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Vattenförvaltningen
Vattenförvaltning är benämningen för det arbete i Sverige som baseras på EU:s ramdirektiv för 
vatten (2000/60/EG), även kallat Vattendirektivet. Vattendirektivet vilar på två grundpelare:

• att värna ett naturligt växt- och djurliv i vatten och

• att säkerställa tillgång till rent vatten för produktion av dricksvatten.

Det övergripande målet med vattenförvaltningsarbetet är uppnå god ekologisk, kemisk och kvantita-
tiv status i samtliga vattenförekomster. God status innebär inte en återgång till ursprungliga förhål-
landen utan påverkan från människan. God status innebär att användningen av mark och vatten ut-
vecklas så att den är långsiktigt hållbar. 

Vattenförvaltningsarbetet bedrivs i stort inom fem olika vattendistrikt, avrinningsområdet till 
Kungsbackaån ingår i Västerhavets vattendistrikt. Vattenresurser ska sedan förvaltas per av-
rinningsområde då vatten rör sig efter naturliga gränser och inte inom kommun- eller nations-
gränser, vilket innebär att både påverkan och förbättringsåtgärder är allas gemensamma ange-
lägenhet. Kungsbackaåns avrinningsområde inkluderar, förutom Kungsbacka kommun, också 
Marks kommun, Härryda kommun och Mölndals kommun.

Vattenförvaltningsarbetet är indelat i sexåriga vattenförvaltningscykler där den tredje förvalt-
ningscykeln pågår 2017-2021. Vattenförvaltningen i Sverige konkretiseras genom att Vatten-
myndigheten inom arbetet med Förvaltningsplanen tar fram Miljökvalitetsnormer och Åtgärds-
program för vatten.

Förvaltningsplanen beskriver bland annat hur det står till med vattenmiljön. Den ska ge en 
överblick och inriktning för det fortsatta vattenförvaltningsarbetet och vara ett underlag för 
planering.

Miljökvalitetsnormer
Kvalitetsnormer är kvalitetskrav som bestämmer vilken kvalitet på vatten som ska uppnås till 
en viss tidpunkt, istället för att reglera utsläppsmängder från enskilda källor. Miljökvalitetsnor-
merna är de verktyg som arbetet med att förvalta och förbättra vattenkvaliteten baseras på. Ut-
gångspunkten för miljökvalitetsnormerna är tillståndet i miljön och vad människan bedöms 
kunna utsättas för utan att ta allt för stor skada. Miljökvalitetsnormerna för vatten omfattar yt-
vatten (sjöar, vattendrag, kustvatten) och grundvatten. Varje vattenförekomst får en miljökva-
litetsnorm som anger vilken status den ska ha vid en viss tidpunkt. God vattenstatus är målet. 
Om en miljökvalitetsnorm inte uppnås behövs en samlad bild för att kunna avgöra vilka källor-
na till påverkan är och hur påverkan från dessa kan minskas. Miljökvalitetsnormen är juridiskt 
bindande, och en vattenförekomst status får inte försämras.

Åtgärdsprogram för vatten
Åtgärdsprogram för vatten är den del av förvaltningsplanen som visar vad som behöver göras 
för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Programmet riktar sig till myndigheter och 
kommuner och syftet är att visa på kostnadseffektiva styrmedel och åtgärder. Enskilda verk-
samhetsutövare kan påverkas indirekt vid genomförandet av åtgärdsprogrammet. Kommunen 
ska vidta de åtgärder som behövs enligt åtgärdsprogrammet för vatten, oftast handlar det om 
att vidta administrativa åtgärder som beskriver hur olika styrmedel behöver nyttjas eller ut-
vecklas. I de flesta fall innebär det att kommunen sedan i sin tur ska ställa krav på andra aktö-
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rer, t.ex. verksamhetsutövare, att genomföra de fysiska åtgärder som krävs för att följa miljö-
kvalitetsnormerna.

Statusklassning
Statusklassning för ytvattenförekomster görs genom bedömning av ekologisk och kemisk sta-
tus. Ekologisk status kan klassas som hög, god, måttlig, otillfredsställande eller dålig. Den eko-
logiska statusen baseras på bedömningar av biologiska kvalitetsfaktorer, fysikalisk-kemiska 
kvalitetsfaktorer samt hydromorfologiska kvalitetsfaktorer, som vägs ihop till en samlad be-
dömning av ekologisk status.  Det är den sämsta parametern och därmed den sämsta kvalitets-
faktorn som avgör vilken statusklassning vattenförekomsten får.  Tillförlitligheten i att bedöm-
ningen stämmer överens med den verkliga statusen i vattenförekomsten beror på vilket under-
lag som finns tillgängligt vid klassningen. Den kemiska statusen kan klassas som god eller upp-
når ej god. Klassningen baseras på uppmätta halter av prioriterade ämnen och särskilt föroren-
ande ämnen, till exempel metaller, TBT, PAH, bekämpningsmedel, PFOS.

Vattenförvaltningen och miljömålen
Det arbete som görs för att nå en god vattenstatus bidrar till att uppfylla ett flertal olika globala,
nationella, regionala och lokala mål som är viktiga för utvecklingen mot en hållbar framtid. Det 
är i princip samma mål som ska nås – God vattenstatus!

VISS
VISS (VattenInformationsSystem Sverige) är en databas som har utvecklats av vattenmyndighe-
terna, länsstyrelserna och Havs och vattenmyndigheten. VISS förvaltas idag av Länsstyrelsen i 
Jönköping. I VISS har alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten klassats 
med avseende på ekologisk, kemisk och kvantitativ status. Statusklassificeringen är en bedöm-
ning av hur ett vatten mår. I statusklassningen används data från den kontrollerade, operativa 
eller kvantitativa övervakningen. God ekologisk, kemisk och kvantitativ status för sjöar, vatten-
drag och grundvatten ska uppnås enligt Vattenförvaltnings-förordningen.

För att dagens tillstånd i ett vatten ska kunna beskrivas och för att framtida kvalitetskrav ska 
kunna definieras på ett bra sätt behöver vattnen delas in i enheter som är så likartade som möj-
ligt när det gäller typ av vatten. Dessa enheter kallas i VISS vattenförekomster och kan vara ex-
empelvis en sjö, en åsträcka, ett kustvattenområde eller grundvattnet som pekats ut inom arbe-
tet med vattenförvaltningen.

Kungsbackaåns avrinningsområde, statusklassning
I VISS är Kungsbackaåns avrinningsområde indelat i 37 vattenförekomster, inom åtgärdsområ-
det bedöms 27 ytvattenförekomster ha sämre än god status.

Vattentyp Antal Längd/area

Grundvatten 5 4,28 km2

Sjö 9 9,93 km2

Vattendrag 23 94,49 km

Alla klassningskartor i den här rapporten är daterade till februari 2021.
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Tabellen visar sjöarnas statusklassning inom avrinningsområdet. Den visar också klassningen för utvalda under-
kategorier till ekologisk status. H = hög status, G = god status, M= måttlig status, U = uppnår ej god status 

Tabellen visar vattendragens statusklassning samt utvalda underkategorier till ekologisk status inom avrinnings-
området. H = hög status, G = god status, M= måttlig status, U = uppnår ej god status
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Ekologisk status
Styrande för bedömningen av den ekologiska statusen är de biologiska kvalitetsfaktorer som 
beskriver växt och djurlivet i vattenförekomsten. Utöver de biologiska kvalitetsfaktorerna klas-
sificeras även stödjande kvalitetsfaktorer som beskriver fysikaliska-kemiska egenskaper i vat-
tnet, särskilt förorenade ämnen samt hydromorfologi. 

Vattentyp Antal God status Sämre än god 

Grundvatten 5 5

Sjö 9 2 7

Vattendrag 23 8 15

Klassningen tar hänsyn till effekterna av det pågående kalkningsprogrammet. Totalt är det 22 
vattenförekomster (69%) som bedöms ha sämre än god ekologisk status. Problemen i Kungs-
backaåns avrinningsområde utgörs av övergödning, försurning, konnektivitet, morfologisk på-
verkan (markavvattning) och miljögifter (PFOS).

Ekologisk statusklassificeringen inom Kungsbackaåns avrinningsområde. (Presentation Lst VGR, 2021-01-29)
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Övergödning
I vattenförekomsterna Issjöbäcken och Kungsbackaån (Mynningen-Lillån) är bedömningen sä-
ker. Anledningen till att riskbedömningen för Lillån är osäkert är att kiselalgerna visar på god 
status. Lillån har i senaste bedömningen klassats till otillfredsställande status med avseende på
näringsämnen, det är en försämring jämfört med föregående cykel. Att statusklassningen för-
sämrats i VISS beror delvis på ändrade metoder för bedömningen men det beror sannolikt ock-
så på en verklig försämring i vattenmiljön då medelhalten av totalfosfor har ökat.

Östra Ingsjön, Nordsjön, Finnsjön, Tulebosjön, Intagsbäcken har i senaste statusklassningen 
försämrats jämfört med föregående cykel. Frånsett Intagsbäcken har samtliga av dessa klassats 
till sämre status på grund av nya bedömningsgrunder när övervakningsdata saknas.

Statusklassificering av näringsämnen inom Kungsbackaåns avrinningsområde. (Presentation Lst VGR, 2021-01-29)
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Risk för övergödning i Kungsbackaåns avrinningsområde. (Presentation Lst VGR, 2021-01-29)

Förbättringsbehovet av att reducera fosfor ökar ju längre ner i vattensystemet man kommer. 
För kväve finns det inga liknande uppgifter i VISS. Eftersom risken för övergödning i Kungs-
backafjorden bedöms med ”osäker risk” finns det inget beting framtagen i VISS som avser 
inlandsvatten för kväve och fosfor för havets skull. 
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Förbättringsbehov fosfor i Kungsbackaåns avrinningsområde. (Presentation Lst VGR, 2021-01-29)

Försurning
Fyra vattenförekomster uppvisar en måttlig status med avseende på försurning. Problematiken
är dock att 28 vattenförekomster har en risk för återförsurning om inte kalkningsverksamhe-
ten fortsätter.

Vattenkemimätningar från ett tillflöde till Tulebosjön (Bäck vid Rännareflåg) visar att uppmätt 
pH ligger under mål-pH (pH 6) i bäcken vid alla tillfällen under åren 2014 och 2015. Därför har 
Intagsbäcken uppströms Tulebosjön, Tulebosjön och Intagsbäcken klassats till måttlig status 
med avseende på försurning. Biflödet till Lillån (vattenförekomst WA54955694) har klassats 
till måttlig status genom expertbedömning och utifrån pH värden i närliggande vattenförekom-
ster.
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Försurningspåverkan (medtaget kalkningseffekten) i Kungsbackaåns avrinningsområde. (Presentation Lst VGR, 
2021-01-29)

Risk för återförsurning i Kungsbackaåns avrinningsområde. (Presentation Lst VGR, 2021-01-29)
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Fysisk påverkan
Klassningen för den fysiska påverkan i vattendrag består av huvudkategorierna konnektivitet, 
hydrologisk regim och morfologiskt tillstånd.

Konnektiviteten klassas utifrån vattendragets konnektivitet i flödesriktning och sidled.

Hydrologisk regim klassas utifrån specifik flödesenergi, volymavvikelser, avvikelser i flödets 
förändringstakt och vattenståndets förändringstakt i vattendraget.

Det morfologiska tillståndet klassas utifrån vattendragets form, bottensubstrat, död ved i vat-
tendraget, strukturer i vattendraget, vattendragets kanter och närområde samt svämplanets 
strukturer och funktion.

I kartan nedan visas i vilka vattenförekomster kvalitetsfaktorn fisk varit utslagsgivande för be-
dömningen. Föreslagna åtgärder i dessa vattenförekomster är biotopvård och att möjliggöra 
vandring för fisk.

Status och förändring i konnektivitet i Kungsbackaåns avrinningsområde. (Presentation Lst VGR, 2021-01-29)
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Vattenförekomster i VISS, förvaltningscykel 3 (2017-2021) 
Uppgifter är hämtade från VISS i april 2021.

Gemensam för alla vattenförekomster inom Kungsbackaåns avrinningsområdet gäller följande:

Kemisk ytvattenstatus:

Kvalitetskrav ◼ God kemisk ytvattenstatus

Undantag - Mindre strängt krav för:

Bromerad difenyleter ◼ Uppnår ej god kemisk ytvattenstatus

Ett undantag i form av mindre strängt krav har satts för bromerade difenyletrar (kongenerna 
28, 47, 99, 100, 153 och 154), även kallade polybromerade difenylterar (PBDE), i enlighet med 
bilaga 6 till Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om statusklassifice-
ring och miljökvalitetsnormer avseende ytvattenstatus. Halterna av PBDE bedöms överskrida 
gränsvärdet i fisk i samtliga vattenförekomster (se referenser från NRM i referensbiblioteket i 
VISS: 53314 och 53315). Skälet för undantaget är att det bedöms vara tekniskt omöjligt att sän-
ka halterna av PBDE till de nivåer som motsvarar god kemisk ytvattenstatus. Problemet beror 
främst på påverkan från långväga luftburna föroreningar och bedöms ha en sådan omfattning 
och karaktär att det i dagsläget saknas tekniska förutsättningar att åtgärda det. De nuvarande 
halterna av PBDE (december 2015) får dock inte öka.

Kvicksilver och kvicksilverföreningar ◼ Uppnår ej god kemisk ytvattenstatus

Ett undantag i form av mindre strängt krav har satts för kvicksilver (Hg), i enlighet med bilaga
6 till Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om statusklassificering 
och miljökvalitetsnormer avseende ytvattenstatus. Halterna av kvicksilver bedöms överskrida
gränsvärdet i fisk i samtliga vattenförekomster (se referens från SLU i referensbiblioteket i 
VISS: 51583 eller IVLs biotadatabas: 51273). Skälet för undantaget är att det bedöms vara 
tekniskt omöjligt att sänka halterna av kvicksilver till de nivåer som motsvarar god kemisk yt-
vattenstatus. Den största påverkan av kvicksilver består av atmosfärisk deposition vars ur-
sprung är långväga, globala atmosfäriska utsläpp från tung industri och förbränning av sten-
kol. I Sverige har en stor mängd av det nedfallande atmosfäriska kvicksilvret under lång tid 
ackumulerats skogsmarkens humuslager, varifrån det kontinuerligt sker ett läckage till ytvat-
tnet med påföljande ackumulering i vattenlevande organismer och fisk. Problemet bedöms ha
en sådan omfattning och karaktär att det i dagsläget saknas tekniska förutsättningar att åtgär-
da det. De nuvarande halterna av kvicksilver (december 2015) får dock inte öka.
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Sjöar och vattendrag inom avrinningsområdet som i VISS klassats med 
sämre än god ekologisk status. 

