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Målet är god ekologisk status 

Vattenförvaltning 

Vatten är ingen vara vilken som helst 

utan ett arv som måste skyddas, 

försvaras och behandlas som ett 

sådant. 

 

Vattendirektivet 2000/60/EG  

• Första cykeln  2004-2009 

• Andra cykeln 2010-2015 

• Tredje cykeln  2016-2021 



Ekologisk status 

=  EK 
Hur det är 

Hur det 
borde vara 

Bedömning 



Övervakning i området 



Övrigt underlag 

• Biotopkartering, dammregister – morfologi, 
vandringshinder 

• GIS-analyser – morfologi 

• Modeller – försurning, övergödning, hydrologi 

• Satelitdata – kusten 

• Miljögifter i fisk eller musslor 

• Miljögifter i yt- och grundvatten 

 



Ekologisk status 

Hillmansbäcken: Fisk, 

vandringshinder, 

(försurning) 

Grisbäcken: Fisk, 

övergödning, 

vandringshinder, 

morfologi 

Torsåsån: Fisk, 

påväxtalger, men 

vandringshinder, morfologi 

Mvs Kalmarsunds 

kustvatten: näringsämnen, 

bottenfauna, makroalger, 

klorofyll  

Strömby å: Fisk, 

vandringshinder, morfologi 



Hur såg det ut förra gången? 

Kusten: ingen förändring 



Varför ser det annorlunda ut? 

• Havs och vattenmyndigheten kom med nya föreskrifter kring 

hur bedömningarna ska göras, påverkar främst 

hydromorfologin. 

• Bättre nationell samordning – bedömningarna mer lika över 

länsgränser 

• Längre tidsserier för biologi 

• Nationella underlag för morfologi  

 



Kemisk status 

God  Uppnår ej god 

Gränsvärden för olika ämnen 

• Prioriterade ämnen (ämnen utvalda av EU) 

• Bl.a. tungmetaller (t.ex. kvicksilver, bly, kadmium) 

• DDT, PCB, bromerade flamskyddsmedel m.fl. 

• Bekämpningsmedel (organiska föreningar) 

• Övriga föroreningar (8 stycken) 



Kemisk status ytvatten 

Torsåsån: 

Applerumsån – 

Tjärekullaån: 

Tributyltenn - 

TBT 

Kemisk status  
• Bedömningarna görs idag inklusive kvicksilver, vilket gör att 

alla vattenförekomster inte uppnår god kemisk status. 

• Låga gränsvärden (20 µg/kg) inom EUs Ramdirektiv för Hg i 

fisk. 

• Gränsvärden för fisk som saluförs är 0,5 mg/kg eller 1,0 

mg/kg för gädda och ål. 

 

M v s Kalmarsund: 

bromerat 

flamskyddsmedel 

PBDE i mussla 



Hur såg det ut förra gången? 



Status grundvatten 

God   Otillfredsställande 

Kvantitativ  

– tillgång på vatten (GOD) 

Kvalitativ – gränsvärden för olika ämnen i vattnet 

• bekämpningsmedel 

• nitrat 

• ammonium 

• klorid 

• sulfat 

 



Kemisk status grundvatten 



Status sämre än god… 

 

… innebär åtgärder 

 



Reningsverk 

Livsmiljö 

Åtgärder 

Vad är det vi vill uppnå? 

 

Restaurera allt till förindustriell tid??? 

 

Återskapa funktionen i vattensystemen 

• Näringsretention 

• Vattenhushållning 

• Livsutrymme för den biologiska mångfalden 



genomförd 

möjlig 

Åtgärder 



Typer av åtgärder 

• Åtgärdsutredning 

• Fiskväg, utrivning 

• Biotopvård 

• Ekologiskt funktionella kantzoner 

• Våtmarker 

• Skyddszoner 

• Vattenskyddsområden 

• Kalkning 

• Efterbehandling av förorenad mark 

 



Åtgärdsförslag Övergödning 

• Fosforhalt visar på måttlig status.  

• Medelvärde för totalfosfor är 45,9 ± 

7,3 µgP/l.  

• För att uppnå god status behöver 

halten av totalfosfor minska till 33 

µgP/l (Förbättringsbehov). 

• Åtgärdsbehov 111 kg P/år. 

• Betydande påverkan Jordbruk, 

Enskilda avlopp Miljöproblem Övergödning  



Kostnadseffektivitetsdiagram för Grisbäcken 

Lagstiftning!!! 
Åtgärdsbehov: 111 kg P/år 



Var finns informationen? 

www.viss.lansstyrelsen.se 

 

På gång… 

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
















På gång … 



Tack! 


