
Full koll på våra vatten
- vad händer?

kristina.samuelsson@havochvatten.se



Vad är det vi vill åstadkomma?

En svensk kvalitetssäkrad akvatisk 
övervakning …

… som ger ett bra underlag för 
åtgärdsplanering och därmed skapar 
förutsättningar för att uppnå god status i 
Sveriges vatten. Samt en övervakning 
som uppfyller lagkrav (fokus 
vattenförvaltningsförordningen).



Vad har vi för strategi?

4. Revidering och 
komplettering av  
genomförande av 
övervakning 

1. Utgår ifrån krav 
i lagstiftning

2. Tar fram vägledning 3. Beskriver det konkreta 
övervakningsbehovet och 
tar fram en bristanalys



Ställs krav på olika typer av övervakning
» Kontrollerande övervakning                        

(Basövervakning)
• Samband mellan påverkan och 

miljötillstånd
• Långsiktiga förändringar i miljötillstånd

» Operativ övervakning                                   
(Riskövervakning)

• Statusklassificering
• Följa effekterna av åtgärdsarbetet

» Trender av ackumulerande prioriterade 
ämnen i biota och sediment

» Övervakning i skyddade områden

» Undersökande övervakning
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Hur långt har vi kommit 
och hur går vi vidare?
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Hur långt har vi kommit?
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MILJÖGIFTER
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Behov övervakning trender 
miljögifter i sediment och biota.

Behöver bättre belastningsdata 
från diffusa källor. 



Utveckla VISS (E) Dataflöden (F) Utveckla rapportering (G)

Övrigt som är på G…



Kategorisering av stationer/data                               
– rätt data till rätt analys (E3)
Tabell 1. Tabellen visar vilka typer av stationer som bör användas inom vattenförvaltningen, samt vilka syften utifrån 
vattenförvaltningsförordningen de olika stationerna kan användas till. Kon = kontrollerande, Ope = operativ, Påverkan/risk = 
påverkansanalys och riskbedömning 

Station Trend-
ref 

Trend-
påverkan 

Påverkan/ 
risk 

Fastställa 
status 

Följa 
åtgärder 

Kon - intensiv ref X 
 

X 
  

Kon - intensiv påverk 
 

X X X2 X2 

Kon - omdrev X1 X1 X X2 
 

Ope - punkt 
   

X X 

Ope - diffus 
   

X X 

Ope - HyMo 
   

X X 

1 Omdrevsstationer kan användas i trendanalys om tillräckligt många år med data är tillgängliga och det inte är för många år mellan 
provtagningarna 
2 Stationer som används inom kontrollerande övervakning för att följa storskalig påverkan kan användas inom operativ övervakning för 
att fastställa status, under förutsättning att kraven för operativ övervakning uppfylls (möjligt för diffusa källor samt hydromorfologisk 
påverkan) 



Effektivisering av analys och presentation av data

Schematisk bild över dataflöden och analysverktyg. Bilden inkluderar alla de syften med 
övervakningen som det ställs krav på i vattenförvaltningsförordningen (VFF). Flaggor indikerar 
kategorier som behöver anges för data lagrad hos nationell datavärd.

VISS



Säkerställa finansiering av övervakningen (A15)

» Har lämnat förslag på fyra strategier i 
regeringsuppdrag från HaV 2015

» Inlämnat på nytt i den fördjupade 
uppföljningen av miljömålen

Strategi I: Oförändrat övervakningssystem med 
egenkontroll och statligt finansierad övervakning med 
ökad tillsyn

Strategi II: Strategi I samt kompletterat med att skapa 
ytterligare möjlighet att ställa direkta krav mot 
verksamhetsutövare utifrån 5 kapitel i miljöbalken.

Strategi III: Skapa ett system för uttagande av 
vattenkontrollavgift från de som påverkar Sveriges 
grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten.

Strategi IV: Enbart statligt finansierad övervakning av 
den gemensamma påverkan på yt- och grundvatten 
inklusive förvaltning av data





Mer information om Full koll på våra vatten finns 
på HaVs hemsida
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