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Beskrivning, kartläggning och analys av Sveriges ytvatten 

Rapport 5488 

; 

Denna rapport utgör Sveriges officiella rapport 2005 till Kommissionen enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG om upprättandet av en ram för 
gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (ramdirektivet för vatten). 
Naturvårdsverket har i uppdrag av regeringen genomfört rapporteringen avseende 
ytvatten. 

Syftet med rapporten, förutom att uppfylla direktivets krav, är att utgöra ett 
underlagför det fortsatta arbetet i Sverige med implementeringen av direktivet. 
Material som tagits fram och resultat som presenteras är preliminära och kan komma 
att förändras i det fortsatta arbetet. Ansvaret för att vidareutveckla materialet och 
förfina analyserna ligger på Vattenmyndighetema. 

Rapporten har sammanställts av Anna Åhr Evertson, Anette Björlin och Oskar 
Larsson, Naturvårdsverket. Övriga som deltagit i arbetet är Manuela Notter, Jannica 
Häggbom, Håkan Marklund, Tove Lundeberg, Malin Gunnarsson, Catarina 
Johansson, Lars Klintvall, Ulla Bertills, Roger Sedin och Lars Drake. Andra 
myndigheter och organisationer som bidragit med underlagsinformation är Sveriges 
meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), IVL Svenska Miljöinstitutet, 
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), SMED, statistiska Centralbyrån (SCB), 
Fiskeriverket, Sveriges Livsmedelsekonomiska Institut (SLI), Naturhistoriska 
Riksmuseet (NRM) och Hafok AB. 

Lars-Erik Liljelund 

Stockholm 
18mars 2005. 
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Kraftigt modifierat vatten 
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Vattenförekomster 
Typindelning 
Ekonomisk analys 
Biologiskt tillstånd 
Försurning 
Övergödning 
Metaller , 
Organiska miljöfarliga ämnen 
Fysisk påverkan 
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Summary 
By 22 March 2005 all EU member states must submit summary reports containing a 
survey, characterisation and analysis of surface water and groundwater under the 
W ater Framework Directive. This report deals solelywith surface water. Groundwater 
is presented in a separate report. 

The directive stipulates that water must be surveyed. For this purpose waters are 
divided up in to relevant units - water bodies - which are described in terms of quality 
and impacts. Similar water bodies are differentiated into certain types. Reports also 
include an analysis of human impact affecting water conditions (impact assessment) 
and an assessment of the chances of the water achieving the directive's objective of 
"good ecological status" by 2015 (risk assessment). The socio-economic analysisthat 
has also been made includes an analysis ofwater use and its importance to society, 
and an assessment of future w ater use trends in various sectors of society. In addition, 
the degree to which water services cover their costs has been calculated. 

The report has been produced at nationalleve l on the basis of existing data stored 
nationally. Impact and risk assessments offreshwater quality are reported at sub-river 
basin level (reporting area). In future reports, regional and local data, together with 
expert knowledge, will complement the background data and provide a more reliable 
assessment of water bodies. 

The impact and risk assessments have been made on the basis of impacts and their 
effect on the environmental using the following parameters: biological state, 
acidification, eutrophication, metals, toxic pollutants and physical impacts. Incomplete 
data and other deficiencies in the assessments mean that the results must be treated as 
preliminary. The same goes for the economic analysis. 

The analyses show that eutrophication and acidification are the most prominent 
problems. Many lakes and rivers have also been physically affected to various 
degrees. The impact of metals and known toxic pollutants is more local, with some 
exceptions, e.g., mercuryand dioxins. Over-abstraction ofwater is not a problem in 
Swedish water management. The greatest challenge is to come to grips with impacts 
from diffuse sources. Thiswill require measures that often affect major societal 
systems, e.g., the CAP, transboundary pollution and the import of goods. The 
Framework Directive and the report findings provide a structure for assessing 
environmental impacts on water, and also give a new angle by clearly linking socio-
economic forces with environmental impact. The data in the report will be used as a 
basis for the forthcoming implementation of the directive by the water authorities. 
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Outline of the respective seetians of the report: 

Survey of surface waters (Chapter 2) 

W ater bodies 
A total of 12,944 water bodies have been identified in Sweden, comprising 3,864 
lakes, 8,488 rivers, 554 coastal waters, 19 transitional waters and 19 marine areas 
(between l and 12 nautical milesoutside the base Iine). The characterisation of surface 
water bodies is based on geographical data on a scale of l :250,000. The 
characterisation is preliminary and will be further refined at regionallevel. 

Characterisation of surface water body types 
W ater bodies have been preliminary differentiated inta surface body types, which has 
yielded 54 lake types, 39 types of rivers, 23 coastal water types and 2 transitional 
water types. The characterisation of lakes and rivers requires further refinement and 
additional information before a final version can be produced. 

Heavily modified water bodies 
A total of just over 1,000 water bodies, representing around 8- lO per cent of the total 
number, have been identified as preliminarily heavily modified water bodies 
(HMWB). The criteria used to identify HMWB have meant that the main rivers in the 
major regulated river systems in n orthem Sweden have been judged to be the waters in 
Sweden displaying the greatest physical impacts. Many lakes, rivers in southem 
Sweden show substantial physical impacts. The extent to which they are also heavily 
modified is being assessed as part of a more detailed analysis carried out by the water 
authorities. The assessment ofHMWB in this report mayalter following subsequent 
detailed analysis. 

, 
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Overview of the socio-economic importance of water uses and Summary of 
Baseline scenarios (Chapter 3.2) 

Overview of water use in the district 
The North Baltic district is the most densely populated area, followed by the South 
Baltic and the Skagerrak/Kattegat district. Similarly, per capita gross regional product 
(GRP) is highest in these three districts, particularly in the North Baltic. A common 
feature of all three districts is that service industries predominate (measured as 
contribution to GRP). Compared with other districts, water-intensive industry is most 
predominant in the Bothnian Bay and the Bothnian Sea. The same applies to 
agriculture and forestry ( although, in absolute terms, the agricultural sector is greater 
in the southern districts). Point-source emissions of nitrogen largely emanate from 
households via discharges from municipal sewage plants and private sewers, apart 
from in the Bothnian Sea. Most point-source emissions ofphosphorus in North and 
South Baltic districts and the Skagerrak/Kattegat district also come from household 
sources. The majority ofpoint-source emissions of BOD and COD derive from water-
intensive industry. Anthropogenic diffuse nitrogen inputs mainly originate from 
agnculture in the three southern districts and from forestry in the Bothnian Bay and 
the Bothnian Sea. W ater-intensive industry accounts for most water abstraction in all 
districts apart from the North Baltic, where household abstraction (via municipal water 
treatment plants and private abstraction) predominates. 

Projected economic development and future water use in the distriels 
Population growth to 2015 is expected to be greatest in the North Baltic district, 
whereas the population is expected to decline or remain static in the Bothnian Sea and 
Bothnian Bay districts. The highest rate of economic growth is expected in the North 
Baltic, the lowest in the Bothnian Bay and Bothnian Sea districts. Growth in the water 
intensive industries is expected to be greatest in the chemical industry, and also for 
electricity, gas and heat production plants. This is also reflected in the projections for 
water abstraction, where all industries are expected to greatly increase the quautities 
they abstract. The forecasts for economic growth are also indicative of the trend for 
point-source emissions; emissions of phosphorus, COD and BOD are expected to rise 
to 2015, whereas it is predicted that nitrogen emissions will remain largely unchanged. 
Emissions of metals from domestic sources are expected to fall or remain static, 
except in North Baltic. The impact of the agricultural sector on water is expected to 
fall following the reform of the Common Agricultural Policy. Mode l results indicate 
that the area under grain cultivation will decline in favour of an increasing proportion 
of arable land left fallow. 
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Determination of impact and risk assessment of surface water (Chapter 3.3) 

Biological status 
Comprehensive data on biological quality elements have been assessed for fresh water 
and coastal waters. A number of shortcomings in the data and a low degree of 
geographical cover have meant that only a few elements have been used as a 
complement to the impact and risk assessments. The report presents three elements 
that give an overall view ofwater status: bottom fauna in fresh water assessed 
according to three regional acidity indices, bottom fauna along the west coast and 
rnaera algae along the entire Swedish coast. 

Acidification 
Around one fifth of the total area of forest land and lakes is currently acidified. The 
prime victims are freshwater plants and animals sensitive to acidification caused, 
among other things, by acid water containing aluminium leaching from forest soils. 
Another problem is that nutrients essential to trees have leached out of the forest so il. 

Acidification of Swedish lakes has been assessed and is presented by rnadel 
calculation of criticalload. l t is estimated that 2 per cent of lakes in Sweden will 
exceed the criticalload for acidification in 2015. There is a great risk that "good 
ecological status" according to the standards of the directive willnot be achieved by 
2015 in the acidified areas. Model calculations using the "MAGIC" rnadel also show 
that recovery in acidified lakes will continue up to 2010, before diminishing over the 
following decades (Swedish EPA, 2003). 

Eutrophication 
The problem of eutrophication of fresh water is mainly experienced in southem 
Sweden. The impact on coastal waters is also most pronounced in the south of the 
country. The Baltic Sea proper, which comprises the North and South Baltic water 
districts, has serious eutrophication problems, largely owing to the impact eaused by 
all countries bordering the Baltic over many years. Recovery is slow, which means 
that the situation is not expected to change significantly by 2015, even though wide-
ranging action is being taken in Sweden and other countries in the region. 

Meta/s 
The recovery time for metalload is generally fairly lang. Localload from major point 
sources has fallen substantially over the last 30 years, but in recent years this trend has 
levelied off. There are large parts of n orthem Sweden where metal concentrations in 
water are low and well below the levels assumed to cause biological effects. The few 
stations where metal concentrations in fish are regularly checked show that the 
concentration is usually below the levels eausing effects in fish communities. 
However, there are health reasons for discussing the mercury (Hg) situation in 
particular. Extensive regions in central and northem Sweden have mercury 
concentration in fish exceeding the limit values set in accordance with national 
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environmental quality standards. Dietary recommendations have therefore been issued 
for consumptian of lake fish in those regions. 

; 

Toxic organic pollutants 
In Sweden it is unusual to find levels ( concentrations in water) ofhazardous 
substances on a par with recommended risk levels (EQS-values or the like). As a rule, 
they are confined to individual bodies ofwater close to local emission sources or areas 
where there is an extremely high diffuse load. Even though current concentrations do 
not cause effects in the aquatic environment, same substances may be a problem in 
health terms ( eg. dioxins). Elevated levels of arganie toxins and other hazardous 
substances are found in urban environments owing to diffuse dispersal from the use of 
products and from sewage treatment plants and factories, which disperse substances to 
water and to air, from where they are later deposited in water. However, it is unclear 
w hether the concentrations of these substances will be below the environmental 
quality standards that have been set, and hence whether the future targets can be met. 
This applies particularly to substances that are dispersed via import and lang-range air 
transport. 

Physical impacts 
An outline survey of physical impacts in Sweden has been made with the hel p of 
statistics for water abstraction, presence of dams, shipping statistics for harbours and 
statistics on the number ofbuildings located close to surface water bodies. These data 
should be seen as indicators of the general occurrence of physical impacts. The impact 
assessment has been made for the areas included in the report. The impact of 
regulation is very great in the main rivers in northern Sweden used for hydropower. 
Large parts of southern Sweden also have areas that are markedly affected by dams 
and regulation, albeit to a lesser extent than in the north. Areas where information is 
available on water abstraction are considered to be scarcely affected. The impacts of 
freight and ferry traffic are significant in the 29 coastal water districts and inner parts 
of Lake Mälaren close to the towns of Västerås and Köping. 
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Assessment of the lev el of cost recovery for water services (Chapter 4) 

W ater services produced by municipal water treatment and sewage plants and 
primarily supplied to household users (hut also to same industrial customers) are 
funded by specific water supply and sewerage charges and/or by municipal taxes. The 
North Baltic has the highest proportion offunding by charges. The average rate of 
recovery of financial costs for municipal water services is at least 98 per cent in 
Sweden. The degree of east recovery is probah ly higher, hut since state subsiclies are 
not accounted for separately from sales to other municipalities, it is difficult to 
determine a definite degree of east recovery. The rate of recovery of financial costs for 
water services produced by agriculture and industrial facilities not connected to 
municipal sewage treatment plants, and for the producer's own use, may reasonably be 
assumed to be l 00 per cent. 

' 
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Sammanfattning 
Senast den22mars 2005 ska alla EU:s medlemsländer redovisa sammanfattande 
rapporter innehållande en kartläggning, beskrivning och analys av ytvatten och 
grundvatten enligt ramdirektivet för vatten. Denna rapport omfattar endast ytvatten. 
Grundvatten redovisas i en separat rapport. 

Enligt direktivet ska vattnet kartläggas. Till grund för detta ligger en indelning av 
vattnet i relevanta enheter (vattenförekomstindelning) som beskrivs utifrån kvalitet 
och påverkan. Likartade vattenförekomster ges samma typtillhörighet Rapporteringen 
omfattar även en analys av den mänskliga verksamhet som påverkar 
vattenförhållandena (påverkansbedömning) och en bedömning av vattnets möjligheter 
att uppnå direktivets mål "god ekologisk status" till år 2015 (riskbedömning). En 
samhällsekonomisk analys har också genomförts bl a av vattenanvändningen och dess 
betydelse för samhället samt en bedömning av den framtida utvecklingen av 
vattenanvändning i olika samhällssektorer. Därtill har graden av kostnadstäckning för 
vattentjänster beräknats. 

Rapporteringen har tagits fram på nationell nivå utifrån befintliga nationellt lagrade 
data. Påverkans- och riskbedömningar av sötvattnets kvalitet rapporteras på 
delavrinningsnivå (rapporteringsornråden). I det fortsatta arbetet kommer regionala 
och lokala data, samt expertkompetens, komplettera underlagen och ge en säkrare 
bedömning på vattenförekomstnivå. 

Påverkans- och riskbedömningarna är gjorda utifrån graden av påverkan och dess 
effekter på miljön utifrån följande inriktningar: biologiskt tillstånd, försurning, 
övergödning, metaller, miljöfarliga organiska ämnen och fysisk påverkan. 
Ofullständigt dataunderlag och andra brister i bedömningarna gör att resultatet endast 
kan betraktas som preliminärt. Detsamma gäller den ekonomiska analysen. 

Analyserna visar att övergödning och försurning är de mest framträdande problemen. 
Många sjöar och vattendrag är också fysiskt påverkade i olika utsträckning. För 
metaller och kända miljögifter är påverkan mer lokal, med några undantag t.ex. 
kvicksilver och dioxin. Den största utmaningen är att komma till rätta med diffus 
påverkan. För detta krävs åtgärder som ofta berör större samhällssystem, t.ex. EU:s 
gemensamma jordbrukspolitik, gränsöverskridande föroreningar samt införsel av 
varor. Ramdirektivet och resultatet av rapporteringen ger en struktur för bedömning av 
miljöpåverkan på vattnet och en ny vinkling genom att samhällsekonomiska 
drivkrafter tydligt sammankopplas med miljöpåverkan. Underlagen i rapporten 
kommer att ligga till grund för det kommande arbetet med genomförandet av 
direktivet på vattenmyndigheterna. 

13 
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Huvuddragen för respektive avsnitt i rapporten: 

Kartläggning av ytvatten (kapitel 2) 

Vattenförekomster 
Totalt har 12 944 vattenförekomster identifierats i Sverige varav 3864 sjöar, 8488 
vattendrag, 554 kustvatten, 19 vatten i övergångszon samt 19 havsområden (mellan l 
tilll2 sjömil utanför baslinjen). Vattenförekomstindelning av ytvatten baseras på 
geografiska data i skala l :250 000. Indelningen är preliminär och kommer att 
bearbetas vidare på regional nivå. 

Typindelning 
En första preliminär indelning av typer har gjorts för vattenförekomsterna, vilket 
resulterat i 54 sjötyper, 39 vattendragstyper, 23 kustvattentyper och 2 typer för vatten i 
övergångszon. För sjöar och vattendrag krävs ytterligare bearbetningar och 
komplettering av information innan en slutlig version kan göras. 

Kraftigt modifierade vatten 
Sammanlagt har drygt l 000 vattenförekomster, vilket motsvaras av ca 8 - l O % av det 
totala antalet, identifierats som preliminärt kraftigt modifierade vatten (PKMV). 
Kriterierna som använts för identifiering av PKMV har resulterat i att huvudfårorna i 
de största reglerade älvarna i Norrland bedömts vara de mest fysiskt påverkade vattnen 
i Sverige. I södra Sverige finns många sjöar och vattendrag som är betydligt fysiskt 
påverkade. I vilken utsträckning dessa också är kraftigt modifierade bedöms vid en 
fördjupad analys som utförs av vattenmyndigheterna. Bedömning av PKMV i denna 
rapport kan komma att ändras vid senare fördjupad analys. 

Grundläggande ekonomisk analys (kapitel3.2) 

Överblick av vattenanvändningen i distrikten 
Norra Östersjön är det mest tätbefolkade området, följt av Södra Östersjön och 
Västerhavet. Likaså är bruttoregionalprodukten (BRP) per capita högst i dessa tre 
distrikt, särskilt utmärkande är Norra Östersjön. Gemensamt för samtliga distrikt är att 
tjänstesektorn är den dominerande sektorn (mätt i bidrag till BRP). Den 
vattenintensiva industrin är, relativt till övriga distrikt, som störst i Bottenviken och 
Bottenhavet. Detsamma gäller för de areella näringarna. Punktutsläppen av kväve 
kommer till största del från hushåll genom utsläpp från kommunala reningsverk och 
enskilda avlopp, Bottenhavet undantaget. Hushållen står även för merparten av 
punktutsläppen av fosfor i Norra och Södra Östersjöns distrikt och i Västerhavets 
distrikt. Punktutsläppen av BOD och COD kommer till övervägande del från den 
vattenintensiva industrin. Antropogen diffus tillförsel av kväve kommer , 
huvudsakligen från jordbrukssektorn i de tre sydliga distrikten och från skogsbruket i 
Bottenviken och Bottenhavet. Jordbruket står överlag för merparten av antropogen 
diffus fosfortillförseL Den vattenintensiva industrin svarar för merparten av 
vattenuttag i samtliga distrikt förutom i Norra Östersjön där hushållens uttag (genom 
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kommunala vattenverk och enskilda uttag) överväger. Överuttag av vatten utgör inte 
ett problem för den svenska vattenvården. 

, 
Prognoser över ekonomisk utveckling och framtida vattenanvändning i distrikten 
Befolkningstillväxten fram till2015 förutspås bli högst i Norra Östersjön, medan den 
förväntas minska eller vara oförändrad i Bottenhavet respektive Bottenviken. Högst 
ekonomisk tillväxt förväntas i Norra Östersjöns och lägst i Bottenviken och 
Bottenhavet. Bland de vattenintensiva branscherna förutspås en hög tillväxt 
framförallt för kemisk industri samt för el-, gas- och värmeverk. Detta avspeglar sig 
även i prognoser för vattenuttag, där samma branscher förutspås öka uttagen kraftigt. 
Prognoserna för ekonomisk tillväxt är indikativa också för utvecklingen av 
punktutsläpp; utsläppen av fosfor, COD och BOD förväntas öka något fram till2015 
medan kväveutsläppen förutspås vara i stort sett oförändrade. Utsläppen av metaller 
från hushåll förutspås minska eller vara oförändrade, Norra Östersjön undantaget. 
Inomjordbruket förväntas en minskning av vattenpåverkan till följ av den beslutade 
reformen av EU:s gemensammajordbrukspolitik (CAP). Spannmålsarealen minskar 
enligt modellresultaten till förmån för en ökning i åkermark som läggs i träda. 

Fastställande av påverkan och riskbedömning av ytvatten (kapitel3.3) 

Biologiskt tillstånd 
Ett stort underlag av biologiska kvalitetsfaktorer har inledningsvis bedömts för 
sötvatten och kustvatten. Flera brister i underlagen och låg geografisk täckning har 
gjort att endast ett :fatal faktorer har använts som komplement till påverkans- och 
riskbedömningarna. I rapporten presenteras tre faktorer som ger en översiktlig bild av 
vattnets tillstånd: bottenfauna i sötvatten bedömt efter tre regionala surhetsindex, 
bottenfauna på västkusten och makrovegetation för hela Sveriges kust. 

Försurning 
Cirka en femtedel av den totala ytan skogsmark och sjöar är försurningspåverkad idag. 
Det är främst försurningskänsliga växter och djur i sjöar och vattendrag som drabbas, 
bl a genom att surt och aluminiumhaltigt vatten läcker från skogsmarken, men även 
näringsämnen viktiga för träden har lakats ut från skogsmarken. 
Försurningen i Sveriges sjöar har bedömts och presenteras genom modellberäkning av 
kritisk belastning. År 2015 beräknas 2% av sjöarna i Sverige att överskrida kritisk 
belastning för försurning. I de försurade områdena är risken stor att inte uppnå 
ekologisk god status innan år 2015 enligt direktivets normer. Modellberäkningar med 
MAGIC-modellen visar också på att återhämtningen i försurade sjöar kommer att 
fortsätta fram till 20 l O för att sedan avta under kommande decennier 
(Naturvårdsverket, 2003). 

ÖVergödning 
Problemen med övergödning för sötvatten är främst kopplade till södra Sverige. Även 
för kustvatten är påverkan tydligast i södra Sverige. Egentliga Östersjön, som omfattar 
Norra och Södra Östersjöns vattendistrikt, har stora övergödningsproblem, till stor del 
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p.g.a. påverkan under lång tid från alla Östersjöländer. Långsam återhämtning gör att 
situationen inte förväntas förändras väsentligt till 2015 även om betydande åtgärder 
vidtas i såväl Sverige som omgivande länder. 

Metaller 
Återhämtningstiden från metallbelastning är generellt relativt lång. Lokal belastning 
från större punktkällor har minskat avsevärt under de senaste 30 åren men trenden har 
dock avtagit under senare år. I norra Sverige finns stora områden där metallhalterna i 
vatten är låga och väl under de nivåer som antas ge biologiska effekter. De fåtal 
stationer där metallkoncentrationer i fisk regelbundet kontrolleras visar att 
koncentrationen oftast ligger under sådana nivåer som ger effekter på fisksamhällena. 
Det finns dock hälsomässiga grunder för att diskutera situationen för kvicksilver (Hg) 
speciellt. Stora regioner i mellersta och norra Sverige har kvicksilverhalter i fisk som 
överstiger gränsvärden enligt nationella bedömningsgrunder. Kostrekommendationer 
finns därför för konsumtion av insjöfisk i dessa regioner. 

Organiska miljöfarliga ämnen 
I Sverige är det ovanligt med koncentrationer (halter i vatten) av miljöfarliga ämnen i 
höjd med rekommenderade risknivåer (EQS-värden eller liknande) och som regel är 
de begränsade till enskilda vattenförekomster i närheten av lokala utsläppskällor eller 
områden med extremt hög diffus belastning. Trots att nuvarande halter inte ger effekt i 
vattenmiljön kan vissa ämnen vara ett problem ur hälsosynpunkt (t ex dioxiner). 
Förhöjda halter av organiska och miljöfarliga ämnen finns i urbana miljöer beroende 
på diffus spridning via användning av varor och från reningsverk och industri som 
sprider ämnen till vatten och tillluft som senare deponeras i vatten. Det är dock oklart 
om halterna för dessa substanser kommer att ligga under kommande fastställda 
kvalitetskrav och om de framtida målen därmed kan nås. Detta gäller framför allt 
ämnen som sprids via import och långväga lufttransport. 

Fysisk påverkan 
En översikt av fysisk påverkan i Sverige har gjorts med hjälp av statistik för 
vattenuttag, förekomst av dammar, fartygsstatistik för hamnar samt statistik för antal 
byggnader som är belägna nära ytvattenförekomster. Dessa underlag får ses som 
indikatorer på förekomst av fysisk påverkan på en översiktlig nivå. 
Påverkansbedömningen har gjorts för rapporteringsområden. Påverkan av reglering är 
kraftig i de reglerade norrlandsälvarnas huvudfåror. Ä ven stora delar av södra Sverige 
har områden som är betydligt påverkade av dammar och reglering dock ej i samma 
grad. Områden där det finns uppgifter om vattenuttag bedöms vara obetydligt 
påverkade. Påverkan av frakt- och färjetrafik är betydande för 29 kustvattenområden 
och inre delarna av Mälaren utanför Västerås respektive Köping. 

Kostnadstäckning för vattentjänster (kapitel4) 
I Sverige sker finansieringen av vattentjänster som produceras av kommunala V A-
anläggningar och som huvudsakligen levereras till hushåll (men även till viss industri) 
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genom specifika VA-avgifter och/eller genom kommunalskatter. Högst andel 
avgiftsfinansiering har Norra Östersjön. Den finansiella kostnadstäckningen för 
vattentjänster är i snitt minst 98 procent i Svs:rige. Troligen är täckningen högre, men 
eftersom statsbidrag (subventioner), i den mån de förekommer, inte särredovisas som 
intäktspost är det svårt att fastställa en definitiv kostnadstäckningsnivå. Den 
finansiella kostnadstäckningen för vattentjänster som produceras av jordbruk och 
industrier som inte är anslutna till kommunala reningsverk och för eget bruk kan, på 
rimliga grunder, antas vara l 00 procent. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund och syfte med rapporteringen 
1.1.1 Bakgrund 

Den 22 december 2000 trädde Ramdirektivet för vatten (Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område) i kraft. Senast fyra år efter ikraftträdandet skall EU:s 
medlemsländer ha genomfört de analyser som krävs enligt artikel 5 i direktivet. Tre 
månader därefter, d.v.s. den22mars 2005, skall en sammanfattande rapport redovisas 
till Kommissionen enligt artikel15. 

Rapporteringen omfattar: 
beskrivning och kartläggning av ytvatten och grundvatten för varje 
vatten distrikt, 
redovisning av mänskliga verksamheter som påverkar 
vattenförhållandena och hur denna påverkan ser ut, 
en ekonomisk analys av vattenanvändningen och dess betydelse för 
samhället, inklusive en bedömning av den framtida utvecklingen, samt 
en bedömning av graden av kostnadstäckning för vattentjänster. 

Regeringen har gett Naturvårdsverket1 och SGU2 i uppdrag att genomföra denna 
rapportering avseende ytvatten respektive grundvatten efter samråd med berörda 
myndigheter och organisationer. Denna rapport omfattar endast ytvatten. 

1.1.2 Syfte med rapporteringen 

Syftet med rapporteringen den22mars 2005, utifrån ett svenskt perspektiv, är att i 
första hand uppfylla kraven enligt artikel15 i direktivet. I detta avseende har även 
hänsyn tagits till EU:s vägledningsdokument för rapporteringen 20053. Andra viktiga 
syften är att resultatet i rapporten kan användas för: 

att identifiera inom vilka områden ytterligare kartläggning beskrivning 
och analys ska prioriteras, 
att identifiera preliminära områden med åtgärdsbehov, 
att användas som underlag för utformning av 
milj öövervakningsprogram. 

, 

1 Regeringsbeslut 16 (M2004/405/Na, M2004/1778/Na), daterat 2004-06-03 
2 Regeringsbeslut II Il (N2004/3484/ESB, N2004/4298/ESB, N2004/5102/ESB), daterad 2004-06-23 
3 Reporting guidance 2005/Reporting Sheets for 2005 Reporting, Draft version no. 5.0, 19 November 2004 
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Målet med rapporten är att lägga grunden för det långsiktiga arbetet inom vatten-
distrikten med att kartlägga och analysera sina vattenresurser. Struktur och resultat i 
rapporten kan fungera som bas för fortsatt di,skussioner och utveckling av 
karakteriserings metodiken. 

Resultaten i denna rapportering skall behandlas som preliminära och är avsedda att 
utgöra underlag för vidare diskussion, bearbetning och analys. 

1.1.3 Nationell strategi för rapportering av ytvatten 

Sverige har valt att rapporteringen till EU den 22 mars 2005 tas fram på nationell nivå. 
Huvudorsakerna har varit att Vattenmyndigheterna etablerades först under andra 
halvan av 2004 vilket ledde till att tidsramen för att genomföra rapportering varit kort. 
En svårighet har varit hur de hundratusentals små sjöar och vattendrag som finns i 
Sverige skulle hanteras inför rapporteringen 2005. Rapporteringen är därför gjord 
utifrån en strategi där befintliga nationella data och modeller har använts. Resultatet av 
analyser och riskbedömning redovisas på en översiktlig nivå och inte per 
vattenförekomst 

Målet med strategin var att skapa balans mellan de rapporteringskrav som ställs, de 
naturgivna förutsättningarna och de resurser som finns att tillgå, samtidigt som 
direktivets ramverk följs. En målsättning har även varit att de underlag som 
produceras ska kunna användas vid det fortsatta arbetet med genomförandet av 
ramdirektivet En nationell ansats ger ett enhetligt rapporteringsunderlag för hela 
landet och ett resultat som har kunnat kvalitetskontrollerats inom den givna tidsramen. 

Ansatsen i strategin för olika delmoment i rapporteringen beskrivs under respektive 
avsnitt i kapitel2 och 3. 

I den mån det har varit möjligt har rapporteringen anpassats till det 
vägledningsdokument4 som tagits fram av EU. Eftersom vägledningen kom långt efter 
att arbetet påbörjats har inte alla rekommendationer kunnat följas. 

1.1.4 Samverkan 

I regeringens uppdrag till Naturvårdsverket ingick att genomföra rapporteringen efter 
samråd med berörda myndigheter och organisationer. Den korta tidsramen har 
inneburit en begränsad förankringsprocess, men har blivit mer än det samråd som 
ingick i uppdraget. Förankring av resultaten i rapporten har genomförts via 
information på Internet (www.vattenportalen.se), vid möten, ett större seminarium och 
genom att cirkulera ett utkast av rapporten till en större grupp intressenter för 
synpunkter. Den korta tidsramen har inneburit att underlagsdata och resultat inte har 

4 Reporting guidance 2005/Reporting Sheets for 2005 Reporting, Draft version no. 5.0, 19 November 2004 
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kunnat förankrats och verifierats hos olika intressenter i den utsträckning som skulle 
ha varit önskvärd. 

1.2 Underlagsinformation för rapporteringen 
1.2.1 Brister i underlagsdata och bedömningar 

Det finns en rad brister i det underlagsmaterial som har använts för bedömning av 
vattnets kvalitet. En generell brist är att tillståndsdata saknas för flera geografiska 
områden. Resultat och data har inte verifierats mot regionala och lokala data, eller mot 
lokalt expertkunnande (utom i undantagsfall). I det fortsatta arbetet kommer regionala 
och lokala data, samt expertis, kunna komplettera underlagen och bedömningarna. 

Bedömningar av sötvattnets tillstånd är gjorda med gamla bedömningsgrunder som 
inte tar hänsyn till olika typer av vattenförekomster eller till ekologiska 
kvalitetskvoter5 enligt direktivet. För kustvatten har nya bedömningsgrunder använts, 
baserade på direktivets krav, men dessa är endast preliminära och under utveckling. 
Gränserna för god ekologiskt status är således inte fastställda. Miljömålen enligt 
direktivet (artikel4) är inte heller satta vilket gör att påverkans- och 
riskbedömningarna endast kan anses som preliminära. 

Flera underlag som beskriver påverkan har tagits fram med modellberäkningar med 
dess brister och begränsningar. Detsamma gäller även den ekonomiska analysen. 

För ytvatten har påverkans- och riskanalysen utförs på ett större geografiskt område 
(rapporteringsområden, se avsnitt 3.1) och inte på enskilda vattenförekomster såsom 
sjöar och vattendrag. Det är inte säkert att resultatet är representativt inom hela 
rapporteringsområdet För kustvatten presenteras resultaten på havsområden utan att ta 
hänsyn till vattenomsättningen. Bedömning i en punkt kan få genomslag på ett stort 
havsområdet. 

Vissa faktorer och information som ska rapporteras enligt direktivets krav (artikel 5 
och bilaga Il) har inte kunnat inkluderats i denna rapport p.g.a. avsaknad av 
information. Exempel på detta är vattenförluster i distributionssystem (bilaga II, 1.4) 
och typning av sjöar och vattendrag baserat på geologiska faktorer (bilaga II, 1.2). 

En kvalitetsgranskning för olika delmoment i rapporteringen beskrivs under respektive 
avsnitt i kapitel2, 3 och 4. 

5 Enligt direktivet (bilaga V, 1.4.1, ii) skall ekologiska kvalitetskvoter (EQR) användas, d.v.s kvoten mellan iakttagen 
status och typspecifika referensförhållanden. 
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1.2.2 Underlagsrapporter och data 

Underlagsrapporter inklusive metodbeskriVI}ingar och kartbilder som har tagits fram 
för rapporteringen finns tillgängliga på Internet via Vattenportalen 
(www.vattenportalen.se, under katalog vattenbibliotek, rapportering 2005, 
underlagsrapporter). Dataunderlag som tagits fram förvaltas av SMHI. Dessa finns 
lagrade i tabeller (Excel) och GIS-skikt som kan användas för vidare analys. 
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2 Beskrivning och kartläggning 
av Sveriges vatten 

2.1 Kartläggning av ytvatten 
Avsnitt 2.1 är uppdelad i tre avsnitt; indelning av vattenförekomster (2.1.1 ), indelning 
i typer (2.1.2) och kraftigt modifierat vatten (2.1.3 ). Varje avsnitt börjar med en 
sammanfattning. Efter det följer resultat, metodbeskrivning och kvalitets beskrivning. 
Varje avsnitt avslutas med några översiktliga ord om vad som måste göras i det 
fortsatta arbetet med att utveckla materialet. 

2.1.1 Indelning av vattenförekomster för ytvatten (V) 

2.1.1.1 SAMMANFATTNING 

Sammanfattning 
Vattenförekomstindelning av ytvatten baseras på geografiska data i skala l :250 000. 
Indelningen är preliminär och kommer att bearbetas vidare på regional nivå. Totalt har 
12 944 vattenförekomster identifierats i Sverige varav 3864 sjöar, 8488 vattendrag, 
554 kustvatten, 19 vatten i övergångszon samt 19 havsområden (mellan l tilll2 sjömil 
utanför baslinjen). 

Flest antal sjö- och vattendragsförekomster har Bottenvikens- och Bottenhavets 
vattendistrikt, medan Södra Östersjöns distrikt har det flesta antalet 
kustvattenförekomster. Norra Östersjöns distrikt har det minsta antalet vattendrag. 
Sjöar i storleksklassen mindre än 10 km2 utgör 90% av alla sjöar och storleksklassen 
l O - l 00 km2 9 %. Västerhavets distrikt har den största totala sjöytan. 

2.1.1.2 RESULTAT AVVATTENFÖREKOMSTINDELNINGEN 

Indelningen i vattenförekomster för Sveriges ytvatten bygger på befintliga 
rikstäckande data i skala l :250 000. 

Indelningen av vattenförekomster är preliminär, och kan, om behov finns, förfinas 
eller generaliseras tilllämplig nivå för att möta direktivets krav. 

Totalt har 12 944 vattenförekomster identifierats i Sverige varav 3864 sjöar, 8488 
vattendrag, 554 kustvatten, 19 vat~n i övergångszon samt 19 havsområden (mellan l 
tilll2 sjömil utanför baslinjen). Antalet vattenförekomster per kategori och 
vattendistrikt presenteras i tabell v l. Antalet sjöar i olika storleksklasser per 
vattendistrikt finns i tabell v2. Statistik för vattendistriktens yta, kustlinjen längd, samt 
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den totala ytan eller längden på vattenförekomsterna per distrikt finns i tabell v3. 
Indelningen redovisas på kartor i bilagorna Vl-VS. 

l 

Flest antal sjö- och vattendragsförekomster har Bottenvikens- och Bottenhavets 
vattendistrikt, medan Södra Östersjöns distrikt har det flesta antalet 
kustvattenförekomster. Norra Östersjöns distrikt har det minsta antalet vattendrag. 
Sjöar i storleksklassen mindre än l O km2 utgör 90 % av alla sjöar och storleksklassen 
10- 100 km2 9 %. Västerhavets distrikt har den största totala sjöytan. 

Två områden i Sverige har identifierats som potentiella områden för vatten i 
övergångszon. Dessa kan anses uppfylla de definitioner som finns beskrivet i 
direktivet. Sverige överväger att klassa dessa som vatten i övergångszon. Förslag på 
vatten i övergångszon finns i kartbilaga T3. 

Tabell v1: Antal vattenförekomster per distrikt och totalt i Sverige. All indelning av 
vattenförekomster är preliminär och kommer att bearbetas vidare i det fortsatta arbetet. 
(Källa: Vattenförekomstindelning, SMHI 2005, under bearbetning.) 

Distrikt Sjö Vattendrag Kustvatten Vatten i Havsom rå 

(%av totala (%av totala (%av totala övergångs den 

antalet sjöar) antalet antalet zon (1 till12 

vattendrag) kustvatten) sjömil) 

Bottenviken 1191 (31%) 2865 (34%) 93 (17%) o 3 

Bottenhavet 1312 (34%) 2720 (32%) 64 (12%) o 1 

N. Östersjön 323 (8%) 601 (7%) 131 (24%) 17 5 

S. Östersjön 423 (11%) 946(11%) 166 (30%) o 8 

Västerhavet 615 (16%) 1356 (16%) 100 (18%) 2 2 

Totalt i 3864 8488 554 19 19 
Sverige 

Tabell v2: Antal sjöar (vattenförekomster) per storleksklass och distrikt. (Källa: SM Hl 2005). 
All indelning av vattenförekomster är preliminär och kommer att bearbetas vidare i det 
fortsatta arbetet. 

Distrikt 1-10 km2 10-100 km2 > 100 km2 

Bottenviken 1072 111 8 

Bottenhavet 1186 119 7 

N. 291 29 3 
Östersjön 

s. 384 36 3 
Östersjön 

Västerhavet 540 69 6 
Totalt 3473 364 27 

Not. Mälaren är indelad i sex stycken vattenförekomster och 
Vänern två stycken. 
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Tabell v3: Vattendistriktens yta (Källa: SCB 2004a) och kustlinjens längd beräknad utifrån 
skala 1:250 000. Total yta och längd för vattenförekomsterna per distrikt (Källa: SM Hl 2005). 

Distrikt Distriktet Kustlinjens Summayta Summa yta Summayta Summa 
s landyta längd för sjöar, för för vatten i längd för 
(km2) 1:250 000 (km2) kustvatten övergångs- vatten 

(km) (km2) zon (km2) (km) 

Bottenviken 147 625 1869 7115 7294 o 26 295 

Bottenhavet 141 638 1940 7823 sos e o 21 666 

N. Östersjön 36959 1708 2900 7102 117 4503 

S. Östersjön 54420 3443 4151 10 073 o 8603 

Västerhavet 69 546 1246 9186 4442 59 11 024 

Totalt 450188 10 206 31175 33 970 176 72 091 
.. Not. Landarealen inkluderar sötvatten och är beräknad ut1från skala 1:10 000. Kustlinjen längd är 

beräknad utifrån Lantmäteriets GSD-Överskitskarta i skala 1 :250 000. Landytan omfattar öar. 
Kustlinjen inkluderar Öland och Gotland men inte mindre öar. (Öland och Gotland har en 
kuststräcka på 1014 km). 

2.1.1.3 HUR HAR INDELNING I KATEGORIER OCH 
VATTENFÖREKOMsTINDELNINGEN GJORTS FÖR 
RAPPORTERINGEN 2005 

Indelning i kategorier 
Enligt direktivets krav ska allt ytvatten delas in i någon av kategorierna sjö, 
vattendrag, kustvatten eller vatten i övergångszon (bilaga II, 1.1 i). Detta utgör den 
första indelningsgrunden. Nästa detaljeringsnivå, att dela in dessa kategorier i 
vattenförekomster, beskrivs nedan. Hantering av kraftigt modifierat och konstgjorda 
vatten beskrivs i avsnitt 2.1.3. 

Sjöar och vattendrag 
Ytvattenförekomster för sjöar och vattendrag har identifierats utgående från 
hydrografin i Lantmäteriets GSD-Översiktskarta (skala l :250 000). SMHI har 
bearbetat Översiktskartan så att vattendragen bildar sammanhängande nätverk, sjöarna 
utgörs av slutna polygoner och alla vattendrag har en korrekt flödesriktning. 

Under våren 2004 gjordes ett antal tester med att dela in Sveriges sjöar och vattendrag 
i vattenförekomster. Alternativa storlekar på sjöar och längd på vattendrag testades för 
att hitta en hanterbar nivå på antalet vattenförekomster inför rapporteringen 2005. 

Rapporteringen till Kommissionen 2005 omfattar alla sjöar större än l km2 och 
vattendrag längre än 15 km. I de fall sjöar är mindre än l km2 "ingår" de i 
vattendragsförekomsten (vattendraget förlängs motsvarande sträcka, d.v.s. genom 
sjön) eller så utesluts sjöarna om de inte ligger i anslutning till ett vattendrag (figur 
vl). Vattendrag kortare än 15 km2 kan anges som egna vattenförekomster om de 
uppdelas genom ett inkommande biflöde (längre än 15 km2) eller om vattendraget är 
beläget nedströms en sjö (större än l km2). Detta för att bibehålla ett sammanhängande 
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hydrografiskt nätverk (figur v l). Sjön Mälaren är indelad i 6 stycken 
vattenförekomster och Vänern 2 stycken. 

Sjö < 1 km2 har uteslutits 
och vattendraget har 
förlängts motsvarande 
sträcka. 

l 

Vattendrag < 15 km 
nedströms en 
sjö > 1 km2 ingår 

Sjöar < 1 km2 och 
vattendrag < 15 km 
har uteslutits 

Figur v1: Exempel på vattenförekomstindelning för sjöar och vattendrag. Bilden visar ett utsnitt över 
Norra Östersjöns vattendistrikt Sjöar som är blå och vattendrag markerade med tjock linje är de 
vattenförekomster som ingår i urvalet av vattenförekomster och som rapporteras 2005. Gråfärgade 
vattendrag och sjöar rapporteras inte. Underlaget baseras på GSD-Översiktskartan i skala 1 :250 000. 

Den beskrivande informationen (attributdata) till varje vattenförekomst kommer från 
olika register i Svenskt Vattenarkiv (SVAR), exempelvis Sjöregistret, 
Vattendragsregistret och Avrinningsregistret, och från GSD-Översiktskartan. Följande 
attributdata är kopplande till vattenförekomstema: 

Sjöar Vattendrag 

Sjöarea Förekomstens längd i meter 

Omkrets Vattendragidentitet (SVAR) 

Kod ur GSD-Översiktskartan Vattenförekomstidentitet 

Sjöidentitet (SVAR) V attend istriktstillhörig het 

Vattenförekomstidentitet Vattendragsnamn 

Vattendistriktstillhörighet Delavrinningsområdesidentitet 

Sjönamn (SVAR) Rapporteringsområdesidentitet 

Delavrinningsområdesidentitet Huvudavrinningsområde 

Rapporteringsområdesidentitet Typtillhörighet 

Huvudavrinningsområde 

Typtillhörighet 

Detaljerad metodbeskrivning och databasbeskrivning finns i rapport Vattendirektivet-
Metodbeskrivningför indelning i vattenförekomster, SMHI 2005 (rapport under 
bearbetning). 
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Indelning av vattenförekomster för kustvatten bygger på SMHI:s 
Havsområdesregister6 som är en del av Svensk Vattenarkiv (SV AR). En 
vattenförekomst kan utgöras av kustvatten, skärgård, sund, bukt, fjärd eller vik. 
Avgränsningen har gjorts med översiktkartans7 digitala strandlinje och gränsen i havet 
har bestämts med hjälp av sjökortens djuplinjer och djupsiffror. 

Kustvattnet sträcker sig l sjömil ut från Sveriges s.k. baslinje8. I områden utan 
skärgård kommer kustvattnen att ligga nära land (Skånes sydkust) medan 
skärgårdsområden (Stockholms skärgård) kan ha vidsträckta kustvatten. För att 
uppfylla direktivets krav att bedöma kemisk status ut till 12 sjömil har 
vattenförekomster skapats för detta ändamål utanför l-sjömils-gränsen (figur v2). Där 
avståndet till ett annat land är kortare än 12 sjömil t.ex. på vissa ställen mellan Sverige 
och Finland, har territoralvattengränsen använts. 

Figur v2: Exempel på vattenförekomstindelning för kustvatten i St. Anna Skärgård, Södra Östersjöns 
vattendistrikt Blå linje är vattenförekomstens avgränsning. Gullinje är vattendistriktets gräns. 
Området utanför vattendistriktsgränsen är de havsområden som definieras av 12-sjömils-gränsen. 

Attributdata till varje kustvattenförekomst är havsområdesidentitet, 
havsområdesnamn, volym, maxdjup, typ, vattenförekomstindentitet, 
tillrinningsområdets storlek, tillrinning, vattendistriktstillhörighet 

Detaljerad metodbeskrivning och databasbeskrivning finns i rapport Vattendirektivet -
Metodbeskrivningför indelning i vattenförekomster, SMHI 2005 (rapport under 
bearbetning). 

, 
6 Baseras på SMHI:s havsomådesregister 1993 samt uppdateringar gjorda 2003 (enligt SMHI:s rapport 'Djupdata för 
havsområden 2003 ') och 2004. 
7 Från Lantmäteriet i skala l :250 000. 
8 En baslinje satt inofficiellt av Sjöfartsverket. Den linje som binder ihop de yttre skärens yttersta punkt. 
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Vatten i övergångszon 
Definitionen på vatten i övergångzon ("övergångsvatten") är förekomst av ytvatten i 
närheten av flodutlopp som delvis är av salth~ltig karaktär till följd av närheten till 
kustvatten men som på väsentligt sätt påverkas av sötvattenströmmar. För att avgöra 
om Sverige har Övergångsvatten enligt Vattendirektivet har kriterier föreslagna i EU:s 
vägledningsdokument använts (Guidance Document No.5 (2002). Guidance on 
typology, reference conditions and classification system for transitional and coastal 
waters). 

Bedömningen av vilka vattenförekomster som hamnar i kategorin vatten i 
övergångszon har gjorts i samband med typningen av kustvatten. En beskrivning av 
hur övergångsvatten tagits fram finns i rapport Indelning av Svenska Övergångs- & 
Kustvatten i typer enligt Ramdirektivetför Vatten, SMHI 2004-09-30. Förslaget till 
indelning är preliminär och Sverige överväger att klassa dessa som vatten i 
övergångszon. 

2.1.1.4 KV ALITETSBESKRIVNING 

De fel och brister som finns i underlagsdata (GSD- Översiktskartan i skala 
l :250 000) som använts får vattenförekomstindelningen kommer även att finnas i 
resultatet. Lägesnoggrannhet i data har ett medelfel på 50 m, enligt Lantmäteriets 
produktblad9 och skapades ursprungligen som en kartografisk produkt. I samband med 
vattenförekomstindelningen har hydrologer vid SMHI kvalitetsgranskat materialet 
avseende bl.a. på nätverksbildning, flödesriktning, huvudfåra och identiteter. Trots 
detta kan fel fortfarande förekomma, men dessa bedöms som få. Vissa brister finns i 
urvalet av vattendrag i Översiktskartans hydrografi, t.ex. kan vattendrag med mycket 
låga flöden förekomma, speciellt i källområden. 

