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Ett direktiv för god vattenstatus
Åke Bengtsson, Vattenmyndigheten för Bottenhavet  och Bo Sundström, Vattenmyndigheten för Bottenviken

Ramdirektivet för vatten ska bli ett verktyg för att uppnå och bibehålla god vattenstatus inom 
EU. I Sverige har ansvariga vattenmyndigheter inrättats, och arbetet är i full gång. Med sina 
mer än hundra tusen sjöar, vattendrag och kustvatten står Sverige för en betydande dela av 
unionens vattenförekomster, vilket innebär att vårt uppdrag är enormt stort. För Bottniska vikens 
del så omfattar direktivet idag endast kustområdena. Ett marint direktiv sägs vara på gång, så 
om några år kan hela Bottniska viken vara inbegripet i EU:s vattendirektiv.

Ramdirektivet för vatten ska upprätta en ram för förvalt-
ning och skydd av vattenresurserna, som ska se till att 
en ”god vattenstatus” uppnås och bibehålls långsiktigt 
inom unionen. Mer konkret betyder det att vattnets kva-
litet inte får försämras, utan statusen hos akvatiska eko-
system ska bevaras eller vid behov förbättras. 

Vad gäller ansvaret för Bottniska viken omfattar ram-
direktivet för närvarande formellt bara vattenområdena 
längs kusterna och i skärgårdarna ut till en sjömil utan-
för baslinjen. Men ett marint direktiv sägs vara på gång, 
vilket kan medföra att hela området inom några år om-
fattas av direktivsarbetet.

I och med att alla Östersjöländer förutom Ryssland 
omfattas av direktivet så betyder det också att alla dessa 
länder måste vara inställda på att följa Vattendirektivets 
mål och syfte: Hindra ytterligare försämringar och skyd-
da  och förbättra statusen hos akvatiska ekosystem… 
säkerställa en gradvis minskning av förorening… mildra 
effekterna av översvämning och torka… Alla former av 
verksamhet som på ett eller annat sätt utnyttjar vattnet 
som en resurs måste alltså anpassas så att kvaliteten på 
vattnet inte blir för dålig. För kustvattnen, och indirekt 
havet, innebär det att varje kustmynnande vattendrag 
kan ses som ett punktutsläpp, eftersom alla förorening-

ar som alstras i avrinningsområdet kommer att belasta 
kusten. Om detta påverkar ekologin eller kemin i kust-
vattnet negativt så ska det ställas krav på åtgärder i vat-
tendragets avrinningsområde.

FÖRENKLINGAR MÅSTE TILL

Arbetet har hittills bestått i att utse ansvariga myndighe-
ter och indela landet i lämpliga avrinningsdistrikt. Nästa 
steg blir att identifiera och klassificera Sveriges ”vatten-
förekomster”. För varje vattenförekomst ska det bedö-
mas om den uppfyller kraven på ”god ekologisk status 
eller potential” eller ej. Dessutom måste vi definiera vad 
som är referensförhållanden och därmed vad som är att 
anse som hög, god eller måttlig status. Detta är ett gigan-
tiskt arbete som kräver kunskap om kemisk-fysikaliska 
förhållanden, biologi-ekologi, geo- och hydromorfolo-
gi och förekomst av prioriterade föroreningar. En sådan 
totalinventering skulle medföra kostnader i miljardklas-
sen, resurser som helt enkelt inte finns. Det finns dessut-
om inte kapacitet att genomföra arbetet på så kort tid. 
Därför måste det utvecklas förenklade, men tillförlitliga 
metoder som gör det möjligt att klassificera våra vatten 
på ett enklare sätt.
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Övervakningsprogram, som ska 
följa förändringar i vattnets kvali-
tet och kvantitet, ska utarbetas och 
igångsättas. Särskilda miljömål/mil-
jökvalitetsnormer ska beslutas för 
alla vattenförekomster. Dessa mål 
och normer ska ligga till grund för 
de särskilda åtgärdsprogram för att 
uppnå god ekologisk status som ska 
tas fram i samverkan med vattenin-
tressenterna i de aktuella område-
na. Sverige står för en betydande del 
av unionens vattenförekomster. Det 
innebär att det är ofantligt många 
vatten som ska undersökas, analyse-
ras, klassificeras och rapporteras. 

De fem vattenmyndigheterna kom-
mer att ansvara för arbetet med sam-
manställning av den rapportering som 
ska ske från varje distrikt, men Natur-
vårdsverket kommer att samordna in-
rapporteringen från Sverige till EU.

Enligt direktivet ska arbetet med åt-
gärder vara påbörjat senast i december 
2012. Redan tre år därefter ska dessa 
program ha lett till att de uppsatta mil-
jömålen uppnåtts. För att detta ska 
vara möjligt krävs dock med största 
säkerhet att åtgärderna i många fall 
påbörjas betydligt tidigare.

LAGSTIFTNINGEN ANPASSAS

Man har även påbörjat arbetet med 
att anpassa den svenska lagstiftning-
en till direktivet. Fortfarande åter-
står dock en hel del arbete med att 
se över och anpassa lagarna och öv-
riga regelverk, så att det blir möjligt 
att på praktisk nivå genomföra de 
krav och mål som är förenade med 
direktivet. Idag är exempelvis Vat-
tenmyndigheternas vattendelegatio-
ner beslutande i frågor som rör mil-
jömål och åtgärdsprogram. Dessa 
beslut är bindande för myndighe-
ter och kommuner, men det saknas 
sanktionsmöjligheter om dessa inte 
följer besluten. Sådana möjligheter 
vore säkert en fördel för att nå fram-
gång med vattendirektivsarbetet. Det 
är inte heller klarlagt vilka ekono-
miska resurser som kommer att fin-
nas för genomförandet av åtgärder, 
och om någon form av vattenavgif-
ter ska införas.

SVÅRT ATT KOMMA IGÅNG

De allra flesta stater har haft svårt 
att omedelbart komma igång med in-
förandet  Så har också fallet varit i 
Sverige. Sverige har varit sena med att 
utse sina vattenmyndigheter. Det var 
först under slutet av fjolåret som dessa 
myndigheter bemannades. De avrap-
porteringsuppdrag till EU som skulle 
vara utförda i mars 2005 har därför i 
år gjorts av Naturvårdsverket och Sta-
tens Geologiska Undersökningar, och 
inte av vattendistrikten. Av EU:s alla 
länder var det bara 5 som lyckades 
rapportera i tid denna gång.

Vi ligger alltså efter i tidsschemat, 
vilket har medfört att rapporteringen 
i år gjorts på en översiktlig nivå.  Den 
kräver därför omfattande komplette-
ringar under de närmaste två åren för 
att det ska vara möjligt att välja rätt 

miljömål, övervaknings- och vid be-
hov åtgärdsprogram för våra vatten-
förekomster. 

ÅTGÄRDER – INTE FÖRRÄN OM 

NÅGRA ÅR

Vattendirektivet har nu 4 år på nack-
en. Vad har då detta inneburit för vat-
tenmiljön i Bottniska viken? Ja hittills 
nästan ingenting, men det är kanske 
inte så ovanligt i ett långsiktigt arbete 
av denna typ. Det är först när det om 
några år finns preciserade miljömål/
miljökvalitetsnormer och åtgärdspro-
gram som man kan säga att vattendi-
rektivet kommer att medföra konkre-
ta insatser och åtgärder för att säkra 
eller förbättra vattenkvaliteten.

Kravet på åtgärder kommer att vä-
gas mot annat, såsom ekonomiska, 
sociala och kulturella intressen. Det 
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innebär att de mest kostnadseffekti-
va åtgärderna ska prioriteras. För-
delen med ett unionsövergripande 
direktiv är att lokala, regionala eller 
nationella ekonomiska hänsyn kom-
mer att utsättas för en större gransk-
ning. Överväganden som leder till att 
man avstår från att förbättra vattnets 
kvalitet förväntas kräva ett betydligt 
gedignare underlag än vad som kan 
tänkas varit fallet i flertalet Östersjö-
länder hittills. Miljökvaliteten måste 
alltså anpassas bl a efter vad kustvatt-
nens ekologi kräver. Detta är en ange-
lägenhet för alla EU:s stater gemen-
samt, även om mycket av frågor som 
rör brukande, miljömål och åtgärder 
ska bygga på lokal förankring.

MÅNGA FRÅGOR KVARSTÅR

Direktivet ger utrymme att anpassa 
arbetet efter rådande förutsättningar, 
men många frågor kvarstår.  Var går 
gränsen för vad som är acceptabelt el-
ler inte? Kan vi gruppera våra vatten, 
och nöja oss med att göra stickprovs-
undersökningar bland dessa? Kan vi 
nöja oss med att beskriva våra vatten-
förekomster via översiktlig kartering 
som inte alltid baseras på mätningar 
i det aktuella vattnet? Hur många av 
parametrar måste vi isåfall använda 

för att verifiera dessa modeller, och 
i hur stor andel av objekten? Utbu-
det av denna typ av modeller är inte 
särskilt stort, varför det är troligt att 
vi också måste utveckla nya sådana.

