
Presentation av samrådsmaterial
Lygnerns vattenråd

19 januari 2021

Steffi Gottschalk & Agneta Christensen



Program

1. Vad ingår i samrådet?

2. Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten

3. Åtgärder som föreslås för att nå MKN

4. Hur mår Lygnerns vatten? 

5. Lämna synpunkter 

6. Lästips och samrådsmöten



Samråd pågår 1 nov – 30 april 2021

Föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster (miljökvalitetsnormer)
Bilagor

Separat samråd för vattenkraft: 1 mars – 30 april

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

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


Vattenförvaltning



Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten



Miljökvalitetsnormer för vatten

• Alla vattenförekomster ska ha en miljökvalitetsnorm

• MKN är juridisk bindande kvalitetskrav för 
vattenförekomster

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

• god ekologisk, kemisk och kvantitativ status är grundkravet

• MKN fastställs av vattendelegationen i respektive 
vattendistrikt som en föreskrift



Allt vatten är inte vattenförekomster!

Sjöar (9 st.) > 100 ha (50 - 100 ha 
slås samman med 
nedströms vattendrag)

Vattendrag (26 st.) > 10 km

Grundvatten (8 st.) > 10 m3/dygn 
> 50 personer eller 
påverkan på ekosystem

Vattenförekomster



Miljökvalitetsnormer för vatten

God status 
2027/2033

God status



Miljökvalitetsnormer för vatten



Undantag för nästa cykel -
Tidsfrist eller mindre stränga krav

Tidsfrist till 
2027 eller 2033

Mindre stränga krav



MKN, exempel från VISS

VISS - Vatteninformationssytem Sverige: Välkommen till VISS (lansstyrelsen.se)

https://viss.lansstyrelsen.se/


MKN, exempel från 
VISS, fortsättning



Åtgärder som föreslås för att nå MKN





• administrativa åtgärder som 
är juridiskt bindande

• riktas mot myndigheter och 
kommuner

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram



Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram



Åtgärder i VISS – förslag 

• I VISS finns bara 
åtgärder som behövs 
för att nå 
miljökvalitetsnormen.

• Åtgärderna är förslag –
andra åtgärder kan 
vara bättre, men 
åtgärder behövs!



Hur mår Lygnerns vatten? 



• Ekologisk status
• Kemisk status

• Kemisk status
• Kvantitativ status

Övergripande status

Huvudregel:

God status ska nås
Försämringsförbud



Fysikalisk-
kemisk

Biologi

Hydromorfologi

Ekologisk status

Dålig

Otillfredsställande

Måttlig

God

Hög

Bedömningar görs per 
miljöproblem/konsekvens ex:

Övergödning

Försurning

Miljögifter

Flödesförändringar

Morfologiska förändringar

Kontinuitet (vandringshinder)



• 27 vattenförekomster (77 %) 
bedöms ha sämre än god 
ekologisk status

• Största miljöproblemen i 
Lygnerns avrinningsområde:

➢Konnektivitet (Vandringshinder)

➢Morfologisk påverkan 
(markavvattning)

➢Försurning

Ekologisk status



Problem med vandringshinder (konnektivitet)

• Otillfredsställande eller dålig status innebär att åtgärder behövs

• Bättre underlag 2019 jämfört med 2013

Vandringshinder för alla fiskar = dålig status

Vandringshinder enbart för svagsimmande fiskar = måttlig status

• Många vandringshinder har uppströmspassage – men även 
nedströmspassage vid kraftverk behövs

• Även lokala fiskbestånd behöver vandra



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

Fiskar med stort vandringbehov

Abborre
Gädda
Mört
Braxen
Lake
Elritsa
Faren

Ex. normalt vandringsbehov

Lästips

Hur långt vandrar fiskarna?



Åtgärdsförslag –konnektivitet

• Möjliggöra upp- och nedströmspassage

• Anordningar för nedströmspassage

• Omläggning/byte av vägtrumma

Nationell prövningsplan för vattenkraft (NAP) 
– 2022 i Rolfsån



Status morfologi (växter och djurs livsmiljöer)

Otillfredsställande eller dålig status innebär att åtgärder behövs

jordbruk



Status hydrologisk regim

Otillfredsställande eller dålig status innebär 
att åtgärder behövs. vattenkraft

Skogsbruk



Ex. biotopvårdande 
åtgärder

Åtgärdsförslag 

• Biotopvård - vattenkraft

• Lokalt anpassad kantzon - lantbruk

• Åtgärder för att minska påverkan från skogsbruk – skogsbruk



Status försurning

• 2 vattenförekomster 
med måttlig status 



Risk försurning

• 28 vattenförekomster i 
risk för återförsurning 



Åtgärdsförslag –
försurning

• Kalkning

• Askåterföring

Askåterföring



• 2 vattenförekomster med 
måttlig status

➢Viaredssjön

pga. Icke-dioxinlika PCB’er

➢ Nolån

pga. Ammoniak

Status miljögifter –
särskilt förorenade ämnen 

Åtgärdsförslag:
• utredning



• 1 vattenförekomst
Lövbrobäcken/Sandsjöbäcken

Status näringsämnen 



Prioriterade ämnen: 