Vissa fel kan förekomma i delavrinningsområdesidentiteten får vattendrag p.g.a. att 
två olika skalområden använts får vattenförekomster och delavrinningsområden. 

2.1.1.5 HUR GÅR VI VIDARE 

Indelningen är en fårsta preliminär indelning som kommer att b.earbetas vidare på 
regional nivå. Bl.a. kommer uppenbara fel att rättas, områden där behov finns kommer 
att finfårdelas och gruppering/aggregation kan komma att göras. Indelningen av sjöar 
och vattendrag baseras till stor del på storlek och längd. I den fortsatta bearbetningen 
kommer t.ex. påverkanstryck och vattnets status att beaktas i större utsträckning. 

9Lantmäteriets produktinformation http://www.lantmateriet.se/cms/niva2index.asp?produktgrupp=4A, se under fliken 
Dokumentation. 
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2.1.2 Indelning av ytvatten i olika typer (T} 

2.1.2.1 SAMMANFATTNING 

Sammanfattning 
En första preliminär indelning av typer har gjorts för vattenförekomsterna, vilket 
resulterat i 54 sjötyper, 39 vattendragstyper, 23 kustvattentyper och 2 typer för vatten i 
övergångszon. För sjöar och vattendrag krävs ytterligare bearbetningar och 
komplettering av information innan en slutlig version kan göras. 

2.1.2.2 RESULTAT AV TYPINDELNINGENFÖR YTVATTEN 

Sjöar och vattendrag 
Indelningen av typer är en första preliminär indelning som kräver fortsatt bearbetning. 
Sammanlagda antalet typer enligt denna indelning är 54 stycken för sjöar och för 39 
stycken för vattendrag10• Tabell tl visar hur många olika typer som förekommer inom 
vattendistrikten. I tabellerna i bilaga t9 redovisas antal vattenförekomster per typ och 
vattendistrikt Det kan noteras att för 24 sjötyper finns det fårre än l O stycken 
vattenförekomster. För 13 vattendragstyper finns det fårre än 20 stycken 
vattenförekomster. Kartor med typindelningen för sötvatten finns i kartbilagorna T2 
och T4-T8. 

Tabell t1: Preliminärt antal typer för sjöar och vattendrag per vattendistrikt (Källa: SM Hl 
2005). 

Distrikt Antal sjötyper Antal 
vattendragstyper 

Bottenviken 17 14 

Bottenhavet 23 16 

N. Östersjön 17 13 

S. Östersjön 20 12 

Västerhavet 32 27 

Totalt 54 39 

Kustvatten 
Den preliminära indelningen av Sveriges Kustvatten har totalt 23 olika typer enligt 
tabell t2. Typindelningen visar att de flesta kustområden har ett inre område nära 
kustlinjen och ett yttre område mot öppet hav. De viktigaste faktorerna för indelningen 
är salthalt, vattenutbyte, skiktning och vågpåverkan. Därför har dessa faktorer till stor 
del styrt typindelningen. I vissa områden är det dock andra faktorer som bestämt 
indelningen, främst ispåverkan, djup och bottensubstrat Detta är ett förslag till 
indelning av de svenska kustvatt:den. Den exakta områdesavgränsningen för de olika 

10 Olsson, H., Bergstrand M. och Wingqvist, E-M. (2005). Vattendirektivet. Indelning av vattenförekomster för sjöar 
och vattendrag i typer. SMHI Rapport- redovisning av ett uppdrag från Naturvårdsverket. (SMHI D-nr 
2004/2095/1933). Rapport under bearbetning. 
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typernas är mycket svår att göra då både tids- och rumsvariationerna på de 
bestämmande faktorerna kan vara mycket stora. 

; 
Tabell t2: Kustvattnet har preliminärt delats in i 23 st. typer. l tabellen visas även antal 
vattenförekomster per typ och i vilka distrikt de finns (Källa: SM Hl 2005) 

Nr. Typindelning för kustvatten Antal Finns i 
vattenförekomst vatten-

er distrikt 

Not. Bottenvikens vattendistrikt (BV). Bottenhavets vattendistrikt (BH). Norra Östersjöns 
vattendistrikt (NÖ), Östersjöns vattendistrikt (SÖ) och västerhavet (VH) 

Vatten i övergångszon 
Typindelningen för vatten i övergångszon och antal vattenförekomster för varje typ 
beskrivs i tabell t3. Typindelning blir endast aktuell om Sverige antar förslaget med 
indelningen av vatten i övergångszon. 

Tabell t3: Vatten i övergångszon har preliminärt delats in i 2 st. typer. l tabellen visas även 
antal vattenförekomster per typ (källa: SM Hl 2005). 

Typindelning för vatten i övergångszon 

Göta Alvs och Nordre Alvs Fjord 
Stockholms inre skärgård/Hallsfjärden 

Göta Å·lvs- och Nordre Å·lvs Fjord 

l Antal vattenförekomster 
per typ 

Göta och Nordre Älv har ett kraftigt flöde som skapar en plym av sötvatten som lägger 
sig över det saltare utsjövattnet Med hjälp av resultat från SMHI:s kustzonsmodell 
kan man se att plymen framför allt påverkar Nordre Älvs fjord och Rivö fjord. 

Stockholms inre skärgård/Hallsfjärden 
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De inre delarna av Stockholms skärgård är starkt påverkade av utilödande sötvatten 
från Mälaren. 

2.1.2.3 HUR HAR TYPINDELNINGEN GJORTS I RAPPORTERINGEN 2005 

Sjöar och vattendrag 
Typindelningen för sjöar och vattendrag baseras på "System B", enligt direktivet 
(bilaga II, 1.2.1 och 1.2.2). "System A", med fördefinierade indelningskriterier, är inte 
representativ för biologin i Sverige. Obligatoriska uppgifter för typindelningen enligt 
direktivet (bilaga II, 1.1) är information om höjd över havet, geografiskt läge, geologi, 
avrinningsområdets storlek för vattendrag samt storlek och djup för sjöar. Information 
om geologi har inte varit möjligt att inkludera, p.g.a. bristande underlag, både i form 
av avsaknad av information och brister i befintliga underlag, och att arbete pågår med 
att ta fram nya typbaserade bedömningsgrunder, där geologiska kriterier inte är 
fastställda. Faktorer och indelningskriterier som har använts vid rapporteringen 2005 
beskrivs för sjöar i tabell t4 och för vattendrag i tabell t5. 

Tabell t4: Faktorer och indelningskriterier för typning av sjöar. 

SJÖAR 
Faktor Kriterier Beskrivning 

Region 5 st. regioner Regionindelningen baseras huvudsakligen på valda 
gränser mellan vegetationszoner (SNA 1996). 
Regionindelningen visas i bilaga T1. 

Höjd över havet <200m ö h Inom regionerna i södra Sverige 
200-800 m ö h Inom regionerna i södra Sverige 
(>800m ö h) (Finns inte i regionerna i södra Sverige) 
under HK Inom norra regionen 
HK- trädgränsen Inom norra regionen 
Över trädgränsen Inom norra regionen 

Sjöarea 1 -2 km2 Arean hämtas från GIS-skiktets attributtabell 
2- 10 km2 

10- 100 km2 

> 100 km2 

Djup Grund sjö: < 5 m För de sjöar som finns med i SMHI:s sjödjupsregister 

Djup sjö: :::: 5 m hämtas medeldjup från SVAR-databasen. För övriga 

sjöar som definierats som vattenförekomster beräknas 
mediandjup enligt befintlig beräkningsmodell som 

baseras på samband mellan sjödjup och areaklass i olika 
regioner i Sverige 

Vid typindelning av sjöar är förekomst av språngskikt en viktig egenskap. I djupa 
sjöar bildas detta alltid, medan grunda sjöar kan vara omblandade hela 
sommarhalvåret. I den preliminära typindelningen har fem meters medeldjup valts 
som gräns för att med stor sannolikhet klassa skiktade sjöar som djupa. 
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Tremetersgränsen som föreslås i direktivet är inte lika säker eftersom språngskiktet 
vandrar nedåt varma somrar liksom vinden kan förmå att blanda om grunda stora 
sjöar. ; 

Tabell t5: Faktorer och indelningskriterier för typning av vattendrag. 

VATTENDRAG 
Faktor Kriterier Beskrivning 

Region 5 st. regioner Regionindelningen baseras huvudsakligen på 

valda gränser mellan vegetationszoner. 
Regionindelningen visas i bilaga T1. 

Höjd över havet <200m ö h Inom regionerna i södra Sverige 

200-800 m ö h Inom regionerna i södra Sverige 

(>800m ö h) (Finns inte i regionerna i södra Sverige) 

under HK Inom norra regionen 

HK - trädgränsen Inom norra regionen 

Över trädgränsen Inom norra regionen 

Avrinningsområdet < 10 km2 Areaklass skattas med hjälp av uppgifter om 

{hela området 10-100 km2 arealer uppströms definierade 

uppströms 100- 1 000 km2 avrinningsområdens utloppspunkter 

utloppspunkten) 1 000-10 000 

:::: 10 000 km2 

HK= Högsta kustlinjen 

Regionerna har utgått ifrån gränsdragningar mellan valda vegetationszoner 11 samt en 
indelning i södra Sverige i en västlig och en östlig del. Den regionindelning som har 
använts beskrivs i kartbilaga Tl. Inom dessa regioner har ytterligare områdesindelning 
gjorts beroende på vattenförekomsternas nivå relaterad till havsytans nivå. Denna 
indelning ger totalt 9 stycken områden i Sverige (tabell t6) som typningen baseras på. 

Vattenförekomsterna ges attribut som redovisar varje typningsfaktor samt resultatet av 
den sammanvägda typen för en vattenförekomst De använda koderna finns i 
resultattabellerna i bilaga t9. 

I underlagsrapporten från SMHI12 redovisas metodbeskrivning mer i detalj. 

11 SNA (1996). Växter och djur. Vegetationszoner i Sverige. Karta (S22) på sidan 27. Temavärd SLU. Redaktörer 
Lena Gustafsson och Ingemar AhJen. ISBN 91-87760-35-5 
12 Olsson, H. Bergstrand M. och Wingqvist, E-M. (2005). Vattendirektivet. Indelning av vattenforekornster for sjöar 
och vattendrag i typer. SMHI. Rapport under bearbetning. 
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Tabell t6. Indelning i typer baseras på region och höjd över havet vilket ger 9 stycken 
områden i Sverige. 

Region < 200 >200 <Högsta >HK >TG 
m.ö.h m.ö.h. Kustlinjen <Trädgräns 

(HK) en (TG) 

Nemoral Väst 1 

Nemoral Öst 2 

Boreonemoral 3 4 

Väst 

Boreonemoral 5 6 
öst 

Fennoskand + 7 8 9 
Boreal 

Kustvatten: 
Arbetet med att ta fram typer för kustvatten har framförallt baserats på dokumentet 
från arbetsgruppen CIS Working Group 2.4 (COAST) som ingående beskriver hur 
direktivet kan tillämpas för Övergångs- och Kustvatten. Man har även tagit del av de 
finska, norska och danska förslagen till typindelning samt följt utvecklingen inom ED-
projektet CHARM13. Nationella experter och då speciellt marina experter på plankton 
samt bottnars flora och fauna har haft möjlighet att studera och kommentera förslaget 
under en workshop. Avstämning har skett med Finland och Norge när der gäller 
typindelningen i gränsområdena. 

I kustvatten har System B valts för typindelningen. System A har för få faktorer för att 
beskriva ekosystemet och de biologiska, fysisk-kemiska samt hydramorfologiska 
kvalitetselementen i en kuststräcka som omfattar nästan allt mellan nära färskvatten i 
Bottenviken till hög-salina förhållanden i Kosterarkipelagen. De faktorer och kriterier 
för avgränsningar som har använts anges i tabell t7. Kriterierna har anpassats efter 
Östersjöns och Västerhavet förutsättningar. Tidvattnets nivåskillnad, tidvattnets 
utbredning och strömhastighet är inte relevanta faktorer för svenska förhållanden, och 
har alltså inte använts för indelningen. 

, 

13 Characterisation of the Baltic Sea Ecosystem: Dynamics and Functions ofCoastal Types (http://charm.dmu.dk/} 
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Tabell t7: Indelningskriterier för typindelning av kustvatten. 

Indelningskriterier för Kustvatten 
Djup: Omblandning/ Vågor: 
<30m Skiktning: Extremt utsatt* 
>30m Permanent skiktat Mycket utsatt 

Delvis skiktat Utsatt 
Permanent fullt omblandat Mindre utsatt 

Skyddat 
Mycket Skyddat* 

Bottensubstrat: lsdagar: 
Hård <90 dagar 
Sand/Grus 90-150 dagar 
Lera >150 dagar 
Blandade sediment 

Kriterier markerade med * är ej tillämpbara i svenska Kustvatten. 

salthalt: 
Färskvatten= <0,5 
Låg Oligohalint = 0.5 till 3 
Hög Oligohalint = 3 till 6 
Mesohalint = 6 till 18 
Polyhalint = 18 till 30 
Euhalint = >30 
Vatten utbyte: 
0-9 dagar 
10-39 dagar 
>40 dagar 

Detaljerad information om typindelning av kustvatten kan erhållas i rapport Indelning 
av Svenska Övergångs- & Kustvatten i typer enligt Ramdirektivetför Vatten, SMHI 
2004-09-30 (se referenser). 

2.1.2.4 KV ALITETSBESKRIVNING 
Några sötvattenvattenförekomster som identifierades vid ett sent skede och som ligger 
i gränsområdet mot Norge hann inte komma med i typningen. Antalet typade 
vattenförekomster är därför några färre än de som anges enligt statistiken för 
vattenförekomstindelningen. 

2.1.2.5 HUR GÅR VI VIDARE 
Ytterligare två varianter av indelning i typer för sjöar och vattendrag har gjorts med 
alternativa kombinationer av kriterier för höjd över havet tillämpade inom olika 
regioner. Resultaten från de alternativa indelningarna av sjöar och vattendrag i typer 
redovisas i underlagsrapport Olsson, Bergstrand & Winqvist (SMHI, 2005) och utgör 
en grund för fortsatt utveckling av typindelningen. Antalet typer bör ses över och 
anpassas efter möjligheten att vidareutveckla typspecifika bedömningsgrunder. Här 
förutses att indelningen kommer att se olika ut för olika kvalitetsfaktorer. Typning av 
mindre sjöar och vattendrag kan bli aktuellt i samband med åtgärdsarbetet 

Typindelningen för sjöar och vattendrag inkluderar ingen specifik indelning efter 
geologiska indata. Vissa geologiska skillnader återspeglas sannolikt i den 
regionindelning som har gjorts. Hänsyn till geologin kommer att beaktas i det vidare 
arbetet med typningen. 

Det fortsatta arbetet med typindelningen kommer att utvecklas i nära samarbete med 
arbetet med att ta fram nya bedömningsgrunder. 
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Sammanlagt drygt l 000 vattenförekoms ter, vilket motsvaras av ca 8 - l O % av det 
totala antalet har identifierats som preliminärt kraftigt modifierade vatten (PKMV). 
Bedömningen av PKMV i denna rapport kan komma att ändras vid senare fördjupad 
analys. 

Kriterierna som använts för identifiering av PKMV har resulterat i att 
huvudfårorna i de största reglerade älvarna i Norrland bedömts vara de mest fYsiskt 
påverkade vattnen i Sverige. I Bottenhavets och Bottenvikens vattendistrikt finns det 
många stora regleringsmagasin bland PKMV -objekten. I södra Sverige finns många 
områden med indikation på betydlig fYsisk påverkan på sjöar och vattendrag men de 
flesta av dessa objekt har i nuläget inte bedömts vara kraftigt modifierade. I vilken 
utsträckning dessa också är kraftigt modifierade bedöms vid en fördjupad analys som 
utförs av vattenmyndigheterna. 

2.1.3.2 HUR HAR IDENTIFIERINGEN GJORTS? 
SMHI har på uppdrag av Naturvårdsverket identifierat vatten som på 
hydramorfologiska grunder och med omedelbart tillgänglig information är kraftigt 
påverkade av dammar, vattenreglering, bebyggelse och hamnar. Resultatet är en första 
preliminär identifiering av vilka vatten som i en senare fördjupad karakterisering kan 
komma ifråga som kraftigt modifierade vatten. Dessa vatten kallas för preliminärt 
kraftigt modifierade vatten (PKMV). 

' 
I den preliminära bedömningen har endast de vattenförekomster med följande kriterier 
valts ut; 
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• Identifieringen av sjöar som PKMV grundas på förekomst av sjöar med 
regleringshöjd ~3 meter. Sjöar med sänkt vattennivå har bedömts vara signifikant 
påverkade om sänkningsföretaget utförges år 1960 eller senare. Sjöar som varit 
sänkta under längre tid bör vara ekologiskt anpassade till nya stabila 
förhållandena som kan betraktas som naturliga. Vid denna första preliminära 
bedömning har bara de senast sänkta sjöarna tagits då de än idag upplevs som 
förändrade av mänsklig påverkan. För att la en bra indikator bör mer information 
om effekten av sänkningen samlas in i en fördjupad analys. 

• När det gäller dammar kan man för att la en tydligare koppling till grad av 
påverkan dela upp dammar i stora, medel och små med hjälp av t ex effekten på 
elproducerande vattenkraftverk (megawatt). PKMV blir endast de största 
kraftverksdammarna i landet tills mer information finns tillgänglig för övriga så 
att en säkrare bedömning kan göras på resterande. Troligtvis tillkommer flera 
dammar, medelstora och små i en fördjupad analys. Uppströms och nedströms 
dessa stora dammar respektive sjöar med regleringshöjd ~3 meter gjordes en 
bedömning av utsträckningen av PKMV . Vid denna bedömning togs hänsyn till 
om det i nedströms liggande vatten fanns dammar med uppgift om dammhöjd >6 
meter eller krönlängd >l 00 meter eller total area på avrinningsområdet 
överstigande l 000 km2 enligt de uppgifter som fanns i dammregistrets version 
2004 (SV AR, SMHI). Dessutom användes uppgifter om regleringsgrad ~20 % 
och betydande regleringspåverkan enligt uppgifter som insamlades inom projekt 
"Fysisk påverkan" (Olsson 2004) för att bedöma utsträckningen av den kraftiga 
påverkan. 

• Strandnära bebyggelse. De två högsta klasserna i klassificeringen har inte använts 
vid bedömning av PKMV. Detta beror på att statistiken bara finns specificerad för 
rapporteringsområden och att områdenas avgränsning och storlek generellt inte är 
anpassade för bedömning av kraftigt modifierade vattenförekomster. För 
kustvatten användes dock statistik för strandnära bebyggelse och befolkning i 
kombination med förekomst av de allra största hamnarna för att hitta de mest 
påverkade områdena. 

• För kustvatten identifierades de områden som hade de allra största hamnarna och 
flest strandnära bebyggelse och befolkning i kombination. De sex högst rankade 
områdena bedömdes vara preliminärt kraftigt modifierade. Avgränsningen vid 
sex områden gjordes med stöd av det bedömningsresultat som redovisats i en 
tidigare utredning (Hansson & Håkansson 2004). Möjlig påverkan på sjöar och 
vattendrag på grund av hamnar belägna i inlandet gjordes för de största hamnarna 
men de vattenförekomstema som påverkas är indelade i så stora enheter (delar av 
Mälaren och Vänern) att de enbart på grund av hamnamas påverkan inte 
bedömdes vara preliminärt kraftigt modifierade. 

Konstgjorda vatten är i Sverige oftast mindre än l km2 eller kortare än 15 km och de 
har inför denna rapportering inte identifierats som vattenförekomster. Detta återstår i 
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en fördjupad analys. I översiktskartan finns tre olika kategorier av kanaler samt tunnlar 
som skulle kunna definieras som mer eller mindre konstgjorda. De flesta objekten är 
kortare än 15 km. Bl.a. delar av Göta kanal som för övrigt sannolikt är Sveriges största 
och mest lättdefinierade konstgjorda ytvattenförekomst 

2.1.3.3 RESULTAT AVIDENTIFIERINGEN AVPKMV 
Nedan redovisas tabell kl med antal vattenförekomster per vattendistrikt som med de 
använda kriterierna identifierats som kraftigt fysiskt påverkade och i första hand kan 
komma ifråga för prövning som PKMV. För sjöar och vattendrag anges i tabellen 
antal PKMV och procentuell andel PKMV av totalantalet vattenförekomster. De 
bedömda vattenförekomsterna redovisas på kartorna Kl- K7. 

Tabell k1. Antal vattenförekomster som bedömts vara preliminärt kraftigt modifierade 
(PKMV). För sjöar och vattendrag anges även andelen av alla vattenförekomster som 
bedömts vara PKMV 

Distrikt Vattendrag Sjöar >1 km2 Kustvatten Vatten i övergångszon 

Bottenviken 121 (4%) 75 (6 %) 1 o 
Bottenhavet 368 (13 %) 211 (16%) o o 
Norra Östersjön 2 (0,3 %) 1 (0,3 %) 3 1 

Södra Östersjön 15(1,6%) 9 (2 %) o o 
Västerhavet 138 (10 %) 76 (12 %) o 1 

Totalt 644 (7,6 %) 372 (9,6 %) 4 2 

I tabell k2 redovisas de förekomster av sjöar respektive vattendrag med längd 
respektive area inom varje vattendistrikt som med de använda kriterierna identifierats 
som preliminärt kraftigt modifierade vatten (PKMV). I tabellen anges även procentuell 
andel PKMV av totala längden på vattendragsförekomster respektive sjöars 
sammanlagda areal. 

Tabell k2. Längd av vattendrag samt area av sjöar som bedömts vara preliminärt kraftigt 
modifierade (PKMV). 

Distrikt Vattendragslängd Vattendragslängd Sjöarea Sjöarea 
(km) (%) (km2) (%) 

Bottenviken 700 2,7 2470 35 

Bottenhavet 2160 10 3090 40 

Norra Östersjön 10 0,3 3 0,1 

Södra Östersjön 140 1,6 27 0,7 

Västerhavet 900 8,2 520 6 

Totalt 3910 5,4 6110 20 

De använda kriterierna resulterade; att sammanlagt drygt 1000 vattenförekomster (8-
lO% av det totala antalet vattenförekomster) identifierades som preliminärt kraftigt 
modifierade. De flesta PKMV identifierades i Bottenhavets distrikt och den största 
andelen av objekten finns i Bottenhavets och Västerhavets distrikt. I Bottenhavets och 
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Bottenvikens distrikt finns det många stora regleringsmagasin bland 
vattenförekomstema som klassats som PKMV. Det resulterar i att PKMV utgjorde 35-
40% av sjöarean inom dessa distrikt. 

Kriterierna som använts för identifiering av preliminärt kraftigt modifierad 
vattenförekomster har resulterat i att huvudfårorna i de största reglerade älvarna i 
Norrland bedöms vara de mest fysiskt påverkade vattnen i Sverige. I södra Sverige 
finns många områden med fårhållandevis kraftig påverkan på sjöar och vattendrag på 
grund av reglering och förekomst av dammar (se avsnittet om Fysisk påverkan, karta 
Hl). Det är emellertid inte så många objekt inom dessa områden som har bedömts 
som preliminärt kraftigt modifierade vattenförekomster i denna analys. Fler kraftigt 
modifierade vatten kan därför tillkomma vid en senare fördjupad analys. 

Inom Norra Östersjöns vattendistrikt har endast en sjö och två vattendragssträckor 
klassats som PKMV. Det är en sjö i Kolbäcksåns avrinningsområde med nedströms 
liggande vattendragsträcka samt Mälarens utlopp i Stockholm. Förekomstema i 
Kolbäcksån klassas som PKMV p.g.a. att sjöns regleringshöjd är >3 meter och att det i 
sträckan nedströms finns flera dammar varav en har regleringshöjd på större eller lika 
med 3 meter. 

Mälarens utlopp har klassats som PKMV med expertbedömning får att det är en 
speciell typ av kraftig reglering med kraftig fysisk påverkan där hänsyn tagits till 
kriterierna får kust och även kustvattnet utanför Strömmen är klassat som PKMV. För 
kustvatten har kriterierna för PKMV varit strandnära bebyggelse och fartygsstatistik 

Baserat på fartygsstatistik kan det finnas en betydande påverkan på två av 
vattenförekomstema i Mälaren och på kustområdet utanför Södertälje. Södertälje 
kanal finns dock inte med som vattenförekomst Den hade annars föreslagits som 
PKMV. De två vattenförekomster som definierats i de inre delarna av Mälaren är så 
stora att de i sin nuvarande avgränsning inte bedömts som PKMV på grund av 
hamnarna och farlederna. 

I södra Sverige finns åtta sjöar där vattennivån sänkts permanent år 1960 eller senare. 
Endast två av dessa är större än l km2 och kommer med som PKMV. Övriga 6 sänkta 
sjöar är så små att de inte finns med bland de nu identifierade vattenförekomstema. 

2.1.3 .4 KV ALITETSGRANSKNING 

Bedömningarna baseras på data som inte insamlats systematiskt ifrån olika delar av 
landet. Vissa data som använts vid identifieringen av PKMV har inte uppdaterats på 
många år (t.ex. dammregistret) och andra data finns ännu inte sammanställda för hela 
landet (t.ex. flödesstatistik). 
Det tillgängliga dataunderlaget har gjort det möjligt att identifiera kraftig påverkan i 
större vattendrag och större sjöar. Det kan dock finnas fler vattenförekomster som bör 
betraktas som kraftigt påverkade men som inte identifierats med det tillgängliga 
dataunderlaget Det har inte varit möjligt att bedöma graden av fysisk påverkan i 
mindre vatten. Den preliminära identifieringen av PKMV är gjord på en nationell 
skala. 

37 



NATURVÅRDsVERKET 
Beskrivning, kartläggning och analys av Sveriges ytvatten 

Rapport 5488 

2.1.3.5 HUR GÅR VI VIDARE MED IDENTIFIERINGEN A V KRAFTIGT 
MODIFIERADE VATTEN? 

En bedömning som PKMV betyder inte att en vattenförekomst automatiskt, och i den 
redovisade omfattningen, kommer att klassas som KMV. Efter att den första nationella 
provisoriska indelningen i ytvattenkategorier har skett bör vattenmyndigheterna 
påbörja en fördjupad och mer detaljerad analys av vilka vattenförekomster som 
slutligen ska utpekas som kraftigt modifierade och konstgjorda. Här kommer data och 
information som i dagsläget inte varit tillgänglig kunna användas för att förbättra den 
första bedömningen. Man bör i samband med detta även titta mer på fysisk påverkan 
utgående från fler kriterier än vad som gjorts. Utvecklingen av nationella 
bedömningsgrunder för hydramorfologi kommer att utgöra ett viktigt underlag för att 
ta fram rådgivande kriterier för när en vattenförekomst kan bli aktuell att utpekas som 
kraftigt modifierad eller konstgjord. 

En vattenförekomst kan endast bli fastställd som kraftigt modifierad om den väsentligt 
ändrats i sin fysiska karaktär till följd av mänsklig verksamhet och inte med rimliga 
(samhälleliga, ekonomiska och miljömässigt motiverade) åtgärder kan uppnå god 
ekologisk status till år 2015. Enligt direktivet gäller att det för en vattenförekomst 
skulle få en "betydande negativ inverkan" att återställas i ursprungligt skick. I en 
sådan analys av om ett objekt ska klassificeras eller ej, kommer olika åtgärdsalternativ 
att prövas där kravet på "betydande" ska ställas högt. Ä ven möjligheten att med andra 
alternativ uppnå samma ändamål ska övervägas. I detta sammanhang ska 
vattenmyndigheterna även ta ställning till ifall det finns alternativ som är 
miljömässigt, tekniskt, ekonomiskt och i vissa fall även socialt rimliga. 

I den fördjupade analysen bör även följande beaktas: 

• Objektets homogenitet ska ses över inför bedömningen som sker på 
vattenförekomstnivå. En finindelning kan eventuellt behöva göras. 

• Vattenförekomstens typtillhörighet är avgörande för den slutliga 
bedömningen. Typspecifika referensvärden finns idag inte framtagna för 
biologiska och fysikaliskalkemiska kvalitetsfaktorer och kan därför inte 
användas vid nuvarande bedömning. 

• Om god status inte föreligger eller inte kan uppnås och förändringen är 
hydramorfologisk ska en bedömning enligt 4 kap 3 § i förordning (2004:660) 
om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Denna bedömning kommer att 
göras av vattenmyndigheteilla innan beslut tas om vattenförekomsten ska 
klassas som kraftigt modifierad. I bedömningen måste en samhällsekonomisk 
konsekvensanalys ingå. 
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Om vattenförekomsten klassas som KMV ska kriterierna för god ekologisk 
potential uppfyllas. Om inte, ska bedömningen gå vidare enligt 4 kap 9 -13 § i 
förordningen. 

" 

Arbetsinsatsen vid bedömningen bör stå i proportion till hur tydlig eller otydlig 
påverkan på vattenförekomsten är. När det är uppenbart att ett vatten skall klassas som 
kraftigt modifierat kan arbetsinsatsen för bedömningen begränsas. 

Information relaterad till preliminärt kraftigt modifierat vatten 

SMHI, Håkan Olsson (2004): Kvantifiering av fysisk påverkan på svenska vatten till 
foljd av vattenuttag,jlödesreglering och morfologiska förändringar. (2004-
12-02), Dnr: 2004/84111933. 
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2.2 Internationell vattenförvaltning 
2.2.1 Internationella vattendistrikt i Sverige 

I Bottenvikens, Bottenhavets och Västerhavets vattendistrikt finns internationella 
avrinningsområden som är gemensamma med Norge. I Bottenviken finns områden 
gemensamma med Finland. Bottenvikens, Bottenhavets och Västerhavets 
vattendistrikt är därför sådana internationella vattendistrikt som avses i direktivets 
artikel3.3. Vattenmyndigheterna i dessa vattendistrikten ansvarar för den samordning 
som krävs. Mer information finns i 8 kap. Förordning (2004:660) om förvaltning av 
kvaliteten på vattenmilj ön. 

2.2.2 Samordning av vattenarbetet över nationsgränsen 

Kartläggning och analyser gjorda i denna rapport har ej samordnats med Norge och 
Finland. Nedan beskrivs olika överenskommelser och projekt som utöver 
Vattenmyndigheternas arbete främjar internationell samordning. 

Sverige - Finland 
För Torneälvens avrinningsområde och kustområden finns en 
gränsälvsöverenskommelse som regleras enligt lag (1971 :850) med anledning av 
gränsälvsöverenskommelsen den 16 september 1971 mellan Sverige och Finland. I 
överenskommelsen ingår en gränsälvskommission, med sex medlemmar (tre från varje 
land), utsedda av ländemas regeringar. Kommissionen har till sitt förfogande ett 
kontor med personal. En ny överenskommelse håller på att utarbetas, men kan antas 
tidigast 2006. I avvaktan på den nya överenskommelsen, ingick Sverige och Finland 
ett avtal den 3 oktober 2003 om inrättande av ett gemensamt vattendistrikt (SÖ 
2003:26). I avtalet ingår samverkan mellan länderna för att uppfylla de krav som ställs 
i ramdirektivet för vatten. 

Inom projektet TRIWA (The River Torne International Watershed- Torneälvens 
internationella avrinningsområde) pågår arbete med karakterisering och utveckling av 
ett gemensamt miljöövervakningsprogram mellan länderna. Gemensamma typer och 
referensförhållanden kommer att tas fram för sjöar och vattendrag. Resultatet ger ett 
underlag till övervakning av ekologisk status för ytvatten inom avrinningsområdet 
Arbetet har sin utgångspunkt i implementeringen av ramdirektivet för vatten. Projektet 
är ett samarbete mellan Lapplands Miljöcentral i Finland och Länsstyrelsen i 
Norrbottens län. Det delfinansieras av EU genom den Europeiska regionala 
utvecklingsfonden INTERREG IllA Nord. Mer information finns på hemsidan 
http://www.triwa.org/. 

, 
Inom projektet Bottenviken Life är ett av målen att skapa en gemensam bild av 
övervakningen i Bottenvikens havsmiljö. Koppling till direktivets krav på 
miljöövervakning har gjorts. Mer information finns på hemsidan 
http:/ /www .ymparisto.fi/perameri/ 
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Den norsk-svenska gränsen korsas av ett stoq antal vattendrag. Samtliga dessa 
avrinningsområden har dock sin "tyngdpunkt" i ettdera landet. Något behov av en 
formell överenskommelse föreligger inte, utan ramdirektivets krav kan uppfyllas 
genom respektive lands nationella regelverk om detta sker i samförstånd. Sverige och 
Norge har en samsyn i dessa frågor (Prop. 2003/4:57). Inom Bottenvikens, 
Bottenhavets och Västerhavets vattendistrikt kommer man att identifiera 
avrinningsområden som är relevanta för samverkan. 

Frågor som rör hur gränsöverskridande vattendrag mellan Sverige och Norge regleras 
enligt den svensk-norska vattenrättskonventionen lag (129:404) om giltighet här i 
riket av svensk-norska vattenrättskonventionen av den Il maj 1929. Utöver denna lag 
finns även lag (1929:405) med vissa föreskrifter angående tillämpningen här i riket av 
svensk-norska vattenrättskonventionen av den Il maj 1929, som senast ändrades 
1998. 

I Enningdalsälvens avrinningsområde finns ett vattendragsförbund (ideell förening) 
med representanter från både Sverige och Norge. Älven har sitt utflöde i den norsk-
svenska Idefjorden på västkusten. Målet för förbundet är bl. a. att de nationella målen 
för vattenkvalitet säkerställs, uppnås och bevaras. Mer information finns på hemsidan 
http:/ /www .enningdalselven.com/. 
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3 Analys av mänsklig 
påverkan på vattnet 

3.1 Inledning -nationellt tillvägagångssätt för 
bedömning av ytvatten 

Rapporteringsområden for 2005-års rapportering 
Rapporteringen av påverkans- och riskbedömningen för sjöar och vattendrag har inte 
gjorts på vattenförekomstnivå utan på en lägre detaljeringsnivå, enligt s.k. 
rapporteringsområden, se nationell strategi avsnitt 1.1.3 och tabell l. Dessa utgörs av 
små delavrinningsområden, som grundar sig på den indelning som finns beskriven i 
rapport TRK (Transport -Retention - Källfordelning) belastning på havet (Brandt och 
Ej hed, 2002), s.k. TRK-områden. Vissa justeringar har gjorts av dessa områden i 
samband med rapporteringen. storleken är i regel mellan 200-450 km2 för södra 
Sverige och 400-700 km2 i norra Sverige. Rapporteringsområden för kust är de 
föreslagna vattenförekomstema enligt avsnitt 2.1.1. Dessa baseras på havsområden 
enligt Svenskt Vattenarkiv (SVAR). 

Tabell 1. Den enhet som använts för 2005-års rapportering är rapporteringsområden. På land 
utgörs områdena av små delavrinningsområden. 

Rapporteringsområden för 2005-års rapportering 

Land Kustvatten 

Justerade TRK-områden inkl. områden Kustvatten inkl. vatten i övergångszon, 

som dränerar direkt till havet, totalt totalt 573 stycken. 

drygt 1000 stycken 

Underlag för bedömning av vattnets tillstånd 
För att möjliggöra en bedömning av ytvattnets tillstånd har Naturvårdsverket låtit 
sammanställa data från nationella datavärdar och expertorganisationer. Uppmätta 
värden i vattenförekomstema inom ett rapporteringsområde har vägts samman till en 
samlad bedömning. I första hand har mätdata som är högst l O år gamla använts. 
Dataunderlaget har sedan legat till grund för den samlade påverkans- och 
riskbedömningen. Underlagsrapporter för bedömning av tillstånd finns på Internet 
http:/ /www. vattenportalen.se/ovp bibliotek rapportering.htm#tillstand 

, 

42 



NATURVÅRDsVERKET 
Beskrivning, kartläggning och analys av Sveriges ytvatten 

Rapport 5488 

Påverkans- och riskbedömning 
Enligt direktivets bilaga II, 1.4 skall påverkan fastställas. F ör detta har Sverige valt att 
utgå ifrån graden av påverkan och dess effekter på miljön utifrån följande inriktningar: 

Avsnitt:3.3.2 Biologiskt tillstånd 
3.3.3 Försurning 
3.3.4 Övergödning 
3.3.5 Metaller 
3.3.6 Miljöfarliga organiska ämnen 
3.3.7 Fysisk påverkan 

Analyserna har utgått från en bedömning av betydande (signifikant) påverkan. De 
påverkansfaktorer, enligt bilaga II i direktivet, som anses betydande för Sverige finns 
inkluderade i bedömningarna under respektive avsnitt 3.3.2- 3.3.7. I flera fall har de 
olika påverkansfaktorerna verifierats mot vattnet status t.ex. genom uppmätta halter i 
vattnet (miljöövervakningens tillståndsdata) och även genom expertbedömningar. 
Påverkans- och tillståndsbedömningar har delats in i klassindelning enligt tabell 2. 
Metoder och resultat beskrivs under respektive avsnitt 3.3.2-3.3.7. Resultatet 
presenteras i kartbilder eller tabeller per rapporteringsområde, alternativt per 
vattendistrikt Vattendistriktet har valts som rapporteringsnivå där det inte varit 
möjligt att ge en rättvis bild för rapporteringsområden eller där data saknats på den 
detaljeringsnivån (gäller främst den ekonomiska analysen). Underlagsrapporter för 
bedömning av påverkan finns på Internet 
http :/ /www. vattenportalen.se/ ovp bibliotek rapportering.htm#paverkan 

Tabell 2. Indelning av klasser för tillstånds- och påverkansbedömning. 

Tillståndsbedömning Påverkansbedömning (belastning) 

Inga effekter Obetydlig påverkan 

Osäker bedömning Måttlig påverkan alt. osäker 

bedömning 

Tydliga effekter Betydande påverkan 

Riskbedömningar har gjorts för försurning, övergödning och metaller. Bedömningen 
kar klassificerats enligt följande; områden där det preliminärt finns risk för att 
miljömålen, enligt direktivets artikel4, inte kommer att uppnås till2015 (rött), 
områden där ingen risk föreligger (grönt) och en tredje klass för områden som är 
svårbedöma och kräver vidare utredning (grått), se tabell 3. Orsaken till att områden 
är svårbedömda beskrivs i tabellen. Svagheter i bedömningen gäller även för områden 
med "risk" och "ingen risk", vilket gör att dessa bör betraktas som preliminära till dess 
att ytterligare karakterisering gjort. 
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Tabell 3. Klassindelning för riskbedömning samt osäkerhetsfaktorer vid bedömningen. 
Osäkerheterna finns även för bedömningen av riskområden och områden "ingen risk" vilket 
gör att dessa bör betraktas som preliminära. 

Klassning Definition Innebär att 

Rött Område där risk finns att miljömålen, enligt Områden där arbete med 
direktivets artikel4, inte uppfylls till 2015 åtgärdsprogram prioriteras 
(preliminär bedömning i rapporteringen 2005). 

Grått Osäker bedömning - områden för vidare Områden där förfinad 
utredning. Osäkerhet p.g.a. karakterisering prioriteras i 

1. Ofullständigt dataunderlag syfte att klassa 
2. Resultatet är inte representativt inom vattenförekomsterna till "rött" 

hela rapporteringsområdet p.g.a. eller "grönt". 
heterogen belastning. 

3. Olika resultat motsäger varandra 
4. Bedömningsgrunder ofullständiga/osäkra 
5. Gränsdragningen för beslut om målen 

har stor betydelse för klassningen 

Grönt Områden där ingen risk finns att målen, enligt Områden där förfinad 
direktivets artikel4, inte uppfylls till2015 karakterisering och åtgärder 
(preliminär bedömning i rapporteringen 2005). inte prioriteras. 

Miljömål 
Ett genomgående problem för riskbedömningen har varit att miljömålen, enligt artikel 
4 i direktivet, inte är satta för svenska vattenförekomster och inte heller kan sättas i 
dagsläget. För att kunna genomföra detta krävs bl.a. att samhällsekonomiska 
konsekvensanalyser genomförs och att gränsen för ekologisk status definieras. Vid 
riskbedömningen har därför områden klassats med viss försiktighet. Utgångspunkten 
har varit bedömningsgrunder (befintliga eller nya preliminära, där sådana funnits) eller 
andra bedömningsgrunder. Endast de sämsta och bästa klasserna enligt 
bedömningsgrunderna eller expertbedömningar har avgjort om ett område befinner sig 
i riskzonen eller ej. Hur denna bedömning gått till och var gränserna har dragits 
beskrivs under respektive avsnitt 3.3.2- 3.3.7. Resultaten av påverkans- och 
riskbedömningar återfinns i dessa avsnitt. 

Det bör noteras att flera osäkerhetsfaktorer råder, att gränser för ekologisk status enligt 
direktivet inte är fastställda, att arbete pågår med att ta fram nya bedömningsgrunder, 
att miljömålen inte är satta och att resultaten därför ska betraktas som preliminära. 

Kraftigt modifierat vatten 
Vid påverkans- och riskbedömningen har inte hänsyn tagits till de preliminärt klassade 
kraftigt modifierade vattendragen och sjöarna, eftersom analyserna gjorts på 
rapporteringsområdesnivå och inte för vattenförekomsterna. Däremot har vissa 
bedömningar av fysisk påverkan legat till grund för att identifiera de preliminära 
kraftigt modifierade vattnen. Se mer under avsnitt kraftigt modifierat vatten (avsnitt 
2.1.3) och fysisk påverkan (avsnitt 3.3.7). 
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3.2 Grundläggande ekonomisk analys (E) 
3.2.1 Inledning , 

Syftet med den grundläggande ekonomiska analysen är att ge en överblick av hur och 
var vatten används i samhället, både i form av uttag och som recipient, samt hur 
användningen kan komma att utvecklas framöver. Analysen är en del av underlaget för 
utformningen av åtgärdsprogram och bidrar till att svara på frågor som var åtgärder 
behöver sättas in samt vilka konsekvenserna och fördelningseffekterna blir av åtgärder 
för olika sektorer. Analysen ligger även till grund för beräkningen av 
kostnadstäckning för vattentjänster (se kapitel4). Först ges en överblick av 
vattenanvändningen i distrikten, därefter presenteras preliminära prognoser över 
befolkningstillväxt, ekonomisk tillväxt och viss vattenanvändning fram till2015. 
Branscher är indelade enligt Svensk Näringslivsindelning (SNI 92). Branscherna SNI 
21 (pappers- och massaindustrin), 24 (kemisk industri), 27 (stål- och metallverk) samt 
40 (el-, gas- och värmeverk) definieras här som "vattenintensiva". 

De utsläppsdata som redovisas har tagits fram inom SMED (se SCB 2004a). Det bör 
understrykas att de utsläpp som redovisas i tabellerna e 1-e5 endast täcker utsläpp från 
punktkällor direkt till vatten, vid kust och i inlandet (SNI 21 och 90.001) eller enbart 
vid kust (SNI 24 och 27). För de vattenintensiva branscherna redovisas punktutsläpp 
av P, N, BOD7 och CODcr· För reningsverk (SNI 90.001) redovisas både dessa och 
punktutsläpp av metaller14. Det bör understrykas att hushållen står för merparten av 
utsläppen som sker via reningsverk. Data för diffus tillförsel av N och P finns men har 
inte kunnat delas in enligt SNI varför de redovisas i avsnitt 3.3.4. Referenser görs 
dock till diffusa utsläpp även i avsnitt 3.3.2. 

14 Metallutsläpp har endast kunnat redovisas enligt Svensk Näringslivsindelning för reningsverk i rapporteringen 
2005. Ytterligare utsläppsdata för metaller, som inte kunnat hänföras till en viss bransch, redovisas i avsnittet 3.3.5. 
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3.2.2 Överblick av vattenanvändningen i distrikten 

Sammanfattning 
Befolkningen i Norra Östersjöns, Södra Östersjöns och Västerhavets 

vattendistrikt är långt större än Bottenvikens och Bottenhavets distrikt medan 
motsatsen gäller för distriktens yta. Norra Östersjön är det mest tätbefolkade 
området, följt av Södra Östersjön och Västerhavet. Likaså är 
bruttoregionalprodukten (BRP) per capita högst i dessa tre distrikt, särskilt 
utmärkande är Norra Östersjön. Gemensamt för samtliga distrikt är att 
tjänstesektorn är den dominerande sektorn (mätt i bidrag till BRP). Den 
vattenintensiva industrin1 är, relativt till övriga distrikt, som störst i Bottenviken 
och Bottenhavet. Detta gäller även för de areella näringarna. Punktutsläppen av 
kväve kommer i allmänhet till största del från hushåll genom utsläpp från 
kommunala reningsverk och enskilda avlopp, Bottenhavet undantaget. Hushållen 
står även för merparten av punktutsläppen av fosfor i Norra och Södra Östersjöns 
distrikt och i Västerhavets distrikt. Punktutsläppen av BOD och COD kommer till 
övervägande del från den vattenintensiva industrin. Antropogen diffus tillförsel av 
kväve kommer huvudsakligen från jordbrukssektorn i de tre sydliga distrikten och 
från skogsbruket i Bottenviken och Bottenhavet. En betydande tillförsel sker även 
genom deposition på sjöar. Jordbruket står överlag för merparten av antropogen 
diffus fosfortillförseL Den vattenintensiva industrin svarar för merparten av 
vattenuttag i samtliga distrikt förutom i Norra Östersjön där hushållens uttag 
(genom kommunala vattenverk och enskilda uttag) överväger. 

Not: 1. Till "vattenintensiv industri" räknas kemisk industri, pappers- och massaindustri, stål- och 
metallverk samt el-, gas- och värmeverk 

3.2.2.1 INLEDNING 

I det följande ges en kort beskrivning av de fem vattendistriktens miljöekonomiska 
profiler; olika branschers vattenanvändning (uttag av vatten såväl som utsläpp till 
vatten av förorenande ämnen) sätts i relation till olika ekonomiska variabler. 

3.2.2.2 BOTTENVIKENs VATTENDISTRIKT 

Distriktets yta är 147 627 km2 och befolkningsmängden uppgick år 2003 till487 000, 
d.v.s. i snitt 3,3 personer per km2• Karta El visar befolkningskoncentrationen i 
huvudflodområden. 

Från den miljöekonomiska profilen för Bottenvikens vattendistrikt (se tabell el) kan 
urskiljas att branscherna inom tjänstesektorn (SNI 45-99) står för den största andelen 
av distriktets förädlingsvärde, omsä~ing, arbetsställen och sysselsatta. De 
vattenintensiva branscherna (SNI 21 pappers- och massaindustrin, SNI 24 kemisk 
industri, SNI 27 stål- och metallverk och SNI 40 el-, gas- och värmeverk) står för ca 
l O procent av distriktets totala förädlingsvärde och omsättning och knappt 5 procent 
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av sysselsättningen. Jordbruk, skogsbruk och fiske svarar för 4 respektive 5 procent av 
distriktets förädlingsvärde och omsättning och 2 procent av sysselsättningen. 

