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Mål: God ekologisk status
 

–
 

Ingen försämring

Klar 22 december 2007

Klar 22 december 2009

Klar 22 december 2009

Klar 22 december 2006…20095. Förvaltningsplan
Klar 22 december 2009



Förvaltningsplan      Åtgärdsprogram

Miljökvalitetsnormer  Miljökonsekvensbeskrivning

Samråd om FP, ÅP, MKM och MKB

Samrådsremiss              
1 mars 2009 –

 
31 augusti 2009

Finns tillgänglig på:           
●

 
Digitalt på

 
nätet       

●
 

Hos varje kommun 
●

 
Länsstyrelserna

Besvaras med fördel på
 

nätet 
i form av en ifylld webb-enkät

Vattendistriktsnivå 
Digitalt underlag för ÅP finns för Skräbeån

 men bara på
 

nätet



Vattendirektivets miljökvalitetsnormer

Ytvatten

God ekologisk status

God kemisk status
Grundvatten

God kvantitativ status

God kemisk status

En status som är sämre än god får inte försämras



Åtgärdsprogrammen

MB 5 kap. Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning 

Åtgärdsprogram

8 §
 

Myndigheter och kommuner skall inom sina 
ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs enligt ett 
åtgärdsprogram som fastställts enligt 5 §. Lag (2003:890). 

Är tvingande för myndigheter och 
kommuner och ej direkt för den 
enskilde verksamhetsutövaren

http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19980808.htm#K5P5


Hur påverkas jag som enskild 
verksamhetsutövare av åtgärdsprogrammen

MB 5 kap. 3 §

Myndigheter och kommuner skall säkerställa att de 
miljökvalitetsnormer som meddelats enligt 1 §

 
uppfylls när

 
de

-
 

prövar tillåtlighet, tillstånd, godkännanden, dispenser och 
anmälningsärenden,

-
 

utövar tillsyn, eller

- meddelar föreskrifter

Vid planering och planläggning skall kommuner och 
myndigheter iaktta miljökvalitetsnormer. 

http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19980808.htm#K5P1


Vad är viktigt att tycka till om
•

 
Är miljökvalitetsnormen rätt satt för vattenförekomsten

•
 
Är underlagsmaterialet för i första hand biologin OK

•
 
Om inte vad är fel

–
 
Tillräckligt omfattande underlag –

 
säkerhet i bedömning

–
 
Insamlings-

 
och undersökningsmetodiken OK

–
 
Data tillräckligt nytt

–
 
Bedömningsgrund/eller expertbedömning OK 

•
 
Vilka andra brister finns

•
 
Är förslagen till miljökvalitetsnormer och åtgärder OK 

•
 
Är det något som saknas, kan göras annorlunda



Informationskällor och verktyg
Vattenkartan –

 
GIS

 
VISS –

 
databas med bearbetad information

Vattenmyndigheterna               Länsstyrelsen i Skåne



Vattenförekomst
•

 
Sjöar

•
 

Vattendrag
•

 
Kustvatten

•
 

Grundvatten

•
 

Sjöyta
 

≥
 

1 km2

•
 

Avrinningsområde ≥
 

10 km2

•
 

Baslinjen och en sjömil ut 
•

 
Vattentäkt med ett uttag
–

 
För ≥

 
50 personer

–
 

Om 10 m3/dygn

Uppgifter om tillstånd och mål med vattenkvalitet -
 och risken att ej nå

 
dessa mål sex år senare för 

vattenförekomster enligt ovan ska redovisas till EU
Vatten som finns på

 
”röda kartan”

 
(vattenkartans underlag) och 

ej är vattenförekomst kallas övrigt vatten
 

och redovisas ej till EU



Södra Östersjöns VD har 54 åtgärdsområden
Vattenförekomst 
Kategori 

SÖ Skåne Skrä
 beån

Sjö 480 43 9

Vattendrag 963 186 18

Kustvatten 170 18 1

Grundvatten 580 181 6

Totalt 2093 428 34



Vattenförekomster                             Ekologisk status 2009     Risk ej nå

God ekologisk status 2015 

Ivösjön 
inom Skräbeån och i 
Vattenkartan 
http://www.gis.lst.se/vattenkartan



Ivösjön i databasen VISS

http://www.viss.lst.se







Ivösjön som typ

•
 

.5DLNN
•

 
.5DLNN -

 
Limnisk ekoregion

 
5. Södra Sverige, Skåne, 
Blekinges kust och del av Öland

•
 

5DLNN –
 

Djupkategori
 

Djup: Maxdjup
 

>5m/   
Medeldjup >4m

•
 

5DLNN –
 

Sjöyta
 

Stor: >10km²
•

 
5DLNN -

 
Färg (Humus)

 
Nej ≤

 
50 mg Pt/L

•
 

5DLNN
 

-
 

Bakgrundsalkalinitet
 

Nej  ≤
 

1,0 mekv/L



Status för Ivösjön i VISS 2009





Motivering och metod för bedömningen 

Baserad på
 

EQR8
 

(Stand) från 2003. 
Måttlig status

 
enligt BG är orimligt lågt. 

