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Miljöfrågor som rör vatten kan inte behandlas separat, 
utan hela avrinningsområdet måste beaktas. Vattendirek-
tivet omfattar alla sjöar och vattendrag samt grundvatten 
och kustvatten, dvs. allt vatten längs våra kuster som ligger 
inom en nautisk mil utanför baslinjen. Det enda vatten som 
inte omfattas är de öppna havsområdena. 

God status för alla vatten
Målet med Vattendirektivet är att samtliga EU-länders alla 
typer av vatten ska uppnå ”God status” till år 2015 och att 
inga vatten får försämras. Ett absolut krav enligt direkti-
vet är att länderna utarbetar konkreta åtgärdsprogram 
för att målen ska kunna uppnås. Sveriges eget arbete med 
vattenmiljön, som definieras bl.a. utifrån våra nationella 
miljökvalitetsmål, överensstämmer väl med Vattendirek-
tivets syfte och arbete pågår med att samordna dem med 
direktivets mål.

Naturens egna gränser avgör
Enligt beslut av Riksdagen från 2004 är Sverige nu indelat 
i fem vattendistrikt som täcker hela Sveriges landområde 
samt kustvattnen. Varje vattendistrikt omfattar de landom-
råden varifrån all ytvattenavrinning sker till den angivna 
havsbassängen. Egentliga Östersjön har delats i en nordlig 
och en sydlig del (figur 23). 

Naturens egna avgränsningar väger således tyngre än 
befintliga administrativa gränser, vilket kommer kräva god 

lokal, regional och nationell samordning mellan kommu-
ner, länsstyrelser och länder vars gränser finns inom avrin-
ningsområdena. Sverige måste samarbeta med Finland 
om Torne älvs avrinningsområde och med Norge då vår 
gemensamma gräns korsas av ett stort antal vattendrag. 

Nya myndigheter förvaltar vattenmiljön
I varje vattendistrikt har det vid en länsstyrelse bildats en 
Vattenmyndighet som är ansvarig för förvaltningen. Dessa 
Vattenmyndigheter ska se till att miljömålen för vatten 
uppnås i distrikten. För att nå dit behövs en samverkan 
mellan bl.a. kommuner, företag, vattenvårdsförbund och 
andra intressenter. Syftet är att lokal kunskap skall använ-
das i vattenarbetet och att de lokala intressena skall få 
möjlighet att påverka och aktivt delta i förvaltningsarbetet. 
Vattenmyndigheterna har som sin uppgift att se till att en 
sådan samverkan kommer till stånd. De ska också utarbeta 
bakgrundsbeskrivningar, åtgärdsprogram, fastställa preli-
minära miljömål och utarbeta riktlinjer för informations-
hantering och rapportering.

Nya begrepp inom vattenvården
En första uppgift har varit att beskriva vilka kategorier av 
ytvatten, dvs. sjöar, vattendrag och kustvatten, som finns 
inom distriktet. Kategorierna delas sedan in i olika områ-
destyper som ger underlag för framtida bedömningar av 
ekologisk och kemisk status. 

Vattenarbete i förändring

Ramdirektivet för Vatten har en central plats i EUs 

miljöpolitik. Med hjälp av detta Vattendirektiv skapas 

en helhetssyn på alla typer av vatten. En ny förvaltnings-

organisation, som tar hänsyn till naturens egna vatten-

gränser, ska tillsammans med en sammanhållen lagstift-

ning leda till en bättre vattenmiljö. 
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Områdestyperna definieras utifrån de faktorer som styr förut-
sättningarna för det biologiska livet i vattnet; exempelvis 
djup, bottentyp, salthalt, skiktning, vågpåverkan, vattenut-
byte och antal isdagar. För kustvatten finns preliminärt 25 
områdestyper som tillsammans täcker den svenska kusten 
(figur 23).

Därefter fastställs referensförhållanden för varje områ-
destyp. Med detta menas ett i stort sett opåverkat vatten 
med ett intakt biologiskt liv. Om det för en områdestyp 
inte finns en opåverkad miljö att använda som referens får 
man med hjälp av historiska data eller genom expertbe-
dömningar försöka rekonstruera hur vattenmiljön där var 
beskaffad innan den blev alltför påverkad av människan. 

Referensförhållanden motsvaras av Vattendirektivets 
högsta klass för ekologisk status,”Hög status”. Det inne-
bär att vattnet uppvisar inga eller mycket små tecken på 
störning av de utvalda kvalitetsfaktorer som ska användas för 
att kontinuerligt bedöma vattnets status. Ju mer ett vatten 

avviker från referensförhållandet desto sämre är dess ekolo-
giska status (figur 24). 

Övervakning följer tillståndet
Enligt Vattendirektivet ska medlemsländerna upprätta 
mätprogram för att kunna redovisa en heltäckande bild av 
tillståndet inom varje avrinningsområde och kustvatten-
sträcka. Övervakningen ska ge möjlighet att följa utveck-
lingen av miljötillståndet och att se om insatta åtgärder har 
önskad effekt. De variabler som ska övervakas är desamma 
som de som ska användas för att klassificera vattnets ekolo-
giska och kemiska status. 

Övervakningsprogrammen ska vara i drift senast i 
december 2006. Alla vattenområden måste inte övervakas 
var för sig, utan en större grupp kan beskrivas tillsammans. 
Då kan det räcka att några representativa vatten övervakas 
vad gäller vattenkvalitet.

π Figur 23. Kartan visar de två Vattendistrikten i Egentliga Östersjön, 
samt länsgränser och områdestyper i området. Markerade är också de 
orter där de nya Vattenmyndigheterna är lokaliserade.

Vattendirektivets omfattning, och därmed områdestyperna, sträcker sig 
till strax utanför baslinjen. Länens ansvar når ut till Sveriges territorial-
gräns. Se sidan 13 för förklaring av  dessa två senare begrepp.

Kartunderlag från SMHI.

√ EQR-värdet, Ecological 
Quality Ratio, ligger till 
grund för klassindel-
ningen. Alla uppmätta 
värden skall relateras till 
områdets referensvärde. 
Det följande EQR-värdet 
ligger alltid mellan 0 och 
1. Referensförhållanden, 
dvs. Hög status, är lika 
med 1, avvikelser ger allt 
lägre värden och Dålig 
status har värden nära 0.  

Områdestyper:
5. Södra Halland och norra Öresunds kustvatten
6. Öresunds kustvatten
7. Skånes kustvatten
8. Blekinge skärgård och Kalmarsund, inre kustvatten
9. Blekinge skärgård och Kalmarsund, yttre kustvatten
10. Öland och Gotlands kustvatten
11. Gotlands nordvästra kustvatten
12. Östergötland och Stockholms skärgård, mellankustvatten
13. Östergötlands inre kustvatten
14. Östergötlands yttre kustvatten
15. Stockholms skärgård, yttre kustvatten
16. Södra Bottenhavet, inre kustvatten 
17. Södra Bottenhavet, yttre kustvatten
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Vad som ska undersökas

Fysikalisk-kemiska: 
Allmänna förhållanden i vattnet 
samt påverkan av föroreningar. 

Vattentemperatur, djup, syrehalt, 
siktdjup och halt av näringsäm-
nena kväve och fosfor.

Halter av vissa förorenande 
ämnen och miljögifter i ytvatten

Biologiska: 
Vad som utmärker växt- och 
djurliv för det aktuella vattnet.

Förekomst, mängd och artsam-
mansättning av växtplankton, 
bottenvegetation samt botten-
fauna (ryggradslösa djur).

Hydromorfologiska:  
Utmärkande drag för kustområdet

Är djup, bottenförhållanden eller 
vågexponering förändrade av 
människan?

π Figur 24. Kvalitetsfaktorer (ovan) för bedömning 
av ekologisk status (nedan).
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