; 

Miljöskyddskostnader15, totala såväl som vattenrelaterade, är relativtjämnt fördelade 
mellan vattenintensiva branscher och övrig tillverkning, dock med lite större andel för 
de vattenintensiva. I SCB (2004a, tabell A6 i bilaga A) framgår att massa- och 
pappersindustrin och stål och metallverk stod för de största utgifterna för 
miljöskyddskostnader år 2001 av de vattenintensiva branscherna. För övriga 
redovisade år (se SCB 2004a) hade stål- och metallverk de största utgifterna. 
Hushållen betalar den största andelen miljöskatter, 50 procent, medan den 
vattenintensiva industrin och areella näringar (jord- och skogsbruk och fiske) svarade 
för 15 respektive 6 procent. 

De vattenintensiva branscherna står för störst andel av vattenuttagen (80 procent) 
medan jordbruket svarar för mindre än l procent. Hushållen är de största användarna 
av kommunalt vatten. När det gäller punktutsläpp till vatten står de vattenintensiva 
branscherna för 85 procent av utsläppen av organiska substanser (BOD7 och CODcr). 
Av punktutsläppen av fosfor kommer ca 35 procent från de vattenintensiva 
branscherna (pappers- och massaindustrin står för merparten av dessa utsläpp). 
Motsvarande siffra för hushållens utsläpp (genom reningsverk) är också 35 procent 
medan fosforutsläppen genom enskilda avlopp är ca 30 procent av de totala 
punktutsläppen av fosfor. 80 procent av distriktets utsläpp av kväve (från punktkällor, 
enskilda avlopp ej inräknade) sker genom de kommunala reningsverken (SNI 90.001), 
huvudsakligen från hushåll. Som framgår av tabell ö2 i avsnitt 3.3.4 kommer den 
största delen diffus antropogen tillförsel av kväve från skogsbruket, följt av 
luftdeposition på sjöar och från jordbruket. Diffus kvävetillförsel överstiger tillförseln 
från punktutsläpp. Diffus antropogen fosfortillförsel härstammar huvudsakligen från 
jord- och skogsbruket (se tabell ö3 i avsnitt 3.3.4). 

15 Data samlas endast in för industrin, ej för jordbruk 
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Tabell e1. Miljöekonomisk profil för Bottenvikens vattendistrikt år 2000 (alla utsläpp är 
bruttoutsläpp). Källa: SCB (2004a) 

Jord-, .· Industri Tjänste Hushåll stat& Ofördel 
skogs b Vatten- Tillverk Vatten- r kom mu 
ruk och intensiv n. övrigt & n 

fiske a renings 
verk 

SN/92 01-05 21, 24, 10-371 41 & 45-99 
27&40 90.001 övr. 

Förädlingsvärde (mkr) 3 665 9 750 12 902 316 40 168 1 761 2 26 079 
Inrikes omsättning (mkr) 7 032 17 026 23465 120 106 262 
Antal arbetsställen 2 028 142 1 756 41 16 884 
Antal sysselsatta 4 346 7 514 29 509 623 76 024 4 6642 86 853 
Antal hushåll (kosthushåll) 240 423 
Hushållens inkomst (mkr) 65 858 
Totala miljöskyddskostnader 
(mkr)4 

3175 271 

Vattenrelaterade 765 59 
miljöskyddskostnader (mkr)4 

Totala miljöskatter (mkr)4 253 637 85 10 849 2103 198 
Vattenrelaterade skatter 
(mkr)11 

Vattenuttag (1 000 m3) 1 9946 301 296 19 343 52 794 4 771 
Distribution (1000 m3f 3 130 2 942 9 2088 5 676 31 844 
Insamling och rening av 64 398 19 202 74 999 
avloppsvatten ( 1 000 m3)9 

Utsläpp av fosfor (ton)10 41 o 31 4012 

Utsläpp av kväve (ton)10 364 o 1 627 
Utsläpp av BOD7 (ton)10 6 938 o 1 225 
Utsläpp av CODcr (ton)10 23 346 o 3 859 
Utsläpp av Hg (kg)11 5 
Utsläpp av Cd (kg)11 13 
Utsläpp av Pb (kg)11 155 
Utsläpp av Cu (kg)11 853 
Utsläpp av Zn (kg)11 3 367 
Utsläpp av Cr (kg)11 467 
Utsläpp av Ni (kg)11 419 

Not: 1. Exklusive 21, 24, 27 2. Hushållens ideella organisationer 3. Sysselsatta inom SNI 90.001 
reningsverk, ingår ej utan ingår istället i SNI 90 4. Data avser år 2001 5. För miljöskyddskostnader 
inkluderas här SNI 41 (vattenverk) i de vattenintensiva branscherna 6. Enbart jordbruk SNI 01 -ej 
skog och fiske 7. Användning av kommunalt vatten 8. Verkets egen vattenanvändning samt läckage 
9. Rent vatten som släpps ut. Industrins uttag avser uttaget vatten i egen regi 10. l totalen saknas 
anläggningar i inlandet för SNI 24, 27 och 40 11. Data avser år 2002 12. Enskilda avlopp (data från 
Brandt, Svensson och Winqvist, 2005) 

Diagram e l visar att de vattenintensiva branscherna står för en liten andel av det totala 
forädlingsvärdet och sysselsättningen i Bottenvikens vattendistrikt Däremot står de 
for en större andel av vattenanvändnihgen. Massa- och pappersindustrin står for en 
stor andel av punktutsläpp till vatten av fosfor (se även SCB 2004a, tabellerna A2, A5, 
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A8 och A ll i bilaga A). Det bör noteras att diffusa utsläpp och utsläpp från enskilda 
avlopp inte ingår i jämförelsen.16 

i 
Diagram e1 . Förädlingsvärde, sysselsättning, vattenanvändning, utsläpp av kväve och fosfor 
för vattenintensiva branscher i Bottenvikens vattendistrikt år 2000, % av total i distriktet. 
Källa: SCB (2004a) 
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*Bara stora punktkä llor är med . 

16 Utsläppsdata från diffusa källor har inte kunnat sammanställas en ligt Svensk Näringslivsindelning för 
rapporteringen 2005. 
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3 .2.2.3 BOTTENHA VETS V ATTENDISTRIKT 

Distriktets yta är 141 683 km2 och befolkningen uppgick år 2003 till919 000, d.v.s. i 
snitt 6,5 personer per km2• Befolkningen är koncentrerad till kusten och till de södra 
delarna (karta E2 illustrerar koncentrationen i huvudflodområden). Från de 
miljöekonomiska profilerna för Bottenhavets vattendistrikt (se tabell e2) kan urskiljas 
att branscherna inom tjänstesektorn står för en stor andel av distriktets totala 
förädlingsvärde (39 procent) medan de vattenintensiva branscherna står för knappt 15 
procent. Motsvarande siffror i de areella näringarna (jord- och skogsbruk och 
fiskerinäringen) är 5 procent. Merparten av sysselsättningen finns inom tjänstesektorn. 

De vattenintensiva branscherna svarar för 90 procent av industrins miljöskyddsutgifter 
i distriktet. Den dominerande branschen år 2001 var massa- och pappersindustrin (och 
även övrig år som redovisas i SCB 2004a, tabell A17 i bilaga A). Hushållen står för 
över hälften av miljöskatterna. Tjänstesektorn, vattenintensiv industri och areella 
näringar svarade för 21, 12 och 8 procent vardera. 

Den största andelen vattenuttag görs av den vattenintensiva industrin. Industrins 
enskilda uttag är 655 miljoner m3• Uttag på l 09 miljoner m3 görs av kommunala 
vattenverk, och hushållen är de största användarna av vatten från dessa. De 
vattenintensiva branscherna står för största mängden punktutsläpp av BOD7 och 
CODcr· Pappers- och massaindustrin står för merparten av dessa utsläpp (se SCB 
2004a, tabell A22). Hushållen bidrar med drygt 60 procent av punktutsläppen av 
kväve (enskilda avlopp ej inräknade) genom kommunala reningsverk medan den 
vattenintensiva industrin står för resten. Punktutsläppen av fosfor kommer 
huvudsakligen från den vattenintensiva industrin (ca 50 procent) samt hushållen 
genom enskilda avlopp (ca 30 procent) och kommunala reningsverk (15-20 procent). 
Bottenhavets vattendistrikt har den största mängden utsläpp till vatten från industrin 
jämfört med de övriga distrikten, dock är andelen för utsläpp från kommunala 
reningsverk lägre (se SCB 2004a, tabell A21 i bilaga A). Det går att utläsa av tabell ö2 
i avsnitt 3.3.4 att skogsbruket står för den största antropogena diffusa kvävetillförseln, 
följt av jordbruket och depositioner på sjöar. Den diffusa antropogena kvävetillförseln 
överstiger punktutsläppen. Alltropogen diffus tillförsel av fosfor kommer 
huvudsakligen från jord- och skogsbruket. 

, 
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Tabell e2. Miljöekonomisk profil för Bottenhavets vattendistrikt år 2000 (alla utsläpp är 
bruttoutsläpp). Källa: SCB (2004a) 

J 

Jord-, Industri Tjänste Hushåll stat& Ofördel 
skogs b Vatten- Tillverk Vatten- r kom mu at 
ruk och intensiv n. övrigt & n 

fiske a renings 
verk 

SN/92 01-05 21, 24, 10-371 41 & 45-99 
27&40 90.001 övr. 

Förädlingsvärde (mkr) 9 023 27 498 23 335 639 77 066 26432 41 703 20 310 
Inrikes omsättning (mkr) 16 311 39 220 53 709 324 199 483 763 
Antal arbetsställen 5449 356 3 899 105 34 835 2 571 
Antal sysselsatta 11 320 27 840 53 871 2373 149 899 7 8352 142 460 5 643 
Antal hushåll (kosthushåll) 469 581 
Hushållens inkomst (mkr) 126 474 
Totala miljöskyddskostnader 1 6845 188 
(mkr)4 

Vattenrelaterade 4865 55 
miljöskyddskostnader (mkr)4 

Totala miljöskatter (mkr)4 607 866 147 19 1 538 3 907 332 
Vattenrelaterade skatter 
(mkr)11 

Vattenuttag (1000 m3) 5 3696 655 258 4 396 108 857 13 048 
Distribution (1 000 m3)7 4 218 5 293 31 7258 11 687 55 786 
Insamling och rening av 
avloppsvatten (1000 m3)9 

217 239 2 793 152 373 

Utsläpp av fosfor (ton)10 168 0,3 58 10512 

Utsläpp av kväve (ton)10 1 561 0,3 2 660 
Utsläpp av BOD7 (ton)10 29 929 0,3 1 586 
Utsläpp av CODcr (ton)10 119 587 0,3 7 225 
Utsläpp av Hg (kg}11 11 
Utsläpp av Cd (kg)11 24 
Utsläpp av Pb (kg)11 141 
Utsläpp av Cu (kg)11 1 799 
Utsläpp av Zn (kg}11 7 808 
Utsläpp av Cr (kg}11 213 
Utsläpp av Ni (kg)11 515 

Not: 1. Exklusive 21, 24, 27 2. Hushållens ideella organisationer 3. Sysselsatta inom SNI 90.001 
reningsverk, ingår ej utan ingår istället i SNI 90 4. Data avser år 2001 5. För miljöskyddskostnader 
inkluderas här SNI 41 (vattenverk) i de vattenintensiva branscherna 6. Enbart jordbruk SNI 01 -ej 
skog och fiske 7. Användning av kommunalt vatten 8. Verkets egen vattenanvändning samt läckage 
9. Rent vatten som släpps ut. Industrins uttag avser uttaget vatten i egen regi 10. l totalen saknas 
anläggningar i inlandet för SNI24, 27 och 40 11. Data avser år 2002 12. Enskilda avlopp (data från 
Brandt, Svensson och Winqvist, 2005) 

Diagram e2 visar att de vattenintensiva branscherna står får en liten andel av det totala 
fårädlingsvärdet och sysselsättningen i Bottenhavets vattendistrikt Däremot står de 
får en stor andel av vattenanvändningen. Massa- och pappersindustrin står får en stor 
andel av punktutsläppen till vatten av kväve och fosfor (se även SCB 2004a, tabellerna 

51 

Totalt 

199 574 
309 809 
47 215 

399 105 
469 581 
126 474 

1 871 

541 

7 417 
301 

781 559 
76 984 
372 405 

331 
4 221 

31 515 
126 813 

11 
24 
141 

1 799 
7 808 
213 
515 
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A13, Al6, Al9 och A22 i bilaga A). Diffusa utsläpp och utsläpp från enskilda avlopp 
ingår inte i jämförelsen. 17 

Diagram e2. Förädlingsvärde, sysselsättning, vattenanvändning, utsläpp av kväve och fosfor 
för vattenintensiva branscher i Bottenhavets vattendistrikt år 2000, % av total i distriktet. 
Källa: SCB (2004a) 

Massa-, pappers o papp-
varuind (sni 21) 

Kemisk industri (sni 24) 

Stål- o metallverk (sni 27) 

B- , gas o värme verk (s ni 
40) 

h=l 

~ 

u 

hl 

p 

o 

*Bara stora punktkällor är med. 

-1 

10 

l 
l l 

' 

l 

l l 
l l 

l l l 

20 30 40 50 60 70 80 90 

D Föräd lingsvärde D Sysselsättning El Vattenanvändning 

D Utsläpp av kväve* • Utsläpp av fosfor* 

' 

17 Utsläppsdata från diffusa källor har inte kunnat sammanställas enligt Svensk Näringslivsindelning för rapporteringen 
2005 . 
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3.2.2.4 NORRA ÖSTERSJÖNS VATTENDISTRIKT 

Distriktets yta uppgår till 36 959 km2 och bef9lkningsmängden uppgick år 2003 till2 
924 000, d.v.s. i snitt 79,1 personer per km2• Karta E3 visar koncentrationen av 
befolkningen i huvudflodområdena. 

Liksom i Bottenvikens och Bottenhavets vattendistrikt står tjänstesektorn för en stor 
andel av förädlingsvärdet och omsättningen i Norra Östersjöns vattendistrikt, 55 
respektive drygt 80 procent (se tabell e3). Motsvarande siffror för de vattenintensiva 
branscherna är 5 respektive 4 procent och för de areella näringarna mindre än l 
procent. Samma fördelning gäller arbetsställen och sysselsättning, d.v.s. tjänstesektorn 
är dominerande och de vattenintensiva branscherna har en relativt liten andel. 
De vattenintensiva branscherna har större miljöskyddsutgifter än övrig 
tillverkningsindustri. Skillnaden är inte stor men den är större för de totala utgifterna 
än för de vattenrelaterade. Energisektorn (SNI 40) stod år 200 l för merparten av 
miljöskyddsutgifterna av de vattenintensiva branscherna (detta gäller även övriga år 
som redovisas i SCB 2004a, tabell A28 i bilaga A). Hushållen betalar, som i övriga 
distrikt, ca hälften av de totala miljöskattema medan tjänstesektorn och den 
vattenintensiva industrin står för 36 respektive 7 procent. Areella näringar och övrig 
industri betalar ca 2 procent vardera. 

Det största vattenuttaget görs av hushållen genom de kommunala vattenverken, 309 
miljoner m3, och genom enskilda uttag, 20 miljoner m3. Hushållen står även för de 
största punkutsläppen till vatten av samtliga ämnen (genom de kommunala vatten- och 
reningsverken). A v de vattenintensiva branscherna ger pappers- och massaindustrin 
upphov till de största punktutsläppen (se SCB 2004a, tabell A33 i bilaga A). Även 
stål- och metallverk samt övrig tillverkningsindustri bidrar till utsläppen. Hushållen i 
Norra Östersjöns vattendistrikt släpper tillsammans med hushållen i Västerhavets 
vattendistrikt ut den största mängden ämnen till va:tten genom kommunala 
reningsverk. Utsläppen från industrin är däremot lägre i Norra Östersjöns 
vattendistrikt än i övriga distrikt (se SCB 2004a, tabell A32 och A33 i bilaga A). Det 
framgår av tabellerna ö2 och ö3 i avsnittet 3.3.4 att jordbruket står för den absoluta 
merparten av antropogen kväve- och fosfortillförseL En betydande andel antropogen 
diffus kvävetillförsel sker också genom deposition på sjöar. 
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Tabell e3. Miljöekonomisk profil för Norra Östersjöns vattendistrikt år 2000 (alla utsläpp är 
bruttoutsläpp). Källa: SCB (2004a) 

Jord-, Industri Tjänster Hushåll Stat & 
skogs Vatten- Tillverk Vatten- kom mu 
bruk intensiv n. övrigt & n 
och a renings 

fiske verk 

SN/92 01-05 21, 24, 10-371 41 & 45-99 övr. 
27&40 90.001 

Förädlingsvärde (mkr) 4 096 43 152 91 679 1 918 464 641 11 9122 137 194 

Inrikes omsättning 13 787 69 031 172 546 2 306 1 311 820 
(mkr) 

Antal arbetsställen 6 854 589 10 360 116 125 187 

Antal sysselsatta 13 980 35 792 163915 6283 765 596 26 981 2 358 534 

Antal hushåll 1 454 574 
(kosthushåll) 

Hushållens inkomst 460 070 
(mkr) 

Totala 1 1675 685 
miljöskyddskostnader 
(mkr)4 

Vattenrelaterade 321 5 218 
miljöskyddskostnader 
(mkr)4 

Totala miljöskatter 332 1 403 495 58 7 648 10 800 799 
(mkr)4 

Vattenrelaterade 
skatter (mkr)11 

Vattenuttag (1000 m3) 18 3126 112 999 29 990 308 870 20 519 

Distribution (1000 m3)7 11 518 11 536 59 121 8 44 905 184 336 

Insamling och rening av 34462 3 683 425 320 
avloppsvatten ( 1 000 
m3)9 

Utsläpp av fosfor (ton)10 7 7 96 13012 

Utsläpp av kväve 194 5 4 878 
(ton)10 

Utsläpp av BOD7 (ton)10 941 13 2 009 

Utsläpp av CODcr 6 681 293 16 455 
(ton)10 

Utsläpp av Hg (kg)11 11 

Utsläpp av Cd (kg)11 38 

Utsläpp av Pb (kg)11 422 

Utsläpp av Cu (kg)11 3 904 

Utsläpp av Zn (kg)11 9 529 

Utsläpp av Cr (kg)11 652 

Utsläpp av Ni (kg)11 2496 

Not: 1. Exklusive 21, 24, 27 2. Hushållens ideella organisationer 3. Sysselsatta inom SNI 90.001 

Oförde 
lat 

89408 

11 442 

16 425 

36 828 

reningsverk, ingår ej utan ingår istället i SNI 90 4. Data avser år 2001 5. För miljöskyddskostnader 
inkluderas här SNI 41 (vattenverk) i de vattenintensiva branscherna 6. Enbart jordbruk SNI 01 - ej 
skog och fiske 7. Användning av kommunalt vatten 8. Verkets egen vattenanvändning samt läckage 
9. Rent vatten som släpps ut. Industrins uttag avser uttaget vatten i egen regi 10. I totalen saknas 
anläggningar i inlandet för SNI 24, 27 och 40 11. Data avser år 2002 12. Enskilda avlopp (data från 
Brandt, Svensson och Winqvist, 2005) 
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Totalt 

832 088 

159 531 

1402254 

460 070 

1 852 

538 

21 535 

795 

472 378 

252 296 

463 465 

111 

5 076 

2 963 

11 

38 

422 

3 904 

9 529 

652 

2 496 



NATURVÅRDsVERKET 
Beskrivning , kartläggning och analys av Sveriges ytvatten 

Rapport 5488 

Diagram e3 visar att de vattenintensiva branscherna står för en liten del av det totala 
förädlingsvärdet och sysselsättningen i Norra Östersjöns vattendistrikt De står även 
för en liten andel av punktutsläppen till vatteq av fosfor och kväve. Däremot står de 
för en större andel av vattenanvändningen, dock med undantag för el-, gas- och 
värmeverken (se även tabellerna A24, A27, A30 och A33 i bilaga A). Diffusa utsläpp 
och utsläpp från enskilda avlopp ingår inte i jämförelsen.18 

Diagram e3. Förädlingsvärde, sysselsättning, vattenanvändning, utsläpp av kväve och fosfor 
för vattenintensiva branscher i Norra Östersjöns vattendistrikt år 2000, % av total i distriktet. 
Källa: SCB (2004a) 

Massa-, pappers o papp- h===J 
varuind (s ni 21) • 

Kemisk industri (s ni 24) ~ 

Stål- o metallverk (s ni 27) J 

~ 
p 

El-, gas o värme verk (sni ~ 

40) ~ 

o 

*Bara stora punktkällor är med. 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 

D Förädlingsvärde D Sysselsättning D Vattenanvändning 

D Utsläpp av kväve* • Utsläpp av fosfor* 

18 Utsläppsdata från diffusa källor har inte kunnat sammanställas enligt Svensk Näringslivsindelning för rapporteringen 
2005. 
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3.2.2.5 SÖDRA ÖSTERSJÖNS VATTENDISTRIKT 

Befolkningsmängden i Södra Östersjöns vattendistrikt var år 2003 knappt 2 265 000, 
och distriktets yta uppgår till 54 420 km2, d.v.s. befolkningstätheten var i snitt 41,6 
personer per km2• Karta E4 visar koncentrationen av befolkningen i 
huvudflodområdena. 

Av den miljöekonomiska profilen (se tabell e4) framgår att den vattenintensiva 
industrin står för ca 6 procent av förädlingsvärdet och 7 procent av omsättningen. 
Motsvarande siffror för tjänstesektorn är 40 respektive 70 procent. Samma fördelning 
gäller arbetsställen och sysselsättning, d.v.s. tjänstesektorn är dominerande och de 
vattenintensiva branscherna har en relativt liten andel. De areella näringarnas andel av 
distriktets förädlingsvärde, omsättning och sysselsättning var ca 2 procent. 

De vattenintensiva branscherna har något större miljöskyddsutgifter än övrig 
tillverkningsindustri (ca 55 respektive 45 procent). Av de vattenintensiva branscherna 
stod energisektorn (SNI 40) år 2001 för de största utgifterna för miljöskydd, tätt följt 
av pappers- och massaindustrin (dessa branscher står även för den största andelen 
under övriga år som visas i SCB 2004a, tabell A39 i bilaga A). Liksom i övriga 
distrikt betalar hushållen ca hälften av totala miljöskatter. Tjänstesektorn svarar för en 
fjärdedel och industrin och areella näringar för under 10 procent vardera. 

Den största mängden vattenuttag görs av industrin, 274 miljoner m3. Precis som i 
övriga distrikt står hushållen för merparten av kväveutsläppen via de kommunala 
reningsverken. Punktutsläppen av fosfor kommer även dessa till övervägande del från 
hushållen genom kommunala reningsverk och enskilda avlopp. De vattenintensiva 
branscherna står för de största utsläppen av organiska substanser (BOD7 och CODcr)· 
Pappers- och massaindustrin svarar för en stor del av dessa utsläpp, men även kemisk 
industri samt övrig tillverkningsindustri bidrar till utsläppen (se SCB 2004a, tabell 
A44 i bilaga A). Jordbruket är den största källan till diffus tillförsel av kväve och 
fosfor, men viss diffus tillförsel sker även genom deposition på sjöar (se tabellerna ö2 
och ö3 i avsnitt 3.3.4). 

, 
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Tabell e4. Miljöekonomisk profil för Södra Östersjöns vattendistrikt år 2000 (alla utsläpp är 
bruttoutsläpp). Källa: SCB (2004a) 

j 

Jord-, Industri Tjänster Hushåll stat & 
skogs Vatten- Tillverk Vatten- kom mu 
bruk intensiv n. övrigt & n 
och a renings 

fiske verk 
SN/92 01-05 21, 24, 10-371 41 & 45-99 övr. 

27&40 90.001 
Förädlingsvärde (mkr) 11 531 30 822 91142 1 696 210 808 6 1762 98 693 
Inrikes omsättning 27 739 60 290 174 258 593 582 698 
(mkr) 
Antal arbetsställen 14 610 631 9224 149 81 826 
Antal sysselsatta 26 818 31 469 189 430 4223 395 973 16 7962 306 087 
Antal hushåll 1 082 381 
(kosthushåll) 
Hushållens inkomst 290 670 
(mkr) 
Totala 1 2255 993 
miljöskyddskostnader 
(mkr)4 

Vattenrelaterade 3345 288 
miljöskyddskostnader 
(mkr)4 

Totala miljöskatter 
(mkr)4 

898 1 200 558 49 4 009 8 078 627 

Vattenrelaterade 
skatter (mkr)11 

Vattenuttag (1000 m3) 68 0126 273 741 44 939 211 034 22 372 
Distribution (1000 m3)7 8 695 16 758 44 181 8 27 400 131 040 
Insamling och rening av 150 769 8 188 317 882 
avloppsvatten ( 1 000 
m3)9 

Utsläpp av fosfor (ton)10 57 4 82 17012 

Utsläpp av kväve 725 110 4 372 
(ton)10 

Utsläpp av BOD7 (ton)10 8 864 1 977 
Utsläpp av CODe, 50 064 577 12 800 
(ton)10 

Utsläpp av Hg (kg)11 22 
Utsläpp av Cd (kg)11 46 
Utsläpp av Pb (kg)11 371 
Utsläpp av Cu (kg)11 3164 
Utsläpp av Zn (kg)11 6 551 
Utsläpp av Cr (kg)11 730 
Utsläpp av Ni (kg)11 1 486 

Not: 1. Exklusive 21, 24, 27 2. Hushållens ideella organisationer 3. Sysselsatta inom SNI 90.001 

Oförde 
lat 

51 092 
4 927 

9235 
16 707 

reningsverk, ingår ej utan ingår istället i SNI 90 4. Data avser år 2001 5. För miljöskyddskostnader 
inkluderas här SNI 41 (vattenverk) i de vattenintensiva branscherna 6. Enbart jordbruk SNI 01 -ej 
skog och fiske 7. Användning av kommunalt vatten 8. Verkets egen vattenanvändning samt läckage 
9. Rent vatten som släpps ut. Industrins uttag avser uttaget vatten i egen regi 10. l totalen saknas 
anläggningar i inlandet för SNI 24, 27 och 40 11. Data avser år 2002 12. Enskilda avlopp (data från 
Brandt, Svensson och Winqvist, 2005) 
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Totalt 

495 784 
850 505 

115 675 
983 702 

1 082 381 

290 670 

2 218 

622 

15 420 

335 

552 086 
183 892 
476 839 

313 
5 206 

10 841 
63 441 

22 
46 

371 
3 164 
6 551 
730 

1 486 
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Diagram e4 visar att de vattenintensiva branscherna står för en liten del av det totala 
förädlingsvärdet och sysselsättningen i Södra Östersjöns vattendistrikt Däremot står 
de för en större andel av vattenanvändningen, med undantag för stål- och 
metallverken. Massa- och pappersindustrin står dessutom för ca 35 procent av de 
totala utsläppen till vatten av fosfor (se även SCB 2004a, tabellerna A35, A38, A41 
och A44 i bilaga A). Diffusa utsläpp och utsläpp från enskilda avlopp ingår inte i 
jämförelsen.19 

Diagram e4. Förädlingsvärde, sysselsättning, vattenanvändning, utsläpp av kväve och fosfor 
för vattenintensiva branscher i Södra Östersjöns vattendistrikt år 2000, % av total i distriktet. 
Källa: SCB (2004a) 

Massa-, pappers o papp-
va ruind (s ni 21) 

Kemisk industri (sni 24) 

Stål- o metallverk (sni 
27) 

El-, gas o värme verk (s ni 
40) 

~ 

~ 
~ 

p 

o 

*Bara stora punktkällor är med. 

10 

l 

20 30 40 50 60 70 80 90 100% 

D Förädlingsvärde D Sysselsättning D Vattenanvändning 

D Utsläpp av kväve* • Utsläpp av fosfor* 

, 

19 Uts läppsdata från diffusa källor har inte kunnat sammanställas en ligt Svensk Näringslivsindelning för rapporteringen 
2005. 
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3.2.2.6 V ÄSTERHA VETS VATTENDISTRIKT 

Distriktets yta är 69 546 km2 och befolkningsptängden uppgick år 2003 till 2 382 000, 
d.v.s. i snitt 34,2 personer per km2• Karta E5 visar koncentrationen av befolkningen i 
huvudflodområdena. 

Tjänstesektorn står för en stor andel av distriktets förädlingsvärde och omsättning (ca 
40 respektive 70 procent) medan de vattenintensiva branscherna står för 6 procent av 
vardera och de areella näringarna för ca 2 procent (se tabell e5). Samma fördelning 
gäller arbetsställen och sysselsättning, d.v.s. tjänstesektorn är dominerande och de 
vattenintensiva branscherna står för en relativt liten andel. I distriktet står den övriga 
tillverkningsindustrin för 20-25 procent av omsättningen och förädlingsvärdet. 

De vattenintensiva branscherna svarar för en större andel av distriktets 
miljöskyddsutgifter än övrig tillverkningsindustri. Andelen för de vattenrelaterade 
utgifterna är högre än andelen för totala miljöskyddskostnader i de vattenintensiva 
branscherna. A v de vattenintensiva branscherna stod pappers- och massaindustrin åren 
2001 och 2002 för störst andel miljöskyddsutgifter, men under åren 1999 och 2000 
redovisade den kemiska industrin de största utgifterna (se SCB 2004a, tabell A50 i 
bilaga A). Hushållen betalar 55 procent av distriktets totala miljöskatter, medan 
fördelningen mellan övriga branscher liknar den i Södra Östersjöns vattendistrikt 

Den största mängden vattenuttag görs av den vattenintensiva industrin, 597 miljoner 
m3• Precis som i övriga distrikt står hushållen för den största mängden utsläpp av 
kväve (genom kommunala reningsverk). De vattenintensiva branscherna står för de 
största punktutsläppen av organiska substanser (BOD7 och CODcr) och pappers- och 
massaindustrin svarar för merparten av dessa men även kemisk industri och övrig 
tillverkningsindustri bidrar till utsläppen (se SCB 2004a, tabell A55 i bilaga A). 
Hushållen i Västerhavets vattendistrikt svarar tillsammans med hushållen i Norra 
Östersjöns vattendistrikt för störst mängd utsläpp av kväve, fosfor och metaller till 
vatten genom kommunala reningsverk, men Västerhavet har även relativt stora utsläpp 
från industrin (se SCB 2004a, tabell A54 och A55 i bilaga A). Antropogen diffus 
tillförsel av kväve och fosfor kommer till den allra största delen frånjordbruket (se 
tabellerna ö2 och ö3 i avsnitt 3.3.4). 
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Tabell e5. Miljöekonomisk profil för Västerhavets vattendistrikt år 2000 (alla utsläpp är 
bruttoutsläpp). Källa: SCB (2004a) 

Jord-, Industri Tjänster Hushåll Stat & 
skogs Vatten- Tillverk Vatten- kommu 
bruk intensiv n. övrigt & n 
och a renings 
fiske verk 

SN/92 01-05 21, 24, 10-371 41 & 45-99 övr. 
27&40 90.001 

Förädlingsvärde (mkr) 8 836 32 841 115 960 1 618 227 138 5 8802 92 537 
Inrikes omsättning 17 827 56 638 209 596 319 620 898 
(mkr) 
Antal arbetsställen 12 400 705 10 687 181 87 339 
Antal sysselsatta 21 010 38 109 221 085 4843 419 746 17 1452 316 385 
Antal hushåll 1 116 323 
(kosthushåll) 
Hushållens inkomst 311 827 
(mkr) 
Totala 1 2565 1 242 
miljöskyddskostnader 
(mkr)4 

Vattenrelaterade 6025 339 
miljöskyddskostnader 
(mkr)4 

Totala miljöskatter 737 857 764 54 4134 8 812 650 
(mkr)4 

Vattenrelaterade 
skatter (mkr)11 

Vattenuttag (1000 m3) 41 2186 596 701 33449 260 123 31 489 
Distribution (1000 m3)7 9 757 20 529 59 1098 27 786 123 106 
Insamling och rening av 208 123 17 129 392 343 
avloppsvatten ( 1 000 
m3)9 

Utsläpp av fosfor (ton)10 89 157 21012 

Utsläpp av kväve 847 33 5440 
(ton)10 

Utsläpp av BOD7 (ton)10 16 395 29 2 987 
Utsläpp av CODcr 56 386 294 17 133 
(ton)10 

Utsläpp av Hg (kg)11 29 
Utsläpp av Cd (kg)11 74 
Utsläpp av Pb (kg)11 426 
Utsläpp av Cu (kg)11 3 267 
Utsläpp av Zn (kg)11 7 762 
Utsläpp av Cr (kg)11 560 
Utsläpp av Ni (kg)11 2199 

Not: 1. Exklusive 21, 24, 27 2. Hushållens ideella organisationer 3. Sysselsatta inom SNI 90.001 

Oförde 
lat 

57 059 
5 683 

10 849 
21 143 

reningsverk, ingår ej utan ingår istället i SNI 90 4. Data avser år 2001 5. För miljöskyddskostnader 
inkluderas här SNI 41 (vattenverk) i de vapenintensiva branscherna 6. Enbart jordbruk SNI 01 -ej 
skog och fiske 7. Användning av kommunalt vatten 8. Verkets egen vattenanvändning samt läckage 
9. Rent vatten som släpps ut. Industrins uttag avser uttaget vatten i egen regi 10. l totalen saknas 
anläggningar i inlandet för SNI 24, 27 och 40 11. Data avser år 2002 12. Enskilda avlopp (data från 
Brandt, Svensson och Winqvist, 2005) 
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Totalt 

535 989 
910 961 

122 161 
1 055 107. 
1 116 323 

311 827 

2498 

940 

16 007 
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Diagram e5 visar att de vattenintensiva branscherna står för en liten andel av det totala 
förädlingsvärdet och sysselsättningen i Västerhavets vattendistrikt Däremot står de för 
en större andel av vattenanvändningen, med yndantag för el-, gas- och värmeverken. 
Massa- och pappersindustrin står dessutom för en stor andel av de totala utsläppen till 
vatten av kväve och fosfor (se även SCB 2004a, tabellerna A46, A49, A52 och A55 i 
bilaga A). Diffusa utsläpp och utsläpp från enskilda avlopp ingår inte i jämförelsen.20 

Diagram e5. Förädlingsvärde, sysselsättning, vattenanvändning, utsläpp av kväve och fosfor 
för vattenintensiva branscher i Västerhavets vattendistrikt år 2000, % av total i distriktet. 
Källa: SCB (2004a) 

Massa-, pappers o papp-
varuind (s ni 21) 

Kemisk industri (sni 24) 

Stå l- o meta llverk (s ni 27) 

El-, gas o värme verk (sni 
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~. 
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l 
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l 

l 

20 30 40 50 60 70 80 90 

D Föräd lingsvärde D Sysselsättning D Vattenanvändning 

D Uts läpp av kväve* • Uts läpp av fosfor* 

Underlagsdokument och information relaterad till den ekonomiska överblicken av 
vattenanvändning i distrikten: 

100% 

SCB (2004a), Miljöekonomiska profiler och prognoser för vattendistrikten -
Ekonomiska analyser enligt vattendirektivet, arbetet utfört av statistiska Centralbyrån 
och finansierat av Naturvårdsverket. 

SCB (2004d), Komplettering av statistikför rapportering enligt 
vattendirektivet, arbetet utfört av Statistiska Centralbyrån och finansierat av 
Naturvårdsverket. 

20 Utsläppsdata från diffusa källor har inte kunnat sammanställas enligt Svensk Näringslivsindelning för rapporteringen 
2005. 
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3.2.3 Prognoser över ekonomisk utveckling och framtida 
vattenanvändning i distrikten 

Sammanfattning 
Befolkningstillväxten fram till2015 förväntas bli högst i Norra Östersjön, medan 
den förväntas minska eller vara oförändrad i Bottenhavet respektive Bottenviken. I 
Västerhavets och Södra Östersjöns distrikt förutspås tillväxten ligga på samma 
nivå som i riket totalt (knappt lO procent). Den totala ekonomiska tillväxten 
förutspås variera mellan 1,6 och 1,9 procent per år fram till2015, där Norra 
Östersjöns distrikt representerar den övre gränsen av intervallet och Bottenviken 
och Bottenhavet den undre. Bland de vattenintensiva1 branscherna förutspås en 
hög tillväxt framförallt för kemisk industri samt för el-, gas- och värmeverk. Detta 
avspeglar sig även i prognoser för vattenuttag, där samma branscher förutspås öka 
uttagen kraftigt. Prognoserna för ekonomisk tillväxt är indikativa också för 
utvecklingen av punktutsläpp; utsläppen av fosfor, COD och BOD förväntas öka 
något fram till 2015 medan kväveutsläppen förutspås vara i stort sett oförändrade. 
Utsläppen av metaller från hushåll (genom kommunala reningsverk) förutspås 
minska eller vara oförändrade, Norra Östersjön undantaget (där 
befolkningstillväxten förväntas leda till en ökning). Inomjordbruket förväntas en 
minskning av vattenpåverkan till följ av den beslutade reformen av den 
gemensammajordbrukspolitiken (CAP). Spannmålsarealen minskar enligt 
modellresultaten till förmån för en ökning i åkermark som läggs i träda. Ä ven 
animalieproduktionen förutspås minska. 

Not: 1. Till "vattenintensiv industri" räknas kemisk industri, pappers- och massaindustri, stål- och 
metallverk samt el-, gas- och värmeverk 

3.2.3.1 INLEDNING 

Nedan beskrivs kortfattat resultaten från preliminära prognoser av 
befolkningsutveckling (från 2002 till2015), ekonomisk tillväxt i olika ekonomiska 
sektorer (från 2002 till 2009 eller 20 15), industrins och hushållens uttag av vatten 
(från 2000 till2015), samt punktutsläpp av kväve, fosfor, BOD7 och CODcr och 
metaller (från 2002 till2015). 

Det bör understrykas att ekonomisk verksamhet bidrar även till annan miljöpåverkan 
än den som prognostiseras nedan. Det framgår av tabell 02, avsnitt 3.3 .6.1 i vilka 
branscher de prioriterade ämnen inom ramdirektivet förekommer. Utsläppen av dessa 
ämnen har inte kunnat anges per bransch. Data saknas dessutom för ett antal ämnen 
som släpps ut till vatten direkt eller indirekt via punktkällor och diffusa källor. 
Exempelvis sker deponering i vatten~rekomster via luftutsläpp som uppstår vid 
produktion och konsumtion, inrikes såväl som utrikes. Se exempelvis SIKA (2000, 
2002 och 2004) för prognoser transportsektorn och dess utsläpp samt resultaten från 
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de luftmodelleringar som görs exempelvis inom ramen för CAFE, vilka kan nyttjas 
vid en senare tidpunkt. 

• 
Resultaten ska tolkas med stor försiktighet. De ska inte betraktas som definitiva utan 
snarare som en plattform för vidareutveckling på lokal nivå samt för diskussioner med 
diverse intressenter om hur utsläppen från olika branscher kan komma att utvecklas 
framöver. Prognosernas utfall och faktiska utfall kan påverkas av nya/bättre data och 
metodutveckling respektive policyförändringar. 

3.2.3.2 BEFOLKNINGSUTVECKLING 

Översikt av situationen i Sverige 
Diagram e6 visar att befolkningen i Bottenvikens vattendistrikt har sjunkit sedan 1995 
men att den förutspås öka något under de närmaste l O åren. Ökningen förväntas dock 
inte innebära att 1995 års befolkningsmängd uppnås igen under de kommande tio åren 
(se även SCB 2004a, tabell Al i bilaga A). Enligt prognosen kommer även 
befolkningstillväxten i Bottenhavets vattendistrikt att ligga långt under Sveriges 
genomsnittliga tillväxt, befolkningen förblir nästintill oförändrad jämfört med 1995 
(se även SCB 2004a, tabell Al2 i bilaga A). Befolkningen i Södra Östersjöns 
vattendistrikt och Västerhavets vattendistrikt förutspås öka med 5-l O procent, ungefår 
samma som landets genomsnittliga tillväxttakt, medan den i Norra Östersjöns 
vattendistrikt förväntas ligga högt över genomsnittet, 15-20 procent (se även SCB 
2004a, tabellerna A23, A34 och A45 i bilaga A). 
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Diagram e6. Utveckling av befolkning för de fem vattendistrikten åren 1995-2001 samt 
prognos över utvecklingen åren 2002-2015, index 1995=100 
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Underlag för bedömning och metodik 
Se underlagsrapporten SCB (2004a), Miljöekonomiska profiler och prognoser för 
vattendistrikten - Ekonomiska analyser enligt vattendirektivet, för dataunderlag och 
metodik. 

3.2.3.3 INDUSTRINS EKONOMISKA UTVECKLING 

Översikt av situationen i Sverige 
Mellan 199 5 och 200 l var förädlingsvärdet (i fasta priser) för samtliga vattenintensiva 
branscher i Bottenvikens och Bottenhavets vattendistrikt i snitt oförändrat mellan 1995 
och 2001. En liten minskning kunde dock skönjas inom stål- samt pappers- och 
massaindustrin i Bottenvikens vattendistrikt medan en ökad tillväxt skedde i den 
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kemiska industrin i både Bottenvikens och Bottenhavets vattendistrikt (Se även SCB 
2004a, tabellerna A2, A4, A13 och Al5 i bilaga A). I Norra och Södra Östersjöns 
vattendistrikt såväl som i Västerhavets vattenpistrikt ökade förädlingsvärdet i snitt för 
alla vattenintensiva branscher mellan 1995 och 2001 (se även SCB 2004a, tabellerna 
A24, A26, A35, A37, A46 och A48 i bilaga A). Den kraftigaste tillväxten i Södra 
Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt skedde inom kemisk industri, och i Norra 
Östersjöns vattendistrikt var tillväxten störst i el-, gas- och värmeverken. Undantagen i 
tillväxten var stål- och metallverken i Norra Östersjön och el-, gas- och värmeverken i 
Västerhavets vattendistrikt 

Diagram e7 visar en prognos över förädlingsvärdet för de vattenintensiva branscherna 
i de fem vattendistrikten. För de vattenintensiva branscherna som grupp förväntas den 
årliga tillväxten ligga i snitt på l, 7 - l ,8 procent i de olika distrikten. En något större 
spridning förväntas i distriktens totala tillväxtsiffror, mellan l ,6 (Bottenviken och 
Bottenhavet) och l ,9 (Norra Östersjön). 

I Bottenvikens vattendistrikt förutspås en stark tillväxt för el-, gas- och värmeverk och 
kemisk industri med en årlig tillväxt på i snitt 2,4 respektive 2,0 procent (se även SCB 
2004a, tabell A3 i bilaga A). 

Ä ven i Bottenhavets vattendistrikt förväntas el-, gas- och värmeverken och kemisk 
industri stå för den största tillväxten; 2,2 procent per år. Massa- och pappersindustrin 
står dock för det största ekonomiska bidraget bland de vattenintensiva branscherna i 
distriktet (se även SCB 2004a, tabell Al4 i bilaga A). 

Förädlingsvärdet kommer enligt prognosen att öka för alla dessa branscher även i 
Norra Östersjöns vattendistrikt men mest för kemisk industri (2,0 procent per år), följt 
av kemisk industri och stål- och metallverk (1,8 procent per år). Kemisk industri står 
för det klart största ekonomiska bidraget till distriktets totala förädlingsvärde av de 
vattenintensiva branscherna (se även SCB 2004a, tabell A25 i bilaga A.) 

I Södra Östersjön förutspås den största tillväxten ske i kemisk industri, följt av el-, 
gas- och värmeverk (se även SCB 2004a, bilaga A36 i bilaga A), medan ordningen 
förväntas bli den omvända i Västerhavets vattendistrikt (se även SCB 2004a tabell 
A47 i bilaga A.) 

En relativt låg tillväxt förväntas inom pappers- och massaindustrin; mellan 1,1 och 1,3 
procent per år i de olika distrikten. 
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Diagram e7. Prognos över förädlingsvärde för vattenintensiva branscher i de fem distrikten 
åren 2002-2015, 2001 års priser (mkr) 
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Underlag för bedömning och metodik 
Se underlagsrapporten SCB (2004a), Miljöekonomiska profiler och prognoser for 
vattendistrikten - Ekonomiska analyser enligt vattendirektivet, för dataunderlag och 
metodik. 

Osäkerheter vid bedömning 
Beräkningarna har gjorts med hjälp av det regionala analys- och prognossystemet rAps 
utvecklat av NUTEK. Den regionala modellen drivs av exogen efterfrågan riktad mot 
regionens produktionssystem: export, bruttoinvesteringar, statlig och kommunal 
konsumtion. Hur dessa efterfrågekomponenter förändras över tiden bestäms av vilka 
tillväxttakter som antas. Dessa baseras på nationella utvecklingstal, här 
Långtidsutredningen (1999/2000, SOU 2000:7). Prognoserna tar inte hänsyn till 
regionala och lokala förändringar eller kommande konjunkturer. Det gör t.ex. att 
utvecklingen av förädlingsvärdena för de vattenintensiva branscherna i prognoserna 
inte varierar speciellt mycket under perioden 2003-2015 jämfört med den faktiska 
utvecklingen av förädlingsvärdena för dessa branscher som skedde under 1995-2001 
(se SCB 2004a för mer information). 

3.2.3.4 JORDBRUKETs UTVECKLING 

ÖVersikt av situationen i Sverige 
År 2003 beslutades en reform (Mid-;Term Review, MTR) av EU:s jordbrukspolitik. 
Denna påverkar jordbruksproduktionen i Sverige. Den viktigaste delen av reformen är 
att en stor del av stöden tilljordbruket frikopplas från produktionen, så att 
jordbrukarna :far samma stödbelopp oavsett om eller vad de producerar (se regeringens 
hemsida för mer information om reformens innebörd för Sverige). Den nya politiken 
genomförs med början 2005. 

Prognoser över jordbrukets utveckling till följd av reformen har genomförts och visar 
utvecklingen i jämförelse med utvecklingen om Agenda 2000 hade genomförts fullt 
ut. Analysen innefattar förändringar i markanvändning (olika grödor och träda) samt 
djurhållning. Se underlagsrapporten från Sveriges Livsmedelsekonomiska Institut 
(2004), Konsekvenser av 2003 års jordbrukspolitiska reform for 
jordbruksproduktionen i Sverige, för en mer detaljerad beskrivning. Någon bedömning 
av vilken förändring av miljöpåverkan detta kan komma att medföra har inte kunnat 
göras med befintlig modell (CAPRI) utan måste göras ad hoc eller med andra 
metoder/modeller vid ett senare tillfälle. 

Trendbaserade förändringar mellan basåret 200 l och simuleringsåret 2009 visar på 
vissa skillnader mellan dessa år. Den viktigaste förändringen av markanvändningen är 
att spannmålsarealen minskar och att mark i stället tas ur produktion (träda). I 
genomsnitt förutspås spannmålsarealen i Sverige minska med 14 procent medan 
arealen träda ökar med 69 procent till379 000 hektar (från 2001 års nivå på 270 000 
hektar och det tidigare gällande Agenda 2000-scenariot på 224 000 hektar). Detta är 
en direkt följd av att jordbrukaren inte längre måste odla för att :fa stöd till åkermarken; 
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produktion som är olönsam utan stöd upphör som en följd av reformen. Arealen 
oljeväxter och baljväxter minskar nästan lika mycket procentuellt som 
spannmålsarealen. Potatis, sockerbetor och vall gynnas däremot av reformen, eftersom 
dessa grödor inte tidigare berättigade till arealersättning. Generellt förbättrar reformen 
lönsamheten i de grödor som tidigare inte var stödberättigade, relativt grödor som 
tidigare var stödberättigade. Vallarealen är dock i princip oförändrad på Sverigenivå. 
Anledningen är att vallen används som foder till nötkreatur och antalet nötkreatur 
minskar som en följd av reformen. De bättre ekonomiska förutsättningarna för 
vallodling syns i stället i att vallfoderandelen i nötkreaturens foderstater ökar. 

Den viktigaste skillnaden mellan regionerna är att förskjutningen från spannmål till 
träda är kraftigare ju längre norrut i landet man kommer, på grund av att 
odlingsförutsättningarna (klimatet) generellt är sämre längre norrut (se tabell e6). 

Tabell e6. Effekter av 2003-års jordbrukspolitiska reform på andelen åkerareal i träda, jämfört 
med en fullt genomförd Agenda 2000 

Sverige Sydsveri Västsvari Småland Östra stockhol Norra Mellersta 
ge ge & öar Mellansv m Mellansv Norrland 

erige erige 

+69% +25% +65% +33% +88% +87% +70% +335% 
Not: Analysen har gjorts på NUTS 2-regionnivå: Sydsverige (Blekinge och Skåne), Västsverige 
(Halland och Västra Götaland), Småland med öarna (Gotland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg), 
Östra Mellansverige (Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro, Östergötland), Stockholm 
(Stockholms län), Norra Mellansverige (Dalarna, Gävleborg, Värmland), Mellersta Norrland 
(Jämtland, Västernorrland) och Övre Norrland (Norrbotten och Västerbotten) 2. Förändringar i 
annan markanvändning och djurhållning går att läsa om i SLI (2004 ). 

Inom animalieproduktionen uppkommer de största effekterna på nötkötts- och 
fårproduktionen. Antalet am- och dikar i Sverige minskar med 18 procent, antalet 
tjurar och stutar minskar med 14 procent och antalet tackor och baggar minskar med 
17 procent. Detta är en direkt följd av att produktion som tidigare endast var lönsam 
på grund av stöden läggs ned. skillnaderna mellan regionerna är relativt små när det 
gäller effekten på djurantalet av reformen. Minskningen i djurantalet är dock aningen 
större i Norrland. 

Underlagför bedömning och metodik 
Se underlagsrapporten SLI (2004), Konsekvenser av 2003 års jordbrukspolitiska 
reform for jordbruksproduktionen i Sverige, för dataunderlag och metodik. 

Osäkerheter vid bedömning 

Övre 
Norrland 

+103% 

Analysen tar inte hänsyn till användning av de s.k. modulerade medlen, de medel som 
tas från de frikopplade medlen och överförs till miljö- och landsbygdsstöd. Resultaten 
bygger på att miljö- och landsbygdsstöd liksom stöd till mindre gynnade områden och 
nationellt stöd är oförändrade. , 

Det bör också påpekas att en ekonomisk modell som CAPRI bara ger en förenklad 
bild av hur jordbrukssektorn fungerar. Bara de viktigaste sambanden inom sektorn 
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finns representerade i modellen och det finns alltid en viss osäkerhet i dataunderlaget, 
i synnerhet när de ekonomiska förutsättningarna för jordbruket förändras så drastiskt 
som genom den analyserade reformen. Resultl}t från andra modeller skiljer sig från 
resultaten i CAPRI på vissa områden. De produktionsförändringar som presenteras ska 
inte uppfattas som precisa; de visar storleksordningen på effekterna. 

3.2.3.5 PROGNOS ÖVERVATTENANVÄNDNING 

Översikt av situationen i Sverige 
I tabell e7 redovisas prognos över total vattenanvändning per distrikt för år 2015 enligt 
två alternativ. I alternativ l har antagits att ingen effektivisering av vattenanvändning i 
produktionen kommer att ske fram till2015 i förhållande till år 2000, medan det i 
alternativ 2 har antagits att en viss effektivisering kommer att ske (baserat på 
utvecklingen 1995-2000) för de tre vattenintensiva branscherna pappers- och 
massaindustri (SNI 21), kemisk industri (SNI 24) och stål- och metallverk (SNI 27). 

Totalt beräknas vattenuttagen öka med mellan 14 och 21 procent fram til12015 
beroende på vilka antaganden som görs om förbrukning i relation till produktion. A v 
de vattenintensiva branscherna förutspås el-, gas- och värmeverk stå för den största 
ökningen av vattenuttag (30 till41 procent för alt.2 respektive alt l i de olika 
distrikten), följt av kemisk industri (27 til137 procent), stål- och metallverk (23 till29 
procent) och pappers- och massaindustrin (-2 tilll9 procent). Den förväntade 
utvecklingen av hushållens vattenuttag varierar mellan -l procent (Bottenhavets 
vattendistrikt) och 13 procent (Norra Östersjöns vattendistrikt). Jordbrukets 
vattenuttag förväntas inte öka. Se SCB (2004b) för en mer detaljerad prognos över de 
olika branscherna i varje distrikt. 

Tabell e7 Prognos över det totala vattenuttaget år 2015 per distrikt 

Distrikt 2000 1 2015 2015 Förändring Förändring 
alt. 1 alt. 2 (%) (%) 

1000 m3 1000 m3 1000 m3 alt 1 alt2 

Bottenviken 380 214 477 000 454 400 25% 20% 
Bottenhavet 786 846 947 300 846 700 20% 8% 
Norra 
Östersjön 493 312 590100 579 000 20% 17% 
Södra 
Östersjön 637 382 750 900 713 300 18% 12% 
Västerhavet 943 550 1 164 500 1 098 500 23% 16% 
Totalt 3 241 304 3 929 800 3 691 900 21% 14% 

Not: Av det totala vattenuttaget år 2000 uppg1ck grundvattenuttaget till 13 procent 1 BV, 12 procent i 
BH, 30 procent i NÖ, 20 procent i SÖ och 13 procent i VH. 

Underlagför bedömning och metodik 
Se underlagsrapporten SCB (2004b ), Prognos över vattenuttag och vattenanvändning 
2015- med redovisning på vattendistrikt, för dataunderlag och metodik. 
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Osäkerheter vid bedömning 
Prognoserna har gjorts ad hoc och bygger på prognoser av hur produktionsvärden kan 
komma att förändras framöver samt observerade samband mellan vattenanvändning 
och produktionsvärden för ett eller ett fåtal år. 
Resultaten ska tolkas med stor försiktighet. De ska inte betraktas som definitiva utan 
snarare som en plattform för diskussioner om hur vattenanvändningen i olika 
branscher kan komma att utvecklas framöver. Prognosernas utfall och faktiska utfall 
kan påverkas av nya/bättre data och metodutveckling respektive policyförändringar. 

3.2.3.6 PROGNOSER ÖVER PUNKTUTSLÄPP DIREKT TILL VATTEN 

Översikt av situationen i Sverige 
Prognoser har tagits fram för utsläpp av N, P, BOD7 och CODcr i pappers- och 
massaindustrin, kemisk industri och stål- och metallverk. För kommunala reningsverk 
har prognoser gjorts för utsläpp av N, P, BOD7 och CODcr, Hg, Cd, Pb, Cu, Zn, Cr 
och Ni. 

I takt med att renings- och produktionstekniker utvecklas kan en 
utsläppseffektivisering per producerad enhet förväntas öka. Frågan är med hur 
mycket? Naturligtvis finns variationer mellan både olika industrier och olika typer av 
produktionstekniker och anläggningar. Prognoser av punktutsläppens utveckling har 
gjorts med antaganden om utsläppseffektivisering i ett intervall om O till l procent per 
år. Nedan redovisas resultat då en utsläppseffektivisering på 0,5 procent antas, men 
beroende på om en högre eller lägre grad av effektivisering antas förändras resultaten 
med ±7 procentenheter. 

Tabell e8 nedan redovisar de prognostiserade procentuella utsläppsförändringarna för 
samtliga distrikt mellan 2002 och 201521 • De totala fosforutsläppen från punktkällor 
beräknas öka med mellan 4 och 7 procent fram till 2015 i de olika distrikten, som mest 
i Bottenhavets vattendistrikt Trots den svaga tillväxten i pappers- och massaindustrin 
står denna bransch för en betydande del av punktutsläppen, och även om ökningen i 
branschens bidrag är svag väger den upp den minskning (eller svaga uppgång) som 
förutspås ske av utsläppen från reningsverk. Ungefår samma observationer kan göras 
för utsläppen av BOD7 och CODcr(en ökning på 6 till l l procent). Kväveutsläppen 
förväntas i princip ligga på en oförändrad nivå (Norra Östersjöns vattendistrikt 
undantaget). Också här balanseras en prognostiserad (måttlig) uppgång i pappers- och 
massaindustrin av en minskning av utsläppen från reningsverk. Enligt prognosen 
minskar utsläppen av metaller från reningsverk med mellan l och 7 procent i 
Bottenviken, Bottenhavet och Södra Östersjön, medan de är oförändrade i Västerhavet 
och ökar något i Norra Östersjön. , 

21 
Utsläppsdata finns endast för inlandet (ej kust) för kemisk industri (SNI 24) och stål- och metallverk (SNI 27). 
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Tabell e8. Prognoser: Procentuell förändring mellan 2002 och 2015 baserat på rapporterade 
punktutsläpp från pappers- och massaindustrin (SNI21), kemisk industri (SNI 24), stål- och 
metallverk (SNI27) samt reningsverk (SNI 90.001)1 

1 

Utsläppsämnen Bottenviken Bottenhavet Norra Södra Västerhavet 
Östersjön Östersjön 

p 4% 7% 6% 5% 5% 
N -1% 1% 5% 1% 2% 
8007 8% 10% 6% 9% 11% 
C ODer 8% 10% 6% 9% 9% 
Hg, Cd, Pb, 
Cu, Zn, Cr, Ni 
2 -4% -7% 5% -1% 0% 

Not: 1. Beroende på om en högre eller lägre grad av effektivisering antas förändras resultaten med 
plus respektive minus 7 procentenheter 2. Utsläppen av Hg, Cd, Pb, Cu, Zn, Cr, Ni kommer enbart 
från reningsverk (SNI 90.001) 

De procentuella utsläppsförändringarna ska relateras till de utsläppsdata som finns 
redovisade för 2000/2002 i de miljöekonomiska profilerna för varje distrikt (se avsnitt 
3.2.2). Vidare ska prognoserna ses i ett totalt sammanhang; vi har här endast redovisat 
prognoser för punktutsläpp men, diffusa utsläpp och enskilda avlopp står för 
merparten av utsläpp av vissa ämnen (se avsnitt 3.3.4 för data över diffusa kväve- och 
fosforutsläpp 2002). 

Underlagför bedömning och metodik 
Samtliga utsläppsdata är hämtade från SCB 2004a och 2004d. Se underlagsrapporten 
Naturvårdsverket (2005), Punktutsläpp direkt till vatten- Prognoser för vattenintensiv 
industri och reningsverk 2002-2015, för dataunderlag och metodik. 

Osäkerheter vid bedömning 
Resultaten ska tolkas med stor försiktighet. De ska inte betraktas som definitiva utan 
snarare som en plattform för diskussioner om hur utsläppen från olika branscher kan 
komma att utvecklas framöver. Prognosernas utfall och faktiska utfall kan påverkas av 
nya/bättre data och metodutveckling respektive policyförändringar. 

Prognoserna har gjorts ad hoc och bygger på prognoser av hur förädlingsvärden kan 
komma att förändras framöver samt observerade samband mellan vattenanvändning 
och produktionsvärden för ett eller ett :fatal år. 

Några individuella antaganden för förändringen av de olika utsläppsämnena har inte 
gjorts; tillväxten antas vara densamma för samtliga ämnen inom en och samma 
bransch men skiljer sig mellan de olika distrikten. 

Det är tydligt att antaganden om graden av teknisk utveckling (utsläppseffektivisering) 
spelar en stor roll för prognosernas utfall. Den tekniska utvecklingen 
(utsläppseffektiviseringen) antas vara mellan O och l procent per år. Observera att 
resultaten varierar med detta antagande. 
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Underlagsdokument och information relaterad till prognoserna över utvecklingen av 
vattenanvändning i distrikten: 

Naturvårdsverket (2005), Punktutsläpp direkt till vatten- Prognoser för 
vattenintensiv industri och reningsverk 2002-2015, underlagsrapport 

SCB (2004a), Miljöekonomiska profiler och prognoser for vattendistrikten -
Ekonomiska analyser enligt vattendirektivet, arbetetutfort av statistiska Centralbyrån 
och finansierat av Naturvårdsverket. 

SCB (2004b), Prognos över vattenuttag och vattenanvändning 2015- med 
redovisning på vattendistrikt, arbetet utfort av statistiska Centralbyrån och finansierat 
av Naturvårdsverket. 

SCB (2004d), Komplettering av statistik for rapportering enligt vattendirektivet, 
arbetetutfort av statistiska Centralbyrån och finansierat av Naturvårdsverket. 

SLI (2004), Konsekvenser av 2003 års jordbrukspolitiska reform för 
jordbruksproduktionen i Sverige, Promemoria, arbetetutfort av Sveriges 
Livsmedelsekonomiska Institut och finansierat av Naturvårdsverket. 

, 
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3.3 Fastställande av påverkan och 
riskbedömning av ytvatten 

; 

3.3.1 Inledning 

Nationellt tillvägagångssätt för bedömning av ytvatten beskrivs i avsnitt 3.1. I de 
följande avsnitten beskrivs resultat, dataunderlag, metod, osäkerheter vid 
bedömningarna för biologisk status, försurning, övergödning, metaller, miljöfarliga 
organiska ämnen och fysisk påverkan. 

3.3.2 Biologiskt tillstånd (B} 

Sammanfattning 
Ett stort underlag av biologiska kvalitetsfaktorer har bedömts för sötvatten och 
kustVatten. Flera brister i underlagen och låg geografisk täckning har gjort att endast 
ett fåtal faktorer använts vid riskbedömningarna och endast tre faktorer presenteras i 
denna rapport: bottenfauna i sötvatten bedömt efter tre regionala surhetsindex (bilaga 
B2), bottenfauna på västkusten (bilaga B3) och makrovegetation för hela Sveriges kust 
(bilaga B4). Dessa ger en översiktlig bild av tillståndet i svenska vatten. 

3.3.2.1 ÖVERSIKT ÖVER DET BIOLOGISKA TILLSTÅNDET I SVERIGE 

Biologiska kvalitetsfaktorer är viktiga indikatorer för bedömning av vattnets kvalitet. 
Därför har ett stort underlag tagits fram inför rapporteringen vilka beskriver det 
biologiskt tillstånd för ytvatten. Dessa har utgjort stöd vid riskbedömningen för 
övergödning i kustvatten men ger också en generell bild av hur vattnen mår. Ur 
materialet har tre biologiska faktorer valts vilka ger en översiktlig bild av tillståndet i 
svenska vatten. Flera andra biologiska faktorer som tagits fram inför rapporteringen 
har låg geografisk täckning, eller uppvisade andra brister och redovisas därför inte i 
denna rapport. Allt underlag finns på Internet, www.vattenportalen.se och beskrivs 
översiktligt i avsnittet nedan. 

De biologiska kvalitetsfaktorerna som presenteras i rapporten är bottenfauna för 
sötvatten och kustvatten samt makrovegetation för kustvatten. Bottenfauna i sötvatten 
har bedömts efter tre regionala surhetsindex och resultaten presenteras i bilaga B2. För 
kustvatten redovisas bottenfauna på västkusten och makrovegetation för hela Sveriges 
kust i kartbilagorna B3 och B4. Trots osäkerheter i bedömningarna ger dessa faktorer 
en nationell bild av situationen och kan utgöra ett underlag för vidare arbete. Vilka 
osäkerheterna är beskrivs i avsnitt 3.2.3.3. 
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3.3.2.2 UNDERLAG FÖR BEDÖMNING AV TILLSTÅNDET 

Sötvatten 
Institutionen får miljöanalys vid SLU har i egenskap av nationell datavärd får 
miljöövervakningsdata utfört en tillståndsklassning av svenska sjöar och vattendrag 
med avseende på bland annat biologi22. Den biologiska klassificeringen har omfattat 
växtplankton (total biomassa, vattenblommande cyanobakterier, vårblommande 
kiselalger), påväxtalger (kiselalger enligt IPS-index) och bottenfauna (ASPT, Danskt 
fauna index, BQI, 0/C, Medins surhetsindex). Klassificeringen har genomförts i 
enlighet med Naturvårdsverkets bedömningsgrunder får miljökvalitet (2000). 
Klassning av tillstånd är inte detsamma som ekologisk status enligt direktivet och de 
olika klassindelningarna kan inte direkt järnfåras med varandra. Enligt direktivet 
(bilaga V, 1.4.1, ii) skall ekologiska kvalitetskvoter (EQR = ecological quality ratios) 
användas, d.v.s. kvoten mellan iakttagen status och typspecifikt referensfårhållande. 

Den sammanvägda tillståndsklassningen får ett rapporteringsområde grundas på en 
klassning av enskilda vattenfårekomster, både sjöar och vattendrag. Samtliga data som 
ligger till grund får klassificeringsarbetet kommer från perioden 1999-2003. Arbetet 
baseras till stor del på resultat från den nationella miljöövervakningen av sjöar och 
vattendrag. De nationella dataserierna har i så stor utsträckning som möjligt 
kompletterats med kvalitetssäkrade regionala mätdata. Data får växtplankton och 
påväxtalger visar låg täckningsgrand (14% respektive 12% av alla 
rapporteringsområden). Bottenfauna (ASPT, DHI, Medin surhetsindex) visar god 
täckningsgrad (70% av alla rapporteringsområden). 

De olika index, som nämns ovan, och som har använts vid bedömning av tillstånd på 
bottenfauna är inte anpassade till olika regionala fårhållanden och fungerar inte lika 
bra över hela Sverige. Speciellt utmärker sig Gotland och delar av norra Sverige som 
av naturliga skäl skiljer sig från övriga delar av landet t.ex. genom att vara naturligt 
artfattiga. Resultaten från dessa bedömningar visar därfår en felaktig bild av dessa 
områden. För bottenfauna har SLU därfår gjort ytterligare en bedömning av surhet23 

får att undvika den skeva geografisk bild som indexen ger. I den nya bedömningen har 
Medins index använts för den södra delen av landet, Lingdells index får det boreala 
Mellansverige och kustnära vatten i den norra delen av landet och slutligen Raddums 
index får det alpina fjällandskapet (resultatet finns i kartbilaga B2). Fortfarande finns 
brister i resultatet. 

Fiskeriverkets sötvattenlaboratorium har sammanställa en preliminär bedömning av 
tillståndet får Sveriges fiskfauni4. Befintliga data i NatiOnellt Register över 

22 SLU, Miljötillstånd i svenska sjöar och vattendr~ baserat på TRK-områden, daterad 2004-10-18 
23 Sonesten, Karlsson, Nisell (2005). Sammanvägning av olika bottenfaunaindex för att beskriva surhetstillståndet i 
svenska sjöar och vattendrag, samt tillståndet i sjösediment m.a.p. prioriterade ärrmen och kvicksilver i fisk, SLU, 
Institutionen för miljöanalys 2005-01-31. · 
24 Holmgren, De german, Kinnerbäck, Sers (2004). Preliminär bedömning av ekologisk status utifrån fiskfauna inom av 
NV utvalda rapporteringsområden. Fiskeriverket, sötvattenlaboratoriet i Örebro och Drottningholm, rapport daterad 
2004-10-21. 
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Sjöprovfisken (NORS) och Svenskt ElfiskeRegiSter (SERS) har använts. 
Bedömningen har gjorts på sjöar (FIXS) respektive vattendrag (FIXV), samt en 
sammanvägd bedömning av de båda (VFIX). , 

Kustvatten 
Ekologisk status har bedömts med hjälp av makrovegetation och bottenfauna (Bentic 
Quality Index) av Hafok AB25. Bedömningen är gjord med preliminära nya 
bedömningsgrunder som baseras på ekologiska kvalitetskvoter (EQR). Generellt har 
data från 1995 och framåt använts. Bottenfauna som använts finns för ca 25 % av 
rapporteringsområdena och makrovegetation för 6 %. För makrovegetation har en 
modifierad version av de preliminära bedömningsgrunderna använts. De data som har 
använts ger inte nödvändigtvis en representativ bild av situationen i 
rapporteringsområdet eftersom data oftast har samlats in med andra syften. 

SMHI har gjort en statusklassning26 genom analys av klorofyll-a och fytoplankton 
(biovolym) för kustvatten. Klassningen baseras på data från de senast fem åren (1998-
2003). Bedömningen är gjord utifrån ett förslag till nya reviderade 
bedömningsgrunder som baseras på ekologiska kvalitetskvoter. För klorofyll har 
största delen av data hämtats från SHARK (Svenskt havsarkiv) samt SMHI:s "Plankt-
on-net". Klorofyll har bedömts för 76 vatteförekomster (13%). Fytoplankton kommer 
från Stockholms universitets databas, Biomad, och "Plankt-on-net", samt från 
kommuner och länsstyrelser. Inom uppdraget har endast klassning gjorts för 8 
vattenförekomster7 (l ,4% ). 

3.3.2.3 HUR HAR TILLSTÅNDS BEDÖMNINGEN GJORTS 

Tillståndsbedömning av ovan nämnda biologiska kvalitetsfaktorer redovisas i 
underlagsrapporter (se referenser) enligt bedömningsgrundemas indelning. I denna 
rapport redovisas resultatet av de tre utvalda faktorerna i tre klasser: områden där 
tydlig effekt syns på det biologiska tillståndet, områden där inga effekter har påträffats 
och ett tredje område där osäkerhet råder hur resultatet skall klassas. 

Klassindelning av bottenfauna enligt surhetsindex beskrivs i rapporten från SLU (se 
ovan). För bedömning av bottenfauna för kust har de två lägsta klasserna (blått och 
grönt enligt bedömningsgrunderna) bedömts söm ingen effekt, mellanklasserna 
(orange och gult) som osäker bedömning, samt den högsta klassen (rött) som tydliga 
effekter. För makrovegetation har bedömningen gjort så att endast den lägsta klassen 
(blått) visar inga effekter, grönt och gult osäker bedömning samt orange och rött visar 
tydliga effekter. Resultaten av klassningen presenteras i kartbilaga B2-B4. 

25 Blomqvist (2004). Preliminär bedömning av ekologisk status för rnakrovegetation och bottenfauna. Hafok AB, 
Rapport 2004-10-15 
26 SMHI, Tillståndsklassning av närsalter, klorofyll och plankton för ramdirektivet för vatten, daterad 2004-11-23. 
27 Mer data finns att tillgå. Dessa kräver viss bearbetning och har därför inte ingått i detta uppdrag. 
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3.3.2.4 OSÄKERHETER VID TILLSTÅNDSBEDÖMNING 
Bedömningarna som nu är gjorda ska anses som preliminära. 
Osäkerheten vid bedömningen kan ha flera olika orsaker: 

Data är ofta ojämnt fördelade inom varje rapporteringsområde. 
Flera rapporteringsområden saknar data. 
Metodik för framtagning av olika dataserier skiljer sig åt och de kan vara 
framtagna för speciella syften, t.ex. uppföljning av kalkning. 
För sötvatten har i flera fall har endast data från opåverkade förekomster 
använts (gäller t.ex. tillståndsbedömningen från SLU). För att få en rättvis 
bild av tillståndet behövs även tillgång till mer data från påverkade vatten. 
I de fall bedömningarna (framför att för sötvatten) baseras på de befintliga 
bedömningsgrunderna (1999-2000), kan de inte direkt jämföras med 
klassindelningen för ekologisk status enligt direktivei8. För kustvatten är 
bedömningsgrunderna preliminära. Arbete pågår med att ta fram nya 
bedömningsgrunder. 
Miljömålen är inte fastställda. Inte heller gränser för hög, god och måttlig 
ekologisk status, vilket gör det svårt att avgöra hur klassningen för 
bedömningarna skall göras. 

Information relaterad till bedömning av biologiskt tillstånd: 

Sonesten, Wallin, Karlsson, Nisell (2004), "Miljötillstånd i svenska sjöar och 
vattendrag baserat på TRK-områden", Uppsala, Institutionen för miljöanalys, SLU, 
rapport daterad 2004-10-18. 

Sonesten, Karlsson, Nisell (2005), Sammanvägning av olika bottenfaunaindex för att 
beskriva surhetstillståndet i svenska sjöar och vattendrag, samt tillståndet i 
sjösediment m.a.p. prioriterade ämnen och kvicksilver i fisk, Uppsala, Institutionen för 
miljöanalys SLU, rapport daterad 2005-01-31, 

SMHI, Tillståndsklassning av närsalter, klorofYll och plankton för ramdirektivet för 
vatten, rapport daterad 2004-11-26. 

Holmgren, Degerman, Kinnerbäck, Sers (2004), Preliminär bedömning av ekologisk 
status utifrån fislifauna inom av NV utvalda rapporteringsområden, 
sötvattenlaboratoriet i Örebor och Drottningholm, Fiskeriverket, rapport daterad 
2004-10-21. 

Blomqvist M (2004 ), Preliminär bedömning av ekologisk status för makrovegetation 
och bottenfauna, rapport daterad 2004-10-15, Hafok AB. 

EU vägledningsdokument, Overall Approach to the classification of Ecological Status 
and Ecological Potential. 27 november 2003. 

28 Enligt direktivet (bilaga V, 1.4.1, ii) skall ekologiska kvalitetskvoter (EQR) användas, d.v.s kvoten mellan iakttagen 
status och typspecifika referensförhållanden. 
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3.3.3 Försurning (F) 

F1 Riskbedömning 
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Försurningen i Sveriges sjöar har bedömts och presenteras genom modellberäkning av 
kritisk belastning. År 2015 beräknas 12% av Sveriges sjöar överskrida kritisk 
belastning för försurning om man räknar med alla påverkade områden, d v s både de 
röda riskområdena och de grå påverkade men "osäkra" områdena i karta Fl. 
Modellberäkning enligt MAGIC-modellen visar att återhämtningen i försurade sjöar 
kommer att fortsätta fram till år 20 l O för att sedan avta under kommande decennier 
(Naturvårdsverket, 2003). Jämfört med påverkansbilden för 2002 (F2) för kritisk 
belastning sker en minskning av utsläpp dels från nationella källor men mest från 
utländska källor enligt internationella överenskommelser vilket ger en kvarvarande 
bild av riskornråden i sydvästra Sverige (F l). 

3.3.3.1 ÖVERSIKT AV SITUATIONEN I SVERIGE 

Försurning orsakas främst av utsläpp av svaveldioxid, kväveoxider och ammoniak. 
Endast en liten del av de försurande utsläppen som faller ned över Sverige kommer 
från nationella källor. År 2000 bidrog utländska källor till 93 % av svavelnedfallet, 92 
% av nedfallet av kväveoxider och 79 % av ammoniaknedfallet över Sverige. Det 
totala nedfallet (depositionen) av svavel är idag ca 6 kg/ hektar och år i södra Sverige 
och mellan 2 och 4 kg/hektar och år i mellersta och norra Sverige. Den totala 
kvävedepositionen (kväveoxider och ammoniak) är 6-15 kg/hektar och år i södra 
Sverige och ca 3 kg/hektar och år i norra Sverige. Nedfallet av svavel har minskat med 
cirka 60 % från 1990-2002, medan inga tydliga tendenser kan ses för nedfallet av 
kväve. 
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Försurningen har kraftigt påverkat Sveriges miljö. Cirka en femtedel av den totala ytan 
skogsmark och sjöar är försurningspåverkad idag. Det är främst försurningskänsliga 
växter och djur i sjöar och vattendrag som drabbas, bl a genom att surt och 
aluminiurnhaltigt vatten läcker från skogsmarken, men även näringsämnen viktiga för 
träden har lakats ut från skogsmarken. 

Utifrån en databas innehållande överskridande av kritisk belastning för försurning för 
sjöar över de-ca 1000 rapporteringsområdena har kartor får 2002 (figur F2) samt för 
2015 (figur Fl) tagits fram. De röda fälten i figur Fl visar tydliga riskområden, de grå 
visar osäkra områden och i de gröna områdena överskrids inte kritisk belastning. I 
riskområdena är överskridandet av kritisk belastning större än 400 ekv/ha år. I dessa 
områden har marken en låg buffringsförmåga och depositionen är hög. 

Försurningspåverkan idag 
Ur figur F2 kan utläsas att situationen är allvarligast i södra delen av Sverige, där 
också nedfallet av försurande ämnen är störst. Särskilt stort är överskridandet i 
vattendistriktet Västerhavet men även i södra delarna av distrikten Södra Östersjön 
och Norra Östersjön. Totalt överskrids kritisk belastning för försurning för 20% av 
sjöarna år 2002 om även de "osäkra" områdena inkluderas. Om enbart riskområden 
betraktas blir överskridandet 5 % och andelen rapporteringsområden som överskrider 
kritisk belastning blir 13 %. Detta kan jämföras med att cirka l O % av sjöarna 
beräknas vara försurade idag, beräknat enligt Bedömningsgrunder (Naturvårdsverket, 
2003). 

Försurningspåverkan 2015 
Ur figur F l kan ses att kvarvarande riskområden återfinns i södra Sverige, efter kusten 
i vattendistriktet Västerhavet, i de sydöstra delarna av distriktet Södra Östersjön och i 
det sydvästra hörnet av distriktet Norra Östersjön. År 2015 beräknas 12% av sjöarna 
överskrida kritisk belastning för försurning om man räknar såväl de röda tydliga 
riskområdena som de gråa osäkra områdena. Beräknat på enbart riskområdena blir 
motsvarande siffra 2 %. Andelen rapporteringsområden som överskrider kritisk 
belastning blir då 5 %. I dessa områden är risken stor att inte uppnå ekologisk god 
status innan år 2015 enligt direktivets normer. Modellberäkningar med MAGIC-
modellen visar också på att återhämtningen i försurade sjöar kommer att fortsätta fram 
till2010 för att sedan avta under kommande decennier (Naturvårdsverket, 2003). 
Förutom depositionen av försurande ämnen påverkar även markanvändningen i form 
av främst skogsbruk fårsurningssituationen i sjöar. Denna prognos förutsätter att de 
sjöar som kalkas idag även fortsatt kalkas inom riskområdena i sydvästra Sverige, så 
länge behov av detta finns. 

Vidtagna åtgärder mot försurning i Sverige 
Minskade utsläpp ' 
Utsläppen av svavel har minskat kraftigt i Sverige, med ca 70 %under 1980-talet och 
med ytterligare 40% under 1990-talet. Utsläppen av kväveoxider har minskat med 25 
%från 1990-2002 och utsläppen av ammoniak med ca 12% perioden 1995-2001. 
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Atgärder som syftar till att minska försurningens skadeverkan 
Ytvattenkalkning 
Det statliga programmet får kalkning av sjöar och vattendrag har som syfte att 
upprätthålla biologiska värden i avvaktan på att arbetet med att minska belastningen 
av försurande ämnen fårbättrar tillståndet. I Sverige ingår 3480 sjöar med en 
sammanlagd yta om ca 3700 km2 och ca 12 000 km vattendrag i det svenska 
kalkningsprogrammet Under perioden 1983-2003 har cirka 3 miljarder av statliga 
medel använts till kalkning. 

Kalkning av skogsmark 
Surt avrinningsvatten från skogsmark påverkar ytvatten och fårdröjer återhämtningen 
från försurningen. Inom ramen får skogsstyrelsens fårsöksverksamhet kring kalk-och 
askåterfåring till skogsmark som startade 1990 har sammanlagt 55 000 hektar 
skogsmark behandlats i de fårsurningsdrabbade delarna av södra Sverige. Mestadels 
har 4 ton per hektar tillförts, oftast en blandning av kalk och aska. 

3.3.3.2 UNDERLAG FÖR BEDÖMNING 

Dataunderlag 
l) Vattenkemidata från Riksinventeringen av sjöar och vattendrag 1995 (Wilander 

m fll998) användes. För beräkningen användes data från 2983 sjöar större än 4 
hektar, varav 915 var kalkade sjöar som korrigerades får kalkning genom att anta 
en konstant Ca:Mg kvot får närliggande sjöar och antagandet att Mg-
koncentrationen inte påverkades av kalkning. Riksinventeringen av sjöar 
beskriver bottenfaunan (se även B2, tillståndsbedömning av bottenfauna) samt 
det vattenkemiska tillståndet. Provtagningarna är gjorda under hösten. 

2) För avrinning användes ett årsmedelvärde för perioden 1961-1990 från Sveriges 
Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI). 

3) För framtagande av markanvändningsdata och näringsupptag användes data från 
Riksinventeringen får skog (RIS-markinventeringen) (www.slu.se) och 
Lantmäteriverkets översiktskarta. 

4) Data som användes får att beräkna deposition av svavel och kväve: 
Våtdeposition från nationell miljöövervakning på 30 lokaler 
Genomfallande regn i skog (throughfallmätningar) från regional 
miljöövervakning på 100 lokaler 
luftkemi från EMEP-stationer, 6 svenska och l O i andra nordiska länder 
och Baltikum. 
Luftkoncentrationer från 30 lokaler med passiva provtagare 
Databaser över markanvändning och meteorologi inkluderat i MATCH 
modellen där deposition våt och torrdeposition från utsläpp till luft. 

5). En uppdelning har gjorts av landets 12 000 delavrinningsområden på 1000 TRK-
områden, och därefter en överföring av detta till ett GIS-skikt. 
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3.3.3.3 HUR HAR BEDÖMNINGEN GJORTS 

Det finns idag två möjliga sätt att redovisa försurningspåverkan på i Sverige. Det som 
används nationellt är att beräkna försurningspåverkan utifrån Bedömningsgrunder för 
försurning (Naturvårdsverket, 2000) och det andra är en uppskattning utifrån 
överskridande av kritisk belastning. F ör att kunna göra en prognos fram till 2015 kan 
inte Bedömningsgrunder för försurning användas, då beräkningsmetoder för att kunna 
göra detta ännu inte utvecklats. För denna rapportering har därför valts att redovisa 
försurningspåverkade sjöar utifrån överskridande av kritisk belastning d.v.s. hur 
mycket nedfallet av försurande ämnen överskrider vad naturen tål (kritisk belastning). 
Detta är en vedertagen metod som använts i det internationella förhandlingsarbetet 
kring luftföroreningar såväl inom ramen för FN:s luftkonvention som vid framtagande 
av EU :s takdirektiv kring luftföroreningar (Hettelingh m fl, 1991 ). Vattendrag ingår 
inte i dessa beräkningar då vi saknar underlag för att beräkna överskridande för dessa. 
Ä ven här pågår dock utvecklingsarbete. 

En översiktlig jämförelse mellan de två metoderna visar att det i stort sett finns en bra 
överensstämmelse mellan uppskattningen av områden med försurningspåverkade sjöar 
enligt Bedömningsgrunder och sjöar som överskrider kritisk belastning för försurning. 
Skillnaden mellan de två metoderna är att kritisk belastning utgår från en acceptabel 
vattenkvalitet (ANClimit), medan bedömningsgrunder baseras på skillnaden i 
vattenkvalitet utgående från förindustriella förhållanden. Här redovisas överskridande 
av kritisk belastning på 1000 rapporteringsområden, de s.k. TRK-områdena (transport-
retention-källfördelning). För mer information om beräkningsmetodik och 
dataunderlag hänvisas till Bertills & Lövblad (red.), 2002. 

Kritisk belastning 
För beräkning av kritisk belastning används modellen F AB (First order Acidity 
Balance) (Henriksen och Posch, 2001). Det kemiska tröskelvärdet, ANC1imit, sattes till 
20 llekv/1, när [BC*o] > 25 11ekv/l. För övriga sjöar sattes ANC1imit till 0.75[BC*o] för 
att tillåta naturligt låga ANC-koncentrationer. Kväveimmobiliseringen i skogsmark 
som ingår i beräkningarna sattes till max 2 kg kväve per hektar och år och detta 
vägdes sedan mot markanvändning i avrinningsområdet Kritisk belastning för 
försurning har beräknats för 2983 sjöar, uttryckt som ekvivalenter per hektar och år. 

Deposition 
Våt och torrdeposition samt luftkoncentration av svavel och kväve har bestämts med 
hjälp av MATCH (Mesoscale Atmospheric Transport and Chemistry) -modellen, 
SMHI (Robertson m fl, 1999), baserat på miljöövervakningsdata för att uppskatta den 
långtransporterade resp. lokala bidrag från svenska utsläppskällor. Den spatiala 
upplösningen för redovisning av depositionen är 20x20km. Depositionsdata från 2002 
användes. Depositionen för 2015 har l1eräknats med hjälp av skalfaktorer framtagna ur 
en prognos över depositionsförändringar inom Europa beräknade för EMEP150 x150 
km rutor (Schöpp m.fl, 2003). 
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Överskridande av kritisk belastning beräknat på l 000 rapporteringsområden 
Depositionen och den kritiska belastningen tas fram för respektive sjö och därefter 
görs en fördelning av dessa sjöar på de l 000 ~apporteringsområdena. Överskridandet 
av kritisk belastning (deposition minus kritisk belastning) redovisas per 
rapporteringsområde och anges som maxöverskridande d v s försurningssituationen i 
sjöarna med störst överskridande redovisas. I de flesta fall överensstämmer 
maxöverskridandet med 95%- percentilen som är det vanligaste sättet att presentera 
överskridandet på och som innebär att 95 % av sjöarna skyddas mot försurning. Vid 
beräkning av andelen sjöar som har överskridande har datamaterialet skalats upp till 
hela Sveriges population av sjöar större än 4 hektar, d.v.s. ca 59 700 sjöar. 

3.3.3.4 OSÄKERHETER VID BEDÖMNING 

De viktigaste osäkerheterna i denna bedömning av försurningspåverkan i svenska 
sjöar är: 

Beräkningen gäller bara sjöar. Detta beror bl a på att vattendragen måste 
systematiseras och definiera på ett tydligare sätt och även att en digital databas 
bör tas fram. 
I många fall är det få sjöar per rapporteringsområde, vilket ger större osäkerhet 
Det finns osäkerhet kring valet av det kemiska kriteriet, ANC limit 20 llekv/1, 
A v indata till modellen är särskilt deposition och näringsuttag i samband med 
avverkning som är de största osäkerheterna. 
Beräkningen av vittringshastigheten är en ytterligare källa till osäkerhet (Rapp, 
2001) 
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Problemen med övergödning för sötvatten är främst kopplade till södra Sverige. Ä ven 
för kustvatten är påverkan tydligast i södra Sverige. Egentliga Östersjön har stora 
övergödningsproblem, till stor del p.g.a. påverkan under lång tid från alla 
Östersjöländer. Sirnationen förväntas inte väsentligt förändras till 2015 även om 
betydande åtgärder vidtas i såväl Sverige som omgivande länder p.g.a. långsam 
återhämtning. 

Resultatet av riskbedömningen finns i bilagorna Ö2 och Ö5 och visar troliga 
problemområden respektive områden som indikerar bättre status. Resultatet bör 
betraktas som preliminärt, men kan användas för prioriteringar och vidare diskussion 
och analys. 

Situationen idag - sötvatten 
För sötvatten är problemen med övergödning främst kopplat till södra och mellersta 
Sveriges uppodlade slättland. Norra Sverige är i stort sett problemfritt. Längs 
norrlandskusten förekommer lokala problem med övergödning kopplat till tätorter och 
förekomst av industrier belägna längs kusten. Eftersom analysen baseras på nationella 
data kan resultatet komma att förändras då regionala och lokala data kompletteras till 
analysen. 

Kartbild Ö2 visar resultatet av den analys som gjorts och som i stort stämmer överens 
med hur situationen ser ut idag. Rött visar områden med problem med övergödning 
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och grönt områden utan indikation. I de gråfärgade områdena är bedömningen osäker. 
Resultatet bedöms ge en något underskattat bild av situationen. 

Situationen idag - kustvatten 
Resultatet av bedömningen av övergödning för kustvatten, enligt befintliga data och 
den förenklade metod som använts, visas i kartbild Ö5. Även för kustvattnet är 
problemen med övergödning kopplade till södra Sverige (Egentliga Östersjön och 
Västerhavet), där påverkan av övergödning finns, både i kustnära havsvikar och 
utanförliggande havsområden. Analysen visar att ytterst :fa områden i södra Sverige 
kan klassas som problemfria (tabell öl). Analysen indikerar hög risk utanför Gotlands 
kust, vilket bedöms bero på påverkan från utsjön. Vid Bottniska Vikens kuster är 
problemen av mindre omfattning. I Bottenhavets distrikt visar ett :fatal områden (vikar) 
tecken på övergödning. Dessa är avgränsade till närområden utanför de större 
städerna. 

Resultatet har inte verifierats mot lokala data och har endast i undantagsfall verifierats 
mot lokal expertis och justerats. Det bör också noteras att bedömningen av de olika 
kustvattenförekomstema baseras på punktinformation som tilldelat hela området en 
klass. Det är inte säkert att värdet är representativt för hela området. Ingen hänsyn har 
tagits till hur vattenomsättningen varierar mellan områdena (se vidare under 
osäkerheter vid bedömning). 

Tabell ö1. Preliminär riskbedömning övergödning kustvatten - antal vattenförekomster 
(rapporteringsområden) inom vattendistrikten per klassning. Bedömningen baseras på 
kemiska och biologiska kvalitetsfaktorer. Ingen hänsyn har tagits områdenas area. Resultatet 
har inte verifierats mot lokala data. Vissa områden har verifierats av expertis på lokal nivå. 

Vattendistrikt Risk Osäker Ingen risk Oklassat 

bedömning 

Bottenviken o (0%) 54 (58%) 38 (41%) 1 (1%) 

Bottenhavet 6 (10%) 48 (76%) 9 (14%) o (0%) 

N. Östersjön 29 (19%) 88 (59%) 3 (2%) 29 (19%) 

S. Östersjön 63 (38%) 97 (58%) 1 (0,6%) 5 (3%) 

Västerhavet 12 (12%) 90 (88%) o (0%) o (0%) 

, 
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Vad beror påverkan på 
I tabell ö2 och ö3 redovisas kälifördelning per vattendistrikt för kväve- och 
fosfortillförsel till havet. Kälifördelningen av ~väve omfattar den totala 
nettotillförseln, dvs. det som når havet, och för fosfor totala bruttotillförseln, dvs. 
tillförseln utan hänsyn till retention (avskiljning) under transporten till havet. I 
bilagorna Ö6 och Ö7 redovisas kälifördelningen som cirkeldiagram för fosfor 
respektive kväve (se även avsnitt 3.2.2). 

Tabell ö2. Nettotillförseln av kväve i ton/år och vattendistrikt Avrundat till närmaste 5 tal. 

Distrikt Jordbruk Skog Hygge Sankmar Övrig Dep på Enskilda Renings-

k öppen sjöar avlopp verk 

mark 

Bottenviken 1150 11515 2050 3820 4345 1260 185 1605 
Bottenhavet 2235 10955 4010 2480 1805 1835 460 2445 
Norra 3720 1485 250 85 170 910 460 4120 
Östersjön 

Södra 17425 2085 225 135 555 1150 685 3675 
Östersjön 

Västerhavet 20340 6045 1145 970 1155 5345 960 5075 
Not. Bransch1ndelmngen 1nte baseras på SNI 92, vilket medför att de individuella siffrorna kan skilja 
sig från siffrorna i de miljöekonomiska profilerna. 

Tabell ö3. Bruttotillförseln av fosfor i ton/år och vattendistrikt. Avrundat till närmaste 5 tal. 

Distrikt Jordbruk Skog Hygge Sankmar Övrig Dep på Enskilda Renings-

k öppen sjöar avlopp verk 

mark 

Bottenviken 75 945 15 305 185 - 40 35 
Bottenhavet 150 1075 40 235 95 - 105 80 
Norra 215 70 5 5 5 - 130 95 
Östersjön 

Södra 475 85 5 5 15 - 170 110 
Östersjön 

Västerhavet 700 255 10 40 40 - 210 180 
Not. Branschindelningen inte baseras på SNI 92, vilket medför att de individuella siffrorna kan skilja 
sig från siffrorna i de miljöekonomiska profilerna. 

Bedömning av utvecklingen till 2015 
Det kommer att vara svårt att uppnå förbättringar av miljötillståndet till2015 på grund 
av lång återhämtningstid i miljön, stor påverkan från andra länder, samt kunskapsbrist 
vad gäller åtgärders effekter. En storskalig förbättring av övergödningssituationen för 
kustvatten kan inte uppnås utan åtgärder även från andra länder. Kartbilderna Ö2 och 
Ö5 visar situationen idag men bedömningen är att inga större förändringar i 
miljötillståndet kommer att kunna ses till2015. 
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3.3.4.2 UNDERLAG FÖR BEDÖMNING AV PÅ VERKAN OCH TILLSTÅND 

Bedömning av påverkan av näringsämnen - beräkning av tillförsel av kväve och fosfor 
SMED&SLU har utfört en klassificering av påverkan av näringsämnen (kväve och 
fosfor) på svenska sjöar, vattendrag och till kustvatten29 baserat på modellberäkningar 
och metoder beskrivna i rapport TRI{, Transport-Retention-Käl/fördelning, -
belastning på havet (Brandt, Ejhed, 2002)30 . För fosfor har nya bakgrundstyphalter för 
åkermark beräknats och för betesmark har typhalten justerats. Resultatet presenteras 
per rapporteringsområde. 

Beräkningarna baseras på diffusa utsläpp och punktutsläpp31 . I de diffusa utsläppen 
inräknas markläckage, utsläpp från enskilda avlopp, dagvatten från hårdgjorda ytor i 
tätorter samt atmosfärsdeposition på sjöar (endast får N). Markläckaget är vidare 
uppdelat i läckage frånjordbruksmark, betesmark, skog, hygge, sankmark, fjällmyr, 
kalfjäll, övrig öppen mark samt tätorter. Uppgifter om markanvändning baseras på 
Lantmäteriets översiktkarta32 (skala 1:250 000) som öv~rlagrats medjordbruksmark 
enligt Jordbruksverkets blockdatabas och databasen IAKS, som är underlaget för 
ansökningar om jordbruksstöd från EU. Jordbruksmarkens läckage baseras på 
typhalter för olika kombinationer av gröda-jordart-region för kväve, och 
regressionsberäkning för fosfor baserat på j ordsammansättning, fosforinnehåll i 
matjorden samt djurenheter. Punktutsläpp baseras på uppgifter från större industrier 
och avloppsreningsverk (A- och B-anläggningar). Schablonvärden har använts för 
mindre avloppsreningsverk (C-anläggningar). 