WA82828105 - Kungsbackaån (Mynningen-Lillån)
Miljökvalitetsnorm

Ekologisk status, kvalitetskrav: ◼ God ekologisk status till 2033

Vattenförekomsten Kungsbackaån (Mynningen-Lillån) markerat i turkost. Bild från VISS 2021

Ekologisk status: ◼ måttlig status 

Sammanvägd ekologisk status klassificeras som måttlig. Bedömningen är samma som vid förra 
klassificeringen. Tillförlitligheten är hög. Klassningen är baserad på Kiselalger IPS (miljökonse-
kvenstypen Övergödning). Vattenförekomsten kan även ha problem med Morfologiska 
förändringar och kontinuitet samt med Försurning.

Övergödning: ◼ måttlig status
Miljökonsekvenstypen Övergödning bedöms till måttlig status. Bedömningen baseras på att 
Kiselalger IPS visar på måttlig status (expertbedömning av mätvärde) samt att den stödjande 
kvalitetsfaktorn Näringsämnen (mätdata enligt bedömningsgrund) även den visar på måttlig 
status. Tillförlitligheten bedöms som hög.

Status för näringsämnen bedöms vara måttlig. Klassningen är baserad på totalhalten fosfor i 
ytvatten (från två SRK-stationer och en mynningsstation, 2013-2018, 190 prov). Medelvärde 
för totalfosfor under denna period är 42 µg P/l. Referensvärdet är beräknat till 15 µg P/l 
(förenklad metod). För att uppnå god status behöver halten av totalfosfor minska till 31 µg/l. 
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Försurning: ◼ god status
Statusen bedöms till god då kalkeffektuppföljningsdata visar att pH-värdet inte underskridit 
mål-pH (pH 6,0) vid något mättillfälle. Observerad halt för pH är medelvärdet från undersök-
ningarna. Bedömningen baseras på data från mättillfällen från åren 2013-2018. Lägsta pH-
värde är 6,9. Förbättringen från måttlig i föregående cykeln till god i nuvarande cykeln beror på
ändrade metoder för bedömning av status. Jämfört med tidigare tas nu hänsyn till kalkning i 
bedömningen.

Morfologiska förändringar och kontinuitet (konnektivitet) ◼ måttlig status
Miljökonsekvenstypen Morfologiska förändringar och kontinuitet bedöms till måttlig status. 
Bedömningen baseras på stödjande kvalitetsfaktorn Morfologiskt tillstånd (modellering) som 
visar på måttlig status. Information saknas för att bedöma tillförlitligheten. 

Påverkanskällor

Påverkanskällor som bedöms att ha betydande påverkan för punk- och diffusa läckage är enligt 
VISS: Reningsverk, IED-industri, andra industrier än IED-industri , förorenade områden, depo-
nier, lakvatten från gruvdrift, vattenbruk, urban markanvändning, jordbruk, transport och in-
frastruktur, förorenad mark/gammal industrimark, enskilda avlopp, atmosfärisk deposition, 
förändring av morfologiskt tillstånd - för jordbruket och förändring av morfologiskt tillstånd – 
annat.

Förbättringsbehov

Förbättringsbehoven anger den effekt som behöver uppnås för att miljökvalitetsnormen för en 
vattenförekomst skall kunna följas. Där det finns kunskap om vilka miljöproblem samt vilken 
påverkan som orsakat den försämrade statusen anges även dessa. För att uppnå förbättrings-
behovet behöver åtgärder genomföras men förbättringsbehovet anger inte vilken åtgärd som är
lämpligast. 

Beting: 1625 kg fosfor, varav jordbruk 562 kg, små avlopp 143 kg och dagvatten 919 kg.

Möjliga åtgärder - förvaltningscykel 3 

Total 
åtgärds- Total års-

Åtgärd Åtgärdskategori Effekt Storlek Tid
kostnad 
(kr)

kostnad 
(kr/år)

Anpassad skyddszon - hög 
erosionsrisk vid 
WA82828105

Anpassad skyddszon - 
hög erosionsrisk

Totalfosfor     
19 kg/år 0,13 ha

2021 -
2027 7100 1600

Anpassad skyddszon - låg 
erosionsrisk vid 
WA82828105

Anpassad skyddszon - 
låg erosionsrisk

Totalfosfor 

2 kg/år
0,53 ha

2027 -
2033 29000 6400

Anpassad skyddszon - medel 
erosionsrisk vid 
WA82828105

Anpassad skyddszon - 
medel erosionsrisk

Totalfosfor    
60 kg/år 1,6 ha

2021 -
2027 87000 19000
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Förbättrad 
dagvattenhantering genom 
tillsyn och planering

Dagvattenåtgärder

 Totalkväve     
2 800  kg/år
 Totalfosfor 
640 kg/år

1 200 ha 2022 -
2027

30000000 210000

Strukturkalkning - hög effekt 
vid WA82828105

Strukturkalkning - hög
effekt

Totalfosfor    
68 kg/år

290 ha 2021 -
2027

1500000 130000

Tvåstegsdiken vid 
WA82828105

Tvåstegsdiken

 Totalkväve 
78 kg/år
Totalfosfor 8 
kg/år

350 m 2027 -
2033

350000 19000

Våtmark för förbättrad 
vattenkvalitet vid 
WA82828105

Våtmark för förbättrad
vattenkvalitet

Totalkväve 
450 kg/år
Totalfosfor  
58 kg/år

4,2 ha
2021 -
2027

19000000 100000

Åtgärd för att minska 
påverkan från små avlopp - 
KUNGSBACKA kommun.

Åtgärder för att 
minska påverkan från 
små avlopp

Totalfosfor 
kg/år 30 st

2022 -
2027 5000000 300000

Planerade eller pågående åtgärder 
Planerade eller pågående åtgärder i avrinningsområdet för vattenförekomsten (frånsett kalkning)

Åtgärd Åtgärdskategori Åtgärdsplats Effekt Status Storlek Tid

Efterbehandling av 
miljögifter

Delåtgärd pågående 6395365-
338584

Pågående 1 st -

Kommunal anslutning 
av små avlopp – 

Kungsbacka kommun

Kommunal 
anslutning av små 
avlopp

Kungsbackaån –

(Mynningen - 
Lillån)

Minskning 
Totalfosfor 
kg/år

Planerad 5 st
2022 -

2027

Genomförda åtgärder 
Genomförda åtgärder i avrinningsområdet för vattenförekomsten (frånsett kalkning)

Åtgärd Åtgärdskategori Åtgärdsplats Effekt Storlek Tid

Miljöersättning ekologisk 
odling

Odling utan 
bekämpningsmedel

Mynnar i 
Kungsbackaån

26 ha
2010

-
2014

Skyddszon Skyddszon på åkermark
Kungsbackaån 
(Mynningen-
Lillån)

Minskning 
Totalfosfor kg/år

12 ha
2016

- 

Miljöersättning 
vårbearbetning

Vårbearbetning Mynnar i havet

Minskning 
Totalkväve kg/år 
Minskning 
Totalfosfor kg/år

1 ha
2010

-
2014

Miljöersättning skyddszon
Skyddszoner i 
jordbruksmark - 
gräsbevuxna, oskördade

Mynnar i 
Kungsbackaån

Minskning 
Totalfosfor kg/år 5 ha

2010
-

2014
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Miljöersättning skyddszon
Skyddszoner i 
jordbruksmark - 
gräsbevuxna, oskördade

Mynnar i havet
Minskning 
Totalfosfor kg/år 5 ha

2010
-

2014

Miljöersättning skyddszon
Skyddszoner i 
jordbruksmark - 
gräsbevuxna, oskördade

Ovan 
Hallabäcken

Minskning 
Totalfosfor kg/år 1 ha

2010
-

2014 

Miljöersättning extensiv 
vallodling

Vallodling i 
slättlandskapet (enligt 
miljöstödet)

Mynnar i 
Kungsbackaån

Minskning 
Totalkväve st/år 
Minskning 
Totalfosfor st/år

30 ha
2010

-
2014

Miljöersättning extensiv 
vallodling

Vallodling i 
slättlandskapet (enligt 
miljöstödet)

Mynnar i havet

Minskning 
Totalkväve st/år 
Minskning 
Totalfosfor st/år

95 ha
2010

-
2014

Miljöersättning extensiv 
vallodling

Vallodling i 
slättlandskapet (enligt 
miljöstödet)

Ovan 
Hallabäcken

Minskning 
Totalkväve st/år 
Minskning 
Totalfosfor st/år

110 ha
2010

-
2014

WA25139285 - Lillån
Miljökvalitetsnorm

Ekologisk status, kvalitetskrav: ◼ God ekologisk status till 2027

Vattenförekomsten Lillån markerat i turkost. Bild från VISS 2021
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Ekologisk status: ◼ måttlig status

Sammanvägd ekologisk status klassificeras som måttlig. Bedömningen är samma som vid förra 
klassificeringen. Tillförlitligheten är medel. Klassningen är baserad på Fisk (miljökonsekvens-
typen Morfologiska förändringar och kontinuitet) samt stödjande kvalitetsfaktorer. Vatten-
förekomsten har även problem med Övergödning och Försurning.

Övergödning: ◼ måttlig status
Miljökonsekvenstypen Övergödning bedöms till måttlig status. Bedömningen baseras på att 
Kiselalger IPS visar på god status (expertbedömning av mätvärden) samt att den stödjande 
kvalitetsfaktorn Näringsämnen (mätdata enligt bedömningsgrund) visar på otillfredsställande 
status. Tillförlitligheten bedöms som låg.

Försurning: ◼ god status
Miljökonsekvenstypen Försurning bedöms till god status. Bedömningen baseras på att Kisel-
alger ACID är god (expertbedömning av mätvärde) och att den stödjande kvalitetsfaktorn För-
surning är god. Tillförlitligheten bedöms som låg.

Morfologiska förändringar och kontinuitet (konnektivitet)

Kontinuitet & Morfologi: ◼ måttlig status

Miljökonsekvenstypen Morfologiska förändringar och kontinuitet bedöms till måttlig status. 
Bedömningen baseras på den biologiska kvalitetsfaktorn Fisk (expertbedömning av mätdata) 
som är måttlig och stödjande kvalitetsfaktorerna Konnektivitet (expertbedömning av mätvär-
den) som är dålig samt Morfologiskt tillstånd (modellering) som visar på måttlig status. Tillför-
litligheten är medel.

Miljökonsekvenstypen Flödesförändringar ◼ måttlig status

Bedömningen baseras på den biologiska kvalitetsfaktorn Fisk (expertbedömning av mätdata) 
som är måttlig och stödjande kvalitetsfaktorn Hydrologisk regim (modellering) som har måttlig
status. Tillförlitligheten är låg.

Påverkanskällor

Påverkanskällor som bedöms att ha betydande påverkan för punk- och diffusa läckage är enligt 
VISS: Urban markanvändning, jordbruk, enskilda avlopp, atmosfärisk deposition, förändring av 
konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar – annat, förändring av konnektivitet genom
dammar, barriärer och slussar – okända eller föråldrade tillstånd,  förändring av morfologisk 
regim – jordbruk, förändring av morfologisk tillstånd – jordbruk och annat.

Förbättringsbehov

Förbättringsbehoven anger den effekt som behöver uppnås för att miljökvalitetsnormen för en 
vattenförekomst skall kunna följas. Där det finns kunskap om vilka miljöproblem samt vilken 
påverkan som orsakat den försämrade statusen anges även dessa. För att uppnå förbättrings-
behovet behöver åtgärder genomföras men förbättringsbehovet anger inte vilken åtgärd som är
lämpligast. 

Beting: 280 kg totalfosfor, varav: jordbruk 146 kg, små avlopp 115 kg och dagvatten 19 kg.

17



Möjliga åtgärder - förvaltningscykel 3

Total
åtgärds- Total års-

Åtgärd
Åtgärdskategori Effekt Storlek Tid

kostnad
(kr)

kostnad
(kr/år)

Anpassad skyddszon - hög 
erosionsrisk vid

WA25139285

Anpassad
skyddszon – hög

erosionsrisk

Totalfosfor 

20 kg/år
0,095 ha

2021 -
2027 5200 1100

Anpassad skyddszon – medel
erosionsrisk vid 
WA25139285

Anpassad
skyddszon –

medel
erosionsrisk

Totalfosfor 

61 kg/år
1,2 ha

2027 -
2033

65000 1400

Skyddszon - medel 
erosionsrisk vid 
WA25139285

Skyddszon -
medel

erosionsrisk

Totalfosfor

4 kg/år
1,2 ha

2021 -
2027 18000 4100

Åtgärd för att minska 
påverkan från små avlopp - 
KUNGSBACKA kommun.

Åtgärder för att
minska påverkan
från små avlopp 

 110 st
2022 -
2027 18000000 1100000

Strukturkalkning - hög effekt 
vid WA25139285

Strukturkalkning
- hög effekt

Totalfosfor 

51 kg/år
160 ha 2021 -

2027
820000 72000

Åtgärda vandringshinder – 
Lillån, vägtrumma vid 
Salvebo

Omläggning/byte
av vägtrumma

 1 st
2027 -
2033

150000 7000

Åtgärda vandringshinder - 
Lillån, kvarndamm

Möjliggöra upp-
och nedströms-

passage
1 m

2021 -
2027

530000 29000

Åtgärda vandringshinder - 
Lillån, regleringsdamm vid 
Gärdsjön

Möjliggöra upp-
och nedströms-

passage
3 m

2021 -
2027

1600000 86000

Åtgärdsplatser för att förbättra konnektivitet i vattenförekomsten. Åtgärds- och platsbeskrivning: möjliggöra upp- 
och nedströmspassage- Lillån, regleringsdamm vid Gärdsjön (bild till vänster), möjliggöra upp- och nedströms-
passage - Lillån, kvarndamm (bild i mitten), omläggning/byte av vägtrumma - Lillån, vägtrumma vid Salvebo (till 
höger).
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Planerade eller pågående åtgärder 
Planerade eller pågående åtgärder i avrinningsområdet för vattenförekomsten (frånsett kalkning)

Åtgärd Åtgärdskategori Åtgärdsplats Effekt Status Storlek Tid

Biotopvård i Lillån Biotopvårdande 
åtgärder

Lillån Pågående 1 st -2011

Kommunal anslutning 
av små avlopp – 

Kungsbacka kommun

Kommunal 
anslutning av små 
avlopp

Lillån
Minskning 
Totalfosfor 
kg/år

Planerad 200 st
2022 -

2027

Genomförda åtgärder 
Genomförda åtgärder i avrinningsområdet för vattenförekomsten (frånsett kalkning)

Åtgärd Åtgärdskategori Åtgärdsplats Effekt Storlek Tid

Miljöersättning ekologisk 
odling

Odling utan 
bekämpningsmedel

2 ha
2010

-
2014

Skyddszon Skyddszon på åkermark Lillån Minskning 
Totalfosfor kg/år

6,1 ha 2016
- 

Miljöersättning skyddszon
Skyddszoner i jordbruks-
mark - gräsbevuxna, 
oskördade

Minskning 
Totalfosfor kg/år 11 ha

2010
-

2014

Vattenskyddsområde – Inrätta
Vattenskyddsområde - 
Inrätta

Kungsbacka, 
Gällinge

- 

Vattenskyddsområde – Inrätta Vattenskyddsområde - 
Inrätta

Kungsbacka, 
Öjersbo

- 

Miljöersättning 
vårbearbetning

Vårbearbetning Mynnar i 
Kungsbackaån

Minskning 
Totalkväve st/år 
Minskning 
Totalfosfor kg/år

57ha
2010

-
2014

Miljöersättning extensiv 
vallodling

Vallodling i slättlands-
kapet (enligt miljö-
stödet)

Minskning 
Totalkväve st/år 
Minskning 
Totalfosfor st/år

230 ha
2010

-
2014

Miljöersättning extensiv 
vallodling

Vallodling i slättlands-
kapet (enligt miljö-
stödet)

Ovan Getabäcken

Minskning 
Totalkväve st/år 
Minskning 
Totalfosfor st/år

10 ha
2010

-
2014

19



WA54955694
I den hydrologiska kartan – biflöde till Lillån.

