattenuttag?

• Förutsättningar för flora och fauna ändras
• Fysiska och kemiska processer

– Vattentemperatur och syrehalt
– Erosion, transport och deposition
– Vattenkemi och vattenkvalitet

• Andra verksamheter som påverkar flödet



Onaturliga orsak till låga flöden

• Jordbruket
- Bevattningsuttag
- Utdikningar och rensningar

• Dricksvattenuttag
• Skogsbruk
• Vattenkraft



Styrmedel
• Miljöbalken

- Hänsynsreglerna 2 kap
- Natura 2000 7 kap
- Vattenverksamhet 11 kap
- Tillsyn 26 kap

• Miljömålen: 
- Levande sjöar och vattendrag

• EG-direktiv:
- Förordningen om förvaltning av vattenkvalitén (2004:660) 
- Habitatdirektivet



Viktiga aspekter som skall beaktats 
vid ytvattenuttag

• Åtgärdsprogram för tjockskalig 
målarmussla

• Artskyddsförordningen (1998:179)



Artskyddsförordningen 1 a §
….. i fråga om sådana vilt och levande djurarter som  i bilagan 

till denna förordning har markerats med N eller n är det 
förbjudet att

1. avsiktligt fånga eller döda djur
2. avsiktligt störa djur särskilt under djurens 

parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och 
flyttningsperioder

3. Skada eller förstöra djurens 
fortplantningsområden eller viloplatser

Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren.



Hotade stormusslor upptagna i bilagan

Tjockskalig målarmussla (EN)Flodpärlmussla (VU)



Viktiga värddjur för musslor skyddas också

Elritsa (Phoxinus phoxinus) Öring (Salmo trutta)

Färna (Leuciscus cephalus) Lax (Salmo salar)



Utdikningar och rensningar



Miljömålet Levande sjöar och vattendrag

• Nationellt särskilt värdefullt
• Nationellt värdefullt
• Regionalt särskilt värdefullt
• Regionalt värdefullt



Ekologiskt hållbart flöde

Definition:
”Det lägsta flöde som måste 
upprätthållas för att vattendragets 
ekologiska status skall upprätthållas”



Hur mycket vatten kan man utnyttja 
för bevattningsuttag

Naturliga flödet – ekologisk hållbart flöde = 
överskottsvatten tillgängligt för uttag



Villkor för tillstånd enligt 
miljöbalken

• Miljöbalkens allmänna hänsynsregler (2 kap) måste 
vara tillgodosedda

• Bevattningsuttaget får inte strida mot kommunala 
planer

• Skador på allmänna eller enskilda intressen skall 
undvikas eller ersättas, även andra bevattnare kan då
få ersättning liksom fiskeintresset

• Nyttan av bevattningen måste vara större än 
kostnaderna. I kostnaderna ingår även kostnaderna 
för andra intressen som påverkas av bevattningen



Andra möjligheter är:

• Bevattningssamfälligheter
- Regleras i Lagen (1998:812) med särskilda 

bestämmelser om vattenverksamhet
• Frivilliga överenskommelser

- Vattenhushållningsplaner
- Beredskapsplaner



Restriktioner behövs för att:

• tillförsäkra en hållbar utveckling som innebär 
att nuvarande och kommande generationer 
tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En 
sådan utveckling bygger på att naturen har ett 
skyddsvärde och att människans rätt att 
förändra och bruka naturen är förenad med ett 
ansvar för att förvalta naturen väl.

Slut