Kvävebelastningen är framtagen med retention33 inkluderad för varje område. För 
fosfor finns endast bruttobelastningen beräknad, utan hänsyn till retention. Resultaten 
för kväve och fosfor tillförsel är framtagna dels för området lokalt, d.v.s. det lokala 
bidraget av punkt och diffusa utsläpp inom området, och dels får den totala 
belastningen. Den totala belastningen inkluderar alla uppströms områden och 
representerar fårhållandet i huvudfåran, det som transporteras vidare från området. 

Den klassificeringsmetod som använts som underlag vid bedömning av övergödning 
är beräkning av kvoten belastning/bakgrundsbelastning, som ett mått på mänsklig 
påverkan. Med bakgrundsbelastning menas den belastning som inte är påverkad av 
mänsklig verksamhet, dvs. naturligt markläckage och inga punktutsläpp. 

Tillförsel av fosfor till sjöar och vattendrag presenteras i kartbilaga Öl. I denna 
kartbild har det lokala och totala bidraget slagits ihop till en kartbild, där den sämsta 

29 Brandt och Ej hed (2005). Klassificering av påverkan av näringsämnen på rapporterings- och havsområden , 
SMED&SLU. 
30 , 

Brandt, Ejhed, (2002) TRK, Transport-Retention-Källfördelning, -belastning på havet. Naturvårdsverkets 
rapport 524 7. 
31 s k . . . e mer apitel4 1 TRK-rapporten (Brandt, Ejhed, 2002). 
32 . . . Se figur 6, sid 20 1 TRK-rapporten (Brandt, Ejhed, 2002). 
33 Retention är avgång av kväve genom naturliga processer som växtupptag, sedimentation eller denitrifikation. 

86 



NATURVÅRDSVERKET 
Beskrivning, kartläggning och analys av Sveriges ytvatten 

Rapport 5488 

klassningen av de båda bidragen fått styra klassningen. Tillförsel av fosfor och kväve 
till kustvatten presenteras i kartbilaga Ö3, respektive Ö4. Gränsvärden för klasserna i 
kartbilden beskrivs i tabell ö5. Mer informatiOIJ finns i underlagsrapport (Brandt och 
Ejhed, 2005). 

Bedömning av tillstånd för kustvatten 
SMHI har gjort en klassificering av närsalter34 baserat på nya preliminära 
bedömningsgrunder, men även de nuvarande bedömningsgrunderna35 har använts i 
några vattenförekomster. Bedömningen har gjorts på fosfat (P043-), samt summan av 
nitrit (N02-), nitrat (N03-) och ammonium (NH/) baserat på data från de senaste fem 
åren (1998-2003). I första hand har befintlig data använts för att göra bedömningen av 
en vattenförekomst (totalt 124 vattenförekomster vilket motsvarar drygt 20% av alla). 
Där data saknats har modellberäkningar, interpolationer och viktningaranvänds för att 
beräkna värdet. Endast ett fåtal områden saknar värden. Utförligare beskrivning finns i 
underlagsrapporten. 

I samma rapport som ovan beskrivs hur SMHI har bedömt klorofyll a och 
fytoplankton. Denna bedömning baseras på de nya preliminära bedömningsgrunderna 
med data från samma tidsperiod. För klorofyll har 76 områden bedömts (ca 13 %) och 
för fytoplankton endast8områden (1,4 %). Se även avsnitt 3.3.2.2 om biologiskt 
tillstånd. 

Bedömning av makrovegetation, utförd av Hafok AB, beskrivs i avsnitt 3.3.2.2, 
omfattar 6 % av rapporteringsområdena för kustvatten. 

Bedömning av tillstånd för sötvatten 
SLU har gjort en tillståndsbedömning av fosfor (tot-P) för rapporteringsområden på 
land36, med en mycket god täckningsgrad (92% av alla områden). Bedömningen har 
gjort på förslag till nya reviderade bedömningsgrunder. För mer information hänvisas 
till underlagsrapporten. 

34 SMHI (2004). Tillståndsklassning av närsalter, klorofyll och planktonför ramdirektivetför vatten. Rapport daterad 
2004-11-26. 
35 Naturvårdsverket (1999). Bedömningsgrunder för miljökvalitet-Kust och hav. Rapport nr. 4914. 
36 Sonesten, Wallin, Karlsson, Nisell (2004). Miljötillstånd i svenska sjöar och vattendrag baserat på TRK-områden, 
Underlag inför ramdirektivsrapporteringen 2005. SLU, rapport daterad 2004-10-18. 
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3.3.4.3 HUR HAR BEDÖMNINGEN GJORTS 

I tabell ö4 redovisas de faktorer som utgjort underlag får bedömning av 
övergödningssituationen får kustvatten och sötvatten. I avsnittet ovan beskrivs dessa 
närmare. Trots att de biologiska kvalitetsfaktorerna får kustvatten endast finns får ett 
begränsat antal områden har de använts som komplement till de kemiska faktorerna 
och bidrar till en något säkrare bedömning får de områden där de finns. För sötvatten 
har endast fosfor använts eftersom det är det ämne som i huvudsak anses vara det 
begränsande ämnet får växtsamhällenas utveckling. Kvävehalten har normalt mindre 
betydelse (Sonesten, Wallin, Karlsson, Nisell, 2004). 

Tabell ö4. Olika kemiska och biologiska kvalitetsfaktorer har använts vid bedömning av 
övergödningssituationen för kustvatten och sötvatten 

Påverkan (tillförsel} Tillstånd 

Kustvatten P (kvot total tillförsel/naturlig P (halt fosfat) 
tillförsel) N (i form av nitrit, nitrat och ammonium) 
N (kvot total tillförsel/naturlig Makrovegetation 
tillförsel) Klorofyll (halt klorofyll-a) 

Fytoplankton (biovolym) 

sötvatten P (kvot total tillförsel/naturlig P (tot-P) 
tillförsel) 

För att kunna utfåra den riskanalys som direktivet kräver (bilaga Il, 1.5) har temporära 
klassgränser satts får de olika faktorerna. Detta trots att varken miljömål, enligt 
direktivet, eller gränsvärden är fastställda. Metod får analys och klassgränser ska ses 
som ett underlag får vidare diskussion. 

Klassgränser for tillförsel av näringsämnen 
Klassningsgränserna får tillfårsel av fosfor har hämtats från bedömningsgrunderna får 
sötvatten37. För bedömning av kustvatten har endast tillfårsel av kväve använts. Även 
här har klassgränserna hämtats från bedömningsgrunderna får sötvatten38• Den undre 
gränsen får kväve, enligt bedömningsgrunder, har justerats från 2,5 till 2,0. Se 
klassgränserna i tabell ö5. 

, 
37 Tabell8 (avvikelse frånjämförvärde, arealspecifik förlust totalfosfor, vattendrag), Naturvårdsverket (2000). 
Bedömningsgrunder för miljökvalitet-Sjöar och vattendrag. Rapport 4913 
38 Tabell9 (avvikelse frånjämförvärde, arealspecifik förlust totalkväve, vattendrag), Naturvårdsverket (2000). 
Bedömningsgrunder fOr miljökvalitet-Sjöar och vattendrag. Rapport 4913 

88 



NATURVÅRDSVERKEr 
Beskrivning, kartläggning och analys av Sveriges ytvatten 

Rapport 5488 

Tabell öS. Temporära klassgränser för tillförsel av näringsämnen som använts vid 
riskbedömningen av övergödning för sötvatten och kustvatten. 

Tillförsel av näringsämnen (påverkan) ~ 

Fosfor (sötvatten) Fosfor (kustvatten) Kväve (kustvatten) 

Ingen risk= (kvot< 1 ,8) Ingen risk = (kvot < 1 ,8) Ingen risk = (kvot < 2) 

Osäker = (kvot 1 ,8 - 6) Osäker = (kvot 1 ,8 - 6) Osäker= (kvot 2-20) 

Risk = (kvot>6) Risk = (kvot>6) Risk = (kvot>20) 

(kartbild Ö1) (kartbild Ö3) (kartbild Ö4) 

Klassgränser för tillståndsbedömningar 
Befintliga alternativt nya preliminära bedömningsgrunder har används vid 
tillståndsbedömningen (se beskrivning i avsnittet om underlagsdata ovan). 
Klassgränser som används redovisas i tabell ö6. 

Tabell ö6. Temporära klassgränser för tillståndet för näringsämnen och biologiska faktorer 
som använts vid riskbedömningen av övergödning för sötvatten och kustvatten. 

Tillstånd näringsämnen Tillstånd biologiska faktorer 

Fosfor Fosfor och kväve Makrovegetation, klorofyll, 

(sötvatten) (kustvatten) fytoplankton (kustvatten) 

Risk = klass 5 Risk = klass 4 + 5 Risk = klass 4 + 5 

Osäkert = klass 3 + 4 Osäkert = klass 3 Osäkert = klass 2 + 3 

Ingen risk = klass 1 + 2 Ingen risk= klass 1 + 2 Ingen risk = klass 1 
Not. Siffror anger klassindelning enligt bedömningsgrunder där 1 =blått, 2=grönt, 3=gult, 4=orange 
och 5=rött. Vilka bedömningsgrunder som använts beskrivs i avsnittet om underlagsdata. 

Sammanvägning av faktorer för bedömning av övergödningsrisk 
För kustvatten har alla sju ingående faktorer ingått i bedömningen. Vid en första 
datoriserad bedömning fick den sämst klassade faktorn ge klassningen för hela 
rapporteringsområdet (d.v.s. "one out- all out" principen). Därefter har vissa 
justeringar gjorts av experter (13 %av områdena): 

Lokala expertbedömningar har använts för vissa områden, framförallt i 
västerhavet. 
Områden med motstridiga data, risk och ingen risk, har klassats som osäker 
bedömning 
Vid bedömningen har tillståndet för de biologiska kvalitetsfaktorerna vägt tyngst, 
därefter de kemiska faktorerna som beskrivet tillståndet och sist påverkan. 
Generellt har fosfor viktats tyngre för i norr, för Bottenvikens och Bottenhavets 
vattendistrikt 

För sötvatten har fosfor, (tillstånds och påverkansbedömning), slagits samman till en 
kartbild med "one out- all out" principen. Sjön Vättern bedöms inte ha några 
övergödningsproblem och rapporteringsområdet dit Vättern tillhör har justerats till 
"ingen risk". 
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3.3.4.4 OSÄKERHETER VID BEDÖMNING 

Den bedömning som har gjorts av övergödningssituationen är mycket förenklad och 
innehåller flera brister som hänsyn måste tas till vid tolkningen av resultatet. Nedan 
nämns de mest framträdande svagheterna. Mer information finns i respektive 
underlagsrapport. 

Generellt 
Klassgränser och miljömål inte är fastställda. Bedömningsgrunder är preliminära. 
Resultatet har inte verifierats mot lokala data. För kustvatten har vissa områden 
verifierats med lokal expertis, men för sötvatten har detta inte varit möjligt. 
Osäkerheter i bedömningen av tillståndsklassning för biologiska faktorer som 
beskrivs i avsnitt 3.3.2.3 gäller även här. 

Kustvatten 
Ingen hänsyn har tagits till hur vattenomsättningen varierar mellan 
rapporteringsområdena. Påverkan från utsjön är inte heller med i bedömningen. 
Vid påverkansbedömningen av kusten har endast kustbassänger med 
direktkontakt med land redovisats, detta ger en svårtolkad bild i områden med 
djup skärgård där bassängerna som har direktkontakt med land är mycket små 
och de större yttre bassängerna inte klassas. 
Bedömningen av de olika rapporteringsområden baseras på punktinformation 
som tilldelat hela området en klass. Det är inte säkert att värdet är representativt 
för hela området. 
De biologiska kvalitetsfaktorerna finns endast för ett begränsat antal områden 
längs kusten. Flera områden är bedömda med enbart tillförseldata. Detta ger en 
stor osäkerhet i bedömningen. 
Påverkansbedömning närsalter: Skillnaderna i tillrinningsområdena till de olika 
havsområdena är mycket stora och framgår inte av kartbilderna. De varierar 
avsevärt mer än rapporteringsområdena i storlek med mer än 50 000 km2 för den 
största och några km2 för de minsta. Vid tolkningen av klassningen behöver man 
ha detta i åtanke. 

Sötvatten 
Tillståndsbedömning fosfor: Det finns ett område i norra Sverige (öster om Piteå 
och Kiruna) som kännetecknas av höga halter av fosfathaltig apatit i berggrunden. 
Detta ger en för hög klassning av vissa områden i norr. 
Påverkansbedömning fosfor: Klassningen av fosfor i Skåne förefaller låg. Den 
höga påverkansklassningen för de stora sjöarna beror främst på punktutsläpp. 
Ingen hänsyn har tagits till atmosfärsnedfall av fosfor på sjöytorna. Vissa 
punktutsläpp längs kusten kan vara felkodade, men torde endast lokalt kunna 
förändra påverkansbilden. ' 
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Brandt och Ejhed (2002). TRK, Transport-Retention-Källfördelning. Belastning på 
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rapporterings- och havsområden., SMED&SLU. 
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vattendistrikt, SMED/SMHI. 

Naturvårdsverket (2003). Ingen övergödning. Underlagsrapport tillfördjupad 
utvärdering av miljömålsarbetet. Rapport 5319. 

SMHI, (2004 ). Tillståndsklassning av närsalter, klorofyll och plankton for 
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Sonesten, Wallin, Karlsson, Nisell (2004), Miljötillstånd i svenska sjöar och 
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2005, Uppsala, Institutionen för miljöanalys, SLU, rapport daterad 2004-10-18. Dnr 
721-4317-04Mm 
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3.3.5 Metaller (M) 

Översikt av situationen i Sverige 

·~~<to;~....,,..,""" 

~.:~:-;;~:-.~_.. 
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Sammarifattning 
En preliminär bedömning av riskornråden för metaller har gjorts genom att jämföra 
tillståndet idag (utifrån uppmätta halter i vatten) med belastningsberäkningar där 
tyngdpunkt för bedömning lagts på tillståndsbilden. Återhämtningstiden från 
metallbelastning är generellt relativt lång. Lokal belastning från större punktkällor har 
minskat avsevärt under de senaste 30 åren men trenden har dock avtagit under senare 
år. I norra Sverige finns stora områden där metallhaltema i vatten är låga och väl 
under de nivåer som antas ge biologiska effekter. De fåtal stationer där 
metallkoncentrationer i fisk regelbundet kontrolleras visar att koncentrationen oftast 
ligger under sådana nivåer som ger effekter på fisksarnhällena. Det finns dock 
hälsomässiga grunder för att diskutera situationen för kvicksilver (Hg) speciellt. 
Belastningsberäkningar för olika typer av utsläpp har gjorts för koppar (Cu), zink 
(Zn), kadmium (Cd) och Hg. Dataunderlaget bedöms inte vara tillräckligt för 
motsvarande beräkningar för övriga metaller. Den största belastningen av metaller 
finns i Västerhavets vattendistrikt beroende på tillskott från framför allt läckage från 
jordbruksmark i området. Depositionen i området är hög med en förhållandevis stor 
andeljordar med lågt pH samtidigt som andelenjordbruksmark är relativt stor. Detta 
ger ett högt diffust utsläpp beroende på att läckagekoefficienten för områden med 
jordbruksmark är högre än för t ex skogsmark. 

Tillstånd idag 
Figur Ml ger en sammanvägd bild av metallsituationen för bly, (Pb), koppar, (Cu), 
zink, (Zn), kadmium, (Cd), krom, (Cr), nickel, (Ni), och arsenik, (As) i 
vattenförekomster för respektive rapporteringsornråde, i huvudsak baserad på analys 
av metallhalter i vatten. I norra Sverige finns det stora områden där halter av metaller i 
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vatten är låga och väl under de nivåer som antas ge biologiska effekter (ljusblå fårg, 
bedömningsgrunder klass l, figur Ml). De fåtal stationer där metallkoncentrationer i 
fisk regelbundet kontrolleras visar också att kpncentrationen oftast ligger under sådana 
nivåer som ger effekter på fisksamhällena. Koncentrationen av Cd i fisk är dock 
relativt allmänt förhöjd. Dessutom finns det hälsomässiga grunder för att diskutera 
situationen för kvicksilver (Hg) speciellt (se nedan). 

Regioner med förhöjda metallhalter i vatten är framför allt lokaliserade till områden 
med malmförekomster i berggrunden, t.ex. Bergslagen. Lokalt förorenade 
vattenförekomster finns således i rapporteringsområden med tidigare gruvdrift eller 
miljöfarlig verksamhet inom industrin. I dessa områden har tidigare utsläpp bundits till 
sediment eller lagrats upp i omgivande marker. Områden med vattenförekomster där 
halterna idag är förhöjda enligt bedömningsgrundernas klasser 4 och 5 har markerats 
med mörkblått. 

Förhållandevis stora områden i figur M l har betecknats med grå fårg. Underlaget 
tyder på att det i dessa områden förekommer enskilda påverkade vattenförekomster. 
Stora delar av dessa områden har dock troligen halter under EU:s riktvärden och skulle 
därmed också kunna klassificeras som god status i en fördjupad bedömning. Det är 
därför angeläget med en mer detaljerad analys för att närmare lokalisera och 
kvantifiera omfattningen av eventuell metallpåverkan i de gråmarkerade områdena. 

Påverkan idag 
Figur M2 visar sammanvägd belastningsberäkning för Cu, Cd och Zn. Begreppet 
belastning står för en summering av beräkningar av utsläpp dels från punktkällor, dels 
från diffusa källor. Utsläppsberäkningar har gjorts för Cu, Zn, Cd samt Hg. 
Dataunderlaget bedöms inte vara tillräckligt för motsvarande beräkningar för övriga 
metaller. I punktutsläpp ingår förutom direkta verksamhetsutsläpp, utsläpp från 
reningsverk inklusive dagvattenberäkningar samt beräkning av läckage från vissa 
förorenade områden, t ex slaggupplag. De diffusa källor som beaktats är; 
luftdeposition direkt på sjöytan, läckage av metaller från mark beroende på olika 
markanvändningsförhållanden (skogs- respektive jordbruksmark) samt vägnät. 
Observera att bakgrundskorrigering inte har gjorts för de områden med naturligt 
förhöjda halter av metaller. I den fortsatta analysen behöver detta justeras. 

Den största belastningen av metaller finns i Västerhavets vattendistrikt beroende på 
tillskott från framför allt läckage från jordbruksmark i området. Depositionen i 
området är förhållandevis hög och d~t är jämförelsevis stor andel jordar med lågt pH 
samtidigt som andelen jordbruksmark är relativt stor. Detta ger ett högt diffust utsläpp 
beroende på att läckagekoefficienten för områden medjordbruksmark är högre än för 
skogsmark. 

I södra Sverige ger beräkningarna också hög belastning av metaller i de stora sjöarna 
främst beroende på deposition över öppen sjöyta. 
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Längs Bottenviken och Bottenhavets kust sker relativt stora utsläpp från industrier och 
reningsverk. Ä ven i inlandet finns en del gruvindustrier som släpper ut metaller vilket 
är tydligt i vissa områden tex. inom Umeälven. Enstaka områden i norra Sverige får 
hög diffus belastning beroende på den höga avrinning som finns från vissa malmrika 
regioner i delar av Lappland. 

I fjälltrakterna är belastningen i övrigt i allmänhet tåg. Marktäcket utgörs i stort av 
skogsmark, sankmark, fjäll och övrig mark med låg läckagekoefficient 

Belastningsberäkningarna innebär troligen en överskattning och ger inte en helt 
korrekt bild av påverkan i respektive rapporteringsområde. Den belastning som sker 
påverkar i allmänhet ej vattenmiljön i någon högre grad. Detta kan man se vid en 
jämförelse av M2 (påverkansbedörnningen) med M l (tillståndsbedörnningen) där det 
syns att många av områdena som är påverkade enligt M2 ej visar tydliga effekter på 
M l. Metallerna binder till partiklar och finns i viss utsträckning fastlagda i sediment i 
tidigare högt belastade områden. Zn och Cd är dock i större utsträckning vattenlösliga 
och därmed lättrörliga. 

Belastningsberäkningar har även utförts för kustområdena. Metodiken är dock inte 
tillräckligt anpassad och kvalitetsgranskad för presentation på 
kustvattenförekomstnivå. För en uppfattning om metallbelastningen för respektive 
distrikts kustområden hänvisas istället till senaste rapporteringen till OSP AR 
(INPUT 05/3/2-E) respektive HELCOM (2004), se nedan. 

Tabell m7: Belastning till kust via vattendrag, år 2003 i ton 

Utsläppsområde Avrinning [106 m3/a] kadmium kvicksilver koppar bly 

Katte g at 18300 0,16 0,03 21 '1 4,7 
Skagerak 2138 0,03 0,006 2,7 0,75 
Källa: Draft Data Report on the Comprehensive study of Riverine Inputs and Direct Discharges 
(RID) in 2003. OSPAR Commission INPUT 05/3/2-E. 

Tabell m8: Beräknad total belastning, från vattendrag och kustområden, år 2000 i ton 

zink 

65,5 
7,9 

Utsläppsområde Avrinning [106 m3/a] kadmium kvicksilver koppar bly zink 
Bottenviken 76816 0,6 0,2 57 9,7 167 
Bottenhavet 110034 1,2 0,2 109 27 461 
Egentliga Östersjön 21717 0,8 0,03 43 7,5 80 
Källa: Baltic Sea Environment Proceedings No 93. The fourth Baltic Sea Pollution Load Compilation 
(PLC-4), HELGOM 2004. 

Vad beror påverkan på? 
Markanvändningen inom ett område äv av stor betydelse för hur vattnet nedströms 
påverkas av belastning. I figurerna m2-m5 framgår kälifördelning av 
belastningsberäkningarna enligt ovan d.v.s. totalt diffusa utsläpp samt punktutsläpp i 
kg för metaller i Sverige per vattendistrikt 
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Diffust läckage av metaller från infrastruktur och bebyggelse i tätorter ger också lokalt 
ett tillskott som inte är försumbart (gäller speci;llt Cu som också är förhållandevis 
giftigt för vattenlevande organismer). I genomförda beräkningar av diffusa utsläpp har 
denna påverkan dock inte kvantifierats. 

Kvicksilver 
Kvicksilver tillförs sjöar och vattendrag via kort- och långväga lufttransport och 
utlakas från omgivande mark. Kvicksilver utgör ett speciellt problem inte främst för 
att halter i vattenmiljön är så höga att de utgör ett hot för vattenlevande växter eller 
organismer utan för att metylkvicksilver anrikas i fisk till sådana halter att det kan 
utgöra ett hälsoproblem vid hög konsumtion av insjöfisk från vatten i stora delar av 
landet. I omkring 50 000 sjöar (hälften av Sveriges sjöar) överskrids det gränsvärde 
som rekommenderas av WHO/FAO. Förhöjda halter av Hg i fisk i sjöar och 
vattendrag är därför ett av de mer allvarliga metallrelaterade problem för vattenmiljön 
i Sverige. Utsläpp av Hg tillluft och långdistansspridning i atmosfären är den främsta 
orsaken till att haltema i fisk är förhöjda. I figur M3 är halter i fisk sammanvägda med 
belastningsberäkningar för Hg. 

Nationella beslut och åtgärder: 
Viktiga åtgärder för att minska utsläpp och läckage av metaller till vatten är att minska 
depositionen både nationellt och internationellt samt att åtgärda förorenade områden 
t.ex. mark vid tidigare metallförorenande industrier och slagghögar med hög utlakning 
vid gamla gruvor. 

Sveriges riksdag har tagit beslut om att metallerna kvicksilver, bly och kadmium ska 
fasas ut. 

Utsläpp från punktkällor har minskat och är nere på några procent i jämförelse med 
vad det var på 1970-talet. Mindre än en procent av de totala utsläppen av metaller 
kommer från Sverige. Resten står långväga lufttransport från andra länder för. Sverige 
arbetar mycket aktivt internationellt inom EU och olika konventioner för att minska 
haltema av metaller i mark och vatten och därigenom risk för skada för människan via 
födointag39. 

Bedömning av utvecklingen till 2015 
En preliminär bedömning av riskområden har gjorts genom att jämföra tillståndet idag 
(utifrån uppmätta metallhalter i vatten) med belastningsberäkningarna (figur M4). 
Lokal belastning från större punktkällor har minskat avsevärt under de senast 30 åren. 
Den nedåtgående trenden har dock planat ut under senare år. 

39 Naturvårdsverket, (2002): Metaller i stad och land. Miljöproblem och åtgärdsstrategier. Rapport 5184. 
Naturvårdsverkets förlag. Berlings Skogs, Trelleborg. 
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Beträffande de tungmetaller där långa tidsserier finns att tillgå märks en tydlig och 
signifikant minskning av t ex blykoncentrationer i biologiska vävnader i terrester, 
limnisk och marin miljö som sammanfaller med att blyad bensin har slutat att 
användas40 . För kvicksilver är bilden lite oklar men för de långa tidsserierna kan ändå 
konstateras att nivåerna idag förefaller att vara något lägre än på 70-talet. 

Ä ven om de vattenintensiva branscherna förväntas öka sin produktion fram till 2015, 
där kemisk industri bland andra står för en del av tillväxten, tyder erfarenheten på att 
även reningstekniker kommer att utvecklas fram tills dess så att utsläppen inte 
kommer att öka i samma grad. F ör hoppningsvis gäller detta också för verksamheter 
utomlands som i stor utsträckning är källa till metalldepositionen till våra svenska 
ytvatten. 

Återhämtningstiden från metallbelastning är generellt relativt lång. Huvuddelen av 
områden med risk för att målen inte nås härrör från höga kvicksilverhalter i fisk och 
vår bedömning är därför att vi i stort även 2015 har problem i samma områden som 
idag. För metallerna As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, och Zn se figur M4 där Hg undantagits. 
Preliminära riskområden för Hg visas i figur M3. 

3.3.5.1 UNDERLAG FÖR BEDÖMNING 

Tillstånd 
Institutionen för miljöanalys vid SLU har i egenskap av nationell datavärd för sjöar 
och vattendrag utfört en tillståndsklassning av svenska sjöar och vattendrag med 
avseende på metallkoncentrationer i vatten. Samtliga data härrör från perioden 1999-
2003 och den nationella miljöövervakningen med regionala kompletteringar. För 
sötvatten finns data för mellan 637 och 677 av de 1024 rapporteringsområdena.41 

Metaller övervakas också genom tidsserier för metallhalter i fisk samt sediment. 
Materialet har använts vid bedömning av tillståndet som tilläggsinformation till 
vattenanalyserna 42 . 

Kvicksilver är sedan länge ett problem i svenska insjöar. Mätningar i påverkade 
områden sker lokalt förhållandevis rutinmässigt av metylkvicksilvermätningar i 
fiskmuskel från enkilosgädda från dessa områden. Många resultat finns samlade i 
Naturvårdsverkets datavärdskap för miljögifter i biota vid IVL. Inför denna 
redovisning har SLU använt en sammanställning av resultaten från perioden 1990 -
2002 samt kompletterat materialet med ytterligare mätningar från Uppsala län (SLU, 
2005). 

, 
41s s . LU, onesten, Lars et al. Miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag baserat på TRK-ornråden. Underlag för 
Ramdirektivsrapporteringen 2005 Dnr 721-4317 -04Mm 
42 

Sonesten et al (2005): Sammanvägning av olika bottenfaunaindex för att beskriva surhetstillståndet i svenska sjöar 
och vattendrag, samt tillståndet i sjösediment m.a.p. prioriterade änmen och kvicksilver i fisk. Underlag för 
ramdirektivsrapporteringen. SLU Kontraktsnummer 251 0403. 
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Beräkning av belastning per rapporteringsområde har gjorts av SMED/SLU43 för 
metallerna zink, kadmium, kvicksilver och koPJ~ar. De diffusa källor som beaktats är; ,. 
luftdeposition direkt på sjöytan, dagvatten, vägmark samt läckage av metaller från 
mark beroende på olika markanvändningsfårhållanden. 

Utsläpp från punktkällor har sammanställts från reningsverk och industrier, gruvor och 
gruvdeponier, avfallsanläggningar samt små punktkällor från tillståndsskyldiga 
anläggningar (506 st.) och finns med i belastningsberäkningarna. Se kälifördelning för 
Hg, Cd, Zn och Cu i figurerna m2-m5. När det gäller punktkällor till utsläpp i vatten 
har data hämtats ur databasen EMIR (Länsstyrelsernas databas). Metallutsläpp från 
reningsverk har hämtats från, i första hand, det statistiska meddelandet "Utsläpp till 
vatten och slamproduktion 200244 och annars ur emmissionsdatabasen EMIR. 

Beräkning av utläckaget från mark har baserats på regionala läckagekoefficienter för 
skogsmark ochjordbruksmark Förutom markanvändning påverkar avrinning och 
nederbörd den temporala och spatiala utlakningen av metaller. 

För övriga metaller medger inte dataunderlaget belastningsberäkningar på samma sätt. 
I dessa fall har endast utsläpp till vatten/per distrikt angivits från IPPC-anläggningar i 
tabell mloch m6. I detta ingår inte utsläpp från vatten och reningsverk. Utsläpp av 
metaller från vatten och reningsverk för 2002 finns per distrikt i avsnitt 3.2. 
(Grundläggande ekonomisk analys). 

Tabell m l och m6 visar punktutsläpp till sötvatten respektive kust av metaller från 
större punktkällor (IPPC-klassade verksamheter) från Naturvårdsverkets 
kemikalieutsläppsregister, KUR. Urvalet är prioriterat enligt direktiv 2000/60/EG & 
76/464/EEG. Tabellen innehåller endast de ämnen för vilka utsläpp har rapporterats. 

Tabell m1: Utsläpp från IPPC-klassad verksamhet till sötvatten i kg, år 2002. 

Ämne Bottenviken Västerhavet Norra Östersjön Södra Östersjön Bottenhavet 
Arsenik 1207,0 344,1 68,1 1124,6 

Nickel 617,6 1391,1 670,1 847,7 

Bly 660,8 721,5 199,1 443,0 
Källa: SMED, 2004 Utsläpp åren 2001 och 2002 av farliga ämnen för rapportering enligt 
vattendirektivet 

43 Uppskattning av utsläpp för Cd, Hg, Cu och Zn på TRK-områden. slutrapport januari 2005,. SMED, SLU. 
Överenskommelse nr 308 0403, Naturvårdsverket. 
44 SCB, SM 0414, erhållet av SCB, taget ur "Uppskattning av utsläpp för Cd, Hg, Cu och Zn på TRK-områden, 
preliminär slutrapport 2004-12-15. SMED, SLU. Överenskommelse nr 308 0403, Naturvårdsverket 
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Tabell m6: Utsläpp från IPPC-klassad verksamhet till kustvatten i kg, år 2002. 

Ämne Bottenviken Bottenhavet Norra Östersjön Södra Östersjön 
Arsenik 1198,4 227,7 39,6 90,24 
Nickel 537,2 1079,7 113 714,54 
Bly 658,9 626,5 71,6 264,54 

.. .. Källa: SMED, 2004 Utsläpp aren 2001 och 2002 av farliga amnen for rapportenng enligt 
vattendirektivet 

3.3.5.2 HUR HAR BEDÖMNINGEN GJORTS 

Tillstånd 

Västerhavet 
241.4 
465,5 

75 

Tillståndsbedömningen för vatten har gjorts enligt bedömningsgrunder45 för 
metallerna koppar, zink, kadmium, bly, krom, nickel och arsenik (halvmetall) enligt 
försiktighetsprincipen vilket innebär att det sämsta värdet under perioden 1999-2003 
avgjort klassificeringen. För varje rapporteringsområde har en sammanvägd klassning 
gjorts för varje parameter genom att den mest frekventa klassningen har ansetts spegla 
tillståndet i området. 

Halter i vatten (tillstånd) för metallerna koppar, zink, kadmium, bly, krom, nickel, 
arsenik har sammanställts i ett GIS (Geografiskt Informations System) till en figur, 
M l som visar klassificering enligt bedömningsgrunder för miljökvalitet Efter 
expertinrådan46 har, det som enligt bedömningsgrunderna är bedömt enligt klass l, 
mycket låga halter, betecknats i figur M4 som god status. Klass 2, låga halter, är 
påverkat men ger troligen ej negativa effekter på biota men har klassats grå eftersom 
EU:s riktvärden för vissa av metallerna (Pb, Cd, Ni) ligger inom 
bedömningsgrundemas klass 2. De områden som enligt bedömningsgrunder är klass 3 
har markerats med grå fårg. Underlaget visar att det i dessa områden är troligt att det 
lokalt finns vattenförekomster där vattendirektivets framtida mål inte uppnås men 
också vattenförekomster där förhållandena är bra. Alternativt är underlaget för 
bristfålligt för en noggrannare analys. En mer detaljerad karaktärisering på 
vattenförekomstnivå bör göras i dessa områden där även korrigering för 
bakgrundsnivåer bör genomföras. 

I områden med klass 4 och 5 enligt bedömningsgrunder är det stor risk att god status ej 
nås idag (och troligen också till 20 15) och betecknas därför som kraftigt påverkat 
(rött). Områdena hyser vattenförekomster som idag är kraftigt påverkade och den 
långa återhämtningstiden gör det troligt att det även finns svårigheter att nå god status 
till2015. 

Bedömningarna för kvicksilver i gädda är gjorda analogt med metaller i vatten, d v s 
maximala klassen per rapporteringsområde, där varje provlokal är baserat på ett 

, 
45 Naturvårdsverket (2000): Bedömningsgrunder för miljökvalitet, sjöar och vattendrag. Rapport 
4913Naturvårdsverkets förlag. Almqvist & Wiksell, Uppsala. 
46 

Arbetsgruppsmöte, Naturvårdsverket 2004-11-19. Deltagande vid IVL; Helene Ejhed, Eva Brorström-Lunden, 
SGU; Lena Ojala, NRM; Anders Bignert, SLU/NV; Kjell Johansson, NV; Britta Hedlund, Manuela Notter. 
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medelvärde av samtliga normerade Hg-halter för gäddor mellan 0,5 kg och 1,5 kg 
( ungefår enligt Livsmedelverkets gamla riktlinjer). 

; 

Kompletterande underlag för bedömning av tillstånd för metaller är halter i fisk och 
sediment. Metallkoncentrationer i ytsediment (0-2 cm) är tagna i l 00 referenssjöar 
med bedömning genom Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. De ger en annan 
mer historisk bild av metallsituationen i vattenförekomstema. Mätningarna gäller 
metallerna koppar, zink, kadmium, bly, krom, nickel och kvicksilver från sjöar har 
genomförts mellan 1998 och 2000 (SLU, 2005). 

Påverkan 
Olika metoder har tillämpats för att kvantifiera diffust utsläpp från olika källor. 
Beräkningar av deposition direkt på sjöytan baseras på fyra mätstationer ur 
depositionsnätverket, från den nationella miljöövervakningen med regional fördelning 
i nord-sydlig riktning. Metalldepositionen övervakas också genom mätningar i mossa 
ca vart 5:e år. Kvoten mellan data på mossa (från 1975- 2000) och data ur 
depositionsdatabasen har använts för att ra ett mått på variationen i rummet vid 
beräkning av mängden metaller som deponerats via luft i Sverige. Mängden 
interpolerades för att de lokala variationerna skulle framträda. I beräkningarna av 
depositionen direkt på sjöytan beaktas även nederbördsmängden vid sjön (SMED 
2005). 

Indelningen av Sverige i olika markanvändningstyper har gjorts utifrån SCB:s 
markanvändningsstatistik (SMED, 2005). Vid beräkning av läckagekoefficienter för 
olika typer av markanvändning har olika metoder använts. För skogsmark har halter i 
ytvatten i sjöar har utgjort det främsta underlaget. Halter i ytvatten i sjöar har antagits 
representera ett integrerat mått på variationen i avrinning när det gäller skogsmark. För 
att i viss utsträckning ta hänsyn till regionala variationer har landet med hjälp av dessa 
halter, indelats i fyra regioner med vissa olikheter i främst norra Sverige mellan region 
3 och 4 där sjöhaltema underskattar haltema i avrinning ifrån skogsmark p g a 
retention. 

För jordbruksmark är det organogenjord samt ler-silt och lättare jordar som är 
representerad när det gäller utlakning av metaller. Den organogena jorden motsvarar 
4% av Sveriges jordar. När det gäller matjordens vätejonskoncentration och 
medianhaltema för kadmium, koppar och zink i dräneringsvattnet har samband 
beräknats. 

Utöver det har kadmiumbalansberäkningar har utförts från nationell statistik på skörd 
per gröda och gödsel, beräkningar av kadmiumtillförsel från kalkning, utsäde, 
deposition och slam. Dessa beräkningar jämförs med beräkningarna på utlakning av 
kadmium från j ordbruksmarken. 

Diffus belastning från vägmark ingår i belastningsberäkningama. Vägverket har 
levererat GIS-skikt innehållandes statliga vägar med vägbredd och årsdygnstrafik 
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(ÅDT). Från SWECO:s databas "StormTac" hämtas typhalter för olika urbana 
markanvändningsslag och även typhalter för dagvatten för tre olika ÅDT. 

Den totala belastningen (sammanlagd utsläppt mängd) av metallerna kadmium, zink, 
koppar och bly per rapporteringsområde har indelats enligt 25, 50, 75 och 90-
percentiler och sammanställts. Figur M2 illustrerar den rumsliga fördelningen av 
metallerna och var utsläppen är som störst. Rapporteringsområden som hamnar inom 
0-50%-percentilen, betecknas som ej påverkade (ljusbeige), områden som hamnar i 
intervallet 50-90 % är belastade men det är inte helt klarlagt om en belastning i 
intervallet leder till signifikanta effekter. Det är svårbedömt och beror säkert på många 
faktorer som t. ex. flöde, uppehållstider etc. (beige). Belastningsberäkningarna behöver 
utvecklas och förfinas och jämföras med mer detaljerade tillståndsbeskrivningar för att 
bättre kvantifiera problemet. Områden i intervallet 90-100% har bedömts som kraftigt 
påverkade (mörkt brun). 

För att undersöka hur belastningen av metallustläpp från punktkällor och diffusa källor 
påverkar tillståndet i vattendrag och sjöar i rapporteringsområden har figur M l och 
M2 jämförts. En GIS-operation har utförts för att korrelera de rapporteringsområden 
med kraftig påverkan i figur M l med de områden med kraftig påverkan i figur M2. 
Resultatet är figur M4. Detta gäller alla metaller utom kvicksilver som hanterats 
separat där resultatet av kvicksilvermätningar i fisk har sammanvägts med resultat på 
belastning av kvicksilver per rapporteringsområde, M3. 

Utgångspunkt för riskbedömningen är att "tillståndsbedömningen" är säkrare än 
belastningsberäkningarna och riskbedömningen har gjorts enligt nedan. 

Tillstånd vatten mörkblå mörkblå mörkblå grå grå grå ljusblå ljusblå 

Utsläpp/belastning brun beige ljusbeige brun beige ljusbeige brun beige 

Riskfärgning röd röd grå grå grå grå grå . grön 

3.3.5.3 OSÄKERHETER VID BEDÖMNING 

Tillstånd 
Dagens bedömningsgrunder för metaller i vatten är inte anpassade till EU :s EQS-
värden. Det gör att stora områden i denna utvärdering i onödan klassats som osäkra. 
Mätningar av kvicksilver i fisk görs främst lokalt/regional i områden där förhöjda 
halter förekommer. Det gör att underlaget härstammar från olika tidsperioder med 
olika geografisk spridning. 
I en del regioner i Sverige är bakgrundshaltema för vissa metaller förhöjda. 
Genomförda bedömningar har inte tagit hänsyn till detta. Uppskattning av såväl 
bakgrundshalter som "normala" halter i lokalt opåverkade vatten olika delar av 
Sverige finns angivna i nuvarande bedömningsrunder. I ett par fall utgör de "normala" 
värdena upp till 50% av EQS-värdet (Pb & Ni). I den fortsatta analysen måste 
kriterierna för bedömning utvecklas så att förhöjda normalhalter kan beaktas. 
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Belastningsberäkningarna tycks överskatta p~verkan varför metodiken behöver 
förfinas i en fördjupad analys. De största osäkerheterna i underlaget ligger i 
beräkningen av de diffusa utsläppen relaterade till markutlakning. För skogsmark är 
den största risken för systematiskt fel att halter i sjöar underskattar haltema i 
avrinning. Sambandet för jordbruksmarkens utlakning av metaller har undersökts och 
är i allmänhet mycket svagt. 

På grund av brist på data har utlakningskoefficienten för skogsmark även fått 
representera andra markslag som sankmark, fjäll och övrig mark. 

InfOrmation relaterad till bedömning av metaller: 

Naturvårdsverket, 1999; Bedömningsgrunder för miljökvalitet, Sjöar och vattendrag. 
Rapport 4913. 

SCB, SM 0414, erhållet av SCB, taget ur Uppskattning av utsläpp för Cd, Hg, Cu och 
Zn på TRK-områden, preliminär slutrapport 2004-12-15. SMED, SLU. 
Överenskommelse nr 308 0403, Naturvårdsverket 

SLU, Sonesten, Lars et al. 2005: Miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag 
baserat på TRK-områden. Underlag för Ramdirektivsrapporteringen 2005 Dnr 721-
4317-04Mm 

SLU, Sonesten, Lars et al. 2005: Sammanvägning av olika batterifaunaindex för att 
beskriva surhetstillståndet i svenska sjöar och vattendrag, samt tillståndet i 
sjösediment m.a.p. prioriterade ämnen och kvicksilver i fisk. 

SMED, 2005: Uppskattning av utsläpp för Cd, Hg, Cu och Zn på TRK-områden. 
Överenskommelse nr 308 0403, Naturvårdsverket. 
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3.3.6 Organiska Miljöfarliga ämnen (O) 

Sammanfattning 
I Sverige är det ovanligt med koncentrationer (halter i vatten) av miljöfarliga ämnen i 
höjd med föreslagna risknivåer (EQS-värden eller liknande) och som regel begränsat till 
enskilda vattenförekomster i närheten tilllokala utsläppskällor eller områden med 
extremt hög diffus belastning. Det förekommer dock att bekämpningsmedlet 
isoproturan överskrider EQS-värden i jordbruksintensiva områden. Trots att nuvarande 
halter inte ger effekt i vattenmiljön kan vissa ämnen vara ett problem ur hälsosynpunkt. 
Ett sådant exempel är dioxinhalter i fet fisk från Östersjön. 
Förhöjda halter av organiska och miljöfarliga ämnen finns i urbana miljöer beroende på 
diffus spridning via användning av varor och från punktutsläpp från reningsverk och 
industri som sprider ämnen till vatten och tillluft som senare deponeras i vatten. F ör fler 
av de ämnen som finns inom direktivets lista för prioriterade miljöfarliga ämnen har 
Sverige infört olika former av restriktioner som förbud, begränsad användning och 
upphörande av tillstånd, markerade med gult i tabell O. Det saknas i en del fall 
mätvärden i vattenfas för organiska miljögifter (undantaget bekämpningsmedel). Detta 
gör att jämförelsen med EQS och därmed bedömningen av risknivåer blir osäker. 
Sveriges strategi är att mäta dessa ämnen i biologiska ackumulerande matriser av flera 
skäl. Dels är koncentrationen i vattenfasen oftast så låg att resultatet hamnar under 
detektionsgränsen med dagens mätmetoder, dels är den biologiska tillgängligheten 
avgörande för vilken effekt ämnet får. Vi förespråkar därför att EQS-värden även 
utvecklas för biota. 

3.3.6.1 ÖVERSIKT AV SITUATIONEN I SVERIGE 

För att hitta nya ämnen och kartlägga ämnen som kan innebära ett hot för vattenmiljön 
genomförs i Sverige regelbunden screening och för vissa av ämnena ur ramdirektivets 
bilaga 10, pågår redan övervakning. Information om och förekomst av de 33 
prioriterade ämnena i bilaga l O, ramdirektivet samt andra organiska miljöfarliga 
ämnen med stor användning i Sverige, har sammanställts i tabell 01. Vid denna 
sammanställning har olika databaser använts inklusive en lista med förslag på 
föreslagna miljökvalitetsnormer, EQS (Environmental Quality Standards), som tagits 
fram vid Advisory Forum inom EU. För de aktuella ämnena har mätvärden för slam 
(från reningsverk), grundvatten, ytvatten och biota beaktats. I de fall mycket 
information finns (genom den pågående miljöövervakningen) har data från de senaste 
åren använts som urval. För de ämnen där det finns uppmätta halter i vatten, har värdet 
jämförts direkt med föreslaget EQS-värde. 

Situationen idag 
En positiv utveckling har registrerats för vissa av direktivets prioriterade farliga 
ämnen. Det gäller framför allt ämnen vars användning reglerats genom förbud. Många 
av ämnena samt ämnen ur direktiv 76/464/EEG återfinns inte i detekterbara halter i 
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Sverige (tabell 01). Tydligast märks minskningen av vissa bekämpningsmedel som 
minskat kraftigt efter förbuden. 

l 

Utöver de prioriterade ämnena är koncentrationerna av DDT (även ODE och ODD) 
och HCH-er (Lindan m fl.) nu låga och haltema fortsätter att minska även om de 
fortfarande är mätbara (tabell 01). Andra typer av ämnen som förbjudits men som 
ingått i produkter av olika slag minskar också men kanske inte lika fort. 

A v de bromerade flarnskyddsmedel som övervakas minskar PBDE-er (polybromerade 
difenyletrar) i marin miljö sedan slutet av 80-talet efter en tydlig uppgång under 70-
talet. För fisk i limnisk miljö är minskningen måttlig. Belastning på människa (exv i 
modersmjölk) ökar inte längre utan förmodas ha planat ut47. För HBCD (hexa-bromo-
cyklo-dodekan), som kan finnas i importvaror, har svensk användning upphört. Trots 
det har ingen minskning kunnat konstaterats utan istället ökar koncentrationerna. 