Miljökvalitetsnorm

Ekologisk status, kvalitetskrav: ◼ God ekologisk status till 2027

Vattenförekomsten WA54955694 markerat i turkost. Bild från VISS 2021

Ekologisk status: ◼ måttlig status 

Sammanvägd ekologisk status klassificeras som måttlig. Tillförlitligheten är medel. Klassningen
är baserad på Fisk (miljökonsekvenstypen Morfologiska förändringar och kontinuitet) samt 
stödjande kvalitetsfaktor och även miljökonsekvenstypen Försurning som visar på en betydan-
de påverkan.

Övergödning:  ◼ej klassad

Kategorin Näringsämnen under ekologisk status – fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer är ej 
klassad.

Försurning: ◼ måttlig status

Bedömningen baseras på den fysikaliskt-kemiska kvalitetsfaktorn Försurning som är klassad 
till måttlig status. Tillförlitligheten bedöms som låg.

Kontinuitet och Morfologi: ◼ måttlig status 

Miljökonsekvenstypen Morfologiska förändringar och kontinuitet bedöms till måttlig status. 
Bedömningen baseras på den biologiska kvalitetsfaktorn Fisk (expertbedömning) som är måt-
tlig och stödjande kvalitetsfaktorn Konnektivitet (expertbedömning av mätvärden) som är måt-
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tlig. Tillförlitligheten är låg. Miljökonsekvenstypen Morfologi bedöms till måttlig status. Be-
dömningen baseras på den biologiska kvalitetsfaktorn Fisk (expertbedömning) som är måttlig 
och den stödjande hydromorfologiska kvalitetsfaktorn Morfologiskt tillstånd i vattendrag som 
är måttlig. Tillförlitligheten är låg.

Påverkanskällor

Påverkanskällor som bedöms att ha betydande påverkan för punk- och diffusa läckage är enligt 
VISS: Atmosfärisk deposition, förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slus-
sar – annat, förändring av konnektivitet genomdammar, barriärer och slussar – okända eller 
föråldrade tillstånd, förändring av morfologisk tillstånd – jordbruk och annat.

Möjliga åtgärder -  förvaltningscykel 3 

Total 
åtgärds- Total års-

Åtgärd Åtgärdskategori Effekt Storlek Tid
kostnad 
(kr)

kostnad 
(kr/år)

Åtgärda vandringshinder – 
Laxforsen/Djursjön, 
dammfundament

Möjliggöra upp- och 
nedströmspassage Ökning habitat 20 m - 11000000 570000

Åtgärdsplats för att förbättra konnektivitet. Åtgärds- och
platsbeskrivning: Åtgärda vandringshinder – 
Laxforsen/Djursjön, dammfundament

Planerade eller pågående åtgärder 
Planerade eller pågående åtgärder i avrinningsområdet för vattenförekomsten (frånsett kalkning)

Åtgärd Åtgärdskategori Åtgärdsplats Effekt Status Storlek Tid

Biotopvård i Lillån Biotopvårdande 
åtgärder

Lillån Pågående 1 st -2011

Kommunal anslutning 
av små avlopp – 

Kungsbacka kommun

Kommunal anslut-
ning av små avlopp

Lillån
Minskning 
Totalfosfor 
kg/år

Planerad 200 st
2022 -

2027

Pågående och planerade åtgärder 

VISS listar inga pågående och planerade åtgärder i avrinningsområdet för vattenförekomsten 
(frånsett kalkning).
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WA30340710 - Kungsbackaån - Lillån till Finnebäcken
Miljökvalitetsnorm

Ekologisk status kvalitetskrav förvaltningscykel 3: ◼ God ekologisk status till 2021

Vattenförekomsten Kungsbackaån - Lillån till Finnebäcken markerat i turkost. Bild från VISS 2021

Ekologisk status: ◼ måttlig status

Vattenförekomsten är klassad till måttlig ekologisk status. Kvalitetsfaktorn fisk, som klassas 
som måttlig, är utslagsgivande för bedömningen. Delar av vattenförekomsten saknar naturliga 
livsmiljöer för vattenlevande växter och djur eftersom vattenförekomsten är påverkad av mark-
avvattning. Markavvattningen påverkar dessutom vattendragets flöden på ett sätt som är nega-
tivt för fiskbestånden. Fiskar kan bara delvis vandra naturligt i vattensystemet på grund av en 
damm. Vattenförekomsten är påverkad av försurning, vilket motverkas genom kalkningar. pH-
mätningar visar att kalkningen fungerar, se bedömning av kvalitetsfaktorn försurning. Vatten-
förekomsten har inga problem med övergödning vilket bedömningen av kvalitetsfaktorn nä-
ringsämnen visar. 

Övergödning: ◼ god status

Medelvärde för totalfosfor är 20 µg/l och har beräknats på 56 provtagningar mellan 2013 till 
2017. Referensvärde har beräknats med förenklad formel utan jordbruksviktning. Klassnings-
osäkerheten avseende på hög/god är dock högre än 20%, därför sätts status till god men med 
hög tillförlitlighet. 

Försurning: ◼ god status

Statusen bedöms till god då kalkeffektuppföljningsdata visar att pH-värdet ligger över mål-pH 
(pH 6) vid alla mättillfällen. Vattenförekomsten kalkas för att motverka försurningen. Förbät-
tringen från dålig i föregående cykeln till god i nuvarande cykeln beror på ändrad bedömnings-
grund. Jämfört med tidigare tas nu hänsyn till kalkning i bedömningen.
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Kontinuitet och Morfologi: ◼ måttlig status

Kvalitetsfaktorn är bedömd till måttlig status eftersom fiskar och andra vattenlevande djur 
bara delvis kan vandra naturligt i upp- och nedströms riktning i vattensystemet. Bedömningen 
baseras på den underliggande parametern för längsgående konnektivitet.

Påverkanskällor

Påverkanskällor som bedöms att ha betydande påverkan för punk- och diffusa läckage är enligt 
VISS: Förorenade områden, transport och infrastruktur, atmosfärisk deposition, förändring av 
konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar - okända eller föråldrade och förändring av 
morfologiskt tillstånd - för jordbruket.

Förbättringsbehov

Beting på den lokala bruttobelastningen har beräknats utifrån optimeringsmodell framtagen av
Vattenmyndigheten i Norra Östersjön, där hänsyn till eventuella åtgärder och belastningar upp-
ströms. Belastningsdata har tagits från SMED:s modell PLC6.5.

Beting: 471 kg, varav: Jordbruk 185 kg, små avlopp 118 kg och dagvatten 168 kg.

Möjliga åtgärder - förvaltningscykel 3 

Total
åtgärds- Total års-

Åtgärd
Åtgärds-
kategori Åtgärdsplats Effekt Storlek Tid kostnad (kr)

kostnad
(kr/år)

Biotopvård i vattendrag –
Kungsbackaån från Lillån
till Finnebäcken

Biotopvård i 
vattendrag

Kungsbackaån
– Lillån till 
Finnebäcken

Ökning 
habitat m² 1 ha 100000 5700

Efterbehandling av 
miljögifter - 
Barnsjötippen

Efter- 
behandling 
av 
miljögifter

Barnsjötippen
(Klockare-
gården) 

1 st 30000000 1600000

Möjliggöra upp- och 
nedströmspassage - 
Kungsbackaån från Lillån
till Finnebäcken, damm 
vid Alafors

Möjliggöra 
upp- och 
nedströms-
passage

6381887 - 
326349 

Ökning 
Habitat ha 1,5 m 790000 43000

Åtgärd för att minska 
påverkan från små 
avlopp – KUNGSBACKA 
kommun.

Åtgärder för 
att minska 
påverkan 
från små 
avlopp 

Kungsbackaån
– Lillån till 
Finnebäcken

Minskning 
Totalfosfor 
kg/år  

30 st
2022

-
2027

5000000 300000

Åtgärd för att minska 
påverkan från små 
avlopp - MÖLNDAL 
kommun.

Åtgärder för 
att minska 
påverkan 
från små 
avlopp 

Kungsbackaån
– Lillån till 
Finnebäcken

Minskning 
Totalfosfor 
kg/år  

150 st
2022

-
2027

25000000 1500000
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Planerade eller pågående åtgärder 
Planerade eller pågående åtgärder i avrinningsområdet för vattenförekomsten (frånsett kalkning)

Åtgärd Åtgärdskategori Åtgärdsplats Effekt Status Storlek Tid

Efterbehandling av 
miljögifter

Delåtgärd pågående
6395365 - 
338584 

Pågående 1 st

Kommunal anslutning 
av små avlopp – 

Kungsbacka kommun

Kommunal anslut-
ning av små avlopp

Kungsbackaån – 
Lillån till 
Finnebäcken

Minskning 
Totalfosfor 
kg/år

Planerad 50 st
2022 -

2027

Genomförda åtgärder 
Genomförda åtgärder i avrinningsområdet för vattenförekomsten (frånsett kalkning).

Åtgärd Åtgärdskategori Åtgärdsplats Effekt Storlek Tid

Anpassade skyddszoner på 
åkermark 

Anpassade skyddszoner 
på åkermark 

Kungsbackaån - 
Lillån till 
Finnebäcken 

Minskning 
Totalfosfor kg/år

-2016

Fiskväg, Alafors Möjliggöra upp- och 
nedströmspassage 

Fiskväg, Alafors 

Skyddszon Skyddszon på åkermark
Kungsbackaån - 
Lillån till 
Finnebäcken 

Minskning 
Totalfosfor kg/år 7,4 ha 2016 - 

Miljöersättning 
vårbearbetning

Vårbearbetning
Ovan 

639109-128011 

Minskning 
Totalkväve kg/år 
Minskning 
Totalfosfor kg/år

7 ha 2010 -
2014

Inlösen av fallrättighet vid 
Alafors i Kungsbackaån 

Återskapa eller förbättra 
hydrologisk regim 

Inlösen av 
fallrättighet vid 
Alafors i 
Kungsbackaån 

2008 - 
2009

Miljöersättning ekologisk 
odling 

Odling utan bekämp-
ningsmedel

Ovan 639109-
128011 

Miljöersättning ekologisk 
odling 

Odling utan bekämp-
ningsmedel

Nedlagd 
mätstation 
Kungsbackaån 
vid Anneberg 

Miljöersättning ekologisk 
odling 

Odling utan bekämp-
ningsmedel

Nedlagd 
mätstation 
Lindome 

Miljöersättning ekologisk 
odling 

Odling utan bekämp-
ningsmedel

Ovan 
Intagsbäcken 

Miljöersättning ekologisk 
odling 

Odling utan bekämp-
ningsmedel

Ovan 639084-
127949 

Miljöersättning skyddszon
Skyddszoner i 
jordbruksmark - gräs-
bevuxna, oskördade

Ovan 639109-
128011 

Minskning 
Totalfosfor kg/år 4 ha

2010 - 
2014
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Miljöersättning skyddszon
Skyddszoner i 
jordbruksmark - gräs-
bevuxna, oskördade

Nedlagd 
mätstation 
Kungsbackaån 
vid Anneberg 

Minskning 
Totalfosfor kg/år

1 ha 2010 - 
2014

Miljöersättning skyddszon
Skyddszoner i 
jordbruksmark - gräs-
bevuxna, oskördade

Nedlagd 
mätstation 
Lindome 

Minskning 
Totalfosfor kg/år

1 ha 2010 – 
2014

Miljöersättning extensiv 
vallodling

Vallodling i slättlands-
kapet (enligt miljö-
stödet)

Ovan 639109-
128011 

Minskning 
Totalkväve st/år 
Minskning 
Totalfosfor st/år

67 ha
2010 - 
2014

Miljöersättning extensiv 
vallodling

Vallodling i slättlands-
kapet (enligt miljö-
stödet)

Nedlagd 
mätstation 
Kungsbackaån 
vid Anneberg 

Minskning 
Totalkväve st/år 
Minskning 
Totalfosfor st/år

78 ha 2010 - 
2014

Miljöersättning extensiv 
vallodling

Vallodling i slättlands-
kapet (enligt miljö-
stödet)

Nedlagd 
mätstation 
Lindome 

Minskning 
Totalkväve st/år 
Minskning 
Totalfosfor st/år

68 ha
2010 - 
2014

Miljöersättning extensiv 
vallodling

Vallodling i slättlands-
kapet (enligt miljö-
stödet)

Ovan 
Intagsbäcken 

Minskning 
Totalkväve st/år 
Minskning 
Totalfosfor st/år

37 ha 2010 - 
2014

Miljöersättning extensiv 
vallodling

Vallodling i slättlands-
kapet (enligt miljö-
stödet)

Ovan 639084-
127949 

Minskning 
Totalkväve st/år 
Minskning 
Totalfosfor st/år

  36 ha
2010 - 
2014

Miljöersättning extensiv 
vallodling

Vallodling i 
slättlandskapet (enligt 
miljöstödet)

Ovan Lillån
Minskning 
Totalkväve st/år 
Minskning 
Totalfosfor st/år

  8 ha
2010 - 
2014
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WA70320353 - Intagsbäcken - uppströms Tulebosjön
Miljökvalitetsnorm

Ekologisk status kvalitetskrav förvaltningscykel 3: ◼ God ekologisk status till 2027

Vattenförekomsten Intagsbäcken - uppströms Tulebosjön markerat i turkost. Bild från VISS 2021

Ekologisk status: ◼ måttlig status

Vattenförekomsten är klassad till måttlig ekologisk. Bedömningen bygger på att vatten-
förekomsten har betydande påverkanskällor för både försurning och övergödning, se be-
dömningen av kvalitetsfaktorerna försurning och näringsämnen. Biologiska och vatten-
kemiska undersökningar saknas för att verifiera statusen.

