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Vad gör vi på vattenmyndigheten nu?

• Vattnet delas i vattenförekomster

• Arbetet med vattenförvaltningen sker i cykler på 

sex år. Vi är i mitten av cykel 3

• Vi jobbar utifrån HaV:s vägledning (föreskrifter)

• Kartläggning och analys pågick under åren 

2017—2019

• Fokus på åtgärder och miljökvalitetsnormer 2020

• Arbetet pågår fortfarande och inget är klart eller 

beslutat ännu. 



Det som kommer att tas upp idag

• Påverkansanalys

• Statusklassificering

• Riskbedömning

• Åtgärder

• Miljökvalitetsnormer



Påverkansanalys = Kartläggning av 

mänsklig påverkan på vattenförekomsten

• Vad finns det för påverkan från jordbruket?

• Påverkanstryck (Vattendrag och sjöar)

 Förändring av hydrologisk regim - jordbruk 

 Förändring av morfologiskt tillstånd - för jordbruket 

 (Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer 

och slussar– Annat) 

Antal 

påverkanstryck 

(% av den totala)

Förändring av 

hydrologisk regim -

jordbruk

Förändring av 

morfologiskt tillstånd –

för jordbruk

Förändring av 

konnektivitet genom 

dammar, barriärer och 

slussar - Annat

Sjöar 3 (0,04%) 512 (0,7%) 1217 (16%)

Vattendrag 1172 (7%) 2837 (18%) 2958 (19%)



Statusklassificering

• Tre kvalitetsfaktorer inom 

fysisk påverkan

• Morfologi

• Hydrologisk regim

• Konnektivitet

• Varje kvalitetsfaktor har ett antal parametrar som 

man sammanväger (morfologi) eller tar den 

parameter som har sämst status (hydrologisk 

regim och konnektivitet)



Kvalitetsfaktorer och parametrar
Morfologiskt tillstånd i vattendrag Hydrologisk regim i vattendrag Konnektivitet i vattendrag

Vattendragsfårans form Specifik flödeseffekt i vattendrag Konnektivitet i uppströms och 

nedströms riktning i vattendrag

Vattendragets planform Volymsavvikelse i vattendrag Konnektivitet i sidled till närområde 

och svämplan i vattendrag

Vattendragsfårans bottensubstrat Flödets förändringstakt i vattendrag

Död ved i vattendrag Vattenståndets förändringstakt i 

vattendrag

Strukturer i vattendraget

Vattendragsfårans kanter

Vattendragets närområde

Svämplanets strukturer och funktion i 

vattendrag

HVMFS 2019:25 (HVMFS 2013:19))



Statusklassificering forts.

Vattendrag
Antal (% av den 

totala)

Hydrologisk 

regim

Morfologi Konnektivitet

Måttlig 2444 (16%) 3020 (19%) 2882 (18%)

Otillfredsställande 1866 (12%) 1933 (12%) 2239 (14%)

Dålig 1176 (8%) 279 (2%) 4181 (27%)

Sjö
Antal (% av den 

totala)

Hydrologisk 

regim

Morfologi Konnektivitet 

Måttlig 1183 (16%) 979 (13%) 1437 (19%)

Otillfredsställande 277 (4%) 31 (0,04%) 707 (10%)

Dålig 145 (2%) - 1052 (14%)



Riskbedömning

Antal risk 

och osäker 

risk

Risk 

(jordbruk)

Osäker Risk 

(jordbruk)

Sjöar 12 (0,2%) 327 (4%)

Vattendrag 2409 (15%) 1166 (7%)

Risk  Åtgärder

Osäker Risk  Övervakning

Risk för alla påverkanstyper idag. (VISS, 2020-01-27)

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid=0d5184a960834906af2e0fc72d8cd99d


• Efter statusklassning och riskbedömning -> 

Åtgärdsanalys

• Vilka åtgärder behövs för att nå 

miljökvalitetsnormen? – Ett åtgärdsbehov

beräknas

• Och till vilken kostnad?

Åtgärdsanalys



Åtgärdsbiblioteket i VISS

• Katalog som samlar och beskriver åtgärder för 

bättre vattenmiljö

• Beskriver effekter och kostnader

• Används för att analysera de möjliga åtgärder 

som lägger grunden för åtgärdsprogrammet

• Används för att skatta effekt och kostnader för 

genomförda åtgärder



Åtgärdsbiblioteket i VISS

Kantzoner Biotopvårdande 

åtgärder

Avsmalning 

av åfåra

Tillförsel av 

habitat-

strukturer

Åtgärda rätat 

vattendrag Återkoppla 

sidofåra/bak-

vatten

Återställa 

kulverterat

vattendrag

Ekologiskt 

funktionell 

kantzon
Lokalt 

anpassad 

kantzon

Nivå 3

Nivå 2





Fysisk påverkan vs. Övergödning
Synergi och konflikt

Behov Fysisk åtgärd Övergödning

Minska 

sedimenttillförsel

Strukturkalkning, 

Fånggrödor etc

+

Förbättring av 

kantzonen

Lokalt anpassad 

kantzon

+

Vattenfördröjande 

åtgärder

Våtmarker +

Biotopvårdande 

åtgärder

Rätning, 

utläggning av 

strukturer etc.

(-)



Två spår i åtgärdsanalysen

Statusklassning”Naturliga 

vatten”-spåret

Åtgärdsanalys

Normsättning

”Kraftigt modifierade 

vatten”-spåret (väsentligt 

förändrade i fysisk karaktär)

Utredning 

av KMV

Definition av 

ekologisk potential

Normsättning



Kraftigt modifierade vatten – Ett annat 

referenstillstånd

Hög ekologisk status 

(referensnivå)

God ekologisk status 

(normen för naturligt vatten)

Nivå som kräver 

åtgärder som innebär 

”betydande negativ 

påverkan” på 

verksamheten



Kraftigt modifierade vatten – Ett annat 

referenstillstånd

Hög ekologisk status 

(referensnivå)

God ekologisk status 

(normen för naturligt vatten)

Max ekologisk potential 

(referensnivå för KMV)

God ekologisk potential 

(normen för KMV)

Nivå som kräver 

åtgärder som innebär 

”betydande negativ 

påverkan” på 

verksamheten

Åtgärdsutrymme för 

kraftigt modifierade 

vatten



Kraftigt modifierade vatten – Ett annat 

referenstillstånd

• Betydande negativ påverkan – ska ses ur ett 

nationellt perspektiv för verksamheten i sin helhet

• = 5000–12 000 ha jordbruksmark kan högst ta i 

anspråk för åtgärder för att förbättra 

vattenförekomsters hydromorfologiska status 

(Rapport 2019:5, Jordbruksverket)

• För vattenförekomster som blir förklarade som 

KMV kommer det främst att handla om att hitta 

åtgärder som förbättrar vattenmiljön utan att 

försämra dräneringen