Koncentrationerna av PCB i fisk är fortfarande ett problem. Koncentrationerna har 
minskat tydligt jämfört med situationen i början på 70-talet. Under 90-talet avstannade 
nedgången och planade ut vid flera lokaler (figur o1). Det kan dock skönjas 
indikationer på en framtida fortsatt minskning48. Även för med PCB associerade 
oavsiktligt producerade föreningar såsom exempelvis dioxiner har en tydlig minskning 
efter insatta åtgärder ägt rum fram till1985. Efter denna period kan dock tyvärr inte 
någon förändring urskiljas i tidsseriema. Flera utredningar pågår för närvarande för att 
identifiera källoma bättre. Det gäller även HCB (hexaklorbensen) som också bildas 
vid förbränning där den minskning som kunde skönjas under slutet av 80-talet verkar 
ha kommit av sig under mitten av 90-talet49. Ett annat problem som förtjänar att 
nämnas är PFOS (perflouro-oktan-sulfon-syra) som har ökat påtagligt i sillgrissleägg 
från början av 70-talet fram till slutet av 90-talet50• 

I Sverige är områden med koncentrationer (halter i vatten) i höjd med 
rekommenderade risknivåer (EQS-värden eller liknande) för miljöfarliga ämnen 
ovanligt och som regel begränsat till enskilda vattenförekomster i närheten tilllokala 
utsläppskällor eller områden med extremt hög diffus belastning. Trots att nuvarande 
halter inte ger effekt i vattenmiljön kan vissa ämnen vara ett problem ur 
hälsosynpunkt. Ett sådant exempel är dioxinhalter i fet fisk från Östersjön (se figur 
o1). Koncentrationerna av summan dioxiner i fet fisk (strömming, lax) ligger i 
närheten eller över gränsvärdet på 4 pg/g färskvikt i större delen av Östersjön vilket är 
ett problem och en av de främsta anledningarna till kostrekommendationer för fet 

47 Kierkegaard A., Bignert A., Sellström U., Olsson M., Asplund L, Jansson B., de Wit C. 2004. Temporal trends of 
polybrominated diphenyl ethers (PBDE) and their methoxylated derivatives in pike from Lake Bolmen in the south of 
Sweden. Environmental Pollution 130:187-198. 
48 HELCOM:s hemsida http:/ /helcom.navigo.fi/environment/indicators2004/pcbfishmuscle/en _ GB/pcbfish/ 
49 Olsson, M., Bignert, A. de Wit C., Haglund P. 2003. Dioxiner- ett särskilt problem för Bottenhavet Bottniska 
viken 2002. Årsrapport från den marina miljöövervakningen. Umeå Marina Forskningscentrum, s. 35-37. Olsson M., 
Bignert, A., de Wit C., Haglund P. 2003. Dioxiner i Östersjöns fisk- ett hot mot svenskt fiske. Miljötillståndet i 
Egentliga Östersjön Rapport 2003. Stockholrns Marina Forskningscentrum s. 3-8. 
50 Holmström K., Järnberg U., Bignert A. Temporal trends ofPFOS and PFOA in Guillemot Eggs from the Baltic Sea, 
1968-2003. Accepted/or publication in Environ. Sci. Technol. 
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östersjöfisk. Dessa ämnen är och kornmer också framgent att utgöra ett svårt problem 
för fiskerinäringen om inte källoma kan identifieras och åtgärdas. 

Dioxiner är ett samlingsnamn för polyklorerade dibenzo-p-dioxiner och polyklorerade 
dibenzofuraner. Dioxiner bildas vid förbränning av organiskt material. Det finns 21 O 
möjliga ämnen varav 17 anses som speciellt toxiska. De har påvisats i stora delar av 
miljön, i fisk och däggdjur samt i modersmjölk hos människa51 . Sammanställda data 
från Livsmedelsverkets undersökningar av dioxiner i sill och strömming visar att 
hälften av de undersökta lokalerna hamnar över det nuvarande gränsvärdet ( 4pg/g ww 
gällande för summan av dioxiner). Det finns dock stora luckor i data och resultaten är 
inte kompletta52. Hälsofrågan hanteras genom information och via 
kostrekommendationer (Livsmedelsverket). 
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Figur ol: Tidstrend för DDE, PCB och dioxinhalter i fisk 
från Östersjön, perioden 1970-2000. 
Miljöövervakningsdata från Naturhistoriska riksmuseet. l l _ 0 _1~_() _ ____ 1980 __ 19_9o __ 2o_oo_ 

En kartläggning av de oavsiktligt bildade och flyktiga ämnena polyklorerade bifenyler 
(PCB), polyklorerade dibenso-p-dioxiner och polyklorerade dibensofuraner 
(PCDD/F), och hexaklorbensen (HCB) har gjorts av Miljökemi, Kemiska institutionen 
vid Umeå universitet i uppdrag av Naturvårdsverket. Syftet har varit att sammanställa 
förekomst i mängd och spridning av ämnena samt att fylla informationsluckor för 
dessa ämnen. Den största källan till dioxiner och PCB är förbränning från främst 
biobränsleeldning, hushållseldning och eldning av fossila bränslen. Tillförsel till 
vatten av dioxiner är dock minimal53 . Däremot binds ämnena i större omfattning i 
sediment och återfinns i förhöjda halter i bottenlevande organismer och fisk. Tack vare 
minskad användning och tillverkning av produkter med innehåll av persistenta ämnen 
sedan slutet av 1960-talet har haltema stagnerat. 54 

Merparten av sålda bekämpningsmedel används av industrin i form av 
träskyddsmedel55 . De mest använda substanserna i träskyddsmedel är svåra att 

51 Kemikalieinspektionens hemsida http://www.kemi.se/templates/PRIOframes __ l 067.aspx 
52 Bignert, Anders. , 2005: Underlag ti ll rapportering till EU 2005, med anledning av ramdirektivet för vatten, 
prioriterade ämnen enligt bi laga 10. Överenskommelse 251 0408, Gruppen för miljögiftsforskning, Naturhistoriska 
riksmuseet, Stockholm. 1 
~ . . . . .. . Kartläggnmg av utsläppskällor för oavsiktligt bildade ämnen: PCDD/F, PCB och HCB. 2004-10-29 Miljökemi, 
Kemiska Institutionen, Umeå universitet, Dnr 235-6086-03 Me. 
54 Bemes, Claes, 1998: Organiska miljögifter, ett svenskt perspektiv på ett internationellt problem, ISBN 91 -620-
1188-X Naturvårdsverkets förlag. AB Fälths Tryckeri , Vämamo. 
55 Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel 2003 , KEMI. Sveriges officiella statistik. 
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analysera och finns inte med på direktivets prioriterade lista. Ca 20% säljs till 
fåreträdare får jordbruk, skogsbruk, hushåll och sjöfart där medlen kan antas användas 
i direkt kontakt med miljön. Bekämpningsme4J.en återfinns framfår allt i 
vattenförekomster påverkade av utsläpp från lokala källor, kopplat till 
markanvändning (speciellt i intensiva jordbruksområden men kan även förekomma i 
anslutning till intensivt skogsbruk och parkanläggningar). Utredningar har visat att 
den lokala hanteringen är avgörande får hur bekämpningsmedel sprids till 
vattenmiljön. Ca 15 produkter innehållande ämnen som finns med i lista Il, direktiv 
76/464/EG (om utsläpp av vissa farliga ämnen i vattenmiljön)56 hittas till och från i 
halter över gällande gränsvärden för akvatisk miljö (se tabell 01, flik 2). Av dessa 
finns endast isoproturan också på vattendirektivets lista över prioriterade farliga 
ämnen 57• Isoproturan är den substans som är vanligast förekommande över riktvärdet 
bland prov på ytvatten från den nationella miljöövervakningen får pesticider som 
inleddes 2002 samt i den generella pesticid-databasen. Flest prov kommer från de två 
södra vattendistrikten och det är där flest fynd hittas. Förutom isoproturon, har ett 
flertal substanser som inte ingår i ramdirektivet eller 76/464-direktivet hittats över sina 
respektive svenska riktvärden inom den nationella pesticidövervakningen 2000 - 2002. 
Dessa är följande (engelsk stavning): aclonifen, bitertana l, cyanazin, esfenvalerate, 
fenpropimorph, metamitron, metazachlor, metribuzin, metsulfuronmethyl, pirimicarb, 
rimsulfuron, sulfosulfuron, terbuthylazin, thifensulfuronmethyl, tribenuronmethyl, 
triflusulfuronmethyl. 

Samtliga är herbicider utom bitertanal och fenpropimorph som är fungicider, samt 
esfenvalerate och pirimicarb som är insekticider. Vissa hittas oftare, andra någon 
enstaka gång (pers.komm. Jenny Kreuger, SLU, 050128). 

Vad beror påverkan på? 
Långväga deposition och annan diffus spridning t.ex. via import av varor och dess 
användning är i vissa fall en signifikant källa till förekomst av vissa substanser i 
miljön. Ä ven om ett ämne varit fårbjudet sedan länge i Sverige eller inom EU kan det 
finnas i produkter som inhandlats i annat land och förts in i Sverige. Tabell 03 tar upp 
betydelsefulla spridningsvägar får vissa av de prioriterade ämnena ur bilaga l O i 
ramdirektivet 

Inom Sverige finns förhöjda halter av organiska och miljöfarliga ämnen i urbana 
miljöer p.g.a. diffus spridning från användning av varor och via punktutsläpp från 
reningsverk och industri som sprider ämnen till vatten och tillluft som senare 
deponeras i vatten. Tabell 02 visar inom vilka branscher eventuella utsläpp av 
prioriterade miljöfarliga ämnen förekommer i Sverige . 

56 Rådets direktiv 76/464/EEG av den 4 maj 1976 om förorening av utsläpp av vissa farliga ämnen i gemenskapens 
vattenmilj ö. 
57 Kreuger, Jenny., Tömqvist, Miija, 2005: Underlag till rapportering till EU 2005 med anledning av ramdirektivet för 
vatten, prioriterade ämnen- pesticider. NV Överenskommelse 251 0409. SLU, Uppsala 
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Nationella beslut och åtgärder 
För fler av de ämnen som finns inom direktivets lista för prioriterade miljöfarliga 
ämnen har Sverige infört olika former av restriktioner som förbud, begränsad 
användning och upphörande av tillstånd, markerade med gult i tabell O l. 

Tillståndsgivning och tillsyn av verksamheter som använder sig av eller släpper ut 
miljöfarliga ämnen har tillämpats i Sverige sedan 1950-talet58 och har för tidigare 
kända miljögifter lett till att haltema minskat. 

Livsmedelsverket ger information om förekommande halter i livsmedel och 
restriktioner i form av kostrekommendationer (som ovan nämnts för dioxiner). 

Bedömningen av utvecklingen fram till 2015 
Det officiella förslaget till ny kemikalielagstiftning (REACH, Registration, Evaluation 
and Authorisation of Chemicals) lämnades av kommissionen den 29 oktober 2003 för 
vidare behandling. Förslaget behandlas parallellt i ministerrådet och 
Europaparlamentet enligt ett s.k. medbeslutandeförfarande. REACH innebär ett större 
ansvarstagande för tillverkare av miljöfarliga ämnen vad gäller kunskapsinsamlande, 
riskbedömning, åtgärder för säker användning. Detta kommer att innebära ett 
reglerande av risker och information om rumslig fördelning av ämnena59. 

Om verksamheter såsom tillverkningsindustri, textilier, plaster, metaller & stål och 
kemikalier ökar sin produktion i takt med ökad befolkningsmängd, kan även mängden 
miljögifter öka i miljön. Ökningen beror dock på hur mycket tekniken för rening inom 
industrin utvecklas och samhällets uppmärksamhet kring ämnenas miljöegenskaper. 
Tillsynssystemet som hanterar dessa ämnen för nya tillståndspliktiga verksamheter har 
omedelbar verkan men det kommer att ta tid att ompröva tidigare beslut med avseende 
på nya substanser. Vi förväntar oss dock långsamt fortsatt minskade halter för de 
substanser där vi idag känner till utsläpp. Förhoppningsvis medför EU:s nya 
kemikaliestrategi och initiativ som REACH och de olika konventionernas listor att 
utsläppen och påverkan av miljöfarliga organiska substanser totalt sett kommer att 
minska. Det är dock oklart om haltema för dessa substanser 2015 kommer att ligga 
under kommande fastställda svenska kvalitetskrav och om de framtida målen därmed 
kan nås. Detta gäller framför allt ämnen som sprids via import och långväga 
lufttransport. 

Generellt gäller att vi idag har förhållandevis dåligt underlag för att uttala oss om 
långsiktiga effekter av miljöfarliga ämnen i vattenmilj ön. Speciellt vad gäller den 
samverkande effekten av fler ämnen vid lång exponeringstid med förhållandevis låga 
koncentrationer. För en säkrare bedömning behövs mer grundläggande forskning för 
delvis nya effektrelaterade parametrar och utveckling av stabila och billiga , 
58 Lagen 30 november 1956 (nr 582) om tillsyn över vattendrag sjöar och andra vattenområden samt genom 
miljöskyddslagen (1969:387) och miljöbalken (1998:808). 
59 

Faktablad från Kemikalieinspektionen, REACH En ny kemikalielag fiir en giftfri framtid. Kemikalieinspektionens 
hemsida; http:/ /www.kemi.se/upload/Trycksaker/Pdf/Faktablad/FbReachsept04 _ web.pdf 2005-01-1 O 
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analysmetoder med tillräckligt bra detektionsgräns. Det är viktigt med fortsatt hög 
uppmärksamhet på miljöeffekter som beror på samverkan mellan flera substanser eller 
annan stress på ekosystemen. ; 

3.3.6.2 UNDERLAG FÖR BEDÖMNING 

Tillstånd 
Kunskapsunderlaget är ganska dåligt får bedömning av miljötillståndet med avseende 
på organiska miljöfarliga ämnen, möjligen med undantag får "gamla" miljögifter som 
t ex DDT/PCB där det finns tidsserier på koncentrationer i fisk sedan 1960-talet. 
Ett nationellt program får miljöövervakning av pesticider inleddes år 2002 på uppdrag 
av Naturvårdsverket. Det omfattar fyra lokaler i södra delen av Sverige. Prov tas på 
ytvatten frånjordbruksbäckar, från grundvatten i anslutning tilljordbruksmark samt 
och från två åar i jordbruksbygd. Prover tas varje vecka under odlingssäsong. Sedan år 
2003 mäts också pesticider i nederbörd på en lokal i södra Sverige (Vavihill, Skåne) 
får att få en uppfattning om bl a bidrag från långväga deposition. SLU har 
sammanställt data får pesticider som finns med i ramdirektivets bilaga l O och vissa 
andra substanser ur direktiv 76/464/EG om utsläpp av vissa farliga ämnen till 
vattenmiljön. Detta är sammanlagt 21 olika substanser. Information har även hämtats 
från den generella pesticid-databasen där spridda undersökningar gjorts sedan mitten 
på 80-talet60 

På uppdrag av Naturvårdsverket har IVL sammanställt miljöövervakningens resultat 
på mätningar i fisk med resultat från rapportema B155761 samt B157662 får perioden 
1999-2004. De ämnen som ingår i sammanställningen är bromerade difenyletrar, 
P AHer, pentaklorfenol, klorbensener, samt övriga prioriterade ämnen ur bilaga l O, 
ramdirektivet och ämnen ur direktiv 76/464/EG63. Mätningar finns på abborre, 
sill/strömming, sillgrissla, blåmussla, gädda, mört, röding, torsk och tånglake. För 
varje ämne har minimi-, medel- och maxvärden samt antal prover fårdelat på olika 
lokaler och biota redovisats med x- och y-koordinater. 

Förutom ovan nämnda tidsserier utgörs underlaget får bedömning av organiska 
miljögifter av resultat från genomförda screeningundersökningar inom den nationell 
miljöövervakningen. I Naturvårdsverkets screeningprogram, som påbörjades 1996, 
insamlas miljöprover får analys av grupper av miljöfarliga ämnen från matriser som 
fårväntas spegla lokaler där det på goda grunder kan antas att ämnena kan uppträda, 
t.ex. i recipienter i anslutning till reningsverk eller där utsläpp tidigare skett eller sker. 
Prov tas på såväl vatten som slam utanfår reningsverk samt i fisk eller i annan matris 

60 Kreuger, Jenny, Törnqvist Mirja., 2005: Underlag för rapportering till EU 2005 med anledning av ramdirektivet ror 
vatten, prioriterade ämnen - pesticider. SLU. NV Ök 251 0409 
61 Katarina Strömberg och John Sternbeck., 2004: Occurrence of the WFD priority substances in Sweden - a summary 

of recent environmental monitoring, IVL, rapport B 1557. 
62 Sternbeck. Et. Al., 2004: Organiska miljögifter i fisk från svenska bakgrundslokaler. IVL rapport Bl576. 
63 Rådets direktiv 76/464/EEG av den 4 maj 1976 om förorening av utsläpp av vissa farliga ämnen i gemenskapens 
vattenmilj ö. 
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beroende på var ämnet kan förväntas anrikas utifrån respektive ämnes kemiska 
egenskaper. I viss utsträckning är materialet även kompletterat med resultat från 
regional nivå (t.ex. extra screeningprover eller uppgifter från regional 
recipientkontroll). Resultaten finns samlade vid Naturvårdsverkets datavärdskap för 
organiska miljögifter i biota hos IVL. Beslut om i vilken utsträckning ämnet ska 
övervakas fortsättningsvis beror bl a på resultatet från genomförda 
screeningundersökningar. 

Med lila markering i tabell O l framgår för vilka av direktivets prioriterade ämnen som 
det finns resultat från screeningundersökningar eller från nationell övervakning av 
pesticider. Uppgifter om vilka halter som återfunnits samt rekommenderade EQS-
värden (för vatten) finns som jämförelse. 

Påverkan 
Uppgifter om utsläppsmängder till vatten respektive luft av de ämnen som finns 
registrerade i KUR (Kemikalieutsläppsregistret) har sammanställts av SMED. KUR 
innehåller de anläggningar i Sverige som är IPPC-klassade i C-EMIR databasen 
(omfattar således de parametrar som ingår i EPER-rapporteringen enligt bilaga l till 
kommissionens beslut 2000/479/EC samt de extra parametrar som markerats med 
"KEM" i bilaga 2 till Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport (NFS 2000: 13) 
(re f SMED: Utsläpp åren 200 l och 2002 av farliga ämnen för rapportering enligt 
vattendirektivet sidan 3). Observera att eventuella utsläpp från reningsverk inte är 
inkluderade nedan i tabell 04. 

Tabell 04: Utsläpp till vatten av organiska miljöfarliga ämnen från större punktkällor 
(Naturvårdsverkets kemikalieutsläppsregister, KUR). Tabellen innehåller endast de ämnen för 
vilka utsläpp har rapporterats. Utsläpp anges i kg för år 2002. Urvalet är prioriterat enligt 
direktiv 2000/60/EG och direktiv 76/464/EEG. 

Norra Södra 

i.u. i. u . i.u . 

19 i.u. i.u. i.u. i.u . 

19 i. u. i.u. i.u. i.u. 

i.u . 47 5 i. u . i.u. i.u . 
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Källa: SMED, 2004 Utsläpp åren 2001 och 2002 av farliga ämnen för rapportering enligt 
vattendirektivet 

3.3.6.3 HUR HAR BEDÖMNINGEN GJORTS 

En första bedömning av vilka ämnen som kan vara relevanta för svensk vattenmiljö är 
genomförd. Inledningsvis har en grov bedömning gjorts för de 33 prioriterade ämnena 
ur ramdirektivet samt ur direktiv 76/464/EG64. Bedömningen har grundats på 
• Föreslagna EQS (EU:s) värden och svenska riktvärden 
• Uppgifter om koncentrationer för "giftighet" 
• Tillgängliga data på mätningar i miljön 
• Utsläppsmängder och använd mängd 
• Kända spridningsvägar 

Generellt gäller att underlaget inte är tillräckligt för en rumslig redovisning på 
rapporteringsområden. Utsläppen har delats upp per vattendistrikt För biota har 
resultaten i underlagen i vissa fall ändå presenterats på karta för att ge en uppfattning 
om ifall det förekommer mönster. Noteras dock att även mönster är svåra att belägga 
med det fåtal provpunkter som finns. 

Naturhistoriska riksmuseet (NRM, 2005) har gjort en grov riskbedömning av halter i 
fisk och sediment dels genom en rent statistisk fördelningsindelning av uppmätta 
halter dels mot bakgrund av uppsatta riktvärden för koncentrationer i vatten (EU:EQS) 
bl a genom metoder som använts inom Frauenhofer Institute (Lepper) eller svenska 
riktvärden i t.ex. bedömningsgrunder. 

Beträffande bekämpningsmedel har uppmätta koncentrationer ställts i relation till 
svenska gränsvärden alternativt EQS där sådant finns. Inga fYnd har ansetts som ingen 
risk. Fynd över detektionsgränsen anses vara antropogent påverkat. Fynd över eller 
lika med riktvärdet betyder risk för en rubbning i ekosystemet65. 

Påverkan 
En grov skattning har också gjorts av storleken av registrerade utsläpp i förhållande till 
en uppskattning av ej registrerade punktutsläpp och bidrag från diffusa inhemska 
källor (t.ex. spridning genom användning av varor som innehåller ämnena). Där 
information funnits för listade ämnen har IVL även gjort en uppskattning av 
betydelsen av långväga atmosfärisk deposition som källa till belastning på 
vattenmiljön (se tabell 03). 

64 Rådets direktiv 76/464/EEG av den 4 maj 1976 om förorening av utsläpp av vissa farliga ämnen i gemenskapens 
vattenmilj ö. 
65 Kreuger, Jenny., Törnqvist Milj a. 2005: Underlag för rapportering till EU 2005 med anledning av ramdirektivet för 
vatten, prioriterade ämnen - pesticider. NV Överenskommelse 251 0409. 
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3.3.6.4 OSÄKERHETER VID BEDÖMNING 

Vi saknar ofta mätvärden i vattenfas för organiska miljögifter (undantaget 
bekämpningsmedel). Detta gör att jämförelsen med EQS-värden och därmed 
bedömningen av risknivåer blir osäker. Sveriges strategi är att mäta dessa ämnen i 
biologiska ackumulerande matriser av flera skäl. Dels är koncentrationen i vattenfasen 
oftast så låg att resultatet hamnar under detektionsgränsen med dagens mätmetoder, 
dels är den biologiska tillgängligheten avgörande för vilken effekt ämnet får. Vi 
förespråkar därför att EQS-värden även utvecklas för biota. 

Mätresultat för många av de aktuella ämnen finns endast från förhållandevis få lokaler 
och under relativt korta tidsperioder. 

Information relaterad till bedömning av miljöfarliga organiska ämnen: 

Bignert, Anders, 2005: Underlag till rapportering till EU 2005, med anledning av 
ramdirektivet för vatten, prioriterade ämnen enligt bilaga l O.Naturhistoriska 
riksmuseet, Ök 251 0408, Dnr 721-6750-04Mm. 

Bemes, Claes, 1998: Organiska miljögifier, ett svenskt perspektiv på ett internationellt 
problem, ISBN 91-620-1188-X Naturvårdsverkets förlag. AB Fälths Tryckeri, 
Vämamo. 

Holmström K., Järnberg U., Bignert A. Temporal trends of PFOS and PFOA in 
Guillemot Eggs from the Baltic Sea, 1968-2003. Accepted for publication in Environ. 
Sci. Technol. 

Umeå Universitet, 2004: Kartläggning av utsläppskällor för oavsiktligt bildade 
ämnen: PCDD/F, PCB och HCB. 2004-10-29 Miljökemi, Kemiska Institutionen, Dnr 
235-6086-03 Me. 

Kierkegaard A., Bignert A et. Al., 2004: Temporal trends ofpolybrominated diphenyl 
ethers (PBDE) and their methoxylated derivatives in pike from Lake Bolmen in the 
south of Sweden. Environmental Pollution 130: 187-198 

Kreuger, Jenny., Tömqvust Mirja. 2005: Underlagför rapportering till EU 2005 med 
anledning av ramdirektivet för vatten, prioriterade ämnen -pesticider. NV 
Överenskommelse 251 0409. 

Olsson, M., Bignert, A. de Wit C., Haglund P. 2003. Dioxiner- ett särskilt problem 
för Bottenhavet. Bottniska viken 2002. Årsrapport från den marina 
miljöövervakningen. Umeå Marina Fotskningscentrum, s. 35-37. 
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Olsson M., Bignert, A., de Wit C., Haglund P. 2003. Dioxiner i Östersjöns fisk- ett 
hot mot svenskt fiske. Miljötillståndet i Egentliga Östersjön. Rapport 2003. 
Stockholms Marina Forskningscentrum s. 3-8, 

Stembeck. Et. Al., 2004: Organiska miljögifter i fiskfrån svenska bakgrunds/oka/er. 
IVL rapport B1576. 

Strömberg, Katarina och Stembeck, John., 2004: Occurrence of the WFD priority 
substances in Sweden - a summary of recent environmental monitoring, IVL, rapport B 
1557. 

Strömberg, Katarina, Brorström-Lunden, 2005: Underlag till rapportering till EU 
2005 med anledning av ramdirektivet för vatten, prioriterade ämnen enligt direktivet 
bilaga l O. IVL Svenska Miljöinstitutet 
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3.2. 7 Fysisk påverkan (H) 

Sammanfattning 

En översikt av fysisk påverkan i Sverige har gjorts med hjälp av statistik för 
vattenuttag, förekomst av dammar, fartygsstatistik för hamnar samt statistik för antal 
byggnader som är belägna nära ytvattenförekomster. Dessa underlag f'ar ses som 
indikatorer på förekomst av fysisk påverkan på en översiktlig nivå. 
Påverkansbedömningen har gjorts för rapporteringsområden. 

Med dessa indikatorer och tillämpade kriterier blir de områden som är tätt befolkade 
eller som har stora hamnar mest påverkade. Ä ven kustnära områden med många 
strandnära byggnader utanför tätort har indikation på betydande påverkan. 
Förekomst av dammar, som har använts vid bedömning av påverkan av reglering och 
morfologisk förändring av vattendrag, visar på kraftig påverkan i de för vattenkraft 
utbyggda Norrlandsälvamas huvudf'aror. I södra Sverige är många områden bedömda 
som betydligt påverkade av vattenreglering, bl. a. områden i Bergslagen, Klarälven, 
Göta älv, Motala ström, Emån, Lagan m.fl. 

Dataunderlaget och kriterierna som har använts för bedömningen av fysisk påverkan 
har till stor del även använts vid bedömning av preliminärt kraftigt modifierade 
vattenförekomster (PKMV). 

3.2.7.1 ÖVERSIKT AV SITUATIONEN I SVERIGE 

För bedömning av fysisk påverkan på ytvatten har fyra indikatorer använts: l. uttag av 
ytvatten, 2. Påverkan av reglering och förekomst av dammar, 3. Fartygsstatistik för 
hamnar samt 4. statistik för antal strandnära byggnader. Valet av indikatorer har styrts 
av rapporteringskraven enligt ramdirektivet för vatten samt av tillgång till data och 
information på nationell skala. 

Uttag av ytvatten till kommunala vattenverk och industrier 
Områden där det finns uppgifter om vattenuttag bedöms vara obetydligt påverkade. De 
största summerade vattenuttagen återfinns i områdena runt de stora sjöiuiia i södra 
Sverige men även längs med Göta älv och i några områden i Skåne samt Norrland. 
I Mälarenområdet utgjorde vattenuttagen 4% av summerad medelavrinning från 
Mälaren. Kvantiteten av dessa uttag bedöms ha obetydlig påverkan på den ekologiska 
statusen i Mälaren. En del av vattenuttagen överleds till andra vattenområden men 
vattentillgången är också stor i området. Vattenuttagen i Mälarenområdet motsvarade 
ca l ,5 % av Mälarens totala volym (ca 14 km\ Merparten av uttaget vatten släpps 
tillbaka till Mälaren. 

I tabellen nedan (hl) redovisas volym uttaget vatten per vattendistrikt enligt det 
statistiska underlaget som gäller för år 2000 och som tagits fram för bedömningar av 
fysisk påverkan (SMHI, Olsson, 2004). 
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Tabell h1: Volym uttaget vatten per vatten distrikt. 

Distrikt Volym 
(milj. m3) 

Bottenviken 253,5 

Bottenhavet 625 

Norra Östersjön 370,5 

Södra Östersjön 366 

Västerhavet 532 

Totalt 2 147 

Påverkan redovisas i karta Hl. Påverkan av reglering är kraftig i de reglerade 
norrlandsälvarnas huvudf'aror, men i Norrland finns det också många områden som är 
helt opåverkade eller obetydligt påverkade. I stora delar av södra Sverige finns det 
många dammar som klassas som små respektive stora reglerings- eller verksdammar, 
men de största reglerings och kraftverksdammarna finns i norra Sverige. Detta 
resulterar i att många områden i södra Sverige klassas som "måttlig påverkade" eller 
''betydligt påverkade" av dammar och reglering. I södra Sverige och speciellt i 
Östersjödistrikten finns få områden med kraftig påverkan av reglering. 

Bedömningskriterierna resulterar i en differentiering mellan de stora utbyggda 
norrlandsälvarna och de reglerade vattendragen i södra Sverige. 

Tabell h2: Påverkan av reglering och förekomst av dammar. 

Påverkans- Andel av rapporteringsområden med olika bedömning per distrikt 
bedömning Bottenviken Bottenhavet N. Östersjön S. Östersjön Västerhavet 

Inga indikationer 48% 24% 6% 13% 6% 

Obetydlig 19% 3% 17% 9% 9% 

Måttlig 10% 13% 42% 39% 45% 

Betydande 3% 21% 35% 34% 30% 

Kraftig 19% 39% 0% 5% 10% 

Fartygsstatistikför hamnar som indikator på .fysisk påverkan 
Påverkan kopplad till närmast belägna rapporteringsområde redovisas i karta H2. 
Områden som ej är påverkade har inte någon hamnverksamhet 

De områden som bedömts vara betydligt påverkade är belägna utanfår de hamnar som 
har den största frakt- eller färjetrafiken. Totalt bedömdes 29 kustvattenområden och 
två insjöområden som betydligt påverkade. De två insjöområdena är de inre delarna av 
Mälaren utanför Västerås respektiver Köping. 
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Tabell f3: Antal kustvattenområden med indikation på betydande påverkan finns inom alla 
vattendistrikt: 

Antal kustvattenområden med betydande påverkan enligt hamnstatistik 

Bottenviken Bottenhavet N. Östersjön s. Östersjön Västerhavet 

4 3 6 10 6 

Antal strandnära byggnader som indikator på fysisk påverkan 
Resultatet redovisas i karta H3 ( strandnära byggnader utanför tätort) respektive H4 
(strandnära byggnader inom tätort). 

Kartan med bedömningsresultat baserat på antal strandnära byggnader utanför tätort 
indikerar en betydande påverkan i områdena runt de stora sjöarna (Vänern, Vättern, 
Mälaren och Hjälmaren), i Dalälvens avrinningsområde och längs andra vattendrag 
både i Götaland och i södra Norrland. Kustvattenområden utanför Stockholm, Umeå, 
Piteå och Luleå har indikation på betydande påverkan. 

Det finns färre områden med indikation på betydande påverkan för antal strandnära 
byggnader inom tätort än antalet byggnader utanför tätort. Detta kan kopplas till att 
rapporteringsområdena är större utanför tätorten. 

3.2.7.2 UNDERLAG FÖR BEDÖMNING 

Uttag av ytvatten till kommunala vattenverk och industrier 
Vattenuttag till vattenverk respektive industrier för år 2000 kartlades av SCB inom 
statistikområden som definierats från avrinningsområden och havsområden i SV AR 
(Svenskt Vatten Arkiv). statistiken omfattade uttagsposter från 274 vattenverk och 
227 industriföretag och den användes inom ett projektarbete för bedömningar av 
fysisk påverkan (SMHI, Olsson, 2004). 

Påverkan av reglering ochförekomst av dammar 
Totalt hanterades information från ca 5000 anläggningar som hämtades från 
dammregistret i SVAR (Svenskt Vatten Arkiv). Registret uppdaterades med 
information om regleringshöjder 23meter och kraftverk med effekt 220 MW. 

Fartygsstatistik för hamnar som indikator på fysisk påverkan 
Informationen baseras på av SCB sammanställd statistik för antal angöringar och 
mängd fraktat gods till och från hamnar år 2002. statistiken omfattar fartyg med 
bruttodräktighet 20 och däröver. Fartygsstatistik för hamnar som enbart tar emot 
fiskefartyg ingår ej. 

Antal strandnära byggnader som indikator på fysisk påverkan 
Bedömningarna baseras på ett statistiskt underlag som SCB tog fram inom 
projektarbete för bedömningar av fysisk påverkan (SMHI, Olsson, 2004). Strandnära 
byggnader inkluderar byggnader som är belägna <100 meter från vatten. statistiken 
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omfattar även byggnader på öar. statistiken har kopplats både till avrinningsområden 
och kustvattenområden. 

i 

3.2.7.3 HUR HAR BEDÖMNINGEN GJORTS 

Uttag av ytvatten till kommunala vattenverk och industrier 
För några av de statistikområden där vattenuttagen var störst beräknades uttagens 
andel av medelavrinningen för att få en uppfattning om vattenuttagen kan ha någon 
betydelse i stora vattendrag i Sverige. Motsvarande beräkning gjordes inte på alla 
områden eftersom det saknas kriterier för bedömning och behövs mer information om 
de enskilda vattenuttagen för att göra en provisorisk bedömning. 

Påverkan av reglering och forekomst av dammar 
Bedömningen gjordes efter indelning av dammarna i påverkanskategorier som 
grundades på förekomst av dammar inom rapporteringsområden och om 
anläggningarnas storlek: 

• Inga uppgifter om dammförekomst 
• Obetydlig påverkan: Förekomst av damm som inte klassats som reglerings- eller 

verksdamm. 
• Måttlig påverkan: Förekomst av damm som klassats som reglerings- eller 

verksdamm men som inte hade uppgifter om dammhöjd >6 meter och krönlängd 
>l 00 meter eller med avrinningsområde >l 000 km2 eller med kraftverk med 
effekt ~20 MW eller med regleringshöjd ~3 meter. 

• Betydande påverkan: Förekomst av damm som hade uppgifter om dammhöjd >6 
meter och krönlängd >l 00 meter eller med avrinningsområde >l 000 km2 men inte 
med kraftverk med effekt ~20 MW eller med regleringshöjd ~3 meter. 

• Kraftig påverkan: Förekomst av damm som hade kopplats till kraftstation med 
effekt ~20 MW eller till sjö med maximalt föreskriven regleringshöjd ~3 meter. 

Påverkan kopplades i GIS-program till rapporteringsområden om en eller flera 
dammar av den starkaste påverkanskategorin förekom i området. En manuell kontroll 
och justering genomfördes t. ex. för regleringsdammar som kopplats till det nedströms 
liggande området men inte till området uppströms (där regleringsmagasinen är 
beläget). 

Fartygsstatistikfor hamnar som indikator på .fysisk påverkan 
Klassningsgränser för angränsande rapporteringsområden: 

l. Obetydlig påverkan: O - 499999 ton gods eller O - 499 anlöp år 2002. 
2. Måttlig påverkan: 5000000- 999999 ton eller 500- 1499 anlöp år 2002. 
3. Betydande påverkan: 1000000- ton eller 1500- anlöp år 2002. 
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Antal strandnära byggnader som indikator på fysisk påverkan 
De två högsta klasserna som definierades inom projektarbete för bedömningar av 
fysisk påverkan (SMHI, Olsson, 2004) fick utgöra indikation på Betydande påverkan 
och den lägsta klassen indikation på Obetydlig påverkan: 

4. Obetydlig påverkan: O - 220 byggnader per område. 
5. Måttlig påverkan: 221 -459 byggnader per område. 
6. Betydande påverkan: 460 - byggnader per område. 

3.2.7.4 OSÄKERHETER VID BEDÖMNING 

Uttag av ytvatten till kommunala vattenverk och industrier 
Bedömningen baseras på uttag per områden som är stora i förhållande till enskilda små 
vattenförekomster. Uttagen omfattar kommunala vattenverk och industrier men inte 
jordbruk. Uttag till jordbruk är dock av mindre kvantitet än uttag till vattenverk och 
industrier Gfr SCB 2003). 

Ett vattenuttag behöver inte påverka mängden vatten i en vattenförekomst om vattnet 
släpps tillbaka på ungefår samma ställe som det togs ut. I projektet fysisk påverkan 
(SMHI, Olsson 2004) konstaterades att det inte fanns tillräckligt med information för 
att beräkning av nettouttag per område skulle ge rimliga resultat. 

Påverkan av reglering och forekomst av dammar 
En del uppgifter i dammregistret är inte kvalitetssäkrade och merparten av 
informationen härrör från 1980-talet. Uppenbart osäkra uppgifter har inte använts i . 
analyserna. Några regleringshöjder har korrigerats. De flesta regleringshöjder från 
dammregistret som kontrollerats har varit korrekta. Mängden uppgifter som finns 
registrerade per damm varierar. 

Antal strandnära byggnader som indikator på fysisk påverkan 
statistiken är inte normerad för rapporteringsområdets storlek. I ett stort område är det 
större sannolikhet för att antalet byggnader skall bli stort. 

Information relaterad till fysisk påverkan: 

SCB, 2003. Vattenuttag och vattenanvändningen i Sverige 2000. Statistiska 
meddelanden MI 27 SM 0301. 

SMHI, Håkan Olsson (2004): Kvantifiering av fysisk påverkan på svenska vatten till 
följd av vattenuttag, flödesreglering och morfologiska förändringar. (2004-12-02), 
Dnr: 2004/841/1933. 

, 
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4 Kostnadstäckning för 
vattentjänster j 

Sammanfattning 
I Sverige sker finansieringen av vattentjänster1 som produceras av kommunala 
VA-anläggningar2 och som huvudsakligen levereras till hushåll (men även till viss 
industri) genom specifika VA-avgifter ochfeller genom kommunalskatter. Högst 
andel avgiftsfinansiering har Norra Östersjön. Den finansiella kostnadstäckningen 
för vattentjänster varierar i distrikten mellan 96 och 99 procent och är i snitt minst 
98 procent för Sverige totalt. Troligen är täckningen högre, men eftersom 
statsbidrag (subventioner), i den mån de förekommer, inte särredovisas som 
intäktspost är det svårt att fastställa en definitiv kostnadstäckningsnivå. Den 
finansiella kostnadstäckningen för vattentjänSter som produceras av jordbruk och 
industrier som inte är anslutna till kommunala reningsverk och för eget bruk kan, 
på rimliga grunder, antas vara l 00 procent. Kostnadstäckningen för de miljö- och 
resurskostnader som uppstår till följd av produktion och konsumtion av 
vattentjänster har inte kunnat beräknas eftersom det i dagsläget saknas tillräckliga 
och tillräckligt robusta data för detta ändamål. Sverige har initierat ett arbete för 
att ta fram nya data samt för att underlätta tillämpningen av existerande data. Tills 
vidare redovisas istället de utsläpp som sker vid produktion och konsumtion av 
hushållens (och viss industris) vattentjänster samt de miljöskyddsutgifter inom 
industrin och kommunala reningsverk som har bidragit till att intemalisera delar 
av den totala miljökostnaden. 

Not: 1. Till "vattentjänster" räknas uttag, uppdämning, lagring, rening och distribution av ytvatten 
eller grundvatten, samt insamling och rening av avloppsvatten som senare släpps ut till grundvatten. 
2. "VA-anläggningar" står för vatten- och avloppsanläggningar. 

4.1 Inledning 
Enligt direktivets artikel 5 och bilaga 3 samt EU:s Reporting Guidance (reporting 
sheetcode ECOl) ska graden av kostnadstäckning för vattentjänster rapporteras i mars 
2005. Vattentjänster definieras i direktivet som alla tjänster som tillhandahåller 
hushåll, myndigheter eller någon slags ekonomisk verksamhet med uttag, 
uppdämning, lagring, rening och distribution av ytvatten eller grundvatten, samt 
insamling och rening av avloppsvatten som senare släpps ut till ytvatten66 Resultaten 
ska presenteras uppdelat på åtminstone hushåll, industri och jordbruk per vattentjänst 
och vattendistrikt Analyserna ska genomföras utifrån befintliga data. 

66 Vattenanvändning innefattar vattentjänster men även annan verksamhet som har en väsentlig effekt på 
vattenstatusen. Sådan användning kan utgöras av exempelvis utsläpp av skadliga ämnen till ett vattendrag. 
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Finansiell kostnadstäckning innebär att de kostnader som uppstår vid produktion av 
vattentjänster ska täckas av intäkter får desamma. Ur miljösynpunkt innebär 
kostnadstäckning, som begreppet har kommit att användas i styrmedelssammanhang, 
att den eller de aktörer vars aktiviteter (här: vattentjänster) leder till en miljökostnad 
betalar motsvarande belopp. I det följande presenteras kortfattat resultaten från 
analyser av finansiell kostnadstäckning. 

Det är i dagsläget inte möjligt att beräkna de totala miljö- och resurskostnaderna, och 
därmed heller inte graden av kostnadstäckning för dessa. Avsnitt 4.4 beskriver vilket 
arbete som bedrivs i Sverige för att man på sikt ska kunna göra nödvändiga 
beräkningar. I föreliggande rapport redovisas istället en del av den redan 
internaliserade miljökostnaden (i form av utgifter vid VA-anläggningar och industrins 
miljöskyddsutgifter) samt den miljöpåverkan som uppstår vid produktion av 
vattentjänster vid kommunala reningsverk. Även delar av industrins uttag av vatten 
och utsläpp av förorenande ämnen till vatten (se avsnitt 3.2.) kan eventuellt definieras 
som vattentjänster, men ytterligare analys krävs för att klarlägga detta. 

4.2 Finansiell kostnadstäckning 
4.2.1 Hushåll och viss industri 

4.2.1.1 ÖVERSIKT AV SITUATIONEN I SVERIGE 

De finansiella kostnader som uppstår vid allmänna VA-verk finansieras av 
brukaravgifter och/eller kommunala skatter. Det distrikt som har högst andel 
skattefinansiering är Bottenhavet. Högst andel avgiftsfinansiering har Norra Östersjön. 

Tabell e9 nedan redovisar de totala kostnaderna och intäkterna för vatten- och 
avloppstjänster: bruttokostnader i kolumn A, avgiftsfinansiering (V A-taxor) i kolumn 
B, finansiering genom kommunalskatt i kolumn D samt övriga externa intäkter i 
kolumn F. Övriga externa intäkter kan inkludera statsbidrag såväl som eventuell 
försäljning till andra kommuner, d.v.s. statsbidragen särredovisas inte och det är därför 
inte möjligt att avgöra hur stor del av V A-verksamheten som subventioneras av staten. 
Däremot kan sägas att subventionerna inte är större än de belopp som redovisas i 
kolumn F; subventioner uppgår som mest till 5 mkr i Bottenviken, 21 mkr i 
Bottenhavet, 29 mkr i Norra Östersjön, 112 mkr i Södra Östersjön samt 59 mkr i 
Västerhavet, men troligt är dock att andra former av intäkter står får delar av eller hela 
dessa summor. 

Kostnadstäckningen för vattentjänster producerade av allmänna VA-verk är därför 
minst 99 procent i Bottenviken, 98 pr9cent i Bottenhavet, 98 procent i Norra 
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Östersjön, 96 procent i Södra Östersjön samt 98 procent i Västerhavet. 57 Den 
finansiella kostnadstäckningen för Sverige totalt uppgår till minst 98 procent. 

l 

Tabell e9. De kommunala verkens kostnader och intäkter samt fördelning av finansiering 
mellan avgifter och kommunalskatt, Mkr 1 

Kostnader Intäkter 

A B2 c3 D4 E s 

Vattendistrikt Bruttokostnad Avgifts- Andel Finansiering Andel 
finansiering avgifts- genom finansiering 

finansiering kommunalskatt genom 
(%) kommunalskatt 

(%) 
Bottenviken 624 597 95,7 22 3,6 
Bottenhavet 990 868 87,7 100 10,1 
Norra 
Östersjön 1 741 1 710 98,2 2 0,1 
Södra 
Östersjön 2 207 2117 95,9 o o 
Västerhavet 3 003 2 798 93,1 147 4,9 
Totalt 8 566 8 090 94,4 249 2,9 

Not: 1. Kostnaderna och intäkterna är här angivna exklusive moms och utan utgifter för interna 
transaktioner 2. Kolumn B består av intäkter från VA-avgifter 3. Kolumn C beräknas genom att 
dividera avgiftsfinansiering (B) med bruttokostnad (A) 4. Kolumn D består av intäkter som erhålls 
genom kommunalskatt (i motsats till VA-avgifter) 5. Kolumn E beräknas genom att intäkter från 
kommunalskatt (D) divideras med bruttokostnaden (A) 6. Kolumn F inkluderar statsbidrag och 
eventuell försäljning till andra kommuner 

F s 

Övriga 
externa 
intäkter 

5 
21 

29 

112 
59 
226 

I Sverige finns ingen statistik som visar hur mycket olika användare betalar för 
vattenförsörjning och avloppsrening. De kommunala verken och bolagen har enbart 
information om totala intäkter. För att uppskatta kostnaderna uppdelat på hushåll och 
näringsliv har statistik om aktöremas vattenanvändning använts. Antagande görs då att 
hushåll och näringsliv betalar samma pris per m3. Av de totala utgifterna kan då 53 
procent härledas till avloppsrening (se tabell el O). Hushållen står för 74 procent av de 
totala utgifterna på nationell nivå och fördelningen för detta på distrikt är relativt lika 
(se tabell el l). 

Tabell e10. Totala utgifter för vatten och omhändertagande av avloppsvatten år 2000, Mkr 

Användare Vatten Avlopp Totalt varav avlopp 
Industri 1 594 1 843 3437 54% 
Hushåll 4508 5109 9 618 53% 
Totalt 6102 6 952 13 055 53% 

Not: Tabellen bygger på ett antagande om att hushåll och näringsliv betalar samma pris per m3. 

Detta är en förenkling av den verkliga prisstrukturen, Näringslivets taxor är differentierade beroende 
på typen och graden av föroreningar i avloppsvattnet. 

67 Kostnadstäckningen beräknas som avgiftsfinansiering (kolumn B) plus skattefinansiering (kolumn D) dividerat med 
bruttokostnad (kolumn A) 
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Tabell e11. Totala utgifter för hushåll och industri fördelat på vattendistrikt år 2000, Mkr 

Distrikt Industri Hushåll Totalt varav hushåll 

Bottenviken 175 539 714 76% 
Bottenhavet 373 1 117 1 490 75% 
Norra 
Östersjön 942 2 911 3 853 76% 
Södra 
Östersjön 852 2 405 3 256 74% 
Västerhavet 1 096 2 645 3 741 71% 
Totalt 3 437 9 618 13 055 74% 

4.2.1.2 UNDERLAG FÖR BEDÖMNING OCH METOD 

Svenskt Vatten AB har, efter ett antal års uppehåll, återigen tagit upp undersökningen 
av vatten-/reningsverkens driftstatistik Nyligen (hösten 2004) redovisades denna 
driftstatistik för år 2002. Tyvärr var statistiken ej av tillräcklig kvalitet för att kunna 
användas i föreliggande rapportering, istället har data från kommunräkenskaper och 
företagsstatistiken på SCB använts. Statistiken från Svenskt Vatten AB förväntas bli 
mer robust när systemet etablerats ytterligare och bör därmed kunna användas för 
redovisning av data framöver. 

4.2.1.3 OSÄKERHETER VID BEDÖMNING 

Ovan redovisas kostnader och intäkter för produktion av dricksvatten i kommunala 
vattenverk och behandling av avloppsvatten i kommunala avloppsreningsverk 
Beräkningar har gjorts med användande av data från olika källor och med hjälp av 
vissa antaganden och fördelningsnycklar har ytterligare fördelning av statistiken 
vidtagits. Resultatens kvalitet och tillförlitlighet är därför i vissa avseenden osäkra och 
resultaten bör ses som en indikator på kostnads- och intäktsnivåer snarare än faktiska 
mått (detta gäller framförallt fördelningen mellan vatten och avlopp). Över- såväl som 
underskattning är möjlig. 

Underlagsdokument och information relaterad till beräkningen av finansiell 
kostnadstäckning: 

SCB (2004c ), Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten 
samt behandling av avloppsvatten- Fördelade per vattendistrikt, för dataunderlag och 
metodbeskrivning. 