Övergödning: ◼ måttlig status

Kvalitetsfaktorn näringsämnen klassas som måttlig då påverkansanalys visar att det finns käl-
lor som kan leda till övergödningsproblem, hästgårdar. Det saknas data för att bekräfta detta. 

Försurning: ◼ måttlig status

Påverkansanalys visar att det finns försurningsproblem. Det saknas data för att bekräfta detta. 
Vattenkemimätningar från ett tillflöde till Tulebosjön (Bäck vid Rännareflåg) visar att uppmätt 
pH ligger under mål-pH (pH 6) i bäcken vid alla tillfällen under åren 2014 och 2015.

Kontinuitet och Morfologi: ◼ måttlig status

Kvalitetsfaktorn är bedömd till måttlig status eftersom fiskar och andra vattenlevande djur 
bara delvis kan vandra naturligt i upp- och nedströms riktning i vattensystemet. Bedömningen 
baseras på den underliggande parametern för längsgående konnektivitet.
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Påverkanskällor

Påverkanskällor som bedöms att ha betydande påverkan för punk- och diffusa läckage är enligt 
VISS: Atmosfärisk deposition och andra relevanta diffusa källor.

Förbättringsbehov

Beting på den lokala bruttobelastningen har beräknats utifrån optimeringsmodell framtagen av
Vattenmyndigheten i Norra Östersjön, där hänsyn till eventuella åtgärder och belastningar upp-
ströms. Belastningsdata har tagits från SMED:s modell PLC6.5.

Beting: 9 kg totalfosfor, varav: Små avlopp 9 kg.

Möjliga åtgärder - förvaltningscykel 3
Möjlig åtgärd för vattenförekomsten i förvaltningscykel 3

Total
åtgärds- Total års-

Åtgärd Åtgärdskategori Effekt Storlek Tid
kostnad

(kr)
kostnad
(kr/år)

Åtgärd för att minska 
påverkan från små 
avlopp - MÖLNDAL 
kommun.

Åtgärder för att minska 
påverkan från små 
avlopp 

 50 st 2021 -
2027

8300000 500000

Pågående och planerade åtgärder

VISS listar inga pågående och planerade åtgärder i avrinningsområdet för vattenförekomsten 
(frånsett kalkning).

Genomförda åtgärder - förvaltningscykel 3

VISS listar inga genomförda åtgärder i avrinningsområdet för vattenförekomsten (frånsett 
kalkning).
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WA35370065 – Tulebosjön
Miljökvalitetsnorm

Ekologisk status kvalitetskrav förvaltningscykel 3: ◼ God ekologisk status till 2027

Vattenförekomsten Tulebosjön markerat i turkost. Bild från VISS 2021.

Ekologisk status: ◼ måttlig status

Vattenförekomsten är klassad till måttlig ekologisk status på grund av övergödning och försur-
ning. Bedömningarna bygger på att vattenförekomsten har påverkanskällor för försurning och 
övergödning/näringsämnen. Biologiska och vattenkemiska undersökningar saknas för att 
bekräfta näringsämnes- och försurningspåverkan.

Övergödning: ◼ måttlig status

Påverkansanalys visar att det finns källor som kan leda till övergödningsproblem. Det saknas 
data för att bekräfta detta. Statusen har försämrats från förra 6-årscykeln då den klassades som
god men det beror på att en annan bedömning gjort för vattenförekomster med känd påver-
kanskällor men som saknar data för bedömning. 

Försurning: ◼ måttlig status

Påverkansanalys visar att det finns försurningsproblem. Det saknas data för att bekräfta detta. 
Vattenkemimätningar från ett tillflöde till Tulebosjön (Bäck vid Rännareflåg) visar att uppmätt 
pH ligger under mål-pH (pH 6) i bäcken vid alla tillfällen under åren 2014 och 2015.
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Morfologiska förändringar och kontinuitet (konnektivitet)

Kontinuitet och Morfologi: ◼ måttlig status

Kvalitetsfaktorn är bedömd till måttlig status eftersom fiskar och andra vattenlevande djur 
bara delvis kan vandra naturligt i vattensystemet. Bedömningen baseras på den underliggande 
parametern för längsgående konnektivitet.

Påverkanskällor

Påverkanskällor som bedöms att ha betydande påverkan för punk- och diffusa läckage är enligt 
VISS: Urban markanvändning, jordbruk, enskilda avlopp och atmosfärisk deposition.

Förbättringsbehov

Beting på den lokala bruttobelastningen har beräknats utifrån optimeringsmodell framtagen av
Vattenmyndigheten i Norra Östersjön, där hänsyn till eventuella åtgärder och belastningar upp-
ströms. Belastningsdata har tagits från SMED:s modell PLC6.5.

Beting: 22 kg totalfosfor, varav: Små avlopp 22 kg

Möjliga åtgärder - förvaltningscykel 3 
Möjlig åtgärd för vattenförekomsten i förvaltningscykel 3

Total
åtgärds- Total års-

Åtgärd Åtgärdskategori Effekt Storlek Tid
kostnad

(kr)
kostnad
(kr/år

Åtgärd för att minska 
påverkan från små avlopp - 
MÖLNDAL kommun.

Åtgärder för att minska
påverkan från små

avlopp 
 20 st

2021 -
2027 3300000 200000

Pågående och planerade åtgärder 

VISS listar inga pågående och planerade åtgärder i avrinningsområdet för vattenförekomsten 
(frånsett kalkning).

Genomförda åtgärder 
Genomförda åtgärder i avrinningsområdet för vattenförekomsten (frånsett kalkning).

Åtgärd Åtgärdskategori Åtgärdsplats Effekt Storlek Tid

Miljöersättning ekologisk 
odling

Odling utan 
bekämpningsmedel

3 ha 2010 -
2014

Miljöersättning extensiv 
vallodling

Vallodling i 
slättlandskapet (enligt 
miljöstödet)

Minskning 
Totalkväve 
kg/år

Minskning 
Totalfosfor 
kg/år

4 ha 2010 -
2014
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WA78444697 – Intagsbäcken
Miljökvalitetsnorm

Ekologisk status kvalitetskrav förvaltningscykel 3: ◼ God ekologisk status till 2027

Vattenförekomsten Intagsbäcken markerat i turkost. Bild från VISS 2021

Ekologisk status: ◼ måttlig status

Vattenförekomsten är klassad till måttlig ekologisk status på grund av påverkan av försurning 
och näringsämnen/övergödning. Kvalitetsfaktorerna försurning och näringsämnen klassas som
måttlig och är osäkra. Relevanta biologiska kvalitetsfaktorer saknas för att bekräfta försur-
nings- och näringsämnespåverkan, men bedömningen stöds av påverkansanalysen.

Övergödning: ◼ måttlig status

Kvalitetsfaktorn klassas som måttlig då påverkansanalys visar att det finns källor som kan leda 
till övergödningsproblem. Det saknas dock miljöövervakningsdata för att bekräfta detta. Kvali-
tetsfaktorn har ändrat status jämfört med föregående förvaltningscykel och försämringen be-
ror på ändrade metoder för bedömning av status. Nu klassas kvalitetsfaktorn till måttlig status 
när påverkanalysen visar på betydande påverkanskällor för övergödning men det saknas data 
från övervakning.

Försurning: ◼ måttlig status

Påverkansanalys visar att det finns försurningsproblem. Det saknas data för att bekräfta detta. 
Vattenkemimätningar från ett tillflöde till Tulebosjön (Bäck vid Rännareflåg) visar att uppmätt 
pH ligger under mål-pH (pH 6) i bäcken vid alla tillfällen under åren 2014 och 2015.
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Morfologiska förändringar och kontinuitet (konnektivitet)

Kontinuitet och Morfologi: ◼ måttlig status

Kvalitetsfaktorn är bedömd till måttlig status eftersom fiskar och andra vattenlevande djur 
bara delvis kan vandra naturligt i upp- och nedströms riktning i vattensystemet. Bedömningen 
baseras på den underliggande parametern för längsgående konnektivitet.

Påverkanskällor

Påverkanskällor som bedöms att ha betydande påverkan för punk- och diffusa läckage är enligt 
VISS: Urban markanvändning, jordbruk, enskilda avlopp och atmosfärisk deposition.

Förbättringsbehov

Beting på den lokala bruttobelastningen har beräknats utifrån optimeringsmodell framtagen av
Vattenmyndigheten i Norra Östersjön, där hänsyn till eventuella åtgärder och belastningar upp-
ströms. Belastningsdata har tagits från SMED:s modell PLC6.5.

Beting: 36 kg totalfosfor, varav: Jordbruk 16 kg och små avlopp 20 kg.

Möjliga åtgärder - förvaltningscykel 3 

Total
åtgärds- Total års-

Åtgärd Åtgärdskategori Effekt Storlek Tid
kostnad

(kr)
kostnad
(kr/år)

Anpassad skyddszon - låg 
erosionsrisk vid 
WA78444697 

Anpassad 
skyddszon - hög 
erosionsrisk

Totalfosfor 

2 kg/år
0,074 ha

2021 -
2027

4000 890

Anpassad skyddszon – medel
erosionsrisk vid 
WA78444697 

Anpassad 
skyddszon – medel 
erosionsrisk

Totalfosfor 

9 kg/år
0,059 ha

2021 -
2027

3200 710

Skyddszon - låg erosionsrisk 
vid WA78444697 

Skyddszon - medel 
erosionsrisk

Totalfosfor 

3 kg/år
2,1 ha

2027 -
2033

32000 7100

Tvåstegsdiken vid 
WA78444697

Tvåstegsdiken

Totalkväve

2 kg/år

Totalfosfor 

2 kg/år

95 m
2021 -
2027

95000 5200

Åtgärd för att minska 
påverkan från små avlopp - 
MÖLNDAL kommun.

Åtgärder för att 
minska påverkan 
från små avlopp 

 50 st
2022 -
2027

8300000 500000

Pågående och planerade åtgärder 

VISS listar inga pågående och planerade åtgärder i avrinningsområdet för vattenförekomsten 
(frånsett kalkning).
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Genomförda åtgärder 
Genomförda åtgärder i avrinningsområdet för vattenförekomsten (frånsett kalkning).

Åtgärd Åtgärdskategori Åtgärdsplats Effekt Storlek Tid

Miljöersättning ekologisk 
odling

Odling utan 
bekämpningsmedel

Mynnar i 
Kungsbackaån 

2 ha
2010

-
2014

Miljöersättning extensiv 
vallodling

Vallodling i 
slättlandskapet (enligt 
miljöstödet)

Mynnar i 
Kungsbackaån

Minskning 
Totalkväve kg/år

Minskning 
Totalfosfor kg/år

19 ha
2010

-
2014

WA23882415 – Finnsjön
Miljökvalitetsnorm

Ekologisk status kvalitetskrav förvaltningscykel 3: ◼ God ekologisk status till 2027

Vattenförekomsten Finnsjön markerat i turkost. Bild från VISS 2021

Ekologisk status: ◼ måttlig status

Vattenförekomsten är klassad till måttlig ekologisk status. Kvalitetsfaktorerna fisk och närings-
ämnen är utslagsgivande för bedömningen. Kvalitetsfaktorn fisk är bedömd till måttlig status 
eftersom fiskar inte kan vandra naturligt i vattensystemet. Bedömningen av näringsämnen byg-
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ger på att vattenförekomsten har påverkanskällor för övergödning /näringsämnen. Relevanta 
biologiska och vattenkemiska undersökningar saknas för att bekräfta näringsämnespåverkan. 
Vattenförekomsten är påverkad av försurning och kalkades fram till år 2015. pH-mätningar vi-
sar att kalkningen fungerar, se bedömningen av kvalitetsfaktorn försurning. Relevanta biologis-
ka kvalitetsfaktorer saknas för att bekräfta påverkan av försurning. Status har förbättrats en 
klass sen förra bedömningen/cykeln. Detta beror på att ett provfiske ingick i förra bedömnin-
gen, vilket då sänkte statusen till otillfreds-ställande.

Övergödning: ◼ måttlig status

Påverkansanalys visar att det finns källor som kan leda till övergödningsproblem. Det saknas 
data för att bekräfta detta. Statusen har försämrats från förra 6-årscykeln.

Försurning ◼ god status

Statusen bedöms som god då vattenförekomsten har ett medel pH > 6,6 (medel-pH = 6,9; mini-
mum-pH = 6,7). Vattenförekomsten kalkades fram till år 2015 för att motverka försurningen. 
Kalkningen vilar från och med år 2016. Förbättringen från dålig i föregående cykeln till god i 
nuvarande cykeln beror på ändrad bedömningsgrund. Jämfört med tidigare tas nu hänsyn till 
kalkning i bedömningen.

Morfologiska förändringar och kontinuitet (konnektivitet)

Kontinuitet och Morfologi: ◼ otillfredsställande status 
Kvalitetsfaktorn är bedömd till måttlig status eftersom fiskar och andra vattenlevande djur 
bara delvis kan vandra naturligt i vattensystemet. Bedömningen baseras på den underliggande 
parametern för längsgående konnektivitet.

Påverkanskällor

Påverkanskällor som bedöms att ha betydande påverkan för punk- och diffusa läckage är enligt 
VISS: Urban markanvändning, jordbruk, enskilda avlopp, atmosfärisk deposition, förändring av 
konnektivitet genom dammar samt barriärer och slussar - okända eller föråldrade.

Förbättringsbehov

Beting på den lokala bruttobelastningen har beräknats utifrån optimeringsmodell framtagen av
Vattenmyndigheten i Norra Östersjön, där hänsyn till eventuella åtgärder och belastningar upp-
ströms. Belastningsdata har tagits från SMED:s modell PLC6.5.

Beting: 74 kg totalfosfor, varav: Jordbruk 7 kg, små avlopp 47 kg och dagvatten 20 kg.
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Möjliga åtgärder -  förvaltningscykel 3 

Total
åtgärds- Total års-

Åtgärds Åtgärdskategori Effekt Storlek Tid 
kostnad

(kr)
kostnad
(kr/år)

Anpassad skyddszon - låg 
erosionsrisk vid WA23882415 

Anpassad
skyddszon - låg

erosionsrisk 

Minskning
Totalfosfor

0 kg/år 
0,03 ha 

2021 -
2027 

1600 360

Skyddszon - låg erosionsrisk vid 
WA23882415 

Skyddszon - låg
erosionsrisk 

Minskning
Totalfosfor

2 kg/år 
0,46 ha 

2021 -
2027 

7100 1600

Tillstånd för vattenuttag 
WA23882415 

Tillstånd för
vattenuttag 

1 st 300000 18000

Tillstånd för vattenuttag 
WA23882415 

Tillstånd för
vattenuttag 

1 st 300000 18000

Tvåstegsdiken vid WA23882415 Tvåstegsdiken 

 Totalkväve
10 kg/år

  Totalkväve
2 kg/år

47 m
2021-
2027

47000 2600

Åtgärd för att minska påverkan 
från små avlopp - HÄRRYDA 
kommun.

