
SjöLyftet – Hur kan det vara till nytta för
vattenförvaltningen?



Fem vattenmyndigheter
•Samordnar arbetet enligt ramdirektivet
för vatten samt ett antal övriga direktiv

•Naturgiven indelning
-Havsbassänger enl SMHI



Vattnets naturliga väg

• Avrinningsområden finns i olika storlekar

• De avgränsas av höjdryggar eller
geologiska formationer som gör
att vattnet rinner åt samma håll
– mot havet!

• Utgör grunden för vårt arbete
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Vattenförvaltning i 6-årscykler !





Ekologisk status - ytvatten
Ca 50 % av vattenförekomsterna uppnår ej God status

Kemisk status - ytvatten
Ca 2 % av vattenförekomsterna uppnår ej 

god status (exkl. kvicksilver)

Kemisk och kvantitativ status – grundvatten
Ca 5 % av vattenförekomsterna uppnår ej God 

kemisk eller kvantitativ status

Hur mycket av Västerhavets vatten uppnår ej god sta tus 
2009?



Nu har vi kommit till 
genomförandefasen!

- Nu skall åtgärdsprogrammet 
genomföras och då behövs i många fall 
ett bättre kunskapsunderlag



Åtgärdsprogrammets status
Åtgärdsprogrammet beslutades tillsammans med 

miljökvalitetsnormer och förvaltningsplan av 
vattendelegationen i december 2009.

Ett fastställt program innebär enligt 5 kap. 8 § MB 
skyldigheter för myndigheter och kommuner att inom 
sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs 
enligt programmet.

Åtgärderna ska vara vidtagna senast 2012.



Åtgärder riktade till kommuner och 
myndigheter – ”38 listan”

Naturvårdsverket (nr 2-8)
SGU (nr 9-12)
Banverket (nr 13)
Boverket (nr 14)
Jordbruksverket (nr 15-17)
Kammarkollegiet (nr 18
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (nr 19)
Riksantikvarieämbetet (nr 20)
Skogsstyrelsen (nr 21)
Statens Livsmedelsverk (nr 22)
Statistiska Centralbyrån (nr 23)
SMHI (nr 24-26)
Vägverket (nr 27)
Länsstyrelserna (nr 28-31)
Kommunerna (nr 32-37)

Fiskeriverket och Kemikalieinspektionen bistår övriga 
myndigheter

Många är åtgärder som handlar om:

� Föreskrifter/andra styrmedel

� Strategier/planer/prioriteringar

� Utredningar/kunskapsunderlag

� Omprövning 

� Övervakningsprogram

� Rådgivning



Exempel på åtgärder

• SMHI behöver ta fram hydrologisk information på
vattenförekomstnivå med relevans för 
vattenförvaltningens behov

• Kommunerna behöver, i samverkan med 
länsstyrelserna, utveckla vatten och avloppsplaner….

• Naturvårdsverket behöver, i samarbete med 
länsstyrelserna, anpassa den nationella kalkningsplanen 
till att omfatta vattenförekomster som riskerar att inte nå
god ekologisk status.



Exempel på åtgärder – Viskans 
avrinningsområde 

Stort försurningsproblem i området, kalkning 
pågår men ytterligare åtgärder behövs. 

Ca 45 % av ytvattnet i riskzon för att ej uppnåGod ekologisk 
status 2015, till stor del p.g.a.fysiska påverkan

Ca 50 % av grundvattnet i riskzon för att ej uppnåGod 
kemisk status 2015 p.g.a. miljögifter

Ca 20 % av ytvattnet i riskzon för att ej uppnå
God kemisk status 2015 p.g.a. miljögifter

Ca 16 % av ytvattnet har 
övergödningsproblem, årligt 
reduktionsbehov av fosfor; ca 3,1 ton 



Övergödning
Antropogen fosforbelastning i Viskan
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Figur 2. En sammanvägd statusklassning av fosfor i Viskan.

Ur; Underlagsmaterial åtgärdsprogram - Avrinningsomr åde 105 Viskan 

Reduktionsbehovet har skattats 
till ca 3,1 ton fosfor per år

Belastningsdata från SMED (PLC5)



Övergödning

Bra beräkningar av näringsämnestransporter
kräver bra underlag



Försurning 
och kalkning

För optimering av 
kalkning krävs bra 
hydrologisk och kemisk 
data
- Kalkdosering och intervall 
beror av avrinning och 
omsättningstid



Tabell 9. Delavrinningsområden där det finns risk för att god status inte kan nås till 2015 i ytvatten samt vilka miljögifter som har använts eller används i 
området. Vissa föreningar som anges i tabellen, t.ex. aromater, är samlingsparametrar inom vilka prioriterade ämnen kan tänkas förekomma. Observera att 
mängd miljögift i vatten är okänt. Dessutom skattas kostnad för åtgärdsbehov av åtgärder som inte är finansierade. 