, 
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4.2.2 Övrig (merparten) industri och jordbruk 

Kostnadsdata publiceras inte för de vattentjäll;"ter som produceras i privat regi och för 
privat bruk av industri och jordbruk. Ett rimligt antagande är dock att de finansiella 
kostnaderna täcks helt när det gäller privata aktörer. 

4.3 Kostnadstäckning för miljö- och 
resurskostnader 

Det finns i dagsläget inte tillräckliga eller tillräckligt pålitliga data för att beräkna den 
totala miljökostnaden som uppstår till följd av vattentjänster som produceras för 
hushåll och industri. Det har därför inte varit möjligt att beräkna graden av 
kostnadstäckning av miljö- och resurskostnader. 

4.3.1 Externa kostnader 

4.3.1.1 HUSHÅLL OCH VISS INDUSTRI 

Den påverkan som uppstår vid produktion av vattentjänster till hushåll och viss 
(mindre) industri kan användas för att mycket förenklat illustrera delar av de externa 
miljökostnaderna i tabell e12. Däremot krävs ytterligare arbete för att dessa ska kunna 
beskrivas i monetära värden. 

Tabell e12. In- och utgående vattenvolymer samt utsläpp av fosfor, kväve, BOD, COD och 
metaller vid kommunala reningsverk år 2000 

Påverkan Bottenviken Bottenhavet Norra Södra Västerhavet 
Östersjön Östersjön 

Vattenvolym, 74 999 152 373 425 320 317 882 392 343 
m3 

P (ton) 31 58 96 82 157 
N (ton) 1 627 2 660 4 878 4 372 5 440 
BOD1 (ton) 1 225 1 586 2 009 1 977 2 987 

CODcr (ton) 3 859 7 225 16 455 12 800 17133 

Hg (kg) 5 11 11 22 29 
Cd (kg) 13 24 38 46 74 
Pb (kg) 155 141 422 371 426 

Cu (kg) 853 1 799 3 904 3164 3 267 
Zn (kg) 3 367 7 808 9 529 6 551 7 762 
Cr (kg) 467 213 652 730 560 
Ni (kg) 419 515 2 496 1 486 2199 

Not: Se underlagsrapporten SCB (2004a), Miljöekonomiska profiler och prognoser för 
vattendistrikten- Ekonomiska analyser enligt vattendirektivet, för ytterligare uppgifter om uttag av 
ytvatten, grundvatten och havsvatten, användning av kommunalt respektive eget vatten (fördelat på 
användare), samt utsläpp av vatten till inlandsvatten eller hav, avlopps- eller dagvattennät och med 
eller utan rening. Tabellen ovan redovisar endast utsläpp som sker från kommunala (ej privata) 
reningsverk. 
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4.3.1.2 ÖVRIG INDUSTRI (MERPARTEN) OCH JORDBRUK 

Ytterligare arbete krävs för att utröna vilken miljöpåverkan och påföljande 
miljökostnader som uppstår till följd av produktion och konsumtion av vattentjänster 
inom merparten industri och jordbruk. 

4.3.2 Internaliserade miljökostnader 

4.3.2.1 HUSHÅLL OCH VISS INDUSTRI 

Redan internaliserade miljökostnader som uppstår vid hushållens och viss industris 
produktion och konsumtion av vattentjänster kan delvis illustreras av de investeringar 
och löpande kostnader för miljöskydd som vidtas av reningsverken, se tabell e9 ovan. 
En sådan kostnadsbaserad värdering är en grov förenkling av och motsvarar inte det 
totala värdet av internaliserad miljöpåverkan. 

4.3.2.2 ÖVRIG INDUSTRI (MERPARTEN) OCH JORDBRUK 

I tabell e13 nedan redovisas investeringar och löpande kostnader för miljöskydd som 
en approximation av redan internaliserade miljökostnader i industrin68. Det är dock 
viktigt att påpeka att en sådan kostnadsbaserad värdering är en grov förenkling och 
slutsatsen får inte bli att dessa data motsvarar det totala värdet av internaliserad 
miljöpåverkan. För jordbruket saknas motsvarande uppgifter. 

, 

68 .. 
Aven de kostnader som redovisas fOr kommunala reningsverk i tabell e9 är miljöskyddskostnader. 
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Tabell e13. Industrins miljöskyddskostnader i de fem vattendistrikten 1999-2002, Mkr 

Bottenviken Bottenhavet Norra Södra Västerhavet 
Östersjön Östersjön 

1999 
Totala investeringar 168 1231 260 536 425 

varav 
vatteninvesterin 
g ar 23 187 141 223 204 

Totala löpande kostnader 274 876 915 1179 1300 
varav kostnader 
förvatten 77 356 252 393 372 

Totala utgifter för 
miljöskydd (investeringar 
+ löpande kostnader) 442 2107 1175 1715 1725 

varav utgifter 
för vatten 100 543 393 616 576 

2000 1 

Totala investeringar 622 810 338 493 605 
varav 
vatteninvesterin 
g ar 48 458 40 223 127 

2001 
Totala investeringar 278 819 680 778 961 

varav 
vatteninvesterin 
g ar 20 227 198 174 449 

Totala löpande kostnader 310 1052 1172 1440 1537 
varav kostnader 
för vatten 115 314 340 448 491 

Totala utgifter för 
miljöskydd (investeringar 
+ löpande kostnader) 588 1871 1852 2218 2498 

varav utgifter 
för vatten 135 541 538 622 940 

2002 
Totala investeringar 203 476 671 1152 948 

varav 
vatteninvesterin 
g ar 54 183 188 434 415 

Totala löpande kostnader 235 746 1026 1636 1476 

varav kostnader 
för vatten 67 259 221 448 355 

Totala utgifter för 
miljöskydd (investeringar 
+ löpande kostnader) 438 1222 1697 2788 2424 

varav utgifter 
för vatten 121 442 409 882 770 

Not: 1. Ar 2000 undersöktes endast investeringar, ej löpande kostnader. 
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4.4 Fortsatt arbete 

Direktivet kräver att hänsyn ska tas till miljö- och resurskostnader. Framförallt gäller 
detta artikel 9 (införandet av en prispolitik för vattentjänster), men indirekta behov 
finns även i artikel4 (bedömning av huruvida kostnader är oproportionerliga) och i 
artikel 11 (upprättande av kostnadseffektiva åtgärdsprogram). 

"Samtliga" ekonomiska värderingsstudier som har utförts i Sverige mellan 1995 och 
2003 har sammanställts i en databas (ca 170 studier). Databasen finns tillgänglig för 
allmänheten på http://www.beijer.kva.se/valuebase.htm och bör användas i möjligaste 
mån för att beskriva miljö- och resurskostnader i de sammanhang som 
Vattendirektivet kräver. 

Därutöver genomförs för närvarande ett projekt för att på sikt möjliggöra en 
kvalitetsbedömning av befintliga värderingsstudier så att dessa lättare kan användas 
som input i direktivets syften. För tillfället tas kriterier/riktlinjer fram för att användas 
för kvalitetsbedömning av befintliga studier (fas 1/3). Arbetet beräknas vara färdigt i 
månadsskiftet mars/april2005. Nästa skede (fas 2/3) syftar till att kvalitetssäkra 
befintliga studier med hänsyn till de kriteri~r som tas fram i fas l. Konkret innebär 
detta att bättre definiera vad resultaten betyder, fastställa vilka faktorer som kan ha 
påverkat resultaten (och hur), minska osäkerheten i resultaten samt justera resultaten. I 
fas 3/3 kommer rekommendationer tas fram och testas för hur framtida studier ska 
designas för att resultaten kan kunna vara överförbara till andra situationer. 

, 
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5 Fortsatt arbete på 
Naturvårdsverket 

Naturvårdsverket har ett begränsat åtagande framöver i arbetet med ramdirektivet för 
vatten. Det arbete som kommer att prioriteras är framtagande av föreskrifter enligt 
förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (VFF). Det 
innebär hantering av och karakterisering enligt artikel 5 samt utvecklingen av typer, 
där kopplingen typer- bedömningsgrunder ingår. Vidare arbete är revision av 
miljöövervakning samt att samordna formerna för hantering och rapportering av data. 
Nedan beskrivs kort om aktiviteter som kommer att bedrivas på Naturvårdsverket med 
avseende på ramdirektivet för vatten perioden 2005 - 2007. 

5.1 Efter rapporteringen av den första 
karaktäriseringen 

För att vattenmyndigheterna ska kunna göra en samordnad förfinad karakterisering 
fram ti112007 kommer Naturvårdsverket att arbeta vidare med att ta fram föreskrifter, 
allmänna råd och handbokstexter enligt bemyndigande genom 
Vattenförvaltningsförordningen (VFF) 2004:660. I det ingår bland annat att arbeta 
vidare med olika moment så som typning för sötvatten, kopplingen av punktkällor till 
vattenförekomster och gruppering av vattenförekomster. Moment som hör samman 
med karaktäriseringen. Detta arbete kommer framför allt att ske under åren 2005-
2006. En sammanställning över hur arbetet kommer att bedrivas inom de olika 
momenten presenteras nedan. 

5.1.1 Typning 

5.1.1.1 SÖTVATTEN 

Den typning som gjordes inför rapporteringen 2005 bygger på: 
• indelning av landet i regioner (Nordiska ministerrådets vegetationszoner) 
• kriterier för höjd över havet 
• storlek 

Ett samlat kvalitetssäkrat datalager saknas för de föreslagna geologiska kriterierna. I 
det fortsatta arbetet med typningen är det viktigt att man gemensamt bygger upp och 
samlar in denna kunskap. 

Inom Naturvårdverkets projekt om föreskrifter för ekologisk status (under 5.3. 
Föreskriftsarbetet) är ett av syftena att utveckla en fungerande typologi för de olika 
kvalitetselementen samt att ta fram typspecifika referensförhållanden och klassgränser 
för kvalitetselementen. För de olika kvalitetselementen har man inom 
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bedömningsgrundsprojektet separerat/påvisat statistiskt skilda ekoregioner. Med dessa 
regioner som grund plus vissa relevanta parametrar som t. ex. hårdhet, fårg, storlek och 
djup kommer sedan de olika typerna för sjöar och vattendrag att kunna tas fram. Det 
problem som kan komma att uppstå är att det inte finns tillräckligt med underlagsdata 
för att ta fram statistiskt säkra typspecifika referensförhållanden och klassgränser för 
alla dessa typer. För de olika kvalitetselementen har något olika regionindelningar 
gjorts. 

För bottenfauna kan man särskilja tre regioner (Illies regioner 14, 20 och 22). Dessa 
sammanfaller i stort sett med fjällkedjan, den boreala skogen norr om och den 
bareanemorala och nemorala skogsregionen söder om Limes norrlandicus. 
Trädgränsen och Limes norrlandicus är viktiga ekozoner som markerar markanta 
övergångar mellan olika natur/vegetationstyper. Under 2005 kommer även en 
underindelning i hårda och mjuka vatten samt klara och bruna vatten testas. 

När det gäller påväxtalger används ett index som "bakar in" eventuella skillnader i 
artsammansättning för olika ekoregioner. Därför kan hela Sverige uppnå samma status 
oavsett var i landet lokalen befinner sig. Därför har landet inte delats in i olika 
regioner, utan hela Sverige blir en region. I Finland har man valt att gå tillväga på 
samma sätt. 

När det gäller fisk har man separerat landet i fem ekoregioner (F AME-regioner). Detta 
system är en vidareutveckling av 12 svenska fiskregioner (SVEFIRE), och är baserat 
på Illies ekoregioner, Sveriges marina regioner, vattendragsregioner samt högsta 
kustlinjen. De definierade regionerna skiljer sig geologiskt, geografiskt och 
klimatmässigt från varandra, även fiskfaunan skiljer sig beroende på biotiska och 
abiotiska faktorer. 

För växtplankton kan man skilja ut fyra olika regioner; Fjällen, Norrlands högland, 
Norrland under högsta kustlinjen och Norrland söder om Limes norrlandicus. Under 
2005 kommer även en underindelning i hårda och mjuka vatten samt klara och bruna 
vatten testas 

5.1.1.2 KUSTVATTEN 

Sveriges kustvatten har delats in i totalt 25 typområden. De viktigaste faktorerna för 
indelningen är salthalt, vattenutbyte, skiktning och vågpåverkan. Det är också dessa 
faktorer som styrt indelningen. Den exakta gränsdragningen mellan olika typområden 
är mycket svår då både tids- och rumsvariationerna på de bestämda faktorerna kan 
vara mycket stora. Den marina typindelningen är klar förutom när det gäller om någon 
eller några typer ska klassificeras som övergångsvatten. , 
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5.1.1.3 GRUPPERING A V V ATTENFÖREKOMSTER 

; 

Ytvattenförekomster kan grupperas för att underlätta arbetet med att analysera risken 
att inte uppnå målen som ska sättas (3 resp. 4 kap. VFF). De kan också grupperas för 
miljöövervaknings-, rapporterings- och förvaltningssyften för att lättare tillgodogöra 
behovet av övervakning. Naturvårdsverket kommer att ta fram riktlinjer för hur och 
vilka former av grupperingar som kan användas nationellt. 

5.1.2 Samordningsbehov, angreppssätt för diffusa källor/små 
punktkällor 

Under denna rubrik finns ett antal frågor som Naturvårdsverket avser att ta ställning 
till och i förekommande fall arbeta fram gemensamma strategier för. 

Ett av de stora problemen är att kvantifiera utsläppen från små punktkällor och diffusa 
källor, både när det gäller näringsämnen och de i ramdirektivet och direktiv 
76/464/EEG69 prioriterade ämnena. 

Inför HELCOM:s rapporteringen (PLC-5) kommer SMED/SLU på uppdrag av 
Naturvårdsverket att koppla alla större verksamheter (A- och B-anläggningar) samt att 
kvantifiera det diffusa utsläppet av näringsämnen i de sammanslagningar av 
delavrinningsområden (s.k. TRK-områden) till de rapporteringsområden som nyttjades 
inför rapporteringen 2005. Arbetet kommer så långt som möjligt att samordnas med de 
behov som ställs enligt direktivet inför nästa rapportering. Tanken är att det 
underlagsmaterial som tas fram inom PLC-5 också ska kunna nyttjas i det fortsatta 
arbetet inom vattendistrikten. 

För det fortsatta arbetet för vattenmyndigheterna med karaktärisering och 
åtgärdsarbete på vattenförekomstnivå är tillvägagångssättet fortfarande oklart. Ska t ex 
modeller av olika slag nyttjas? Om modellering är det bästa alternativet bör ett antal 
projekt drivas gemensamt mellan olika aktörer för att få fram bättre underlag i form av 
koefficienter etc. Läs mer om Naturvårdsverkets strategi i Naturvårdsverkets 
tillvägagångssätt för att genomföra Sveriges rapportering enligt ramdirektivet för 
vatten. 

Enskilda avlopp har identifierats som en potentiellt stor källa till fosforförorening. 
Lokalt kan andelen fosfor från enskilda avlopp vara betydande. Gjorda uppskattningar 
är dock baserade på schabloner och är mycket osäkra. Kunskapen om de enskilda 
avloppen varierar mellan kommunerna. Inventeringar har genomförts i varierande 
omfattning (NV rapport 5415). För att höja standarden på nyinrättade avlopp, och för 
att komma tillrätta med befintliga undermåliga avlopp arbetar Naturvårdverket med att 

69 Rådets Direktiv 76/464/EEG av den 4 maj 1976 om förorening genom utsläpp av vissa farliga ämnen i 
gemenskapens vattenmiljö. 
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med utgångspunkt i miljöbalkens hänsynsregler i andra kapitlet ta fram förslag till 
författningstext, allmänna råd och en handbok för dessa. 

När det gäller diffus spridning av de i direktivet prioriterade ämnena har 
Naturvårdsverket för avsikt att lägga ut ett projekt på att ta fram handledning för hur 
länsstyrelserna och vattenmyndigheterna ska övervaka och karakterisera farliga ämnen 
i enlighet med ramdirektivet för vatten och direktiv 76/464/EEG. Det finns idag en hel 
del kunskap sammanställd om de ämnen som finns med i direktivet och direktiv 
76/464/EEG. 

När det gäller de i direktivet prioriterade ämnena har Naturvårdsverket lagt ut uppdrag 
för att sammanställa de av direktivet prioriterade ämnena och deras eventuella 
förekomst i svensk miljö. Många av ämnena har varit föremål för separat screening. 
De flesta av dessa data finns klara. Flera grupper mäts också regelbundet i slam och 
samtliga har ingått i inventeringen av marina sediment. 

Det som är känt eller kan antas är: 
vilka typer av ämnen som ingår 

• vilka av dessa som inte används i Sverige eller som har en starkt begränsad 
användning 

• vilka ämnen som kommer att spridas diffust i miljön via långväga lufttransport 
vilka som sprids diffust i milj ön via reningsverken 

• vilken huvudsaklig användning som de olika ämnena/ämnesgrupperna har 
i vilka fall det kan finnas tänkbara punktkällor 

Utifrån dagens kunskap bör man kunna designa ett övervakningsprogram som följer 
de för regionen/distriktet troligast mest förekommande ämnena. 

, 
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5.2 Föreskriftsarbetet 

Under 2005 och fram till år 2007 kommer ett antal projekt att löpa med avseende på 
framtagande av föreskrifter, allmänna råd och handbok enligt förordning (2004:660) 
om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (VFF). Arbetet kommer att göras i 
samverkan med SGU. 

Öv«rzikt- H~tu rv~rd$ ·t «rk«ts arb~te n1ed att ta fram Föreskrift;,r. Allmiin-;:_a råd och H<mdb-~k kopplade till VFF: 
Ar 2005 Ar 2006 
·an feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec ·;;;; feb mar apr maj jun jul auq sep okt nov dec ·an 

1. Sa1nv~ rka n 

Handbok 
:l . 1-\anlkf~ri<:.;~ •· in !t 

Föreskrift 
Handbok 

3.. R~ ~tbt~r f:>~::-.rdd ad~ (11nr. 
l 

f t 

-
:;.a Sl-v ddadll! (qnråd~n 

Ha~dbok 1_,...._ ___ _.._....__ 

AR/Handbok 

Pilotprojekt 
Föreskrift 
AR/Handbok 

G. Und ~'mta tl 

AR/Handbok 
7. Fi.:i n.t\'lh_nin ~t~;plmi 

Föreskrift 
Handbok 

:~. Åt ~t ~inbpH• ft ram 
F öreskrift 
AR/Handbok 

~}. Öv~ tva l-'. nirtil 
Föreskrift 
AR/Handbok 

·t{~. F:a t~ I) O rl~ rin fl 

Föresk rift 
Analys 

. ·;:. 

Karakterisering 

l 

111m J· ! l l 

l 
l 

l 
- l ! 1--

i 
t: .;· U· .·r: 

l l 

l l 

l 

• VF;=~:,:;d~~n:~m forva!n1ng av kvalrreten på vattenmll)on, SFS 20 P,_0-4:-66-0 ---------'------------------·-
~ VFF bemyndigar NV att meddela föreskrifter för vissa moment i förordningen . Därutöver har NV möjlighet ett meddela Allmänna råd och/etler ge ut handbok för att vä~!ed kring tillämpningen 

av förordningen . Utöver dessa instrument !ämnar NV även in1ormation genom Vattenportalen om exempelvis vattenplanering och datahantering. 

- Föreskrift --A_I!m~ntB~E.'_f:l_andiJ;Jk=_ ___ A6_r,at -

11 I förordningen finns inget bemyndigande att ta fram föreskrifter när det gäller 
samverkan men Naturvårdsverket kommer att ta fram handledning gällande 
allmänhetens deltagande i förhållande till VFF. Slutprodukten kommer att bli en 
handbok och/eller allmänna råd. 

21 Arbetet med att ta fram vägledning för karakterisering är uppdelat i två moment. 
Delmoment l: Beskrivning och analys av distriktet; syftar till att ta fram föreskrifter 
och vägledning för hur klassning av vattenförekomster ska ske, stöd för detta finns i 
direktivets bilaga II 1.1 respektive 1.2. 

Delmoment 2: Kartläggning av mänsklig verksamhets påverkan på ytvattnets tillstånd; 
syftar till att ta fram föreskrifter och vägledning för hur bedömning ska ske av 
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tillståndet i vattenförekomsten enligt direktivets bilaga II 1.4 samt 1.5. slutprodukten 
kommer att vara föreskrift och handbok. 

3/ Ett register på vattenanknutna Natura 2000 områden och vattenanknutna områden 
som är skyddade enligt 7 kap MB har tagits fram får alla berörda områden. Detta 
register ska hållas uppdaterat. Det har inte beslutats om föreskrifter kommer att tas 
fram eller ej. Det kommer dock att tas fram en handbok om skyddade områden. 

4/ Ekonomisk analys; projektet syftar till att eventuellt ta fram föreskrifter men 
framfår allt allmänna råd och en handbok. 

51 Föreskrifter får ekologisk status; inom detta projekt tas bedömningsgrunder och 
typologi fram får söt- och kustvatten som underlag får de föreskrifter, allmänna råd 
och handbokstexter som vattenmyndigheterna behöver får att sätta 
miljömålen/kvalitetskraven enligt bilaga V i direktivet. 

slutprodukter: 
l. Kvalitetskrav och föreskrifter för biologiska kvalitetsfaktorer, 
2. Föreskrifter får fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer, 
3. Kvalitetskrav och föreskrifter får hydrornorrologiska kvalitetsfaktorer 
Föreskrifter får ekologisk potential; allmänna råd och handbok tas fram får samtliga 
föreskrifter. 

61 När det gäller bedömning av undantag kommer Naturvårdsverket inte att skriva 
någon föreskrift utan tar fram allmänna råd och/eller handbok. 

7/ För framtagandet av föreskrifter för förvaltningsplanen sker arbete parallellt med att 
ta fram föreskrift och en handbok. 

8/. Projektet syftar främst till att klargöra hur åtgärdsprogrammet ska redovisas men 
kan också komma att omfatta hur vattenmyndigheten skall upprätta fårslag till och 
fastställa ett åtgärdsprogram får vattendistriktet 

91 Syftet med projektet föreskrifter får miljöövervakning är att ta fram underlag och 
kriterier för hur ett program för övervakning av vattnets tillstånd ska upprättas och 
genomfåras, särskilt avseende kvalitetskriterier. Det kommer att tas fram föreskrifter 
och en handbok det är dock inte klart om det blir något allmänt råd. 

10/ För att Naturvårdsverket ska kunna fullgöra de uppgifter i fråga om rapportering 
till Europeiska kommissionen som följer av 9 kap Förordning om förvaltning av 
kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660) har Naturvårdsverket bemyndigats med 
rätten att ta fram föreskrift avseende rapportering av sammanfattande rapport om 
övervakningsprogram och föreskrift avseende rapportering av karakteriseringen samt 
interrimsrapporter. 
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Inom de olika projekten kommer Vattenmyndigheten och länsstyrelsen och eventuellt 
andra berörda att beredas möjlighet till delaktighet i olika referensgrupper. 

J 

5.2.1.1 NATURVÅRDSVERKETS INTERNATIONELLA ARBETE MED 
A V SEENDE P Å RAMDIREKTIVET FÖRVATTEN UNDER 2005- 2007 

Naturvårdsverket kommer att fortsätta att delta i det europeiska arbetet, inom olika 
arbetsgrupper, med att ta fram EU gemensamma vägledningsdokument med avseende 
på ramdirektivet för vatten. De EV-gemensamma vägledningarna kan läsas och laddas 
ner i original från webbplatsen för Common Implementation Strategy (CIRCA) 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/wfdlhome. 

5.2.1.2 DOTTERDIREKTIVET FÖR PRIORITERADE ÄMNEN 

Naturvårdsverket sammanställer information om ämnenas förekomst inom produktion, 
handel och dess eventuella förekomst i vattenmiljön. 

På internationell nivå deltar Naturvårdsverket och experter utsedda av 
Naturvårdsverket i olika grupper. Naturvårdsverket arbetar bland annat för att få till 
stånd att man inte ska behöva mäta alla de prioriterade ämnena i alla 
vattenförekomster och med den frekvens som i dag anges i direktivet. Provtagning kan 
komma att ske där utredning och stickprov visar att det kan finnas halter av 
prioriterade ämnen. Vidare argumenterar Naturvårdsverket för att ämnena ska mätas i 
en ackumulerande matris och inte i vattenfasen. 

5.2.1.3 VATTENPORTALEN 

På vattenportalen www.vattenportalen.se kommer Naturvårdsverkets arbete med 
avseende på ramdirektivet för vatten att kunna följas. På denna sida ligger 
underlagsmaterial och här kommer man fortsättningsvis att lägga ut allt nytt material 
som tas fram inom olika projekt och grupperingar. Uppbyggnaden av Vattenportalen 
var en del av ett regeringsuppdrag som är slutrapporterat och det är för närvarande 
oklart hur informationen kommer att tillhandahållas efter 2005. 
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5.3 Det fortsatta arbetet med 
bedömningsgrunderna 

De nuvarande bedömningsrunderna är ej direkt kompatibla med de krav som ställs 
enligt direktivet. Största skillnaden är att EU:s system baseras på avvikelser från 
typspecifika referensvärden som underlag till klassindelningen. 

Syftet med bedömningsgrundsarbetet är, förutom att upprätta ett nytt 
klassningssystem, att utveckla en fungerande typologi för de olika kvalitetsfaktorerna i 
limnisk och marin miljö. 

Arbetet med att utveckla nya bedömningsgrunder för limniska och marina 
kvalitetselement har påbö:tjats (se under projekt 5, avsnitt 5.3. Föreskriftsarbetet, 
ovan). Under 2006 skall, baserat på de bedömningsgrunder som i dagsläget är under 
utveckling, föreskrifter skrivas som säger var gränserna mellan hög/god och 
god/måttlig status går för de olika typområdena och de olika kvalitetsfaktorerna. 

5.3.1 Bedömningsgrunder för ekologisk status- Sötvatten 

Arbetet med vidareutvecklingen av bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag har 
pågått sedan 2001. Arbetet har till en bötjan gått ut på att få fram en fungerande 
typindelning enligt vattendirektivet (mer utförligt beskrivet under rubriken "typning"). 

5.3.1.1 BIOLOGISKA KVALITETSF AKTORER 

För att skilja ut påverkade vatten från opåverkade har ett "påverkansfilter" tagits fram 
gemensamt. Filtret används för att kunna skilja ut referensvatten för faststållandet av 
referensförhållanden. För kvalitetsfaktorerna har samma metodik använts för att få 
fram referensförhållanden. För varje region används de vatten som klarade 
påverkansfiltret och alltså klassas som opåverkade till att sätta gränsen hög- god. I 
slutet av 2004 respektive början av 2005 redovisade de olika utförarna sina resultat. 
Uppdraget var att göra en första klassindelning efter vattendirektivets krav. Arbetet 
med de olika kvalitetsfaktorerna har hunnit olika långt men för samtliga kommer 
arbetet med att få fram väl fungerande bedömningsgrunder att fortsätta under 2005. 
För samtliga bedömningsgrunder pågår utbyte av erfarenheter och test mot andra 
länders bedömningsgrunder, i de fall där sådana finns. Hänsyn ska även tas till 
interkalibreringsarbetet som sker parallellt med utvecklingen av 
bedömningsgrunderna. 

' 
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5.3 .1.2 FYSIKALISK-KEMISKA KV ALITETSF AKTORER 

' Parallellt har ett arbete med att ta fram nya bedömningsgrunder får fårsurning 
baserade på kemisk indikator pågått. Det finns nu ett fårslag till bedömningsgrunder 
får sjöar. Referensvärden beräknas genom att manjärnfår sin sjö med ett ''bibliotek" 
av sjöar där referensvärden har modellerats fram med MAGIC-modellen. Den mest 
liknande s j ön presenteras (om en tillräckligt liknande finns i dataunderlaget) och ett 
referensvärde. Klassgränserna har satts genom att koppla pH fårändring till risk får 
effekter på fisk och bottenfauna. En preliminär version av bedömningsgrunden finns i 
form av en webbapplikation på http://www.ivl.se/affar/grundl miljos/Proj/magic. 
Under 2005 kommer fokus att läggas på att ta fram motsvarande bedömningsgrund får 
vattendrag. Ä ven bedömningsgrunderna får närsalter kommer att revideras under 
2005. 

5.3.1.3 SYNTETISKA OCH ICKESYNTETISKA FÖRORENANDE ÄMNEN 

Syntetiska och ickesyntetiska fårorenande ämnen är stödparametrar får att uppnå 
ekologisk status enligt bilaga 5. Till skillnad från de biologiska kvalitetsfaktorerna 
behöver de fårorenande ämnen bara klassas in i hög och god status när det gäller 
ekologisk status. De ämnen som i första hand blir aktuella är sådana där det i dag finns 
data och som dessutom är biotillgängliga samt hittas i miljön i betydande mängd. För 
övriga aktuella ämnen finns idag inte data. Under 2005 genomfårs en screeningstudie 
får att se om fler ämnen kan bli aktuella. 

5.3.1.4 HYDROMORFOLOGISKA KVALITETsFAKTORER 

Förhoppningen är att kunna ta fram konkreta bedömningsgrunder som omfattar 
tabeller med gränser och kopplar till kvalitetsfaktorerna i ramdirektivets bilaga V. Det 
vill säga hydrologisk regim, kontinuitet och morfologiska förhållanden. Där så är 
möjligt ska olika bedömningsgrunder tas fram får olika typer eller regioner samt 
kopplas till effekter på biologin. 

Vid fastställande av en vattenförekomsts status är det biologin som är styrande. För att 
en vattenförekomst ska kunna tilldelas hög status så måste emellertid även 
hydramorfologin vara hög eller maximal. För övriga klasser utgår man från biologin. 
Dvs. är biologin klassad som god, måttlig, otillfredsställande eller dålig utgår man från 
att även hydramorfologin har motsvarande status. 
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I första hand kommer nationella bedömningsgrunder och föreskrifter att tas fram för 
följande kriterier: 

Vattenreglering 
• Bedömningsgrund för Regleringsgrad 
• Bedömningsgrund för Flödesstatistik ( variationskoefficient och toppar per år 

och reduktion av vårflödet). 

Morfologiska förändringar 
• Bedömningsgrund för amplitud och regleringshöjd för sjöar. 
• Bedömningsgrund för förekomst och storlek av dammar som indikator på 

morfologisk förändring. 

Kontinuitet 
• Ge ett förslag på en bedömningsgrund för förekomst av dammar som 

indikator på minskad kontinuitet i vattendrag. 

Utöver dessa nationella kriterier kommer Naturvårdsverket även att ta fram förslag på 
regionala/lokala kriterier för att bedöma hydromorfologin. Här kommer emellertid 
gränserna att få fastställas av vattenmyndigheterna själva via expertbedömning. 

För samtliga kvalitetsfaktorer ska en beskrivning av den mätmetodik som krävs för att 
kunna använda bedömningsgrunderna göras. I metodiken ska ingå förklaringar av var, 
hur ofta och på vilket sätt prover ska tas. Ä ven vilka analysmetoder som ska användas 
kommer att beskrivas. 

5.3.2 Bedömningsgrunder för ekologisk status - Kustvatten 

Under 2003 arbetade samtliga utförare med att ta fram ett första förslag till 
bedömningsgrunder, dessa redovisades januari 2004. Under 2004 samlades det in och 
datalades mer information för att kunna utveckla bedömningsgrunderna vidare. 
Arbetet med bedömningsgrunder för Kustvatten har hunnit olika långt inom de olika 
kvalitetsfaktorerna men för samtliga kommer arbetet att fortsätta under 2005. 

5.3.2.1 BIOLOGISKA KV ALITETSFAKTORER 

För makroalger baserar sig klassificeringen på djuputbredning av olika arter längs 
transekter. För växtplankton bedöms klorofyll a och biovolym. Flera typområden 
saknar fortfarande referensvärden, främst p g a databrist Luckorna ska försöka fyllas 
bland annat med hjälp av modeller. För bentiska evertebrater har ett index föreslagits 
som klassar arters tolerans mot störning, BQI, Benthic Quality Index. En ny metod för 
att hantera den naturliga variationen sJ<:a testas vilket kan vara till fördel, speciellt i den 
mer artfattiga Östersjön. 

Preliminära bedömningsgrunder i ett par kända föroreningsgradienter avser testas för 
att kunna anpassa gränsdragningarna. F ör samtliga bedömningsgrunder pågår utbyte 
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av erfarenheter och test mot andra länders bedömningsgrunder, i de fall där sådana 
finns. Hänsyn ska även tas till interkalibreringsarbetet som sker parallellt med 
utvecklingen av bedömningsgrunder. J 

Under 2006 ska, baserat på de bedömningsgrunder som i dagsläget är under 
utveckling, föreskrifter skrivas som säger var gränserna mellan hög/god och 
god/måttlig går för de olika typområdena och de olika kvalitetsfaktorerna. 

5.3.2.2 FYSIKALISK-KEMISKA KVALITETsFAKTORER 

I dagsläget finns referensvärden framtagna för näringsförhållanden och siktdjup men 
det kvarstår arbete med att justera gränsvärden mot de biologiska faktorerna. En 
koppling (empiriska relationer) mellan siktdjup-klorofyll och total kväve samt total 
fosfor ska göras under 2005. SMHI ska ta fram gränsvärden för syreförhållande och 
peka ut i vilka områden det kan vara naturlig, permanent syrebrist. För syntetiska och 
ickesyntetiska förorenande ämnen, se sötvatten ovan. 

5.3.2.3 HYDROMORFOLOGISKA KVALITETSF AKTORER 

Nationella bedömningsgrunder för kusten kommer i detta skede bara tas fram för 
strandnära byggnader och/eller befolkning som indikator på förändrad morfologi för 
kusten. Brist på nationella data om övriga störningar gör att det istället kommer tas 
fram förslag på regionala/lokala kriterier för att bedöma hydromorfologin. Exempelvis 
kartering av exploatering med hjälp av flygbilder. Här kommer emellertid gränserna 
att få fastställas av vattenmyndigheterna själva via expertbedömning. 

5.3.3 Bedömningsgrunder för ekologisk potential. 

I princip gäller samma förutsättningar vid framtagandet av bedömningsgrunder för 
potential som för status. För att fastställa maximal potential behövs 
hydramorfologiska bedömningsgrunder för status i ett första skede för att ange vad 
som är hög status. Sen måste dock en expertbedömning utföras för att räkna bort 
eventuell hydramorfologisk påverkan (efter att alla mildrande åtgärder vidtagits som 
inte har negativ påverkan på ändamålet) och för att fastställa den maximal potentialen. 

5.3.3.1 KRAFTIGT MODIFIERADE VATTEN 

Bedömningsgrunder i syfte att fastställa kraftigt modifierade vatten kommer i princip 
att omfatta samma kriterier som för status och potential. I detta fallet är kriterierna 
dock tänkta att fungera som en rådgivande gräns vilken indikerar när en 
vattenförekomst bör testas i ett bredare perspektiv. Är vattenförekomsten så 
hydramorfologiskt påverkad att den bör fastställas som ett kraftigt modifierat vatten 
eller kan man åtgärda den? Är åtgärderna tekniskt, ekonomisk och socialt möjliga, 
finns det alternativ där ändamålet med modifieringen kan ersättas av bättre alternativ 
eller skulle en tidsfrist kunna lösa problemet? Vägledning i syfte att fastställa kraftigt 
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modifierade vatten kommer sannolikt inte att ske i föreskriftsform utan snarare utgöras 
av en handbok. 

5.4 Revision av de nationella 
miljöövervakningsprogrammen för kust och 
hav, sötvatten och miljögiftssamordning. 

Under 2005 pågår revision av de nationella programmen för miljöövervakning inom 
programområdena Kust och hav, Sötvatten och Miljögiftssamordning. Planen är att 
förslagen till de nya övervakningsprogrammen för Kust och hav samt Sötvatten ska 
finnas tillgängliga i slutet av 2005 och för Miljögiftssamordning i mitten av 2006. 
Som underlag till revisionen av programmen har sammanställningar av vilka krav som 
ställs på övervakningen tagits fram och tillsammans med detta en bristanalys av vad 
som fattas i dagens program. Rapporter framtagna under arbetet med revisionen av 
sötvattensprogrammet går att hämta på Vattenportalen. 

, 
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V1. Bottenviken. Indelning i vattenförekomster 

www .vattenportalen.se 
Underlag: Urval ur nätverksbildade 
översiktskartan (SMHI) 
Referens: Vattendirektivet- Metodbeskrivning 
för indelning i vattenförekomster (SM Hl). 

Medgivande Lantmäteriverket 1996. Ur GSD 
ö versiktskartan. Dialienummer 507-96-3757. 

Preliminar indelning 
Rapportering enligt ramdirektivet för 
vatten (2000/60/EG) 22 mars 2005 

Förklaring 
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V2. Bottenhavet. Indelning i vattenförekomster 

www.vattenportalen.se 
Underlag: Urval ur nätverksbildade 
översiktskartan (SMHI) 
Referens: Vattendirektivet - Metodbeskrivning 
för indelning i vattenförekomster (SM Hl). 

Medgivande Lantmateriverkel 1996. Ur GSD 
översiktskartan. Darienummer 507-96-3757. 
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Preliminar indelning 
Rapportering enligt ramdirektivet för 
vatten (2000/60/EG) 22 mars 2005 
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V3. Norra Östersjön. Indelning av vattenförekomster 

www.vattenportalen .se 
Underlag: Urval ur nätverksbildade 
översiktskartan (SMH l) 
Referens: Vattendirektivet- Metodbeskrivning 
för indelning i vattenförekomster (SM Hl) 

Medgivande Lantmateriverket 1996. Ur GSD 
översiktskartan. Diarienummer 507~96-3757 . 

Preliminar indelning 
Rapportering enligt ramdirektivet for 
vatten (2000/60/EG) 22 mars 2005 

HuvudavrinningsomrAde 

Basängavgänsningar Mälaren 

Urval med Vattendrag >= 15 Km odl sjOar >= 1 lan2. 
SBTI! vettendrag som innehåller sjow >= 1 lm12 
VattenfOrekomstar: 601vattendragsstrackaoch 323sjoar. 

o 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

~ • .1 - - - 1..1 1..1 '...l !Kilometers 



V4. Södra Östersjön. Indelning av vattenförekomster 

www.vattenportalen.se 
Underlag: Urval ur nätverksbildade 
översiktskartan (SMHI) 
Referens: Vattendirektivet- Metodbeskrivning 
för indelning i vattenförekomster (SMHI) 

Medgivande Lantmätenverket t 996. Ur GSD 
CNersiktskartan. Diarenummer 507-96-3757 

Preliminar indelning 
Rapportering enligt ramdirektivet för 
vatten (2000/60/EG) 22 mars 2005 

Förklaring 
~Vattendrag(I.IIVal) 

l'lld_sjo4 

CJ Huwdavrlllllingsonvåde 

-asm~sgrans 

fD Havod1Kustv3Uen 

O oelavrinningsområde 

UMII meo v~r~enorag >• 15 km ocn sjlar >K 1 Km2. 
samt va:1encrag SDTI nnen~uer s]oa- >• 1 Km2 
vanerrorekansrer: 946vamencragsslnkl0rocfl423 5}0r 

o 20 40 60 80 100 

••-=••.:::::1.1 --•====1--11111111====11 Kilometers 



o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
J. • .l J..,..,l J..,..,l J..,..,l J..,..,l l Kilometers 

WVffl. vattenportalen .se 
Underlag: Urval ur nätverksbildade 
översiktskartan (SM Hl) 
Referens: Vattendirektivet- Metodbeskrivning 
för indelning i vattenförekomster (SM Hl) 

Förklaring 
L-, vattendrag(urval) 

.. SjO(urwl) 

CJ Hwudavlioningsområde 
c=J DelavriMingsorrrid~ 

- Distrikl:sijrtlns 

- HavochKustvatten 
- BassangavgransningVanem 

-Ri~rans 

Ufval med Vallerorag u 15 km a<:n !ljoar >Z 1 11m2, 
samt vauerOrag 'om lnnehauer !j'OII' >"' 1 km2 
V!fteniD'elclm!ler.t356vattenttag,tr3tkll'OC:1'1615!jOar. 

Medgivande Lantmatenverl<et 1996. Ur GSD 
Oversiktskartan. Diarienummer 507-96-3757. 



K1 Kraftigt modifierade 
sjöar och vattendrag 
Bottenvikens vattendistrikt 

Bedömning baserad på 
förekomst av stora dammar 
och stor flödes-
eller nivåreglering. 

o 37,5 75 

Medgivande Lantmäteriet 1996 ur GSD 
Röda Kartan Diarienummer 507-96-3757 

150 kilometer 

Preliminär bedömning 
Rapportering enligt ramdirektivet för 
vatten (2000/60/EG) 22 mars 2005 

Förklaring 

- övriga sjöar 

CJ möjliga kmv sjöar 

-- övriga vattendrag 

möjliga kmv vattendrag 

• preliminära kmv objekt 

D gräns för vattendistrikt 

www. vattenportalen.se 
Underlag: Fysisk påverkan på 
svenska vatten, SMHI, 2005 
Referens: k1_punkter_vd1 (SMHI) , 

k1_wfd_vdr1 (SMHI) , 
k1_wfd_sjo1 (SMHI) 



K2 Kraftigt modifierade 
sjöar och vattendrag 
Bottenhavets vattendistrikt 

Bedömning baserad på 
förekomst av stora dammar 
och stor flödes-
eller nivåreglering. 

O 37,5 75 150 kilometer 

Medgivande Lantmäteriet 1996 ur GSD 
Röda Kartan Diarienummer 507-96-3757 

Preliminär bedömning 
Rapportering enligt ramdirektivet för 
vatten (2000/60/EG) 22 mars 2005 

Förklaring 
övriga sjöar 

c:J möjliga kmv sjöar 

- övriga vattendrag 

möjl iga kmv vattendrag 

• preliminära kmv objekt 

D gräns för vattendistrikt 

www. vattenportalen.se 
Underlag: Fysisk påverkan på 
svenska vatten, SMHI, 2005 
Referens: k2_punkter_vd2 (SMHI), 

k2_wfd_vdr2 (SMHI), 
k2_wfd_sjo2 (SMHI) 



K3 Kraftigt modifierade sjöar och vattendrag 
Norra Östersjöns vattendistrikt 

Bedömning baserad på 
förekomst av stora dammar 
och stor flödes- eller 
nivåreglering. 

o 10 20 40 kilometer 

Medgivande Lantmäteriet 1996 ur GSD 
Röda Kartan Diarienummer 507-96-3757 

,_>' ... 

Preliminär bedömning 
Rapportering enligt ramdirektivet för 
vatten (2000/60/EG) 22mars 2005 

·.;.,_ 

Förklaring 
övriga sjöar 

D möjliga kmv sjöar 
- övriga vattendrag 

möjliga kmv vattendrag 
• preliminära kmv objekt 

D gräns för vattendistrikt 

www. vattenportalen.se 
Underlag: Fysisk påverkan på 
svenska vatten, SMHI, 2005 
Referens: k3_punkter_vd3 (SMHI), 

k3_ wfd_ vdr3 (SMHI), 
k3_wfd_sjo3 (SMHI) 



K4 Kraftigt modifierade 
sjöar och vattendrag 
Södra Östersjöns vattendistrikt 

Bedömning baserad på 
förekomst av stora dammar 
och stor flödes- eller 
nivåreglering. 