Åtgärder för att
minska påverkan
från små avlopp 

 50 st
2021 -
2027 3300000 200000

Möjliggöra upp- och 
nedströmspassage - Finnebäcken
damm 2,5 km söder om Finnsjön

Möjliggöra upp-
och nedströms-

passage 
0,2 m 110000 5700

Möjliggöra upp- och 
nedströmspassage - Finnebäcken
damm vid Kvarnabacken 

Möjliggöra upp-
och nedströms-

passage 
1,5 m 790000 43000

Åtgärdsplats för att förbättra konnektivitet. Åtgärds- och platsbeskrivning: Möjliggöra upp- och nedströmspassage - 
Finnebäcken damm 2,5 km söder om Finnsjön (till vänster) och möjliggöra upp- och nedströmspassage - Finnebäcken
damm vid Kvarnabacken (till höger).
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Pågående och planerade åtgärder

VISS listar inga pågående och planerade åtgärder i avrinningsområdet för vattenförekomsten 
(frånsett kalkning).

Genomförda åtgärder - förvaltningscykel 3 
Genomförd åtgärd i avrinningsområdet för vattenförekomsten (frånsett kalkning).

Åtgärd Åtgärdskategori Åtgärdsplats Effekt Storlek Tid

Miljöersättning extensiv 
vallodling

Vallodling i 
slättlandskapet (enligt 
miljöstödet)

Utloppet av 
Finnsjön

Minskning 
Totalkväve kg/år

Minskning 
Totalfosfor kg/år

5 ha
2010

-
2014

WA76172304 - Kungsbackaån - Finnebäcken/Knipered till 
Nordån/Hällesåker

Miljökvalitetsnorm

Ekologisk status kvalitetskrav förvaltningscykel 3: ◼ God ekologisk status till 2027

Vattenförekomsten Kungsbackaån - Finnebäcken/Knipered till Nordån/Hällesåker markerat i turkost. Bild från VISS 
2021.

Ekologisk status: ◼ måttlig status 

Vattenförekomsten är klassad till måttlig ekologisk status. Kvalitetsfaktorn fisk är utslagsgivan-
de för bedömningen. Kvalitetsfaktorn fisk är bedömd till måttlig status eftersom stora delar av 
vattenförekomsten saknar naturliga livsmiljöer för vattenlevande växter och djur. Vattendra-
gets flöden är dessutom påverkade på ett sätt som är negativt för fiskbestånden eftersom vat-
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tenförekomsten är påverkad av markavvattning. Vattenförekomsten är påverkad av försurning, 
vilket motverkas genom kalkningar. Kiselalger och pH-mätningar visar att kalkningen fungerar. 
Vattenkvaliteten är bra vilket också bedömningen av kvalitetsfaktorerna kiselalger och närings-
ämnen visar.

Övergödning: ◼ ej klassad

Kategorin Näringsämnen under ekologisk status – fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer är ej 
klassad.

Försurning: ◼ god status

Statusen bedöms till god med hjälp av kalkeffektuppföljningsdata från Kungsbackaån - Lillån 
till Finnebäcken (vattenförekomsten uppströms). I Kungsbackaån - Lillån till Finnebäcken lig-
ger pH-värdet över mål-pH (pH 6) vid alla mättillfällen. Kungsbackaån – Finnebäcken/ Knipe-
red till Nordån/Hällesåker kalkas för att motverka försurningen. Förbättringen från dålig i före-
gående cykeln till god i nuvarande cykeln beror på ändrad bedömningsgrund. Jämfört med tidi-
gare tas nu hänsyn till kalkning i bedömningen.

Morfologiska förändringar och kontinuitet (konnektivitet)

Kontinuitet och Morfologi:  ◼ måttlig status

Kvalitetsfaktorn är bedömd till måttlig status eftersom fiskar och andra vattenlevande djur 
bara delvis kan vandra naturligt i upp- och nedströms riktning i vattensystemet. Bedömningen 
baseras på den underliggande parametern för längsgående konnektivitet. 

Påverkanskällor

Påverkanskällor som bedöms att ha betydande påverkan för punk- och diffusa läckage är enligt 
VISS: Förorenade områden, atmosfärisk deposition, förändring av hydrologisk regim – jord-
bruk och förändring av morfologiskt tillstånd - för jordbruket.

Möjliga åtgärder -  förvaltningscykel 3 
Möjliga åtgärder för vattenförekomsten i förvaltningscykel 3

Total
åtgärds- Total års- 

Åtgärd Åtgärdskategori Effekt Storlek Tid
kostnad

(kr)
kostnad
(kr/år)

Biotopvård i vattendrag i 
Kungsbackaån – Finne-
bäcken/Knipered till 
Nordån/Hällesåker 

Biotopvård i 

vattendrag  

0,99 ha

 

100000 5600

Lokalt anpassad kantzon i 
Kungsbackaån - 
Finnebäcken/Knipered till 
Nordån/Hällesåker 

Lokalt anpassad 

kantzon 

0,32 ha 

 

35000 0
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Planerade eller pågående åtgärder 

Åtgärd Åtgärdskategori Åtgärdsplats Effekt Status Storlek Tid

Efterbehandling av 
miljögifter. 

Delåtgärd pågående
6395365 -

338584 
Pågående 1 st

Genomförda åtgärder

Åtgärd Åtgärdskategori Åtgärdsplats Effekt Storlek Tid

Miljöersättning ekologisk 
odling

Odling utan 
bekämpningsmedel

Ovan 
Finnebäcken

10 ha
2010

-
2014

Skyddszon Skyddszon på åkermark

Kungsbackaån- 
Finnebäcken/ 
Knipered till 
Nordån/ 
Hällesåker

Minskning 
Totalfosfor kg/år 4,8 ha -2016

Miljöersättning skyddszon
Skyddszoner i jordbruks-
mark - gräsbevuxna, 
oskördade

Ovan 
Finnebäcken

Minskning 
Totalfosfor kg/år

2 ha
2010

-
2014

Miljöersättning extensiv 
vallodling

Vallodling i slätt-
landskapet (enligt 
miljöstödet)

Ovan 
Finnebäcken

Minskning 
Totalkväve kg/år

Minskning 
Totalfosfor kg/år

71 ha
2010

-
2014

WA80855938 - Gravsjön
Miljökvalitetsnorm

Ekologisk status kvalitetskrav förvaltningscykel 3:  ◼ God ekologisk status till 2027

Vattenförekomsten Gravsjön markerat i turkost. Bild från VISS 2021
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Ekologisk status: ◼ måttlig status

Vattenförekomsten är klassad till måttlig ekologisk status. Kvalitetsfaktorerna fisk och närings-
ämnen är utslagsgivande för bedömningen. Kvalitetsfaktorn fisk är bedömd till måttlig status 
eftersom fiskar inte kan vandra naturligt i vattensystemet,. Bedömningen av närings-ämnen 
bygger på att vattenförekomsten har påverkanskällor för övergödning/näringsämnen. Relevan-
ta biologiska och vattenkemiska undersökningar saknas för att bekräfta näringsämnespåver-
kan. Vattenförekomsten är påverkad av försurning vilket motverkas av kalkning. Bedömningen 
av kvalitetsfaktorn försurning visar att kalkningen fungerar.

Övergödning: ◼ måttlig status

Kvalitetsfaktorn klassas som måttlig eftersom påverkansanalysen visar att det finns källor som 
kan leda till övergödningsproblem. Det saknas dock mätdata för att bekräfta detta vilket gör att
det är en osäker bedömning. Statusen har försämrats jämfört med föregående cykel och det be-
ror på ändrade metoder för bedömning av status. Måttlig status sätts nu för vattenförekomster 
som har betydande påverkanskällor för övergödning men som saknar övervakningsdata.

Försurning: ◼ god status

Statusen bedöms till god då kalkeffektuppföljningsdata visar att pH-värdet ligger över mål-pH 
(pH 6) vid alla mättillfällen. Vattenförekomsten kalkas för att motverka försurningen. Förbät-
tringen från otillfredsställande i föregående cykeln till god i nuvarande cykeln beror på ändrad 
bedömningsgrund. Jämfört med tidigare tas nu hänsyn till kalkning i bedömningen.

Morfologiska förändringar och kontinuitet (konnektivitet)

Kontinuitet och Morfologi: ◼ otillfredsställande status

Kvalitetsfaktorn är bedömd till måttlig status eftersom fiskar och andra vattenlevande djur 
bara delvis kan vandra naturligt i vattensystemet. Bedömningen baseras på den underliggande 
parametern för längsgående konnektivitet.

Påverkanskällor

Påverkanskällor som bedöms att ha betydande påverkan för punk- och diffusa läckage är enligt 
VISS: Urban markanvändning, enskilda avlopp, atmosfärisk deposition, förändring av konnekt-
ivitet genom dammar samt barriärer och slussar – för vattenkraft.

Förbättringsbehov

Beting på den lokala bruttobelastningen har beräknats utifrån optimeringsmodell framtagen av
Vattenmyndigheten i Norra Östersjön, där hänsyn till eventuella åtgärder och belastningar upp-
ströms. Belastningsdata har tagits från SMED:s modell PLC6.5.

Beting: 71 kg totalfosfor, varav: Små avlopp 65 kg och dagvatten 6 kg.
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Möjliga åtgärder - förvaltningscykel 3 

Total Total

Åtgärd Åtgärdskategori Effekt Storlek Tid
åtgärds-

kostnad (kr)
 årskostna
d (kr/år)

Biotopvård i sjö i Gravsjön Biotopvård i sjö 10 ha

Möjliggöra upp- och nedströms-
passage - Nordån, kraftverksdamm
vid utloppet av Gravsjön 

Möjliggöra upp- och
nedströmspassage 15 m 7900000 430000

Åtgärd för att minska påverkan 
från små avlopp - HÄRRYDA 
kommun.

Åtgärder för att
minska påverkan
från små avlopp

5 st
2021 -
2027 830000 50000

Åtgärd för att minska påverkan 
från små avlopp - HÄRRYDA 
kommun.

Åtgärder för att
minska påverkan
från små avlopp

10 st
2021 -
2027 1700000 100000

Åtgärd för att minska påverkan 
från små avlopp - HÄRRYDA 
kommun.

Åtgärder för att
minska påverkan
från små avlopp

50 st
2021 -
2027 8300000 500000

Pågående , planerade och genomförda åtgärder

VISS listar inga pågående, planerade och genomförda åtgärder i avrinningsområdet för 
vattenförekomsten (frånsett kalkning).

WA46072746 – Bäck till Gravsjön
Miljökvalitetsnorm

Ekologisk statuskvalitetskrav förvaltningscykel 3: ◼ God ekologisk status till 2027

Vattenförekomsten Bäck till Gravsjön markerat i turkost. Bild från VISS 2021
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Ekologisk status: ◼ måttlig status 

Vattenförekomsten är klassad till måttlig ekologisk status. Kvalitetsfaktorn fisk är utslagsgivan-
de för bedömningen. Kvalitetsfaktorn fisk är bedömd till måttlig status eftersom fiskar inte kan 
vandra naturligt i vattensystemet, se bedömningarna av kvalitetsfaktorn konnektivitet. Vatten-
förekomsten är påverkad av försurning vilket motverkas av kalkning uppströms. pH-mätningar
visar att kalkningen fungerar, se bedömning av kvalitetsfaktorn försurning.

Övergödning: ◼ ej klassad

Kategorin Näringsämnen under ekologisk status – fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer är ej 
klassad.

Försurning: ◼ god status

Statusen bedöms till god med hjälp av kalkeffektuppföljningsdata från Gravsjön (vattenföre-
komsten uppströms). I Gravsjön ligger pH-värdet över mål-pH (pH 6) vid alla mättillfällen. Vat-
tenförekomsten uppströms kalkas för att motverka försurningen. Förbättringen från dålig i 
föregående cykeln till god i nuvarande cykeln beror på ändrad bedömningsgrund.

Morfologiska förändringar och kontinuitet (konnektivitet)

Kontinuitet och Morfologi: ◼ otillfredsställande status

Miljökonsekvenstypen morfologiska förändringar och kontinuitet är bedömd till otillfredsstäl-
lande status eftersom fiskar och andra vattenlevande djur inte kan vandra naturligt i upp- och 
nedströms riktning i vattensystemet. Bedömningen baseras på den underliggande parametern 
för längsgående konnektivitet.

Påverkanskällor

Påverkanskällor som bedöms att ha betydande påverkan för punk- och diffusa läckage är enligt 
VISS: Atmosfärisk deposition och förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och 
slussar – för vattenkraft.

Möjliga åtgärder - förvaltningscykel 3 

Total
åtgärds- Total års-

Åtgärd Åtgärdskategori Effekt Storlek Tid

kostnad 

(kr)

kostnad

 (kr/år)

Biotopvård i vattendrag
i Bäck från Gravsjön

Biotopvård i
vattendrag

0,14 ha
2021 -
2027

15000 810

Möjliggöra upp- och 
nedströmspassage - 
Nordån, 
kraftverksdamm vid 
utloppet av Gravsjön

Möjliggöra upp-
och nedströms-

passage
Ökning

Habitat ha 
15 m

2021 -
2027 7900000 430000

Åtgärder för att minska 
påverkan från små 
avlopp - HÄRRYDA 
kommun.

Åtgärder för att
minska påverkan
från små avlopp

Minskning
Totalfosfor

kg/år 
10 st

2021 -
2027

1700000 100000
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Möjliggöra upp- och nedströmspassage - Nordån, kraftverksdamm vid utloppet av Gravsjön

Pågående, planerade och genomförda åtgärder

VISS listar inga pågående, planerade och genomförda åtgärder i avrinningsområdet för vatten-
förekomsten (frånsett kalkning).

Förbättringsbehov
Beting på den lokala bruttobelastningen har beräknats utifrån optimeringsmodell framtagen av
Vattenmyndigheten i Norra Östersjön, där hänsyn till eventuella åtgärder och belastningar upp-
ströms. Belastningsdata har tagits från SMED:s modell PLC6.5.

