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Program

1. Vad är ett samråd? 

2. Hur har statusklassningen gått till?

3. Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten

4. Hur mår vattenförekomsterna idag?

5. Föreslag på åtgärder för att nå MKN

6. Lämna synpunkter

7. Lästips



Samråd

• Vattenmyndigheternas samråd 
om ”Planer och åtgärder för 
vattenarbetet 2021–2027”

• Påbörjas 1 nov 2020 och 
avslutas 30 april 2021

• Alla berörda får vara med att 
tycka till



Ekologisk, kemisk och kvantitativ status



Ytvatten

• Ekologisk status

• Kemisk status

• Ekologisk potential 
(för  kraftigt modifierade vatten, KMV)

Grundvatten

• Kemisk status

• Kvantitativ status

Statusklassificering



Bedömningar görs per miljökonsekvenstyp

Vad har vi för påverkan?

• Övergödning

• Miljögifter

• Försurning

• Fysisk påverkan

• Flödesförändringar



Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten



Miljökvalitetsnormer för vatten

• Alla vattenförekomster ska ha en 
miljökvalitetsnorm

• MKN är kvalitetskrav för vattenförekomster

• Anger vilken status ett vatten ska ha vid en viss 
tidpunkt

• MKN fastställs av vattendelegationen i respektive 
vattendistrikt som en föreskrift



Försämringsförbudet
• En ny eller förändrad verksamhet får inte göra det omöjligt att nå en miljökvalitetsnorm

• Ingen ytterligare försämring av kvalitetsfaktorer

• Är det dålig status får ingen underliggande parameter försämras ytterligare

Kvalitetsfaktorer

Parametrar





MKN, exempel från VISS



MKN, exempel från 
VISS, fortsättning

För varje betydande 
påverkanskälla anges 
vilka kvalitetsfaktorer 
som kopplas till 
bedömningen och till 
vilket årtal åtgärder kan 
genomföras och få 
effekt i miljön



Göta älvs huvudfåra – Kraftigt modifierat vatten (KMV)

• Göta älvs kraftverk omprövas i den nationella prövningsplanen för 
vattenkraften (NAP) 2032

• Hur ekologisk maximal ekologisk potential definieras, vilka målnivåer 
vattenförekomsterna ska ha och vilka åtgärder som ska genomföras och 
kommer då ses över

• Även övrig vattenkraft i biflöden kommer då prövas och möjligen kommer fler 
KMV eller mindre stränga krav beslutas



Föreslagna åtgärder för att nå MKN



Åtgärdsanalys



Hur mår vattenförekomsterna i göta älvs 
åtgärdsområde idag?



2013

Sjöar och vattendrag – ekologisk status

2019

Dålig

Otillfredsställande

Måttlig

God

Hög



Övergödning



Näringsämnen

Biologi

Sjöar - växtplankton
Vattendrag - kiselalger

Övergödning - status



Förbättringsbehov 
övergödning



Åtgärdsförslag övergödning – per vattenförekomst

Förbättringsbehovet/betinget fördelas på olika påverkanskällor utifrån deras andel av den antropogena
belastningen

Potentiella åtgärder för varje påverkanskälla föreslås utifrån deras kostnadseffektivitet tills man nått 
upp till förbättringsbehovet

Även kväveåtgärder för att nå god status i havet utanför Göta älvs mynning är med



Fördelning av beting på olika möjliga åtgärder

Beting

500 kg

Källfördelning

EA 50 kg

ARV 100 kg

Jordbruk 
350 kg

Kostnadseffektivitet 
inom källan

Åtgärdsförslag

Strukturkalkning

Kalkfilterdiken

Fosfordammar

Skyddszoner

Åtgärdande av n 
enskilda avlopp

Förbättrad rening ARV



Status 2019

Sjöar och vattendrag – försurning (pH)

Risk 2019

Status visar om 
kalkningen fungerar, risk 
där vi fortfarande 
behöver kalka

Kalkning ligger under 
Pågående åtgärder i VISS



• Otillfredsställande eller dålig 
status innebär att åtgärder 
behövs

• Bättre underlag 2019 jämfört 
med 2013

• Få vandringshinder har åtgärdats 
– mycket kvar att göra

• Vandringshinder för alla fiskar = dålig status

• Vandringshinder enbart för svagsimmande fiskar = 
måttlig status

Konnektivitet – Fiskars vandring uppströms och 
nedströms i vattendrag och till sjöar



Asp
Flodnejonöga
Färna
Gös
Harr
Havsnejonöga
Id
Lax
Sik
Stäm
Vimma
Ål
Öring

Fiskar med stort vandringbehov

Abborre
Gädda
Mört
Braxen
Lake
Elritsa
Faren

Ex. normalt vandringsbehov

Lästips

Hur långt vandrar fiskarna?