O 30 60 120 kilometer 
~1-rl-rl-rl-rl-+1-+1-+-1 

Medgivande Lantmäteriet 1996 ur GSD 
Röda Kartan Diarienummer 507-96-3757 

, 

Preliminär bedömning 
Rapportering enligt ramdirektivet för 
vatten (2000/60/EG) 22 mars 2005 

Förklaring 
övriga sjöar 

[ l möjliga kmv sjöar 

-- övriga vattendrag 

-- möjliga kmv vattendrag 

• preliminära kmv objekt 

D gräns för vattendistrikt 

www. vattenportalen.se 
Underlag: Fysisk påverkan på 
svenska vatten, SMHI, 2005 
Referens: k4_punkter_ vd4 (SMHI), 

k4_wfd_ vdr4 (SMHI), 
k4_wfd_sjo4 (SMHI) 



K5 Kraftigt 
modifierade sjöar 
och vattendrag 
Västerhavets vattendistrikt 

Bedömning baserad på 
förekomst av stora dammar 
och stor flödes- eller 
nivåreglering. 

o 35 70 

Medgivande Lantmäteriet 1996 ur GSD 
Röda Kartan Diarienummer 507-96-3757 

140 kilometer 

Preliminär bedömning 
Rapportering enligt ramdirektivet för 
vatten (2000/60/EG) 22 mars 2005 

Förklaring 
övriga sjöar 

[~] möjliga kmv sjöar 

D gräns för vattendistrikt 

~- övriga vattendrag 

möjliga kmv vattendrag 

• preliminära kmv objekt 

www. vattenportalen.se 
Underlag: Fysisk påverkan på 
svenska vatten, SMHI, 2005 
Referens: kS_punkter_ vdS (SMHI) , 

kS wfd vdrS (SMHI), 
kff._wfd=sjoS (SMHI) 



K6 Preliminärt förslag på kraftigt modifierade kustvatten 
Kustvattenområden med kraftigaste indikationer på fysisk påverkan 
Indikatorer: 

Preliminär bedömning 
Rapportering enligt ramdirektivet för 
vatten (2000/60/EG) 22 mars 2005 

- Strandnära befolkning inom tätort 
-Hamnar 

Göteborg, Göta älvs mynningsområde 
Rivö fjord 
Indikation på krafigt fysisk påverkan i området 

n~ ,# r 
r'f 

. 
D ropctygon 

KMV 

!iii o 
. BETYDANDE 

• KRAFTIG PÅVERKAN 

D hamnar _p a av _ytor 

D \odistr_riKsgr 

SMHI 2005-01-14 

Bedömning 
( 

• stoerstahannar 

·a iD B"YQOn 
~starohrcres 

KMV ( 
'f 

BETYDAfil DE P A VERKAN 

• KRAFTIG PAVERKA.N 

D hamnar _paav _ytor 

D vdlstr_rikSgr 

1\ Strömmen, Lilla Värtan och Tranholmenområdet 
HallsfJärden utanför Södertälje 
Indikation på krafigt fysisk påverkan i området 

~ 

1 



K? Kraftigt modifierade 
sjöar och vattendrag 

Baserat på förekomst av 
stora dammar och stor 
flödes- eller nivåreglering. 
Dessa dammar är lila 
punkter på kartan. 

o 70 140 280 kilometer 

Medgivande Lantmäteriet 1996 ur GSD 
Röda Kartan Diarienummer 507-96-3757 

Preliminär bedömning 
Rapportering enligt ram-
direktivet för vatten 
(2000/60/EG) 22mars 2005 

Förklaring 
D vattendistriktsgräns 

övriga sjöar 

L J möjliga kmv sjöar 

-- övriga vattendrag 

möjliga kmv vattendrag 

• preliminära kmv objekt 

www. vattenportalen.se 
Underlag: Fysisk påverkan på 
svenska vatten, SMHI, 2005 
Referens: k1-k5_punkter _vd1-vd5 (SMHI) , 

k1-k5_wfd_vdr1-vdr5 (SMHI) , 
k1-k5_wfd_sjo1-vdr5 (SMHI) 



T1 Regionindelning för 
typning av sjöar 
och vattendrag 

Gränserna följer vattendelare 
och indelningen baseras på 
vegetationszoner och en 
västlig/östlig delning av 
södra Sverige som till 
största delen följer gränsen 
mellan vattendistrikten . 

o 
l 

75 150 
l 

300 kilometer 
l 

Medgivande Lantmäteriet 1996 ur GSD 
Röda Kartan Diarienummer 507-96-3757 

o 

, 

Preliminär indelning 
Rapportering enligt ramdirektivet för 
vatten (2000/60/EG) 22 mars 2005 

Förklaring 
Regioner 
D A. NEMORAL_VÄST 
D B. NEMORAL ÖST 
D C. BOREONEMORAL VÄST 
D D. BOREONEMORAL_ÖST 
0 E. FENNOSKAND+BOREAL 

Vattendistriktsgräns 
D 

www. vattenportalen.se 
Underlag: Indelning av vattenförekomster för 
sjöar och vattendrag i typer, SM Hl, 2005 
Referens: t1_regioner (SMHI) 



T2 Indelning av vatten-
förekomster i typer 

Indelning baserad på 
höjd- och naturregioner 
samt storlekskriterier. 

o 70 140 280 kilometer 

Medgivande Lantmäteriet 1996 ur GSD 
Röda Kartan Diarienummer 507-96-3757 

Preliminär indelning 
Rapportering enligt ramdirektivet för 
vatten (2000/60/EG) 22mars 2005 

Förklaring 
Sjöar, typ 

nivå ! _grund_ 1-2 km2 

- nivå1_grund_2-10 km2 

- nivå1 _grund_ 10-100 km2 

- nivå1 _grund_>100 km2 

D nivå1 _djup_1-2 km2 

nivå1 _djup_2-1 O km2 

- nivå1 _djup_ 10-100 km2 

- nivå1 _djup_>100 km2 

nivå2_grund_1-2 km2 

- nivå2_grund_2-10 km2 

- nivå2_grund_ 10-100 km2 

D nivå2_djup_ 1-2 km2 

- nivå2_djup_2-10 km2 

- nivå2_djup_ 10-100 km2 

- nivå2_djup_> 100 km2 

nivå3_grund_ 1-2 km2 

D nivå3_djup_ 1-2 km2 

D nivå3_djup_2-10 km2 

- nivå3_djup_ 10-100 km2 

- nivå3_djup_> 100 km2 

Vattendrag, typ 

-- nivå! _ <10 km2 

-- nivå1 _10-100 km2 

-- nivå1 _100-1000 km2 

-- nivå1 _1000-10000 km2 

-- nivå1 _>10000 km2 

nivå2_ <10 km2 

-- nivå2_10-100 km2 

-- nivå2_100-1000 km2 

-- nivå2_1000-10000 km2 

-- nivå2_>10000 km2 

nivå3_ <10 km2 

-- nivå3_10-100 km2 

-- nivå3_100-1000 km2 

-- nivå3_1000-10000 km2 

Naturregioner 

D NEMORAL_EAST 

D NEMORAL_WEST 

D BOREONEMORAL_EAST 

D BOREONEMORAL_WEST 

CJ FENNOSKAND_BOREAL 

Vattendistriktsgräns 

D 

www. vattenportalen.se 
Underlag: Indelning av vattenförekomster för 
sjöar och vattendrag i typer, SMHI, 2005 
Referens: t2_sjo_typer_wfd05 (SMHI) , 

t2_vdr_typer_wfd05 (SMHI) 



T3 - Indelning av typer för kustvatten och vatten i övergångszon 

-Skagerrak och Kattegatt 

Preliminär bedömning 
Rapportering enligt 
ramdirektivet för vatten 
(2000/60/EG) 22mars 2005 

1. Västkustens inre kustvatten . 

• 2. Västkustens fjdrdar . 

N 

Ev. Övergångsvatten: 
Göta Älvs- och Nordre Älvs 
estuarie 

• 3. Västkustens yttre kustvatten, Skagerrak . 

• 4. Västkustens yttre kustvatten, Kattegatt. 



Preliminär bedömning 
Rapportering enligt 
ramdirektivet för vatten 
(2000/60/EG) 22mars 2005 

... 

5. Södra Halland och norra Öresunds 

6. Öresunds kustvatten. 

7. Skånes kustvatten. 

8. Blekinge skärgård och Kalmarsund, inre 
kustvatten 
9. Blekinge skärgård och Kalmarsund, yttre 
kustvatten. 
1 O. Ölands och Gotlands kustvatten. 



-Egentliga Ostersjön 

,/~ 
~--~~------------~ 

Ev. Övergångsvatten: 
Stockholms inre Skärgård 
och Hallsfjärden 

Il s. Blekinge skärgård och Kalmarsund, inre kustvatten. 

11 9. Blekinge skärgård och Kalmarsund, yttre kustvatten. 

11 1 O. Ölands och Gotlands kustvatten. 

11 11. Gotlands nord-västra kustvatten. , 

Preliminär bedömning 
Rapportering enligt 
ramdirektivet för vatten 
(2000/60/EG) 22 mars 2005 

12. Östergötland och Stockholms skärgård, mellankustvatten. 

11 13. Östergötlands och Stockholms inre kustvatten. 

11 14. Östergötlands yttre kustvatten. 

11 15. Stockholms skärgård, yttre kustvatten. 



-Botten havet 

N 

A 

(\ -

Preliminär bedömning Rapportering enligt ramdirektivet för vatten 
(2000/60/EG) 22 mars 2005 

16. Södra Bottenhavet, inre kustvatten. 

17. Södra Bottenhavet, yttre kustvatten 

18. Norra Bottenhavet, Höga Kusten, inre kustvatten . 

19. Norra Bottenhavet, Höga Kusten, yttre kustvatten. 



-Bottenviken 

N 

f) Q 
Preliminär bedömning Rapportering enligt ramdirektivet för vatten 
(2000/60/EG) 22 mars 2005 

20. Södra Bottenviken, inre kustvatten. 
' 

21. Södra Bottenviken, yttre kustvatten. 

22. Norra Bottenviken, inre kustvatten. 

23. Norra Bottenviken, yttre kustvatten. 



Preliminär indelning 
Rapportering enligt ramdirektivet för 
vatten (2000/60/EG) 22mars 2005 

T4 Indelning av vatten-
förekomster i typer. 
Bottenvikens vattendistrikt 

Indelning baserad på höjd- och fl 
naturregioner samt storlekskriterier. f :eJ , 

\'-J. 

Förklaring 
Sjö, typ 

nivå1_grund_1·2 km2 

nivå3_grund_1-2 km2 

nivå3_djup_2-1 O km2 

- nivå3_djup_10-100 km2 

• nivå3_djup_>100 km2 

-- nivå1_10-100 km2 

-- nivå1_100-1000km2 

-- nivå1 1000-10000 km2 

-- nivå1_>10000 km2 

nivå2_ <10km2 

-- nivå2_1 000-10000 km2 

-- nivå2_>10000 km2 

nivå3_ <10km2 

-- nivå3_10-100 km2 

-- nivå3_100-1000 km2 

-- nivå3_1000-10000 km2 

Naturregion 

D FENNOSKAND_BOREAL 

Vattendistriktsgräns 

D 

o 
l 

30 60 
l 

120 kilometer 
l 

Medgivande Lantmäteriet 1996 ur GSD 
Röda Kartan Diarienummer 507-96-3757 

www. vattenportalen.se 
Underlag: Indelning av vattenförekomster för 
sjöar och vattendrag i typer, SMHI, 2005 
Referens: t4_sjo_typer_wfd05 (SMHI), 

t4_vdr_typer_wfd05 (SMHI) 



T5 Indelning av vatten-
förekomster i typer. 
Bottenhavets vattendistrikt 

Indelning baserad på höjd- och 
naturregioner samt storlekskriterier. 

o 
l 

30 60 
l 

120 kilometer 
l 

Medgivande Lantmäteriet 1996 ur GSD 
Röda Kartan Diarienummer 507-96-3757 

Preliminär indelning 
Rapportering enligt ramdirektivet för 
vatten (2000/60/EG) 22mars 2005 

www. vattenportalense 
Underlag: Indelning av vattenförekomster för 
sjöar och vattendrag i typer, SMHI, 2005 
Referens: t5_sjo_typer_wfd05 (SMHI), 

t5_vdr_typer_wfd05 (SMHI) 

Sjö, typ 

- nivå1_grund_1-2 km2 

- nivå1_grund_2-10 km2 

- nivå1_grund_10-100 km2 

D nivå1_djup_1-2 km2 

nivå1_djup_2-10 km2 

- nivå1_djup_1 0-100 km2 

- nivå1_djup_>1 00 km2 

- nivå2_grund_1-2 km2 

- nivå2_grund_2-10 km2 

- nivå2_grund_1 0-1 00 km2 

D nivå2_djup_1 -2 km2 

nivå2_djup_2-10 km2 

- nivå2_djup_ 10-100 km2 

D nivå2_djup_>1 00 km2 

nivå3_grund_1-2 km2 

D nivå3_djup_1 -2 km2 

nivå3_djup_2-10 km2 

- nivå3_djup_10-1 00 km2 

Vattendrag, typ 

-- nivå1_ <1 0 km2 

-- nivå1_10 -100km2 

-- nivå1_100 -1 000 km2 

-- nivå1_1000 -1 0000 km2 

-- nivå1_>10000 km2 

-- nivå2_ <10 km2 

-- nivå2_10 -100 km2 

-- nivå2_100 -1000 km2 

-- nivå2_1 000 -10000 km2 

-- nivå2_>10000 km2 

nivå3_ <1 O km2 

-- nivå2_10 -100 km2 

-- nivå2_100 -1000 km2 

Naturregion 

D BOREONEMORAL_EAST 

D FENNOSKAND_BOREAL 

Vattendist riktsgräns 

D 



T6 Indelning av vatten-
förekomster i typer. 
Norra Östersjöns vattendistrikt 

Indelning baserad på höjd- och 
naturregioner samt storlekskriterier. 

o 
l 

20 40 
l 

80 kilometer 
l 

Medgivande Lantmäteriet 1996 ur GSD 
Röda Kartan Diarienummer 507-96-3757 

Preliminär indelning 
Rapportering enligt ramdirektivet för 
vatten (2000/60/EG) 22mars 2005 

l 

www. vattenportalen.se 
Underlag: Indelning av vattenförekomster för 
sjöar och vattendrag i typer, SMHI, 2005 
Referens: t6_sjo_typer_wfd05 (SMHI) , 

t6_vdr_typer_wfd05 (SMHI) 

Förklaring 
Sjö, typ 

- nivå1_grund_1-2 km2 

- nivå1_grund_2-10 km2 

- nivå 1_grund_10-100 km2 

D nivå 1_djup_1-2 km2 

- nivå1_djup_2-10 km2 

- nivå1_djup_ 10-100 km2 

- nivå 1_djup_>100 km2 

nivå2_grund_1-2 km2 

D nivå2_djup_ 1-2 km2 

nivå2_djup_2-10 km2 

- nivå2_djup_10-100km2 

Vattendrag, typ 

nivå1 _ <10 km2 

-- nivå1 _10-100 km2 

-- nivå1 _100 -1000 km2 

-- nivå 1_ 1 000 -1 0000 km2 

-- nivå1 _> 10000 km2 

nivå2_ <10 km2 

-- nivå2_10 -100 km2 

-- nivå2_ 100 -1000 km2 

Naturregion 

D BOREONEMORAL_EAST 

D BOREONEMORAL_WEST 

D FENNOSKAND_BOREAL 

Vattendistriktsgräns 

D 



T7 Indelning av vatten-
förekomster i typer. 

o 
l 

Södra Östersjöns vattendistrikt 

Indelning baserad på höjd- och 
naturregioner samt storlekskriterier. 

30 60 
l 

120 kilometer 
l 

Medgivande Lantmäteriet 1996 ur GSD 
Röda Kartan Diarienummer 507-96-3757 

, 

Preliminär indelning 
Rapportering enligt ramdirektivet för 
vatten (2000/60/EG) 22mars 2005 

Förklaring 
Sjö, typ Vattendrag, typ 

- nivå1_grund_1-2 km2 -- nivå1_ <10 km2 

- nivå1_grund_2-10 km2 -- nivå1_10 -100 km2 

- nivå1_grund_10-100 km2 -- nivå1_100 -1000 km2 

- nivå1_grund_>100 km2 -- nivå1_1000 -10000 km2 

D nivå1_djup_1-2 km2 -- nivå1_>10000 km2 

nivå1_djup_2-10 km2 nivå2_ <10 km2 

- nivå1_djup_10-100 km2 -- nivå2_10 -100 km2 

- nivå1_djup_>100 km2 -- nivå3_100 -1000km2 

- nivå2_grund_1-2 km2 Naturregion 

- nivå2_grund_2-10 km2 D NEMORAL_EAST 

- nivå2_grund_10-100 km2 D BOREONEMORAL_EAST 

D nivå2_djup_1-2 km2 D BOREONEMORAL_WEST 

nivå2_djup_2_1 0 km2 Vattendistriktsgräns 

- nivå2_djup_10-100km2 D 

www. vattenportalen.se 
Underlag: Indelning av vattenförekomster för 
sjöar och vattendrag i typer, SMHI, 2005 
Referens: t7_sjo_ typer_ wfd05 (SMHI), 

t7_vdr_ typer_wfd05 (SMHI) 



TB Indelning av vatten-
förekomster i typer. 
Västerhavets vattendistrikt 

Indelning baserad på höjd- och 
naturregioner samt storlekskriterier. 

o 
l 

30 60 
l 

120 kilometer 
l 

Medgivande Lantmäteriet 1996 ur GSD 
Röda Kartan Diarienummer 507-96-3757 

j 

Preliminär indelning 
Rapportering enligt ramdirektivet för 
vatten (2000/60/EG) 22mars 2005 

Förklaring 
Sjö, typ 

- nivå1 _grund_ 1-2 km2 

- nivå1 _grund_2-10 km2 

- nivå1 _grund_ 10-100 km2 

D nivå1 _djup_1-2 km2 

nivå1 _djup_2-10 km2 

- nivå1 _djup_10-100 km2 

- nivå1 _djup_>100 km2 

- nivå2_grund_ 1-2 km2 

- nivå2_grund_2-10 km2 

D nivå2_djup_1-2 km2 

nivå2_djup2-10 km2 

- nivå2_djup_10-100 km2 

Vattendrag, typ 

-- nivå1 _ <10 km2 

-- nivå1 _ 10-100km2 

-- nivå1 _ 100-1000km2 

-- nivå1 _1000-10000km2 

-- nivå1 _>10000 km2 

-- nivå2_ <10 km2 

-- nivå2_10-100km2 

-- nivå2_100-1000km2 

-- nivå2 _ 1000 -1 0000 km2 

Naturregion 

D NEMORAL_EAST 

D NEMORAL_WEST 

D BOREONEMORAL_EAST 

D BOREONEMORAL_WEST 

D FENNOSKAND_BOREAL 

Vattendistriktsgräns 

D 

www. vattenportalense 
Underlag: Indelning av vattenförekomster för 
sjöar och vattendrag i typer, SMHI, 2005 
Referens: t8_sjo_typer_wfd05 (SMHI), 

t8_vdr_typer_wfd05 (SMHI) 



Bilaga t9- Typindelning av sjöar och vattendrag: antal vattenförekomster per 
typ och vattendistrikt 

SJÖAR: Sjöarna har indelats i 54 typer. l tabellen visas antal vattenförekomster per typ, samt antal 
vattenförekomster per typ och vattendistrikt Vattenförekomsterna utgör enskilda sjöar med undantag 
för Mälaren och Vänern som indelats i 6 respektive 2 vattenförekomster. (Källa SMHI 2005) 

Kod Kategorier för indelning av sjöar i olika typer 
Antal Antal förekomster per typ och 
före-

för vattendistrikt 

typ Region Nivå Grund l Area komster BV BH NÖ SÖ 
Djup (km2) 

per typ 

A1A1 Nemoral väst <200 möh Grund 1-2 2 
A181 Nemoral väst <200 möh Djup 1-2 j 

~ 1 
A182 Nemoral väst <200 möh Djup 2-10 2 
81A1 Nemoral öst <200 möh Grund 1-2 ! 6 4 
81A2 Nemoral öst <200 möh Grund 2-1 0 

l 10 9 
81A3 Nemoral öst <200 möh Grund 10-1 00 6 4 
8181 Nemoral öst <200 möh Djup 1-2 l 1 1 ' 8182 Nemoral öst <200 möh Djup 2-10 5 4 

' 8183 Nemoral öst <200 möh Djup 10-100 
l 

2 2 
C1A1 Boreonsmoral väst <200 möh Grund 1-2 47 
C1A2 Boreonsmoral väst <200 möh Grund 2-10 l 40 
C1A3 Boreonsmoral väst <200 möh Grund 10-100 

i 
9 

C181 Boreonsmoral väst <200 möh Djup 1-2 l 78 
C182 Boreonsmoral väst <200 möh Djup 2-10 l 79 
C183 Boreonsmoral väst <200 möh Djup 10-100 22 
C184 Boreonsmoral väst <200 möh Djup ~100 5 
C2A1 Boreonsmoral väst 200 - 800 Grund 1-2 11 
C2A2 Boreonsmoral väst 200-800 Grund 2-10 i 8 
C281 Boreonsmoral väst 200 - 800 Djup 1-2 l 5 
C282 Boreonsmoral väst 200-800 Djup 2-10 6 
C283 Boreonsmoral väst 200 - 800 Djup 10-100 ' 2 
01A1 Boreonsmoral öst <200 möh Grund 1-2 138 1 62 75 
01A2 Boreonsmoral öst <200 möh Grund 2-10 l 122 7 48 67 
01A3 Boreonsmoral öst <200 möh Grund 10-100 22 4 7 11 
01A4 Boreonsmoral öst <200 möh Grund ~100 ' 1 1 

' 0181 Boreonsmoral öst <200 möh Djup 1-2 ' 131 46 85 
' ,0182 Boreonsmoral öst <200 möh Djup 2-10 l 120 2 40 78 

0183 Boreonsmoral öst <200 möh Djup 10-100 l 32 1 15 16 
0184 Boreonsmoral öst <200 möh Djup ~100 l 5 3 2 
02A1 Boreonsmoral öst 200-800 Grund 1-2 l 25 25 
02A2 Boreonsmoral öst 200-800 Grund 2-10 15 ' ' 15 
02A3 Boreonsmoral öst 200-800 Grund ! 10-100 ! 1 1 
0281 Boreonsmoral öst 200-800 Djup 

l 
1-2 l 8 1 7 

0282 Boreonsmoral öst 200-800 Djup 2-10 14 14 
0283 Boreonsmoral öst 200 - 800 Djup 10-100 2 2 

; 
E4A1 Fennoskand+Boreal <HK Grund ~ 1-2 172 109 41 10 ' E4A2 Fennoskand+Boreal <HK Grund 2-10 126 77 29 5 
E4A3 Fennoskand+Boreal <HK Grund l 10-100 6 6 
E481 Fennoskand+Boreal <HK Djup 

i 
1-2 225 40 117 16 

E482 Fennoskand+Boreal <HK Djup 2-10 284 49 154 32 
E483 Fennoskand+Boreal <HK Djup 

l 
10-100 l 67 12 30 6 

E484 Fennoskand+Boreal <HK Djup ~100 1 1 
E5A1 Fennoskand+Boreal HK - TG Grund j 1-2 l 176 64 90 4 
E5A2 Fennoskand+Boreal HK - TG Grund 2-10 111 42 68 
E5A3 Fennoskand+Boreal HK-TG Grund 

l 
10-100 l 3 1 2 

E581 Fennoskand+Boreal HK- TG Djup 1-2 l 656 276 31 4 16 
E582 Fennoskand+Boreal HK-TG Djup l 2-10 l 662 263 332 11 ! 
E583 Fennoskand+Boreal HK - TG Djup l 10-100 

l 
173 83 74 1 

E584 Fennoskand+Boreal HK-TG Djup ~100 l 14 7 6 
E6A1 Fennoskand+Boreal >TG Grund l 1-2 3 1 2 

' E681 Fennoskand+Boreal >TG Djup i 1-2 i 94 79 12 ! i 
E682 F ennoska n d+ Bo rea l >TG Djup ! 2-1 0 ! 84 66 17 
E683 Fennoskand+Boreal >TG Djup J, 10-100 

i 
16 14 2 

E684 Fennoskand+Boreal >TG Djup l ~100 1 1 
Alla l Alla l Alla l Alla Alla 3857 1184 i 1312 l 323 423 

" " " " .. ... " " ' Forkortmngar: Bottenvtken (BV), Bottenhavet (BH), Norra Ostersjon (NO), Sodra Ostersjon (SO), 
Västerhavet (VH), HK= Högsta Kustlinjen. TG =trädgränsen. Area = vattenförekomstens ytarea. 

l (2) 

VH 

2 
1 
2 
2 
1 
2 

1 

47 
40 
9 

78 
79 
22 
5 
11 
8 
5 
6 
2 

12 
15 

52 
49 
19 

18 
1 

50 
56 
15 
1 

3 
1 

615 



Bilaga t9- Typindelning av sjöar och vattendrag: antal vattenförekomster per 
typ och vattendistrikt 

VATTENDRAG: Vattendragen har indelats i 39 typer. l tabellen visas antal vattenförekomster per typ, 
samt antal vattenförekomster per typ och vattendistrikt. (Källa SMHI 2005) 

Kod Antal Antal förekomster per typ och Kategorier för indelning av vattendrag i olika före-
för r----------,t:L..L:..yp1e~r---,-------;;,------l komster f-------,----,------.--.-- -1 
typ Region Nivå l Area (km2 ) per typ BV l BH l NÖ l SÖ l VH 

vattendistrikt 

A1_1 : Nemoral väst <200 möh : <10 1 
A1_2 i Nemoral väst <200 möh i 10-100 16 
A1_3 l Nemoral väst <200 möh i 100-1000 14 
A1_ 4 l Nemoral väst <200 möh 11000-10000 8 
A1_5 l Nemoral väst <200 möh l ;e:10000 1 
81_1 i Nemoral öst <200 möh i <10 4 
81_2 l Nemoral öst <200 möh ! 10-100 55 
81 _3 ,. Nemoral öst <200 möh 1100-1000 60 
81_4 Nemoral öst <200 möh 11000-10000 19 
C1_1 i Boreonemoral väst <200 mö h i <1 O 67 
C1_2 Boreonemoral väst <200 möh i 10-100 288 
C1_3 l Boreonemoral väst <200 möh i 100-1000 219 
C1_4 j Boreonemoral väst <200 möh 11000-10000 64 
C1_5 i Boreonemoral väst <200 möh i ;e:10000 12 
C2_1 : Boreonemoral väst 200- 800 i <1 O 18 
C2_2 i Boreonemoral väst 200 - 800 ! 1 0-1 00 49 
C2_3 i Boreonemoral väst 200-800 ! 100-1000 18 
01_1 l Boreonemoral öst <200 möh l <1 O 97 
01_2 i Boreonemoral öst <200 möh 110-100 576 
01_3 Boreonemoral öst <200 möh i 100-1000 432 
01_4 : Boreonemoral öst <200 möh 11000-10000 84 
01_5 l Boreonemoral öst <200 möh l ;e:10000 14 
02_1 i Boreonemoral öst 200-800 l <10 16 
02_2 · Boreonemoral öst 200-800 i 10-100 80 
02_3 l Boreonemoral öst 200-800 i 100-1000 23 
E4_1 ! Fennoskand+Boreal <HK l <10 138 
E4_2 l Fennoskand+Boreal <HK 110-100 759 
E4_3 : Fennoskand+Boreal <HK ! 100-1000 659 
E4_ 4 Fennoskand+Boreal <HK ! 1000-10000 244 
E4_5 l Fennoskand+Boreal <HK l ;e:1 0000 173 
E5_1 ! Fennoskand+Boreal HK- TG i <10 384 
E5_2 l Fennoskand+Boreal HK- TG ! 10-100 1841 
E5_3 : Fennoskand+Boreal HK- TG : 100-1000 1215 
E5_ 4 ! Fennoskand+Boreal HK- TG i 1000-10000 460 
E5_5 i Fennoskand+Boreal HK- TG i ;e:10000 23 
E6_1 l Fennoskand+Boreal > TG l <1 O 43 
E6_2 ! Fennoskand+Boreal >TG i 10-100 210 
E6_3 Fennoskand+Boreal >TG : 100-1000 81 
E6 4 j Fennoskand+Boreal >TG ! 1000-10000 7 
Alla i Alla Alla i Alla 8472 

10 
10 

9 

1 
i 16 

l ~4 
1 

! 2 2 
' 39 ' 16 

l ~~ l ~6 
67 

288 
! 219 

64 l 12 
i l 18 l i j 49 

l 45 l 52 1
18 

l 218 l 348 l 
157 265 

l ~5 i 549 l 
! 1 1 15 l l 80 

l 2":s l {,59 l 3's l 23 i 
' 265 i 257 ' 44 

! ~~ l ~02 i 15 

i.,., 814068 l 173 l 15 ! ; 859 i 31 : 

l ~1~ l ~~~ l'' l 
l 32 l 11 l l 

165 : 41 l 
77 4 

i i 

' 7 
: 2855 2720 601 

16 
107 
93 
37 

! 7 l 50 
' 143 

67 
i 13 ! 

4 

946 ' 1350 
Förkortningar: Bottenviken (BV) , Bottenhavet (BH), Norra Ostersjön (NO), Södra Ostersjön (SO), 
Västerhavet (VH), HK= Högsta Kustlinjen . TG =trädgränsen. Area = avrinningsområdets area 
uppströms vattenförekomstens utloppspunkt 

2 (2) 



E1 Ekonomisk Analys 

Befolkningskoncentration i 
Bottenvikens vattendistrikt 

Befolkning per 1 x 1 km2 

··.t;· 

. ~. " 

:- ·."il ......... -: .. 

. , - ~ . :1 

, 

Rapportering enligt ramdirektivet för 
vatten (2000/60/EG) den 22 mars 2005 

Förklaring 
D Ingen befolkning 

c:J 1-29 

- 30-149 

- 150-999 

- 1000-

www. vatten portalen. se 
Underlag: Underlag för 
ramdirektivsrapporteringen 
SCB (2004a) 
Referens: E1 (SCB) 



E2 Ekonomisk Analys 

Befolkningskoncentration i 
Bottenhavets vattendistrikt 

Befolkning per 1 x 1 km2 

Rapportering enligt ramdirektivet för 
vatten (2000/60/EG) den22mars 2005 

l 

Förklaring 
D Ingen befolkning 

~ 1 - 29 

- 30-149 

- 150-999 

- 1000-

www. vatten portalen. se 
Underlag: Underlag för 
ramdirektivsrapporteringen 
SCB (2004a) 
Referens: E2 (SCB) 



E3 Ekonomisk Analys 

Befolkningskoncentration i Norra 
Östersjöns vattendistrikt 

Befolkning per 1 x 1 km2 

Rapportering enligt ramdirektivet för 
vatten (2000/60/EG) den 22 mars 2005 

, 

Förklaring 
D Ingen befolkning 

I::::J 1 -29 

- 30-149 

- 150-999 

- 1000-

www. vattenportalen.se 
Underlag: Underlag för 
ramdirektivsrapporteringen 
sea (2004a) 
Referens: E3 (SCB) 



E4 Ekonomisk Analys 

Befolkningskoncentration i 
Södra Östersjöns vattendistrikt 

Befolkning per 1 x 1 km2 

Rapportering enligt ramdirektivet för 
vatten (2000/60/EG) den 22 mars 2005 

l 

Förklaring 
D Ingen befolkning 

c:::J 1-29 

- 30-149 

- 150-999 

- 1000-

www. vatten portalen. se 
Underlag: Underlag för 
ramdirektivsrapporteringen 
SCB (2004a) 
Referens: E4 (SCB) 



E5 Ekonomisk Analys 

Befolkningskoncentration i 
Västerhavets vattendistrikt 

Befolkning per 1 x 1 km2 

Rapportering enligt ramdirektivet för 
vatten (2000/60/EG) den22mars 2005 

' 

Förklaring 

D Ingen befolkning 

r=:J 1-29 

- 30-149 

- 150-999 

- 1000-

www. vattenportalen.se 
Underlag: Underlag för 
ramdirektivsrapporteringen 
SCB (2004a) 
Referens: E5 (SCB) 



82 Tillståndsbedömning 

Bedömning av bottenfauna enligt 
försurningsindex Raddum, Lingdell 
och Med in för sjöar och vattendrag 

Bareala högländerna 
Raddum 

Centralslätten 
Med in 

O 50 1 00 200 kilometer 
l l l l l l l l l 

Medgivande Lantmäteriet 1996 Ur GSD Röda 
Kartan Diarienummer 507-96-3757 

Preliminär bedömning 
Rapportering enligt ramdirektivet för 
vatten (2000/60/EG) 22 mars 2005 

Fennoskandiska skölden 
Lingdell 

Förklaring 
D Ekoregioner 

D Vattendistrikt 

D Huvudavrinningsområde 

Data saknas 

l..a Inga effekter 

Osäker bedömning 

.. Tydliga effekter 

www. vattenportalen.se 
Underlag: Underlag för 
ramdirektivsrapporteringen 
(SLU, 2005) 
Referens: E_ SLU_B2 (SMHI) 



83 Tillståndsbedömning 

Bedömning av bottenfauna 
för Västkusten 
Bottenfauna enligt BQI-index 

Förklaring 
D Vattendistrikt 

Data saknas 

Ingen effekt 

Osäker bedömning 

.. Tydliga effekter 

o 20 40 
l l l l l l 

80 kilometer 
l l 

Medgivande Lantmäteriet 1996 Ur GSD Röda 
Kartan Diarienummer 507-96-3757 

Preliminär bedö ning 
Rapportering enli ramdirektivet för 
vatten (2000/60/ G) 22mars 2005 

www. vattenportale n. se 
Underlag: Preliminär bedömning 
av makrovegetation och 
bottenfauna (Hafok, 2004) 
Referens: D2_Hafok_B3-B4 (SMHI) 



84 Tillståndsbedömning 
Bedömning av makrovegetation 
för kustvatten 

o 4590 
l l 

180 
l 

270 kilometer 
l 

Medgivande Lantmäteriet 1996 Ur GSD Röda 
Kartan Diarienummer 507-96-3757 

Preliminär bedömning 
Rapportering enligt ramdirektivet för 
vatten (2000/60/EG) 22mars 2005 

Förklaring 
D Vattendistrikt 

Data saknas 

.. Ingen effekt 

Osäker bedömning 

.. Tydliga effekter 

www. vattenportale n. se 
Underlag: Preliminär bedömning 
av makrovegetation och 
bottenfauna (Hafok, 2004) 
Referens: D2_Hafok_B3-84 (SMHI) 



F1 Riskbedömning 

Överskridande av kritisk 
belastning för försurning 
år2015 

o 70 140 280 kilometer 
l l l l l 

Medgivande Lantmäteriet 1996 Ur GSD Röda 
Kartan Diarienummer 507-96-3757 

Preliminär bedömning 
Rapportering enligt ramdirektivet för 
vatten (2000/60/EG) 22 mars 2005 

Förklaring 
D Vattendistrikt 

D Huvudavrinningsområde 

Data saknas 

.. Ingenrisk 

Osäker bedömning 

- Risk 

www. vattenportale n. se 
Underlag: Lars Rapp 
(SLU, 2005) 
Referens: E_SLU_F1-F2 (SMHI) 



F2 Påverkansbedömning 

Beräkning av maximalt 
överskridande av kritisk 
belastning år 2002 

o 
l 

80 160 
l 

320 kilometer 
l 

Medgivande Lantmäteriet 1996 Ur GSD Röda 
Kartan Diarienummer 507-96-3757 

Preliminär bedömning 
Rapportering enligt ramdirektivet för 
vatten (2000/60/EG) 22mars 2005 

Förklaring 
D Vattendistrikt 

D Huvudavrinningsområde 

Data saknas 

.. Obetydlig påverkan 

.. Måttlig påverkan 

.. Betydande påverkan 

www. vattenportale n. se 
Underlag: Lars Rapp 
(SLU, 2005) 
Referens: E_ SLU_F1-F2(SMHI} 



Ö1 Påverkansbedömning 

Tillförsel av fosfor till sjöar och vattendrag 

Kvot total modellberäknad 
tillförsel från punkt respektive 
diffusa källor/naturlig tillförsel. 
Sammanslagen bedömning av lokal 
och total tillförsel. 

o 50 100 
l l l l l l 

200 kilometer 
l l l 

Medgivande Lantmäteriet 1996 Ur GSD Röda 
Kartan Diarienummer 507-96-3757 

Preliminär bedömning 
Rapportering enligt ramdirektivet för 
vatten (2000/60/EG) 22 mars 2005 

o Förklaring 
D Vattendistrikt 

D Huvudavrinningsområde 

Obetydlig påverkan 

.. Måttlig påverkan 

.. Betydande påverkan 

www. vattenportale n. se 
Underlag: Klassificering av 
påverkan av näringsämnen 
på rapporterings- och havsområden 
(SMED-SLU, 2005) 
Referens: E_SMHI_Ö1 (SMHI) 



Ö2 Riskbedömning 
Övergödning sötvatten 

Sammanslagen bedömning av 
påverkan näringsämnen (tillförsel av 
fosfor till sjöar och vattendrag) 
och vattnets tillstånd (fosfor) 

o 
l 

80 160 
l 

320 kilometer 
l 

Medgivande Lantmäteriet 1996 Ur GSD Röda 
Kartan Diarienummer 507-96-3757 

Preliminär bedömning 
Rapportering enligt ramdirektivet för 
vatten (2000/60/EG) 22mars 2005 

o 

Förklaring 
D Vattendistrikt 

D Huvudavrinningsområde 

Data saknas 

.. Ingen risk 

Osäker bedömning 

.. Risk 

www. vattenportale n. se 
Underlag Beskrivning, kartläggning 
och analys av Sveriges vatten 
(2005) 
Referens: E_SMED_Ö2 (SMHI) 



Ö3 Påverkansbedömning 
Tillförsel av fosfor till 
kustvatten 

Kvot modellberäknad total 
tillförsel från punkt respektive 
diffusa källor/naturlig tillförsel 

O 55 11 O 220 kilometer 
l l l l l l l l l 

Medgivande Lantmäteriet 1996 Ur GSD Röda 
Kartan Diarienummer 507-96-3757 

Preliminär bedömning 
Rapportering enligt ramdirektivet för 
vatten (2000/60/EG) 22 mars 2005 

Förklaring 
D Vattendistrikt 

Obetydlig påverkan 

.. Måttlig påverkan 

.. Betydande påverkan 

www. vattenportale n. se 
Underlag: Klassificering av 
påverkan av näringsämnen 
på rapporterings- och havsområden 
(SMED-SLU, 2005) 
Referens: E_ SMED-SLUI_ Ö3 (SM Hl) 



Ö4 Påverkansbedömning 

Tillförsel av kväve till 
kustvatten 
Kvot total modellberäknad 
tillförsel från punkt respektive 
diffusa källor/naturlig tillförsel 

o 
l 

75 150 
l 

300 kilometer 
l 

Medgivande Lantmäteriet 1996 Ur GSD Röda 
Kartan Diarienummer 507-96-3757 

Preliminär bedömning 
Rapportering enligt ramdirektivet för 
vatten (2000/60/EG) 22 mars 2005 

Förklaring 
D Vattendistrikt 

Obetydlig påverkan 

.. Måttlig påverkan 

.. Betydande påverkan 

www. vattenportale n. se 
Underlag: Klassificering av 
påverkan av näringsämnen 
på rapporterings- och havsområden 
(SMEO-SLU, 2005) 
Referens: E_ SMED_SLU_Ö4 (SMHI) 



Ö5 Riskbedömning 

Övergödning kustvatten 

Sammanslagen bedömning av påverkan 
näringsämnen (tillförsel av kväve och 
fosfor till kustvatten) och vattnets status 
(kväve, fosfor, makrovegetation, klorofyll 
och fytoplankton)- Experbedömning 

o 70 140 
l l l l 

280 kilometer 
l 

Medgivande Lantmäteriet 1996 Ur GSD Röda 
Kartan Diarienummer 507-96-3757 

Preliminär bedömning 
Rapportering enligt ramdirektivet för 
vatten (2000/60/EG) 22mars 2005 

o 

(J ' / 

Förklaring 
D Vattendistrikt 

.. Ingen risk 

Osäker bedömning 

.. Risk 

www. vattenportale n. se 
Underlag: Beskrivning, kartläggning 
och analys av Sveriges vatten 
( 2005) 
Referens: E_Expert_ 050315_ Ö5 (SMHI) 



Ö6 Kälifördelning för P 

Bruttotillförsel 
~Siffrorna anger ton/år per vattendistrikt) 

o 
l 

80 160 
l 

320 kilometer 
l 

Medgivande Lantmäteriet 1996 Ur GSD Röda 
Kartan Diarienummer 507-96-3757 

Preliminär bedömning 
Rapportering enligt ramdirektivet för 
vatten (2000/60/EG) 22 mars 2005 

Förklaring 
D Vattendistrikt 

350 

D Jordbruk och bete 

- Skog 
Hygge 

- Våtmark 

D Övrig öppen mark 

- Enskilda avlopp 

- Reningsverk 

- Industri 

www. vattenportaln.se 
Underlag: Kälifördelning av 
näringsämnen på vattendistrikt 
(SMHI, 2005) 
Tabell: d2_kvave_distrikt (SM Hl) 



Ö? Kälifördelning för N 
Nettotillförsel 
(Siffrorna anger ton/år per vattendistrikt) 

O 80 160 320 kilometer 
rl-r-+-+-+l~-4~~1 

Medgivande Lantmäteriet 1996 Ur GSD Röda 
Kartan Diarienummer 507-96-3757 

' 

Preliminär bedömning 
Rapportering enligt ramdirektivet för 
vatten (2000/60/EG) 22 mars 2005 

Förklaring 
D Vattendistrikt 

7 500 

D Jordbruk och bete 

- Skog 
~WZOI Hygge 

- Våtmark 

D Övrig öppen mark 

Deposition på sjöar 

- Enskilda avlopp 

- Reningsverk 

- Industri 

www. vattenportaln.se 
Underlag: Kälifördelning av 
näringsämnen på vattendistrikt 
(SMHI , 2005) 
Tabell: d2_kvave_distrikt (SM Hl) 



M1 Tillståndsbedömning 
Metallerna Pb, Cu, Zn, Cd, 
Cr, Ni och As i sötvatten 

O 45 90 180 kilometer 
l l Il l l l l 
Medgivande Lantmäteriet 1996 Ur GSD Röda 
Kartan Diarienummer 507-96-3757 

Preliminär bedömning 
Rapportering enligt ramdirektivet för 
vatten (2000/60/EG) 22 mars 2005 

Förklaring 
D Vattendistrikt 

Huvudavrinningsområde 

D Data saknas 

c==J Ingen effekt 

c==J Osäker bedömning 

- Tydliga effekter 

www. vattenportale n. se 
Underlag: Underlag för 
ramdirektivsrapporteringen 
(SLU, 2005) 
Referens: E_SLU_M1 (SMHI) 



M2 Påverkansbedömning 

o 
l 
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M3 Riskbedömning 
Kvicksilver 

Sammanvägd modellberäknad 
belastning av kvicksilver och 
kvicksilverhalter i fisk i sötvatten 

O 50 100 200 kilometer 
l l l l l l l l l 

Medgivande Lantmäteriet 1996 Ur GSD Röda 
Kartan Diarienummer 507-96-3757 

Preliminär bedömning 
Rapportering enligt ramdirektivet för 
vatten (2000/60/EG) 22mars 2005 

Förklaring 
D Vattendistrikt 

D Huvudavrinningsområde 

Data saknas 

.. Ingen risk 

Osäker bedömning 

.. Risk 

www. vattenportale n. se 
Underlag: Uppskattning av utsläpp 
för Cd, Hg, Cu och Zn på TRK-områden. 
(SMED-SLU, 2005) 
Lars Sonesten (SLU) 2005 
Referens: E_ SMED-SLU_M3 (SM Hl) 



o 
l 

M4 Riskbedömning 
Metaller sötvatten 
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metalltillståndet i sötvatten 

80 160 
l 

320 kilometer 
l 

Medgivande Lantmäteriet 1996 Ur GSD Röda 
Kartan Diarienummer 507-96-3757 

Preliminär bedömning 
Rapportering enligt ramdirektivet för 
vatten (2000/60/EG) 22mars 2005 

Förklaring 
D Vattendistrikt l, D Huvudavrinningsområde 

~ Data saknas 

.. Ingen risk 

Osäker bedömning 

.. Risk 

www. vattenportale n. se 
Underlag: Uppskattning av utsläpp 
för Cd, Hg, Cu och Zn på TRK-områden . 
(SMED-SLU, 2005) 
Underlag för ramdirektivsrapporteringen 
(SLU) 2005 
Referens: E_ SMED-SLU_M4(SMHI) 



m2 Kälifördelning för Cd 

\ 

o 
l 

75 150 
l 

300 kilometer 
l 

Medgivande Lantmäteriet 1996 Ur GSD Röda 
Kartan Diarienummer 507-96-3757 

Preliminär bedömning 
Rapportering enligt ramdirektivet för 
vatten (2000/60/EG) 22 mars 2005 

Förklaring 
D Vattendistrikt 

- Industri 

Reningsverk 

- Enskilda avlopp 

D Gruvor 

- Skogsmark och övrig mark 

D Jordbruksmark 

- Dagvatten tätort 

D Dagvatten vägmark 

- Deposition på sjöyta 

www. vattenportalen.se 
Underlag: Uppskattning av utsläpp 
för Cd, Hg, Cu och Zn på TRK-områden. 
(SMED/SLU, 2004) 
Referens:E_ SMED-SLU_CD KÄLLF (SMHI) 
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Tabell 02: Översiktlig branschindelning av vissa prioriterade ämnen inom ramdirektivet 

Oversiktlig branschindelning av vissa prioriterade ämnen inom ramdirektivet 

X= förekommer huvudsakligen inom följande branscher 

SNI 
kod 
SNI 10-
37 

Verksamheter 
Övrig 
tillverkningsindustri, 
textilier, plaster, 
elektronik etc. 

PBDE PAH Triklorbensen Pentaklorbensen Hexaklorbensen PCP DEHP Kvicksilver Arsenik Kadmium Nickel Krom Koppar Bly 

SNI20 Trä (varu)-industri 

SNI21 Massa - papper 
SNI24 Kemikalier 
SNI26 Glas- och 

glasvaruindistri 

SNI27 Metall & stål 
SNI40 El, gas, värme -

förbränning 

SNI45- Övrig industri 
93 
SNI85 Övrig industri, 
(85130) tandvård-

amalgam 

SNI Biprodukt från 
13200 Zinkbrytning 

SNI Avloppsreningsverk 
90001 

www. vattenportalen. se 
Underlag: SMED 2005. 
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x x x 

x 

x 
x 

Rapportering enligt ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) 22mars 2005. 
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Tabell 03: 

Färgkod: 

Cas nr 
Metaller 

7440-43-9 
7439-92-1 

7439-97-6 

25154-52-3 
1806-26-4 
87-86-5 

117-81-7 
107-06-2 

Ämne 

Pentaklorfenol 
Di(2-etylhexyl)ftalat 
(DEHP) 
1,2-Dikloretan 

1975-09-02 Diklormetan 
Triklormetan 

67-66-3 (kloroform) 

85535-84-8 

32534-81-9 

87-68-3 
608-93-5 
12002-48-1 
120-82-1 
50-32-8 
205-99-2 
207-08-9 
120-12-7 
206-44-0 
191-24-2 

193-39-5 

91-20-3 
1912-24-9 
2921-88-2 
122-34-9 
34123-59-6 
330-54-1 
1582-09-8 
470-90-6 
15972-60-8 
115-29-7 

118-74-1 

608-73-1 
58-89-9 

688-73-3 

(HCBD) 
P~ntaklorbensen 

Triklorbensen 
( 1,2,4-triklorbensen) 
Ben so( a )pyren 
Benso(b )fluoranten 
Benso(k)fluoranten 
Antracen 
Fluoranten 
Benso(g,h,i)perylen 

Indeno ( 1,2,3-cd) pyren 
Bekämpningsmedel 
Naftalen 
Atrazin 
Klorpyrifos 
Simazin 

Diuron 
Trifiuralin 
Klarterwinfas 
Alaklor 
Endasulfan 

Hexaklorbensen (HCB) 
Hexaklorcyklohexan 
(HCH) 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
x 
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(sidan 1 av 2.) 

Internet: www.vattenportalen .se, Underlag: Naturv~rdsverket 2004. 



Tabell 03: Betydelsefulla spridningsvägar för vissa prioriterade ämnen ur bilaga 10, ramdirektivet för vatten. 
(sidan 2 av 2.) 

(Några ämnen ur direktiv 76/464/EEG) 
7440-38-2 Arsenik inklusive 

oorqaniska ämnen x x 
108-88-3 Toluen x x x x 
1330-20-7 Xylen, blandning 

(inkluderande o-xylen , 
(95476), m-xylen 
(108383) och p-xylen x x x x 1106423\\ 

127-18-4 Tetrakloreten x x x 
100-41-4 Etylbensen x x x x 

1979-01-06 Trikloreten x x x 
l Rapportering enligt ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) 22 mars 2005. Internet: www.vattenportalen.se, Underlag: Naturvärdsverket 2004. 
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H1 Påverkansbedömning 
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H2 Påverkansbedömning 
Fartygsstatistik för hamnar. 
Bedömning baserad på 
antal angöringar och 
mäng fraktat gods. 
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H3 Påverkansbedömning 

Antal strandnära byggnader 
utanför tätort och per område. 
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H4 Påverkansbedömning 

Antal strandnära byggnader 
inom tätort och per område. 
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Beskrivning, kartläggning 
och analys av 
Sveriges ytvatten 

Denna rapport utgör Sveriges officiella rapport 2005 till 
Kommissionen enligt Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemen-
skapens åtgärder på vattenpolitikens område (ramdi-
rektivet för vatten). Naturvårdsverket har i uppdrag av 
regeringen genomfört rapporteringen avseende ytvatten. 

Syftet med rapporten, förutom att uppfylla direk-
tivets krav, är att utgöra ett underlag för det fortsatta 
arbetet i Sverige med genomförandet av direktivet. 
Material som tagits fram och resultat som presenteras är 
preliminära och kan komma att förändras i det fortsatta 
arbetet. Ansvaret för att vidareutveckla materialet och 
förfina analyserna ligger på Vattenmyndigheterna. 

Förutom det material som skickades till EU inne-
håller denna rapport ytterligare ett kapitel (kapitel 5 ) 
gällande det fortsatta arbetet på Naturvårdsverket inom 
de närmast kommande åren. 

I rapporten finns samtliga kartor, tabeller och figu-
rer tillhörande de olika avsnitten som bilagor. 
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