Beting: 12 kg totalfosfor, varav: Små avlopp 12 kg

WA32614149 - Nordån - nedströms Nordsjön
Miljökvalitetsnorm

Ekologisk status kvalitetskrav förvaltningscykel 3: ◼ God ekologisk status till 2027

Vattenförekomsten Nordån - nedströms Nordsjön markerat i turkost. Bild från VISS 2021.
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Ekologisk status: ◼ måttlig status 

Vattenförekomsten är klassad till måttlig ekologisk status. Kvalitetsfaktorn fisk är utslagsgivan-
de för bedömningen. Kvalitetsfaktorn fisk är bedömd till måttlig status eftersom fiskar inte kan 
vandra naturligt i vattensystemet, se bedömningarna av kvalitetsfaktorn konnektivitet. Vatten-
förekomsten är påverkad av försurning vilket motverkas av kalkning uppströms. pH-mätningar
visar att kalkningen fungerar, se bedömning av kvalitetsfaktorn försurning.

Övergödning:  ◼ej klassad

Kategorin Näringsämnen under ekologisk status – fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer är ej 
klassad.

Försurning: ◼ god status

Statusen bedöms till god med hjälp av kalkeffektuppföljningsdata från Nordsjön (vattenföre-
komsten uppströms). I Nordsjön ligger pH-värdet över mål-pH (pH 6) vid alla mättillfällen. 
Vattenförekomsten uppströms kalkas för att motverka försurningen. Förbättringen från dålig i 
föregående cykeln till god i nuvarande cykeln beror på ändrad bedömningsgrund.

Morfologiska förändringar och kontinuitet (konnektivitet)

Kontinuitet och Morfologi: ◼ otillfredsställande status

Miljökonsekvenstypen morfologiska förändringar och kontinuitet är bedömd till otillfredsstäl-
lande status eftersom fiskar och andra vattenlevande djur inte kan vandra naturligt i upp- och 
nedströms riktning i vattensystemet. Bedömningen baseras på den underliggande parametern 
för längsgående konnektivitet.

Påverkanskällor

Påverkanskällor som bedöms att ha betydande påverkan för punk- och diffusa läckage är enligt 
VISS: Atmosfärisk deposition samt förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och 
slussar – för vattenkraft.

Förbättringsbehov

Beting på den lokala bruttobelastningen har beräknats utifrån optimeringsmodell framtagen av
Vattenmyndigheten i Norra Östersjön, där hänsyn till eventuella åtgärder och belastningar upp-
ströms. Belastningsdata har tagits från SMED:s modell PLC6.5.

Beting: 6 kg totalfosfor, varav: Små avlopp 6 kg.
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Möjliga åtgärder - förvaltningscykel 3

Total
åtgärds- Total års-

Åtgärd Åtgärdskategori Effekt Storlek Tid
kostnad

(kr)
kostnad
(kr/år)

Biotopvård i vattendrag i Nordån
- nedströms Nordsjön

Biotopvård i
vattendrag

0,13 ha 2021 -
2027

14000 760

Möjliggöra upp- och nedströms-
passage - Nordån, kraftverks-
damm vid utloppet av Gravsjön

Möjliggöra upp- och
nedströmspassage

Ökning
Habitat ha 15 m

2021 -
2027 7900000 430000

Åtgärd för att minska påverkan 
från små avlopp - HÄRRYDA 
kommun.

Åtgärder för att
minska påverkan från

små avlopp

 Minskning
Totalfosfor

kg/år
5 st

2021 -
2027 830000 50000

Åtgärd för att minska påverkan 
från små avlopp - HÄRRYDA 
kommun.

Åtgärder för att
minska påverkan från

små avlopp

 Minskning
Totalfosfor

kg/år
30 st

2021 -
2027 5000000 300000

Åtgärdsplats för att förbättra konnektivitet i vattendraget. Möjliggöra upp- och nedströmspassage - Nordån, kraft-
verksdamm vid utloppet av Gravsjön.

Pågående, planerade och genomförda åtgärder

VISS listar inga pågående, planerade och genomförda åtgärder i avrinningsområdet för vatten-
förekomsten (frånsett kalkning).
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WA95873717 - Nordsjön
Miljökvalitetsnorm

Ekologisk status kvalitetskrav förvaltningscykel 3: ◼ God ekologisk status till 2027

Vattenförekomsten Nordsjön markerat i turkost. Bild från VISS 2021

Ekologisk status: ◼ måttlig status

Vattenförekomsten är klassad till måttlig ekologisk status. Kvalitetsfaktorn fisk är utslagsgivan-
de för bedömningen. Kvalitetsfaktorn fisk är bedömd till måttlig status eftersom fiskar inte kan 
vandra naturligt i vattensystemet. Vattenförekomsten är påverkad av försurning vilket motver-
kas av kalkning. Bedömningen av kvalitetsfaktorn försurning visar att kalkningen fungerar. Vat-
tenförekomsten har inga problem med övergödning vilket bedömningen av kvalitetsfaktorn 
näringsämnen visar.

Övergödning: ◼ hög status

Bedömningen baseras endast på en provtagning under hösten 2016 inom omdrevsprogram-
met. Totalfosforhalten var då 3 µg/l vilket motsvarar hög status. Referensvärdet har beräknats 
med formel med turbiditet. Klassningen bedöms som säker trots dåligt underlag på grund av 
god marginal till God/Hög-gränsen.

Försurning: ◼ god status 

Statusen bedöms till god då kalkeffektuppföljningsdata visar att pH-värdet ligger över mål-pH 
(pH 6) vid alla mättillfällen. Vattenförekomsten kalkas för att motverka försurningen. Förbät-
tringen från otillfredsställande i föregående cykeln till god i nuvarande cykeln beror på ändrad 
bedömningsgrund. Jämfört med tidigare tas nu hänsyn till kalkning i bedömningen.
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Morfologiska förändringar och kontinuitet (konnektivitet)

Kontinuitet och Morfologi: ◼ otillfredsställande status

Kvalitetsfaktorn är bedömd till otillfredsställande status eftersom fiskar och andra vattenlevan-
de djur inte kan vandra naturligt i vattensystemet. Bedömningen baseras på den underliggande
parametern för längsgående konnektivitet. Kvalitetsfaktorn har ändrat klass sedan förra cykeln 
och detta beror på ändringar i övervakningen.

Påverkanskällor

Påverkanskällor som bedöms att ha betydande påverkan för punk- och diffusa läckage är enligt 
VISS: Aatmosfärisk deposition samt förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och 
slussar – för vattenkraft.

Förbättringsbehov

Beting på den lokala bruttobelastningen har beräknats utifrån optimeringsmodell framtagen av
Vattenmyndigheten i Norra Östersjön, där hänsyn till eventuella åtgärder och belastningar upp-
ströms. Belastningsdata har tagits från SMED:s modell PLC6.5.

Beting: 6 kg totalfosfor, varav: Små avlopp 6 kg.

Möjliga åtgärder - förvaltningscykel 3

Total
åtgärds- Total års-

Åtgärd Åtgärdskategori Effekt Storlek Tid
kostnad

(kr)
kostnad
(kr/år)

Biotopvård i sjö i Nordsjön Biotopvård i sjö
49 ha

Möjliggöra upp- och ned-
strömspassage - Nordån, 
kraftverksdamm vid utloppet 
av Gravsjön

Möjliggöra upp- och
nedströmspassage

15 m 7900000 430000

Åtgärd för att minska 
påverkan från små avlopp - 
HÄRRYDA kommun.

Åtgärder för att minska
påverkan från små

avlopp
30 st

2021 -
2027

5000000 300000

Pågående och planerade åtgärder 

VISS listar inga pågående och planerade åtgärder i avrinningsområdet för vattenförekomsten 
(frånsett kalkning).

Genomförda åtgärder

Åtgärd Åtgärdskategori Åtgärdsplats Effekt Storlek Tid

Miljöersättning extensiv 
vallodling

Vallodling i 
slättlandskapet (enligt 
miljöstödet)

Utloppet av 
Nordsjön

Minskning 
Totalkväve st/år 
Minskning 
Totalfosfor st/år

1 ha
2010

-
2014
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WA78911246 – Nordån - mellan Östersjön och Nordsjön
Miljökvalitetsnorm
Ekologisk status kvalitetskrav förvaltningscykel 3: ◼ God ekologisk status till 2027

Vattenförekomsten Nordån - mellan Östersjön och Nordsjö markerat i turkost. Bild från VISS 2021

Ekologisk status: ◼ måttlig status

Vattenförekomsten är klassad till måttlig ekologisk status. Kvalitetsfaktorn fisk är utslagsgivan-
de för bedömningen. Kvalitetsfaktorn fisk är bedömd till måttlig status eftersom fiskar inte kan 
vandra naturligt i vattensystemet, se bedömningarna av kvalitetsfaktorn konnektivitet. Vatten-
förekomsten är påverkad av försurning vilket motverkas av kalkning uppströms. pH-mätningar
visar att kalkningen fungerar, se bedömning av kvalitetsfaktorn försurning.

Övergödning:  ◼ej klassad

Kategorin Näringsämnen under ekologisk status – fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer är ej 
klassad.

Försurning: ◼ god status

Statusen bedöms till god med hjälp av kalkeffektuppföljningsdata från Nordsjön (vattenföre-
komsten uppströms). I Nordsjön ligger pH-värdet över mål-pH (pH 6) vid alla mättillfällen. Vat-
tenförekomsten uppströms kalkas för att motverka försurningen. Förbättringen från dålig i 
föregående cykeln till god i nuvarande cykeln beror på ändrad bedömningsgrund.
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Morfologiska förändringar och kontinuitet (konnektivitet)

Kontinuitet och Morfologi: ◼ otillfredsställande status

Kvalitetsfaktorn är bedömd till otillfredsställande status eftersom fiskar och andra vattenlevan-
de djur inte kan vandra naturligt i upp- och nedströms riktning i vattensystemet. Bedömningen 
baseras på den underliggande parametern för längsgående konnektivitet. Kvalitetsfaktorn har 
ändrat klass sedan förra cykeln och detta beror på ändringar i övervakningen.

Påverkanskällor

Påverkanskällor som bedöms att ha betydande påverkan för punk- och diffusa läckage är enligt 
VISS: Atmosfärisk deposition samt förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och 
slussar – för vattenkraft.

Möjliga åtgärder - förvaltningscykel 3

Total
åtgärds-

Total
års-

Åtgärd Åtgärdskategori Effekt Storlek Tid
kostnad

(kr)
kostnad
(kr/år)

Biotopvård i vattendrag i 
Nordån – nedströms 
Nordsjön

Biotopvård i
vattendrag

0,14 ha
2021 -
2027

15000 810

Möjliggöra upp- och ned-
strömspassage - Nordån, 
kraftverksdamm vid ut-
loppet av Gravsjön

Möjliggöra upp- och
nedströmspassage

Ökning

Habitat ha
15 m

2021 -
2027

7900000 430000

Åtgärder för att minska 
påverkan från små avlopp - 
HÄRRYDA  kommun.

Åtgärder för att
minska påverkan
från små avlopp

Minskning
Totalfosfor

kg/år
5 st

2021 -
2027 830000 50000

Åtgärder för att minska 
påverkan från små avlopp - 
HÄRRYDA  kommun.

Åtgärder för att
minska påverkan
från små avlopp 

Minskning
Totalfosfor

kg/år
30 st

2021 -
2027 5000000 300000

Åtgärdsplats för att förbättra konnektivitet i vattenförekomsten. Möjliggöra upp- och nedströmspassage - Nordån, 
kraftverksdamm vid utloppet av Gravsjön
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Pågående och planerade åtgärder

VISS listar inga pågående och planerade åtgärder i avrinningsområdet för vattenförekomsten 
(frånsett kalkning).

Genomförda åtgärder

VISS listar inga genomförda åtgärder i avrinningsområdet för vattenförekomsten (frånsett 
kalkning).

WA49601011 – Östersjön

Miljökvalitetsnorm

Ekologisk status kvalitetskrav förvaltningscykel 3: ◼ God ekologisk status till 2027

Vattenförekomsten Östersjön markerat i turkost. Bild från VISS 2021

Ekologisk status: ◼ måttlig status

Vattenförekomsten är klassad till måttlig ekologisk status. Kvalitetsfaktorn fisk är utslagsgivan-
de för bedömningen. Kvalitetsfaktorn fisk är bedömd till måttlig status eftersom fiskar inte kan 
vandra naturligt i vattensystemet. Vattenförekomsten är påverkad av försurning vilket motver-
kas av kalkning. Bedömningen av kvalitetsfaktorn försurning visar att kalkningen fungerar. Vat-
tenförekomsten har inga problem med övergödning vilket bedömningen av kvalitetsfaktorn nä-
ringsämnen visar.

Övergödning: ◼ hög status

Bedömningen baseras endast på en provtagning under hösten 2016 inom omdrevsprogram-
met. Totalfosforhalten var då 6 µg/l vilket motsvarar hög status. Referensvärdet har beräknats 
med formel med turbiditet. Klassningen bedöms som säker trots dåligt underlag på grund av 
god marginal till God/Hög-gränsen.
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Försurning: ◼ god status

Statusen bedöms till god då kalkeffektuppföljningsdata visar att pH-värdet ligger över mål-pH 
(pH 6) vid alla mättillfällen. Vattenförekomsten kalkas för att motverka försurningen. Förbät-
tringen från dålig i föregående cykeln till god i nuvarande cykeln beror på ändrad bedömnings-
grund. Jämfört med tidigare tas nu hänsyn till kalkning i bedömningen.

Morfologiska förändringar och kontinuitet (konnektivitet)

Kontinuitet och Morfologi:  ◼ otillfredsställande status

Kvalitetsfaktorn är bedömd till otillfredsställande status eftersom fiskar och andra vattenlevan-
de djur inte kan vandra naturligt i upp- och nedströms riktning i vattensystemet. Bedömningen 
baseras på den underliggande parametern för längsgående konnektivitet.

Påverkanskällor

Påverkanskällor som bedöms att ha betydande påverkan för punk- och diffusa läckage är enligt 
VISS: Atmosfärisk deposition samt förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och 
slussar – för vattenkraft.

Möjliga åtgärder - förvaltningscykel 3 

Total åtgärds- Total års- 

Åtgärd Åtgärdskategori Effekt Storlek Tid kostnad (kr) kostnad (kr/år

Biotopvård i sjö i Östersjön
Biotopvård i sjö

23 ha

Möjliggöra upp- och ned-
strömspassage - Nordån, 
kraftverksdamm vid utloppet 
av Gravsjön

Möjliggöra upp- och
nedströmspassage

15 m 7900000 430000

Möjliggöra upp- och nedströmspassage - Nordån, kraftverksdamm vid utloppet av Gravsjön.

Pågående och planerade åtgärder

VISS listar inga pågående och planerade åtgärder i avrinningsområdet för vattenförekomsten 
(frånsett kalkning).
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Genomförda åtgärder
Genomförda åtgärder i avrinningsområdet för vattenförekomsten (frånsett kalkning).