20 – 40 UtredningKoppar, 
oktylfenoletoxilat

639795-131983

20 – 40 
och 140 
000 

Utredning och 
efterbehandling 
av förorenade 
sediment

Krom, zink, koppar, 
dioxiner, furaner, 
PFOS, bisfenol A

PAH, 
klorbensener, 
klorfenoler, 
dieldrin, DDT, 
triklorbensener, 
pentaklorfenol, 
fluoranten

PBDE, oktylfenol, 
nonylfenol, naftalen, 
antracen, risk för aromater

Kadmium, bly, 
kvicksilver, 
nickel

639607-132620

20 – 40 UtredningKrom, zink, koppar, 
dioxiner

PentaklorfenolNonylfenol, aromater, 
trikloretylen, 

Kadmium, bly, 
kvicksilver, 
nickel, arsenik

640430-132918

10UtredningKrom, zink, kopparKobolt640129-133151

20 - 40UtredningKrom, zink, kopparAromaterKadmium, bly, 
kvicksilver, 
nickel

637719-130907

Kostnad 
(tkr)

ÅtgärdSärskilt förorenande 
ämnen

Andra 
föroreningar

Industriella 
föroreningar

PesticiderTungmetaller
Vattenförekomst
-ID/ delavr.omr
*

Ur; Underlagsmaterial åtgärdsprogram - Avrinningsomr åde 105 Viskan 

Miljögifter



Fysiska påverkan
Tabell 7. Vattenförekomster i Viskans avrinningsområde som är i behov av åtgärder mot fysik påverkan samt kostnader och normer. 
Namn EU-ID Påverkan Åtgärd för god 

kvalité 
Kostnad 
SEK 

Kvalitetskrav  Undantag Skäl Motiv Prioriterad för 
åtgärd 

Skuttran SE634909-
129587 

Kontinuitet Utredning av åtgärd 100 000 God status Tidsfrist till 
2021 

Tekniskt  Ja – nationellt 
särskilt värdefullt 
fisk Viskan SE635096-

128579 
Vattenuttag, 
flödesförändringar, 
kontinuitet 

Utredning av åtgärd 100 000 God status Tidsfrist till 
2021 

Tekniskt  Ja – nationellt 
särskilt värdefullt 
fisk Mäsån SE635447-

130296 
Flödesförändringar, 
kontinuitet 

Utredning av åtgärd 100 000 God status Tidsfrist till 
2021 

Tekniskt Utpekat som 
pKMV- utred om 
KMV  

 

Lillån SE635615-
131028 

Osäker status Utredning av åtgärd 100 000 God status Tidsfrist till 
2021 

Tekniskt   

Kungsätersån SE635840-
130499 

Flödesförändringar, 
kontinuitet 

Utredning av åtgärd 100 000 God status Tidsfrist till 
2021 

Tekniskt   

Slottsån SE636685-
131203 

Flödesförändringar Införa 
minimitappning 

500 000 God status Tidsfrist till 
2021 

Tekniskt Utpekat som 
pKMV- utred om 
KMV 

Ja – åtgärd planerad 
i regional plan 

Skrålabäcken SE637809-
130947 

Kontinuitet Utredning av åtgärd 100 000 God status Tidsfrist till 
2021 

Tekniskt  Ja – nationellt 
särskilt värdefullt 
fisk Häggån SE638533-

131840 
Kontinuitet Byggande av 

fisktrappa, Utrivning 
av dammar eller 

100 000 God status Tidsfrist till 
2021 

Tekniskt   

Husån SE638679-
131352 

Flödesförändringar Utredning av åtgärd 100 000 God status Tidsfrist till 
2021 

Tekniskt   

Surtan SE638705-
130519 

Kontinuitet Byggande av 
fisktrappa, Utrivning 
av dammar eller 
omlöp, Utredning 

2 950 000 God status     Ja – nationellt 
särskilt värdefullt 
fisk, natur – åtgärd 
planerad i regional 
plan  

Ur; Underlagsmaterial åtgärdsprogram - Avrinningsomr åde 105 Viskan 



Bättre kunskapsunderlag är en av 
förutsättningarna för att få rätt 
åtgärd på rätt plats!!!



Vattenkartan- en hjälp i planering,  
tillsyn o prövning

Vattenkartan är en 
webgistjänst
tillgänglig på
Internet -www. 
Vattenkartan.se





Nya vattenkartan- på gång!



Sammankoppling av digitalt underlag - en hjälp i planeringen!



SjöLyftet – förbättrat underlag för alla!



Finns möjligheter att kombinera uppdraget 
med t.ex. lodning av sjöar



Med modern 
sjömätningsutrustning 
kan djupkartor göras 
utan nämnvärd 
specialistkompetens!