Åtgärder för konnektivitet

Åtgärder i VISS från 2021 och framåt:

Möjliggöra upp- och nedströmspassage

Omläggning/byte av vägtrumma

Få vägtrumsåtgärder här, vårt projekt är viktigt!



Markavvattning

Påverkan på bland annat:

Morfologiskt tillstånd
• Vattendragsfårans form

• Vattendragsfårans kanter

Hydrologisk regim
• Specifik flödesenergi



2019

Sjöar och vattendrag – morfologisk 
tillstånd

Exempel på Åtgärder:
• Ekologiskt funktionell kantzon skogsbruk
• Biotopvård i vattendrag
• Lokalt anpassad kantzon - jordbruk



Sjöar och vattendrag – hydrologisk regim

Åtgärd:
Bevara eller förbättra hydrologisk regim

Göta älv reglering
I biflöden markavvattning



Göteborgs kustvatten



Översikt av vattenförekomster
• Rivö fjord nord

• Rivö fjord syd

• Askims fjord

• Dana fjord

• Asperöfjorden

• Halsviken

• Styrsö-Vrångöområdet

• Brännö-Styrsöområdet

• Nordre älvs fjord

• Björköfjorden

• Stora Kalvsund

• Källö fjord

• Göteborgs n skärgårds kustvatten

• Göteborgs s skärgårds kustvatten



Förslag till nya miljökvalitetsnormer



Övergripande ekologisk status

• Vattenförekomsterna i området
har Måttlig ekologisk status

• Undantaget Källö fjord och
Halsviken som har God ekologisk
status



Biologi

Bottenfauna Växtplankton



Miljökonsekvenstyper - kustvatten

• Övergödning
• Kväve
• Fosfor

• Hydromorfologi
• Konnektivitet
• Hydrografiska villkor
• Morfologiskt tillstånd

• Miljögifter

Bilder tagna av Anna Dimming (Lst Västra Götaland)



Övergödning

• Sammantaget är det endast Rivö
fjord (syd/nord) och Nordre älvs
fjord som har Måttlig status I 
avseende på näringsämnen
(både N och P, sommar och
vinter)



Övergödning forts.

Totalfosfor - Sommar Totalkväve - Sommar



Hydromorfologi

• God eller Hög status för de yttre
kustvattnen

• Hela Göteborgsområdets
(inre)skärgård har Måttlig status 
eller sämre.

• Störst problematik kring
Göteborg och Öckerö



Riskbedömningar

• Generellt så har den övergripande ekologiska statusen och flödesförändringar störst risk att ej uppnå MKN
• Övergödning och morfologi/kontinuitet har dock många osäkra bedömningar i området
• Rivö fjord nord och Dana fjord har den mest omfattande risken



Åtgärdsförslag

• Skogsbruk
• Funktionella kantzoner
• Miljöhänsyn vid gödsling

• Jordbruk
• Skyddszoner
• Fånggrödor

• Dagvatten
• Filterrening
• Dammar
• Våtmark

• Avlopp
• Enskilda avlopp
• Reningsverk

• Miljögifter
• Efterbehandling

• Båtlivet
• Ankringsplatser
• Hastighetsbegränsningar
• Båtförvaring på land



Miljögifter i ytvatten



Statusklassning miljögifter ytvatten

Antal vattenförekomster

Kust Sjöar och vattendrag

SFÄ

Måttlig 
status 

God status Ej klassade
Måttlig 
status 

God status Ej klassade

Koppar 1 4 8 0 10 52

Ammoniak 2 1 10 1 8 52

Diklofenak 2 0 11 0 2 60

PCB 1 2 10 0 3 59

OBS! 
Riskbaserad provtagning!
Inkluderar ej överallt överskridande ämnen.

Ekologisk status

Kartan visar endast vattenförekomster med sämre än god status



Statusklassning miljögifter ytvatten

Antal vattenförekomster

Kust Sjöar och vattendrag

PRIO-ämnen
Uppnår ej 
god status

God status Ej klassade
Uppnår ej 
god status

God status Ej klassade

PFOS 1 0 12 7 0 55

TBT 13 0 0 3 2 57

PAH 3 1 9 3 3 58

OBS! 
Riskbaserad provtagning!
Inkluderar ej överallt överskridande ämnen.

Kemisk status

Kartan visar endast vattenförekomster med sämre än god status



Riskbedömning miljögifter ytvatten

Risk – påverkanskällor och mätdata
Osäker risk – påverkanskällor och få eller inga mätdata

• Främst förekommande påverkanskällor är förorenade 
områden, transport och infrastruktur - gäller för både kust 
och vattendrag.

• I sjöar och vattendrag även urban markanvändning, 
deponier och industrier förekommande påverkanskällor.

• Det finns risk för PAH och TBT i många vattenförekomster -
både kustvatten, sjöar och vattendrag . 

• Risk för PFOS i flertal sjöar vattendrag. 