Expertkunskap
 

medför höjning
 

till God 
status. Ivösjön har flest fiskarter (24) i 
Skåne. Lars Collvin och Marie Eriksson.

IVÖSJÖN 
SjöID 621669 141629,  sjötyp: B1B3

87 Skräbe å, del-aro 141571
1272 Bromölla och 1290 Kristianstads  kommuner
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Motivering och metod för bedömningen

Närsaltsdata för Ivösjöns ytvatten finns från perioden 1969-2007. Provtagning i 
denna period har skett en gång per månad för månaderna april-september. Sett över 
hela denna provtagningsperiod, resulterar 95% av värdena

 
(eller 19 av 20 värden 

runt medelvärdet) inom intervallet 16-30 μg/L
 

(mikrogram per liter) för fosfor
 

(TP) 
och 808-1234 μg/L

 
för kväve

 
(TN). Kvoten kväve/fosfor

 
(TN/TP) beskriver bland 

annat risken för algblomning och ligger för Ivösjön i intervallet 55-75 gånger
 

(bör 
överstiga 30 gånger). 

Utvärdering av data från 2004-2006
 

enligt nya bedömningsgrunder (NV 2007:4) 
resulterar i ett

 
medelvärde

 
för totalfosfor på

 
13 μg TP/L. Med en vattenfärg

 
på

 
29 

mg Pt/L, en höjd över havet på
 

5,8 m samt ett medeldjup på
 

10,7 m beräknas 
referensvärdet för fosfor

 
till 10,4 μg TP/L. Den beräknade ekologiska kvoten

 
blir 

0,81
 

vilket motsvarar HÖG status
 

för Ivösjön med avseende på
 

fosfor. 
Bedömningen bedöms vara säker.





Motivering och metod för bedömningen 

En påverkansbedömning
 

har genomförts där hänsyn 
tagits till bl.a. potentiell påverkan

 
från industriell 

verksamhet, förorenade områden och transporter. 
Bedömningen avser det generella tillståndet i 
huvudavrinningsområdet. 

Sammantaget görs bedömningen att flera prioriterade 
ämnen, däribland kadmium, bly, kvicksilver, nickel, 
nonylfenol, TBT (utan att exkludera andra prioriterade 
eller särskilt förorenande ämnen) sannolikt utgör 
problem i enskilda vattenförekomster eller inom 
vissa delavrinningsområden. Miljöproblem relaterade 
till kemikalier utgörs oftast inte av att enstaka ämnen 
förekommer i halter över en viss nivå

 
(som kan vara 

specificerad som en miljökvalitetsnorm), utan av den 
sammanlagda påverkan som flera olika ämnen kan ha 
på

 
organismer. 



Motivering och metod för bedömningen 

Statusen
 

sätts till Osäker, eftersom punktkällans påverkan på
 den kemiska statusen inte är bedömd. Den enda punktkällan
 

till 
vattenförekomsten är Ifö

 
Sanitär AB. Företaget tillverkar 

badrumsprodukter som bland annat, tvättställ, WC-stolar, 
duschar och diskbänkar. 



Ingen risk

Risk

Uppnå

 

mål och 
normer för 
skyddade områden



•
 

EU-myndigheten
http://ec.europa.eu/environment/water/water-

 framework/index_en.html

•
 

Naturvårdsverket NV
http://www.naturvardsverket.se/sv/nv/Amne/Vatten/

•
 

Sveriges geologiska undersökningar SGU
 http://www.sgu.se/sgu/sv/samhalle/grundvatten/ram

 direktiv/index.html
•

 
Vattenmyndigheternas hemsida

 http://www.vattenmyndigheterna.se/vattenmyndigheten
•

 
Länsstyrelsen

 http://www.lansstyrelsen.se/skane/Naturen_i_Skane
 /Natur_och_vattenvard/Lagar+och+regelverk/EUs_

 miljobestammelser/Vattenforvaltningen/
•

 
Vattenkartan

 
–

 
GIS-verktyg

•
 

VISS
 

–
 

Databas med bedömd information 
Vatteninformationssystem Sverige
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