Åtgärd Åtgärdskategori Åtgärdsplats Effekt Storlek Tid

Miljöersättning fånggröda Fånggrödor
Utloppet av 
Östersjön 

Minskning 
Totalkväve st/år 3 ha

2010
-

2014

Miljöersättning extensiv 
vallodling

Vallodling i 
slättlandskapet (enligt 
miljöstödet)

Utloppet av 
Östersjön

Minskning 
Totalkväve st/år 
Minskning 
Totalfosfor st/år

10 ha
2010

-
2014

WA68316813 – Bäck från Yxsjön
Miljökvalitetsnorm
Ekologisk status kvalitetskrav förvaltningscykel 3: ◼ God ekologisk status till 2027

Vattenförekomsten Bäck från Yxsjön markerat i turkost. Bild från VISS 2021

Ekologisk status: ◼ måttlig status

Vattenförekomsten är klassad till måttlig ekologisk status. Kvalitetsfaktorn fisk är utslagsgivan-
de för bedömningen. Kvalitetsfaktorn fisk är bedömd till måttlig status eftersom fiskar inte kan 
vandra naturligt i vattensystemet, se bedömningarna av kvalitetsfaktorn konnektivitet. Vat-
tenförekomsten är påverkad av försurning vilket motverkas av kalkning uppströms. pH-mät-
ningar visar att kalkningen fungerar, se bedömning av kvalitetsfaktorn försurning.
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Övergödning:  ◼ej klassad

Kategorin Näringsämnen under ekologisk status – fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer är ej 
klassad.

Försurning: ◼ god status
Statusen bedöms till god med hjälp av kalkeffektuppföljningsdata från Yxsjön (vattenförekom-
sten uppströms). I Yxsjön ligger pH-värdet över mål-pH (pH 6) vid alla mättillfällen. Vattenföre-
komsten uppströms kalkas för att motverka försurningen. Förbättringen från dålig i föregående
cykeln till god i nuvarande cykeln beror på ändrad bedömningsgrund. 

Morfologiska förändringar och kontinuitet (konnektivitet)

Kontinuitet och Morfologi: ◼ otillfredsställande status

Kvalitetsfaktorn är bedömd till otillfredsställande status eftersom fiskar och andra vattenlevan-
de djur inte kan vandra naturligt i upp- och nedströms riktning i vattensystemet. Bedömningen 
baseras på den underliggande parametern för längsgående konnektivitet. Kvalitetsfaktorn har 
ändrat klass sedan förra cykeln och detta beror på ändringar i övervakningen.

Påverkanskällor

Påverkanskällor som bedöms att ha betydande påverkan för punk- och diffusa läckage är enligt 
VISS: Atmosfärisk deposition samt förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och 
slussar – för vattenkraft.

Möjliga åtgärder - förvaltningscykel 3 
Möjliga åtgärder för vattenförekomsten i förvaltningscykel 3

Total
åtgärds- Total års-

Åtgärd Åtgärdskategori Effekt Storlek Tid
kostnad

(kr)
kostnad
(kr/år)

Biotopvård i vattendrag i 
Bäck från Yxsjön

Biotopvård i
vattendrag

0,32 ha
2021 -
2027

34000 1800

Möjliggöra upp- och ned-
strömspassage - Nordån, 
kraftverksdamm vid utloppet 
av Gravsjön

Möjliggöra upp- och
nedströmspassage

Ökning
Habitat

ha
15 m

2021 -
2027

7900000 430000

Åtgärdsplats för förbättrad konnektivitet i vattenföre-
komsten. Möjliggöra upp- och nedströmspassage - 
Nordån, kraftverksdamm vid utloppet av Gravsjön.
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Pågående, planerade och genomförda åtgärder

VISS listar inga pågående, planerade och genomförda åtgärder i avrinningsområdet för 
vattenförekomsten (frånsett kalkning).

WA21185745 – Yxsjön
Miljökvalitetsnorm

Ekologisk status kvalitetskrav förvaltningscykel 3:  ◼ God ekologisk status till 2027

Vattenförekomsten Yxsjön markerat i turkost. Bild från VISS 2021

Ekologisk status: ◼ måttlig status

Vattenförekomsten är klassad till måttlig ekologisk status. Kvalitetsfaktorn fisk är utslagsgivan-
de för bedömningen. Kvalitetsfaktorn fisk är bedömd till måttlig status eftersom fiskar inte kan 
vandra naturligt i vattensystemet. Vattenförekomsten är påverkad av försurning vilket motver-
kas av kalkning. Bedömningen av kvalitetsfaktorerna bottenfauna och försurning visar att kalk-
ningen fungerar. Vattenförekomsten har inga problem med övergödning vilket bedömningen av
kvalitetsfaktorn näringsämnen visar.

Övergödning: ◼ hög status

Bedömningen baseras endast på en provtagning under hösten 2014 inom omdrevsprogram-
met. Totalfosforhalten var då 4 µg/l vilket motsvarar hög status. Referensvärdet har beräknats 
med formel med turbiditet. Klassningen bedöms som säker trots dåligt underlag på grund av 
god marginal till God/Hög-gränsen.
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Försurning: ◼ god status

Statusen bedöms till god då kalkeffektuppföljningsdata visar att pH-värdet ligger över mål-pH 
(pH 6) vid alla mättillfällen. Vattenförekomsten kalkas för att motverka försurningen. Förbät-
tringen från dålig i föregående cykeln till god i nuvarande cykeln beror på ändrad bedömnings-
grund. Jämfört med tidigare tas nu hänsyn till kalkning i bedömningen.

Morfologiska förändringar och kontinuitet (konnektivitet)

Kontinuitet och Morfologi: ◼ otillfredsställande status

Kvalitetsfaktorn är bedömd till otillfredsställande status eftersom fiskar och andra vattenlevan-
de djur inte kan vandra naturligt i vattensystemet. Bedömningen baseras på den underliggande
parametern för längsgående konnektivitet.

Påverkanskällor

Påverkanskällor som bedöms att ha betydande påverkan för punk- och diffusa läckage är enligt 
VISS: Atmosfärisk depositionsamt förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och 
slussar – för vattenkraft.

Möjliga åtgärder - förvaltningscykel 3 

Total 
åtgärds- Total års-

Åtgärd Åtgärdskategori Effekt Storlek Tid
kostnad 
(kr)

kostnad 
(kr/år)

Biotopvård i sjö i Yxsjön Biotopvård i sjö 24 ha

Möjliggöra upp- och ned-
strömspassage - Nordån, kraft-
verksdamm vid utloppet av 
Gravsjön 

Möjliggöra upp- och 
nedströmspassage

15 m 7900000 430000

Åtgärdsplats för förbättrad konnektivitet i 
vattenförekomsten. Möjliggöra upp- och 
nedströmspassage - Nordån, kraftverksdamm vid 
utloppet av Gravsjön.

Pågående, planerade och genomförda åtgärder 

VISS listar inga pågående, planerade och genomförda åtgärder i avrinningsområdet för vatten-
förekomsten (frånsett kalkning).

53



WA31132910 – Bäck från Kroksjön
Miljökvalitetsnorm
Ekologisk status kvalitetskrav förvaltningscykel 3: ◼ God ekologisk status till 2027

Vattenförekomsten Bäck från Kroksjön markerat i turkost. Bild från VISS 2021.

Ekologisk status: ◼ måttlig status

Vattenförekomsten är klassad till måttlig ekologisk status. Kvalitetsfaktorn fisk är utslagsgivan-
de för bedömningen. Kvalitetsfaktorn fisk är bedömd till måttlig status eftersom fiskar inte kan 
vandra naturligt i vattensystemet, se bedömningarna av kvalitetsfaktorn konnektivitet. Vatten-
förekomsten är påverkad av försurning vilket motverkas av kalkning. Bottenfauna och pH-mät-
ningar visar att kalkningen fungerar. Status har försämrats från god i förra cykeln vilket beror 
på ett bättre underlag för hydromorfologin jämfört med tidigare.

Övergödning:  ◼ej klassad

Kategorin Näringsämnen under ekologisk status – fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer är ej 
klassad.

Försurning: ◼ god status

Statusen bedöms till god då kalkeffektuppföljningsdata visar att pH-värdet ligger över mål-pH 
(pH 6) vid alla mättillfällen. Vattenförekomsten kalkas för att motverka försurningen. Förbät-
tringen från dålig i föregående cykeln till god i nuvarande cykeln beror på ändrad bedömnings-
grund. Jämfört med tidigare tas nu hänsyn till kalkning i bedömningen.

Morfologiska förändringar och kontinuitet (konnektivitet)
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Kontinuitet och Morfologi: ◼ otillfredsställande status

Kvalitetsfaktorn är bedömd till otillfredsställande status eftersom fiskar och andra vattenlevan-
de djur inte kan vandra naturligt i upp- och nedströms riktning i vattensystemet. Bedömningen 
baseras på den underliggande parametern för längsgående konnektivitet. Kvalitetsfaktorn har 
ändrat klass sedan förra cykeln och detta beror på ändringar i övervakningen.

Påverkanskällor

Påverkanskällor som bedöms att ha betydande påverkan för punk- och diffusa läckage är enligt 
VISS: Atmosfärisk deposition, förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slus-
sar – annat och förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar – okända el-
ler föråldrade

Möjliga åtgärder - förvaltningscykel 3 

Total 
åtgärds- Total års-

Åtgärd Åtgärdskategori Effekt Storlek Tid
kostnad 
(kr)

kostnad 
(kr/år)

Möjliggöra upp- och ned-
strömspassage - Nordån, 
kraftverksdamm vid utloppet 
av Gravsjön

Möjliggöra upp- och 
nedströmspassage

Ökning 
Habitat ha

0,3 m
2021 -
2027

160000 8600

Omläggning/byte av väg-
trumma - Bäck från Kroksjön,
vägtrumma vid Getaklev

Omläggning/byte av 
vägtrumma

Ökning 
Habitat ha 1

2021 -
2027 150000 7000

Åtgärdsplatser för att förbättra konnektivitet i vattenförekomsten. Åtgärds- och platsbeskrivning: Möjliggöra upp- 
och nedströmspassage - Bäck från Kroksjön och omläggning/byte av vägtrumma - Bäck från Kroksjön, vägtrumma 
vid Getaklev (bild till höger).

Pågående och planerade åtgärder

VISS listar inga pågående och planerade åtgärder i avrinningsområdet för vattenförekomsten 
(frånsett kalkning).
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Genomförda åtgärder
Genomförda åtgärder i avrinningsområdet för vattenförekomsten (frånsett kalkning).

Åtgärd Åtgärdskategori Åtgärdsplats Effekt Storlek Tid

Miljöersättning ekologisk 
odling

Odling utan bekämpnings-
medel

Mynnar i 
Kungsbackaån

5 ha
2010 -
2014

Miljöersättning extensiv 
vallodling

Vallodling i slättlandskapet 
(enligt miljöstödet)

Mynnar i 
Kungsbackaån

Minskning 
Totalkväve st/år 
Minskning 
Totalfosfor st/år

5 ha
2010 -
2014

Miljöersättning 
vårbearbetning

Vårbearbetning Mynnar i 
Kungsbackaån

Minskning 
Totalkväve st/år 
Minskning 
Totalfosfor st/år

2 ha 2010 -
2014

WA92519160 - Issjöbäcken
Miljökvalitetsnorm
Ekologisk status kvalitetskrav förvaltningscykel 3: ◼ God ekologisk status till 2027

Vattenförekomsten Issjöbäcken markerat i turkost. Bild från VISS 2021

Ekologisk status: ◼ måttlig status

Vattenförekomsten är klassad till måttlig ekologisk status. Utslagsgivande för bedömningen är 
kvalitetsfaktorerna fisk och näringsämnen. Kvalitetsfaktorn fisk är bedömd till måttlig status. 
En trolig orsak är att fiskar inte kan vandra naturligt i vattensystemet, se vidare bedömning av 
kvalitetsfaktorn konnektivitet. Vattenförekomsten är påverkad av försurning men kalkas. Såväl 
bottenfauna som pH-mätningar visar att kalkningen fungerar. Vattenförekomsten är också på-
verkad av övergödning vilket visas av den fysikaliskt-kemiska kvalitetsfaktorn näringsämnen. 
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Övergödning: ◼ måttlig status

Medelvärde för totalfosfor är 31 µg/l och har beräknats på 15 provtagningar mellan 2013 till 
2017. Referensvärde har beräknats med förenklad formel utan jordbruksviktning. Absorbans-
värde från övervakningsstation saknas och har därför tagits från provtagning i Västra Ingsjön. 
Statusen har försämrats jämfört med föregående förvaltningscykel och det beror på en verklig 
försämring i vattenmiljön, totalfosforhalten har ökat.

Försurning: ◼ god status

Statusen bedöms till god då kalkeffektuppföljningsdata visar att pH-värdet ligger över mål-pH (pH 
6) vid alla mättillfällen. Delar av vattenförekomsten kalkas för att motverka försurningen. Förbät-
tringen från dålig i föregående cykeln till god i nuvarande cykeln beror på ändrad bedömningsgrund. 
Jämfört med tidigare tas nu hänsyn till kalkning i bedömningen.

Morfologiska förändringar och kontinuitet (konnektivitet)

Kontinuitet och Morfologi: ◼ otillfredsställande status

Kvalitetsfaktorn är bedömd till otillfredsställande status eftersom fiskar och andra vattenlevan-
de djur bara delvis kan vandra naturligt i upp- och nedströms riktning i vattensystemet. Be-
dömningen baseras på den underliggande parametern för längsgående konnektivitet. Kvalitets-
faktorn har ändrat klass sedan förra cykeln och detta beror på ändringar i övervakningen. 

Påverkanskällor

Påverkanskällor som bedöms att ha betydande påverkan för punk- och diffusa läckage är enligt 
VISS: Förorenade områden, enskilda avlopp, atmosfärisk deposition samt förändring av kon-
nektivitet genom dammar, barriärer och slussar - annat

Förbättringsbehov

Beting på den lokala bruttobelastningen har beräknats utifrån optimeringsmodell framtagen av
Vattenmyndigheten i Norra Östersjön, där hänsyn till eventuella åtgärder och belastningar upp-
ströms. Belastningsdata har tagits från SMED:s modell PLC6.5.

Beting: 12 kg totalfosfor, varav: Små avlopp 12 kg.