Förslag på åtgärder för miljögifter i ytvatten

• Efterbehandling av miljögifter

• Förbättrad dagvattenhantering
• Tillsyn

• Planering



Kemi och kvantitet grundvatten



Statusklassning grundvatten 

• Totalt 12 stycken grundvattenförekomster
• God kemisk status
• God kvantitativ status

God status är norm när mätdata saknas!



Riskbedömning miljögifter grundvatten

Risk (påverkanskällor eller mätdata)

Förorenade områden
Diseröd Södra – bensen
Gamlestaden – PAH, bly, tri- och tetrakloreten
Halleberg – arsenik
Gråbodeltat – pesticider
Linnarhult – klorid, kvicksilver, PAH, bly, tri- och tetrakloreten



Riskbedömning klorid/sulfat grundvatten

Risk (påverkanskällor eller mätdata)

Klorid från transport och infrastruktur 
- Hasteröd
- Grinneröd
- Gamlestan
- Halle-Hunneberg
- Gråbodeltat
- Linnarhult



Förslag på åtgärder för grundvatten

• Arbeta förebyggande

• Efterbehandling av miljögifter

• Översyn tex. Vägsaltning

• Barriärer och spontning



Sammanfattning



Lämna synpunkter på förvaltningsplan, 
åtgärdsprogram och MKN för vattenarbetet 

2021-2027



Samråd pågår nov – april 2021

Föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster (miljökvalitetsnormer)
Bilagor

OBS! Kortare samrådstid för vatten med påverkan från vattenkraft: 1 mars – 30 april

https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/samrad-om-forvaltningsplan-atgardsprogram-och-miljokvalitetsnormer-2021-2027.html

https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/samrad-om-forvaltningsplan-atgardsprogram-och-miljokvalitetsnormer-2021-2027.html


• Använd gärna webbenkäten på Vattenmyndighetens 

hemsida¹

• Det finns möjlighet att lämna synpunkter på enskilda 
vattenförekomster i Vatteninformationssystem Sverige 

(VISS²) under samrådet. 

• Vattenmyndigheterna behöver era synpunkter senast 
den 30 april 2021.

1) https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/samrad-om-forvaltningsplan-atgardsprogram-och-miljokvalitetsnormer-2021-2027/lamna-synpunkter.html
2) https://viss.lansstyrelsen.se/Consultations.aspx?consultationID=3

Så lämnar ni synpunkter
1. I VISS finns denna

2. Byt förvalt-
ningscykel här

3. Till denna

4. Lämna 
synpunkter här

https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/samrad-om-forvaltningsplan-atgardsprogram-och-miljokvalitetsnormer-2021-2027/lamna-synpunkter.html
https://viss.lansstyrelsen.se/Consultations.aspx?consultationID=3


• Åtgärder i förslag till Åtgärdsprogram som riktar sig till kommuner 
och länsstyrelser

• Kapitel 10  i förslag till Förvaltningsplan som handlar om utveckling 
av vattenarbetet 2021–2027 

• Läs om ditt vatten i vattendatabasen VISS

• Sammanställning för ditt vattenråd: Denna presentation

viss.lansstyrelsen.se

Lästips för vattenråd

https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/samrad-om-forvaltningsplan-atgardsprogram-och-miljokvalitetsnormer-2021-2027.html

https://viss.lansstyrelsen.se/Consultations.aspx?consultationID=3
https://viss.lansstyrelsen.se/
https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/samrad-om-forvaltningsplan-atgardsprogram-och-miljokvalitetsnormer-2021-2027.html


Ytterligare informationsmaterial



Samråd Vattenmyndigheten Västerhavet

1. Vattenråd 2 mars (prel. 13-16) och 4 mars (prel. 9-12) - samma innehåll 

2. Kommunpolitiker 20 och 21 jan (dag och kväll)

3. Tjänstemän hos kommuner och länsstyrelser med tema:

• Miljötillsyn - 1/2 

• Fysiskplanering och vattenplanering - 8/2

• VA-plan inklusive dagvatten, samt dricksvattenskydd och dioxiner - 3/2

Anmälan via Vattenmyndighetens kalender: www.vattenmyndigheterna.se

http://www.vattenmyndigheterna.se/


• Digital kartpresentation¹ av påverkanskällor , 
statusklassningar, riskbedömningar samt förslag till åtgärder 
2021 och framåt.

• Digital presentation² med fokus på kommunernas åtgärder i 
vattenförvaltningen.

1) https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid=0d5184a960834906af2e0fc72d8cd99d
2) https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid=2cb14490c20c4f529583b3856d95c559

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid=0d5184a960834906af2e0fc72d8cd99d
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid=2cb14490c20c4f529583b3856d95c559


Efter samrådet

• Omarbetas planerna och 
vattendelegationerna beslutar 
om förvaltningsplaner

• Havs- och vattenmyndigheten 
(HaV) förmedlar de färdiga 
förvaltningsplanerna till EU-
kommissionen 



Vattenrådens deltagande viktigt!




