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Varför viktigt att  ha koll på miljötillståndet?
• För att vi ska kunna genomföra rätt 

åtgärder för att uppfylla mål kopplade 
till miljötillståndet

• Verksamhetsutövare ska:
• se till att miljöbalkens krav efterlevs bland 

annat kunskapskrav

• Myndigheter ska:
• se till att miljöbalken efterlevs t ex 

miljökvalitetsnormer för vatten
• uppfylla mål som följer av ett antal EU-

direktiv, miljömål m.m.



Krav på övervakningen?

• tillräckligt hög kvalitet för att t ex kunna 
säkerställa att vi kan planera åtgärder för att nå 
beslutade mål/miljökvalitetsnormer för vatten 

• krav enligt vattendirektivet, havsmiljödirektivet,  
art- och habitatdirektiv, förordning om invasiva
främmande arter, havskonventioner m.m.



Hur jobbar vi myndigheter med detta?

• tillsynsvägledning

• arbete utifrån handlingsplanen Full 
koll på våra vatten

• övervakningsprogram



Vad är Full koll på våra vatten?



Vad är det vi vill åstadkomma?

En svensk kvalitetssäkrad akvatisk 
övervakning …

… som ger ett bra underlag för åtgärdsplanering och god 
status i Sveriges vatten. Samt en övervakning som uppfyller 
ställda krav.



Vad har vi för strategi?

Revidering och 
komplettering av  
dagens 
övervakning 

Utgår ifrån krav i 
lagstiftning

Tar fram 
vägledning

Beskriver det konkreta 
övervakningsbehovet 
och tar fram en 
bristanalys



Datainsamling till vattenförvaltningen



Kontrollerande övervakning
- stöd för riskbedömningen
- långsiktiga förändringar
- utveckling av övervakning

Alla kvalitetsfaktorer. Representativ för vattentyp och 
påverkan. Minst under ett år under en 6-årig cykel. Finns 
minimikrav på frekvens.

Operativ övervakning 
- fastställande av status
- uppföljning av åtgärder

Relevanta parametrar (de mest känsliga). Representativ för 
vattentyp och betydande påverkan.
Omfattning som ger en godtagbart konfidens och precision. 
Finns minimikrav på frekvens. 

Övervakning i skyddade områden
- ska utgå ifrån krav i respektive lagstiftning
- krav på operativ övervakning i områden som inte uppnår 

gynnsam bevarandestatus 

Plan för undersökande övervakning 
- om orsaken till kvalitetskraven inte uppnås är okänd
- olyckor

Hur ser kraven ut? 
Fyra olika typer av övervakning



Vattenvårdsförbundens roll?

• Kravställare för recipientkontroll för 
”sitt” vatten.

• SRK idag ett viktigt underlag för den 
operativa övervakningen, och den 
kontrollerande. 

Samordnad 
recipientkontroll

Kontrollerande 
övervakning

Operativ 
övervakning

? ?



Kr

Kr

Kr Kontrollerande referens

Ks

Ks

Ks Kontrollerande storskalig påverkan

Op Operativ punktkälla

Op

Od Operativ diffus källa

Od Oh Operativ hydromorfologisk källa

Oh

Delar av den operativa kan 
sammanfalla med krav på 
övervakning utifrån miljöbalken på 
verksamhetsutövare.

Fler typer av verksamheter kan 
behöva genomföra recipienkontroll.

Exempel…



Vattenvårdsförbundens roll?

• Den data som ni samlar in bidrar till att vi 
ska få Full koll på våra vatten.

• Gemensamma rutiner och vägledningar 
för datakvalitet, t ex metoder enligt 
övervakningsmanualer.  

• Rapportera data till nationella datavärldar.

• Kommunikation, samordning, goda 
exempel.



Hur får jag mer information om Full koll 
på våra vatten?



Exempel; Motala ström och vattenkraft
• Tekniska verken förslag att utveckla recipientkontrollen och datainsamlingen

• ” Att verka för att få in relevanta delar i Motala ströms vattenvårdsförbunds 
samordnade recipientkontroll som påvisar vattenkraftens grad av påverkan 
(vattenkraftens egenkontroll) på relevanta faktorer

• Att på sikt få in underlag/data via MSV som går att nyttja i det arbete och de 
förberedelser som väntar med NAP, omprövningen till moderna miljövillkor 
inom Motala ström (MSV’s område: nr 2,3,5,6,7,8)

• Planeringshorisont: 6 år (WFD-cykel) + budget”
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Hur fungerar ”mitt” vattensystem?

Vilka negativa miljöeffekter orsakar vattenkraften och på vilka 
arter/naturtyper? 

Vilka åtgärder är relevanta utifrån hur reglersystemet 
fungerar? På både HARO och ARO/Vattendragsnivå. 

Val av representativa provtagningslokaler

Vart kan man förvänta sig mätbara effekter av 
påverkan/genomförda åtgärder?

Hur ska provtagningslokalerna fördelas för att få en 
representativ bild (HARO) av effekten av vattenkraft eller 
genomförda åtgärder?



Förslag till utökat program Motala ström 
För att bedöma: 

1. Hydrologisk påverkan 

2. Påverkan på konnektivitet

3. Påverkan på fisksamhället

4. Omfattning av 
habitatförändringar 

• Fisk

• Stormusslor



Tack!