45+8 olika miljöfarliga ämnen

God

Uppnår ej god

Kemisk status ytvatten



Kemisk status ytvatten

Ingen vattenförekomst i 
området uppnår god 
kemisk status pga. 
kvicksilver och PBDE (så 
kallade överallt 
överskridande ämnen).



Viaredssjön uppnår ej god 
kemisk status pga.:

➢Dioxiner och dioxinlika 
föreningar

Kemisk status ytvatten

Åtgärdsförslag:
• utredning



Kemisk och kvantitativ status grundvatten

God

Otillfredsställande



God kvantitativ status i alla grundvatten 
inom avrinningsområdet.

Kvantitativ status 
grundvatten



God kemisk status i alla 
grundvatten inom 
avrinningsområdet.

Kemisk status 
grundvatten



Risk för förorening i 4 
grundvattenförekomster

➢ miljögifter och/eller

➢ klorid/sulfat

Risk kemisk status 
grundvatten

Åtgärdsförslag:
• Revidering av vattenskyddsområdet
• Odling utan bekämpningsmedel
• Tillstånd för vattenuttag



Lämna synpunkter

Synpunkter är viktiga så de kommande årens vattenförvaltning 
baseras på ett genomarbetat och väl förankrat underlag 



1. Vattenmyndigheten behöver skriftliga synpunkter

2. Använd gärna webbenkäten på Vattenmyndighetens hemsida¹
- här finns också en wordmall

3. Du kan lämna synpunkter på enskilda vattenförekomster i VISS²

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

2) Vatteninformationssystem Sverige viss.lansstyrelsen.se

Så lämnar du synpunkter

Senast den 30 april 2021  

1. I VISS finns denna:

2. Byt förvalt-
ningscykel här

4. Lämna 
synpunkter här

3. Till denna

OBS! Kortare samrådstid för vatten med påverkan från vattenkraft 
den 1 mars – 30 april 2021 och dessa vatten får ”samrådsknappen” 
först i mars

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


1. Åtgärder i förslag till Åtgärdsprogram som riktar sig till kommuner 
och länsstyrelser

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

3. Läs om ditt vatten i vattendatabasen VISS

4. Sammanställning för ditt vattenråd: denna presentation

viss.lansstyrelsen.se

Lästips för vattenråd

https://viss.lansstyrelsen.se/Consultations.aspx?consultationID=3
https://viss.lansstyrelsen.se/


Vattenrådens deltagande viktigt!



Lästips, möten m.m.



Vattenmyndigheten Västerhavet har digitala möten för

1. Vattenråd 2 mars och 4 mars - samma innehåll 

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

3. Tjänstemän hos kommuner och länsstyrelser med tema:

• Miljötillsyn – 1 februari 

• VA-plan inklusive dagvatten, samt dricksvattenskydd och dioxiner – 3 februari

• Fysiskplanering och vattenplanering – 8 februari

Kalender | Vattenmyndigheterna: https://www.vattenmyndigheterna.se/tjanster/kalender.html#query/*%3A*

https://www.vattenmyndigheterna.se/tjanster/kalender.html#query/*%3A*
https://www.vattenmyndigheterna.se/tjanster/kalender.html#query/*%3A*


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

Digital presentation om kommunala åtgärder Miljökvalitetsnormer

https://www.vattenmyndigheterna.se/download/18.610163bd1708581f8804
93b/1583152502138/Verktyg%20f%C3%B6r%20b%C3%A4ttre%20vatten.pdf

https://www.vattenmyndigheterna.se/download/18.610163bd1708581f880493b/1583152502138/Verktyg%20f%C3%B6r%20b%C3%A4ttre%20vatten.pdf




Digital kartpresentation* exempel

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

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


Steffi Gottschalk

Enheten för vattenmiljö, Vattenavdelningen
Länsstyrelsen Västra Götaland
Steffi.gottschalk@lansstyrelsen.se
lansstyrelsen.se/vastra-gotaland

Här når du oss

Agneta Christensen

Enheten för vattenmiljö, Vattenavdelningen
Länsstyrelsen Västra Götaland
Agneta.christensen@lansstyrelsen.se
lansstyrelsen.se/vastra-gotaland

mailto:steffi.gotschalk@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland
mailto:ragnar.efternamn@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland



