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Vad innebär statusklassning?
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Statusklassning



Kvalitetsfaktorer Vad mäts?

Biologiska

Fysikalisk-

kemiska

Hydromorfo-

logiska

Alger, växter, fisk, 

bottendjur etc.

Syrgas, försurningsparametrar, 

näringsämnen, siktdjup, 

förorenande ämnen

Omfattar olika former av fysisk 

påverkan t. ex. rätning, 

vandringshinder mm

Kvalitetsfaktorer



Information kring varför aktuellt vatten 
har viss status finns på 

https://viss.lansstyrelsen.se/



VISS - databas



VISS - databas



VISS - databas



VISS - databas
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Vad innebär MKN?



Miljökvalitetsnormer för vatten

Undantag och mindre
stränga krav



Miljökvalitetsnormer (MKN)

Beskriver vattenkvaliteten

Verktyg för att uppnå miljökvalitetsmålen (God status)

Juridiskt bindande- Vi måste arbeta för att uppnå god status på samtliga vatten 

MKN hänvisar till tillståndet i miljön, inte reglering av verksamheter

MEN, behöver kombineras med krav på verksamheter för att få effekt



MKN för vatten-Lagstadgad reglering

• Ramdirektivet för vatten (2000/60/EG)

• Direktivet om prioriterade ämnen (MKN-direktivet) (2008/105/EG + 
2013/39/EU)

• Grundvattendirektivet (2006/118/EG)

• Direktiv om skyddade områden (f.d. fisk- och musselvatten, badvatten,   
Natura 2000, dricksvatten)



Fyra typer av MKN för vatten

1. Gränsvärdesnormer kemisk ytvattenstatus, fisk-och musselvatten 

2. Målsättningsnormer kemisk grundvattenstatus, fisk-och musselvatten

3. Indikativa normer 

4. Övriga EU-normer ekologisk status, kvantitativ status, uppåtgående 
trend, badvattenkvalitet, (även gynnsam bevarandestatus)

§ MB 
5:2 1st   
4 kap 
VFF



Grundläggande krav

• God yt- och grundvattenstatus 

• Ingen försämring 

• MKN för skyddade områden

• Tillfällig försämring pga. naturliga/ extrema händelser OK under vissa 
förutsättningar

§ MB 
4 kap 
VFF



God status är målet 

Nuvarande status och åtgärdsbehov är grund för MKN 

• Vilka insatser behövs? 
• Vad är möjligt att göra? 
• Vad är rimligt att göra? 

MKN



Undantag beslutas av vattenmyndigheten 

• Tidsfrist - till 2021, 2027 eller senare 
• Bedömning av förutsättningarna att nå god status 

utifrån nuvarande förhållanden
• Mindre strängt krav 

• Bedömning av ”rimlig” ambitionsnivå utifrån 
nuvarande förhållanden och möjliga åtgärder (strikta 
kriterier)

• Mindre strängt krav  - pga nya verksamheter eller 
åtgärder

Pga
nuvarande 
påverkan

§ MB 
VFF 

4 :9-10
&

4:11



Ansvar för att följa MKN

Myndigheter och kommuner ansvarar för att MKN följs

MKN ska följas vid planläggning och i andra ärenden enligt PBL

MKN saknar direkt, bindande verkan för enskilda

Tillämpas av myndigheter och kommuner: 
a) Genomförande av åtgärdsprogram 
b) Grund för beslut om styrmedel, egna åtgärder, rådgivning m.m. (t.ex. 

planläggning, föreskrifter, VA-hantering, egna projekt) 
c) Grund för bedömning i enskilda fall (t.ex. tillsyn, prövning, bygglov)



Uppdaterade statusklassningar cykel 3 (2019)



Åtgärdplan
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Miljökvalitetsnormer för vatten

Inget vatten får 
försämras, det handlar 

alltså inte bara om att 
reparera och förbättra 

skadade vattenmiljöer utan 
också om att förebygga 

försämring



Åtgärdsprogram 2016-2021

• Åtgärder som krävs för att uppnå god status

• Åtgärdsprogrammet ska ge förutsättningar för att fysiska
åtgärder ska kunna utföras

• Riktas till myndigheter och kommuner

• Nationell Samhällsekonomisk konsekvensanalys och 
Miljökonsekvensbeskrivning

Åtgärdsprogram 
upprättas för varje 
avrinningsområde 



Åtgärdspunkter

“Tillsyn, rådgivning, vägledning, bidrag

och åtgärder ska utökas och

prioriteras där miljökvalitetsnormer för

vatten inte följs, eller riskeras att inte

följas.”