Tiden hastar, uppdraget är stort, 
men ska lösas – frågan är bara hur. 
Det är också många myndigheter, or-
ganisationer och personer som kom-
mer att vara inblandade i denna pro-
cess som förhoppningsvis leder till en 
bättre framtid för Bottniska viken och 
de andra vattenområdena inom EU.

SAMARBETE INOM BOTTNISKA VIKEN

I de båda nordligaste vattendistrik-
ten i Sverige, Bottenhavet och Bot-
tenviken, arbetar vi nu för högtryck 
för att komma igång med den för-
djupade karakteriseringen, lämpliga 
miljömål och åtgärder, e.t.c. för bl.a. 
alla kustvattenområden i Bottnis-
ka viken. Arbetsgrupperna för kust-
vatten med tjänstemän från berörda 
länsstyrelser samarbetar mellan de 
båda distrikten, och metoder m.m. 
kommer att samordnas. Många be-
rörda i samhället, bl.a. universitets- 
och forskarvärlden, kommer att ge-
nom information och samråd i olika 
former att få möjlighet att påverka 
innehållet i vattenförvaltningsarbe-
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tet under kommande år.
Våra vattendistrikt ligger i utkan-

ten av EU:s domäner, och uppfattas 
många gånger som exotiska och orör-
da. Visst har de allra flesta en bild av 
att man i Norrland utan problem kan 
dricka vattnet i närmsta bäck. Man 
får dock inte glömma bort att gravida 
kvinnor avråds från att äta insjöfisk, 
och att möjligheterna att saluföra 
och konsumera bl.a. lax och ström-
ming är möjlig tack vare ett undan-
tag från gällande gränsvärden. Trots 
att spännvidden alltså är stor när det 
gäller bilden av vattenkvaliteten så 
tror vi att våra distrikt förmodligen 
har de största möjligheterna att upp-
nå de bästa resultaten. 

Visst ser vi skillnader mellan Bot-
tenviken och Bottenhavet, men lik-
heterna överväger i Bottniska viken. 
Detta har naturligtvis bidragit till att 
vi valt att samarbeta över distrikt-
gränserna. En annan fördel med sam-
arbete är att resurser och kompetens 
kan samlas och utnyttjas på ett bätt-
re och effektivare sätt. Vi ser också 
Umeå Marina Forskningscentrums 
strategiska placering och roll som 
centra för övervakning och forsk-
ning i Bottniska viken som en viktig 
resurs för vårt arbete.

TIDPLAN
2003 Utse behöriga myndigheter och införa de 

 lagar och andra författningar som är 

 nödvändiga.

2004 Upprätta register över skyddsbehovet. 

 Genomföra en analys av varje avrinnings-

 distrikt.  

 Karakterisering och typindelning av vatten.

2006 Följa antagna övervakningsprogram.

 Allmänheten ska vara involverad.

2009 Anta förvaltningsplaner med åtgärdsprogram.

2010 Ha en fungerande prispolitik för vatten-

 användningen.

2012 Ha påbörjat eller genomfört samtliga 

 åtgärder.

2015 Mål för ytvatten, grundvatten och skyddade 

 områden ska vara uppfyllda.

VATTENDISTRIKTEN OCH MYNDIGHETERNA
Landets avrinningsområden och kustvatten har indelats 

i fem vattendistrikt huvudsakligen utifrån havsbassäng-

er och huvudavrinningsområden; Bottenviken, Botten-

havet, Norra Östersjön, Södra Östersjön och Västerha-

vet. Indelningarna följer alltså vattnets väg och skär 

därför tvärs över läns- och kommungränser. Som ansva-

riga vattenmyndigheter har man utsett länsstyrelserna i 

Norrbotten (Luleå), Västernorrland (Härnösand), Väst-

manland (Västerås), Kalmar (Kalmar) och Västra Göta-

land (Göteborg). Varje myndighet har 2–3 personer an-

ställda för arbetet med Vattendirektivet. Dessutom har 

landets samtliga länsstyrelser inrättat s.k. Berednings-

sekretariat där det ska finnas personal som koordinerar 

länsstyrelsernas arbete och kommunikation med Vatten-

myndigheter, andra myndigheter, kommuner, verksam-

hetsutövare och allmänhet. Vid varje Vattenmyndighet 

finns en särskild delegation/styrelse som ska fatta be-

slut i frågor som rör vattenkvaliteten.