EU:s vattendirektiv 2004



Övervakning



Kvalitetsfaktorer Vad mäts?

Biologiska

Fysikalisk-

kemiska

Hydromorfo-

logiska

Alger, växter, fisk, 

bottendjur etc.

Syrgas, försurningsparametrar, 

näringsämnen, siktdjup, 

förorenande ämnen

Omfattar olika former av fysisk 

påverkan t. ex. rätning, 

vandringshinder mm

Kvalitetsfaktorer



Rölången

Högvedssjön

Svinstadsjön

Stora TronVärnässjön

Gåsen

OmmenGåsen

Drönarflygning



Åtgärder
(Mot övergödning)



Hur vi jobbar utåt

• Vattenförvaltningen-
Åtgärdsplaner 

• Vattenråden

• Kommuner

• Vattendragsgrupper

• Enskilda markägare 

• LEVA

• Stödformer

Målsättning:

I samarbete med ansvariga 

myndigheter verka för att 

uppnå en god vattenkvalitet i  

respektive vattenrådsområde.



Vattendragsgrupper/Enskilda markägare

Dessa är även 
Greppa Näringens 

prio-områden 
(tom 2019)



Arbete för att hjälpa 
markägare att komma 
vidare från idé till konkret 
åtgärd mot övergödning.

Fyra prioriterade områden med högst läckage av fosfor från jordbruksmark.



- Stärkt lokalt åtgärdsarbete mot övergödning 

Projekt:                     Åtgärdsamordning

• Samordning av åtgärder 

• Rådgivning

• Coaching och vägledning, 
hjälp vid ansökan, val 
åtgärder osv

• Ta till vara på lokal kunskap

• Underlätta processer

Kostnadseffektiva åtgärder på rätt plats



• Förbättra vattenkvaliteten

• Minska övergödningen 

• Behålla mer vatten i landskapet för att motverka torka 

• Klara av att hantera kortvariga höga vattenflöden 

• Bevara/gynna/återfå mångfalden av arter i jordbrukslandskapet 

• Behålla en hög och god produktion av livsmedel

Vad vill vi med åtgärderna?



• Skapa skyddszoner

• Tvåstegsdiken

• Anlägga eller restaurera våtmarker

• Fosfordammar

• Kalkfilterdiken

• Återmeandring

• Reglerbar dränering

• Strukturkalkning

• Fånggrödor

• Förbättrad markavvattning genom miljövänligt underhåll av öppna 
diken 

Exempel på åtgärder:



Skyddszoner

Foto hämtat från: Underhåll ditt dike för ett rikare odlingslandskap. Jordbruksverket



Våtmarker

Foto: Kristian Littke



Våtmarker

Foto: Kristian Littke



Kalkfilterdiken

http://www.projectborn.se/kalkfilterdiken/



Fosforfälla



Även enkla 
åtgärder, som att 
ploga åt ”rätt” håll

Många 
bäckar små...



Skyddszoner

Foto hämtat ur Rapport 2013:15, Tvåstegsdiken – ett steg i rätt diken (Jordbruksverket)



Tvåstegsdike

Foto hämtat ur Rapport 2013:15, Tvåstegsdiken – ett steg i rätt 
diken (Jordbruksverket). 
Tvåstegsdike vid Åkra gård i Nyköping.

Grafik hämtat ur Rapport 2013:15, Tvåstegsdiken – ett steg i rätt diken (Jordbruksverket)



Återmeandring



Viktigt för att få näringen att stanna kvar på åkern

Fungerande Dränering

Bild: Atl 2014

Samarbete med 
Greppa Näringen
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TACK!

Maria Gustavsson
Maria.b.gustavsson@lansstyrelsen.se
010-223 54 33
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