Möjliga åtgärder -  förvaltningscykel 3

Total 
åtgärds- Total års-

Åtgärd Åtgärdskategori Effekt Storlek Tid
kostnad 
(kr)

kostnad 
(kr/år)

Möjliggöra upp- och ned-
strömspassage – Issjöbäcken, 
damm vid Sågebacken

Möjliggöra upp- och 
nedströmspassage

Ökning Habitat 
ha

0,2 m 160000 8600

Omläggning/byte av vägtrum-
ma – Issjöbäcken, vägtrumma 1
vid sjömaden

Omläggning/byte av 
vägtrumma

Ökning Habitat 
ha

1 150000 7000
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Omläggning/byte av vägtrum-
ma - Issjöbäcken, vägtrumma 
2 vid sjömaden

Omläggning/byte av 
vägtrumma

Ökning 
Habitat ha 1 150000 7000

Omläggning/byte av vägtrum-
ma - Issjöbäcken, vägtrumma 
3 vid sjömaden

Omläggning/byte av 
vägtrumma

Ökning 
Habitat ha 1 150000 7000

Omläggning/byte av vägtrum-
ma - Issjöbäcken, vägtrumma 
4 vid sjömaden

Omläggning/byte av 
vägtrumma

Ökning 
Habitat ha 1 150000 7000

Omläggning/byte av vägtrum-
ma - Issjöbäcken, vägtrumma 
5 vid sjömaden

Omläggning/byte av 
vägtrumma

Ökning 
Habitat ha 1 150000 7000

Omläggning/byte av vägtrum-
ma - Issjöbäcken, vägtrumma 
vid Mattias väg

Omläggning/byte av 
vägtrumma

Ökning 
Habitat ha 1 150000 7000

Åtgärd för att minska påver-
kan från små avlopp - 
HÄRRYDA kommun.

Åtgärder för att minska 
påverkan från små av-
lopp

Minskning 
Totalfosfor 
kg/år

15
2022 -
2027 

150000 7000

Åtgärdsplatser för att förbättra konnektivitet i vattenförekomsten. Åtgärds- och platsbeskrivning: Möjliggöra upp- 
och nedströmspassage - Issjöbäcken, damm vid Sågebacken (bild till vänster), omläggning/byte av 5 vägtrummor - 
Issjöbäcken, vid sjömaden (bild i mitten), omläggning/byte av vägtrumma - Issjöbäcken, vägtrumma vid Mattias väg 
(bild till höger).

Planerade eller pågående åtgärder 
Planerade eller pågående åtgärder i avrinningsområdet för vattenförekomsten (frånsett kalkning)

Åtgärd Åtgärdskategori Åtgärdsplats Effekt Status Storlek Tid

Efterbehandling av 
miljögifter.

Delåtgärd pågående
6395365 -

338584
Pågående 1 st

Möjliga åtgärder

I VISS listas en pågående åtgärd för vattenförekomsten i förvaltningscykel 3; efterbehandling av
miljögifter vid områden på Landvetter flygplats.
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WA27267793 - Sandsjöbäcken
Miljökvalitetsnorm
Ekologisk status kvalitetskrav förvaltningscykel 3: ◼ god ekologisk status till 2027

Vattenförekomsten Sandsjöbäcken markerat i turkost. Bild från VISS 2021

Ekologisk status: ◼ måttlig status

Vattenförekomsten är klassad till måttlig ekologisk status. Kvalitetsfaktorn fisk är utslagsgivan-
de för bedömningen. Kvalitetsfaktorn fisk är bedömd till måttlig status eftersom fiskar inte kan 
vandra naturligt i vattensystemet, se bedömningar av kvalitetsfaktorerna fisk och konnektivit-
et. Vattenförekomsten är påverkad av försurning vilket motverkas av kalkning. Bottenfauna och
pH-mätningar visar att kalkningen fungerar, se bedömning av kvalitetsfaktorerna bottenfauna 
och försurning. Vattenförekomsten har inga problem med övergödning vilket bedömningen av 
kvalitetsfaktorn näringsämnen visar.

Övergödning: ◼ hög status

Medelvärde för totalfosfor är 11 µg/l och har beräknats på 29 provtagningar mellan 2013 till 
2017. Referensvärde har beräknats med förenklad formel utan jordbruksviktning. Absorbans-
värde från övervakningsstation saknas och har därför tagits från provtagning i Västra Ingsjön.

Försurning: ◼ god status

Statusen bedöms till god då kalkeffektuppföljningsdata visar att pH-värdet ligger över mål-pH 
(pH 6) vid alla mättillfällen. Delar av vattenförekomsten kalkas för att motverka försurningen. 
Förbättringen från dålig i föregående cykeln till god i nuvarande cykeln beror på ändrad be-
dömningsgrund. Jämfört med tidigare tas nu hänsyn till kalkning i bedömningen.
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Morfologiska förändringar och kontinuitet (konnektivitet)

Kontinuitet och Morfologi: ◼ dålig status

Kvalitetsfaktorn är bedömd till dålig status eftersom fiskar och andra vattenlevande djur inte 
kan vandra naturligt i upp- och nedströms riktning i vattensystemet. Bedömningen baseras på 
den underliggande parametern för längsgående konnektivitet.

Påverkanskällor

Påverkanskällor som bedöms att ha betydande påverkan för punk- och diffusa läckage är enligt 
VISS: Atmosfärisk deposition, förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slus-
sar – för vattenkraft samt förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar – 
okända eller föråldrade.

Möjliga åtgärder - förvaltningscykel 3

Total 
åtgärds- Total års-

Åtgärd Åtgärdskategori Effekt Storlek Tid
kostnad 
(kr)

kostnad 
(kr/år)

Omläggning/byte av väg-
trumma - Sandsjöbäcken 
vägpassage 500 meter 
nedströms Sandsjön

Omläggning/byte av 
vägtrumma

Ökning 
Habitat ha

1 150000 7000

Möjliggöra upp- och ned-
strömspassage - Sandsjö-
bäcken damm uppströms 
Ingsered

Möjliggöra upp- och 
nedströmspassage

Ökning 
Habitat ha

2 m 1100000 57000

Möjliggöra upp- och ned-
strömspassage - Sandsjö-
bäcken, damm vid Bertshult

Möjliggöra upp- och 
nedströmspassage

Ökning Habitat 
ha

2 m 1100000 57000

Åtgärdsplatser för att förbättra konnektivitet i vattenförekomsten. Åtgärds- och platsbeskrivning: Omläggning/byte 
av vägtrumma - Sandsjöbäcken vägpassage 500 meter nedströms Sandsjön (bild till vänster), möjliggöra upp- och 
nedströmspassage - Sandsjöbäcken, damm vid Bertshult (bild i mitten), möjliggöra upp- och nedströmspassage - 
Sandsjöbäcken damm uppströms Ingsered (bild till höger).
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Pågående och planerade åtgärder

VISS listar inga pågående och planerade åtgärder i avrinningsområdet för vattenförekomsten 
(frånsett kalkning).

Genomförda åtgärder - förvaltningscykel 3
Genomförda åtgärder i avrinningsområdet för vattenförekomsten (frånsett kalkning).

Åtgärd Åtgärdskategori Åtgärdsplats Effekt Storlek Tid

Miljöersättning ekologisk 
odling

Odling utan bekämp-
ningsmedel

Mynnar i västra 
Ingsjön 6 ha

2010
-

2014

Miljöersättning extensiv 
vallodling

Vallodling i slättlands-
kapet (enligt miljöstö-
det)

Mynnar i västra 
Ingsjön

Minskning 
Totalkväve kg/år

Minskning 
Totalfosfor kg/år

40 ha
2010

-
2014

WA89804075 – Östra Ingsjön
Miljökvalitetsnorm

Ekologisk status
kvalitetskrav förvaltningscykel 3: ◼ god ekologisk status till 2027

Vattenförekomsten Östra Ingsjön markerat i turkost. Bild från VISS 2021

Ekologisk status: ◼ måttlig status
Vattenförekomsten är klassad till måttlig ekologisk status på grund av övergödning. Bedöm-
ningen av övergödning bygger på att vattenförekomsten har påverkanskällor för övergödning/
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näringsämnen. Relevanta biologiska och vattenkemiska undersökningar saknas för att bekräfta
näringsämnespåverkan. Sjön är påverkad av försurning, vilket motverkas genom kalkningar. 
Bedömningen av kvalitetsfaktorerna bottenfauna och försurning visar att kalkningen fungerar.

Övergödning: ◼ måttlig status
Kvalitetsfaktorn näringsämnen klassas som måttlig eftersom påverkansanalysen visar att det 
finns källor som kan leda till övergödningsproblem. Det saknas dock mätdata för att bekräfta 
detta vilket gör att det är en osäker bedömning. Statusen har försämrats jämfört med föregå-
ende cykel och det beror på ändrade metoder för bedömning av status. Måttlig status sätts nu 
för vattenförekomster som har betydande påverkanskällor för övergödning men som saknar 
övervakningsdata.

Försurning: ◼ god status
Statusen bedöms till god då kalkeffektuppföljningsdata visar att pH-värdet ligger över mål-pH 
(pH 6) vid alla mättillfällen. Vattenförekomsten kalkas för att motverka försurningen. Förbät-
tringen från dålig i föregående cykeln till god i nuvarande cykeln beror på ändrad bedömnings-
grund. Jämfört med tidigare tas nu hänsyn till kalkning i bedömningen.

Morfologiska förändringar och kontinuitet (konnektivitet)
Kontinuitet och Morfologi: ◼ måttlig status
Kvalitetsfaktorn är bedömd till måttlig status eftersom fiskar och andra vattenlevande djur 
bara delvis kan vandra naturligt i vattensystemet. Bedömningen baseras på den underliggande 
parametern för längsgående konnektivitet.

Påverkanskällor
Påverkanskällor som bedöms att ha betydande påverkan för punk- och diffusa läckage är enligt 
VISS: Urban markanvändning, jordbruk, enskilda avlopp samt atmosfärisk deposition.

Förbättringsbehov
Beting på den lokala bruttobelastningen har beräknats utifrån optimeringsmodell framtagen av
Vattenmyndigheten i Norra Östersjön, där hänsyn till eventuella åtgärder och belastningar upp-
ströms. Belastningsdata har tagits från SMED:s modell PLC6.5.
Beting: 26 kg totalfosfor, varav: Små avlopp 26 kg.

Möjliga åtgärder - förvaltningscykel 3
Möjliga åtgärder för vattenförekomsten i förvaltningscykel 3

Total 
åtgärds-

Total års-

Åtgärd Åtgärdskategori Effekt Storlek Tid
kostnad 
(kr)

kostnad 
(kr/år)

Åtgärd för att minska på-
verkan från små avlopp - 
MARK kommun.

Åtgärder för att minska
påverkan från små av-
lopp

50 st
 2021-
2027

Möjliggöra upp- och ned-
strömspassage - Bruksbäcken 
damm 300 meter uppströms 
Östra Ingsjön 

Möjliggöra upp- och 
nedströmspassage

0,2 m 110000 5700
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Pågående och planerade åtgärder 

VISS listar inga pågående och planerade åtgärder i avrinningsområdet för vattenförekomsten 
(frånsett kalkning).

Genomförda åtgärder
Genomförda åtgärder i avrinningsområdet för vattenförekomsten (frånsett kalkning).

Åtgärd Åtgärdskategori Åtgärdsplats Effekt Storlek Tid

Miljöersättning ekologisk 
odling

Odling utan bekämp-
ningsmedel

Utloppet av 
Östra Ingsjön

14 ha
2010

-
2014

Miljöersättning extensiv vall-
odling

Vallodling i slättlands-
kapet (enligt miljöstö-
det)

Utloppet av 
Östra Ingsjön

Minskning 
Totalkväve kg/år

Minskning 
Totalfosfor kg/år

23 ha
2010

-
2014

WA80838983 - Kungsbackaån - Oxsjön till Östra Ingsjön (bäck från Oxsjön)
Miljökvalitetsnorm
Ekologisk status kvalitetskrav förvaltningscykel 3: ◼ God ekologisk status till 2027

Vattenförekomsten Kungsbackaån - Oxsjön till Östra Ingsjön (bäck från Oxsjön) markerat i turkost. Bild från VISS 
2021

Ekologisk status: ◼ måttlig status
Vattenförekomsten är klassad till måttlig ekologisk status. Kvalitetsfaktorn fisk är utslagsgivan-
de för bedömningen. Kvalitetsfaktorn fisk är bedömd till måttlig status eftersom fiskar inte kan 
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vandra naturligt i vattensystemet, se bedömningarna av kvalitetsfaktorn konnektivitet. Vatten-
förekomsten är påverkad av försurning, vilket motverkas genom kalkningar. Bottenfauna och 
pH-mätningar visar att kalkningen fungerar, se bedömning av kvalitetsfaktorerna bottenfauna 
och försurning.

Övergödning: ◼ ej klassad
Kategorin Näringsämnen under ekologisk status – fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer är ej 
klassad.

Försurning: ◼ god status
Statusen bedöms till god då kalkeffektuppföljningsdata från Oxsjöns utlopp visar att pH-värdet 
ligger över mål-pH (pH 6) vid alla mättillfällen. Delar av vattenförekomsten kalkas för att mot-
verka försurningen. Förbättringen från dålig i föregående cykeln till god i nuvarande cykeln be-
ror på ändrad bedömningsgrund. Jämfört med tidigare tas nu hänsyn till kalkning i bedömning-
en.

Morfologiska förändringar och kontinuitet (konnektivitet)
Kontinuitet och Morfologi: ◼ dålig status
Miljökonsekvenstypen morfologiska förändringar och kontinuitet är bedömd till dålig status 
eftersom fiskar och andra vattenlevande djur inte kan vandra naturligt i upp- och nedströms 
riktning i vattensystemet. Bedömningen baseras på den underliggande parametern för längs-
gående konnektivitet. 

Påverkanskällor

Påverkanskällor som bedöms att ha betydande påverkan för punk- och diffusa läckage är enligt 
VISS: Atmosfärisk deposition, förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slus-
sar – för vattenkraft samt från okänd signifikant påverkanskälla. 

Möjliga åtgärder - förvaltningscykel 3

Total
åtgärds Total års-

Åtgärd Åtgärdskategori Effekt Storlek Tid
kostnad

(kr)
kostnad
(kr/år

Möjliggöra upp- och nedströms-
passage - Bruksbäcken damm 300
meter uppströms Östra Ingsjön

Möjliggöra upp- och
nedströms-passage

Ökning
Habitat ha 0,2 m 110000 5700

Åtgärdsplats för att förbättra konnektivitet i vattenförekomsten. Möjliggöra upp- och nedströmspassage - 
Bruksbäcken damm 300 meter uppströms Östra Ingsjön.
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Pågående och planerade åtgärder

VISS listar inga pågående och planerade åtgärder i avrinningsområdet för vattenförekomsten 
(frånsett kalkning).

Genomförda åtgärder

Genomförda åtgärder i avrinningsområdet för vattenförekomsten (frånsett kalkning). 

Åtgärd Åtgärdskategori Åtgärdsplats Effekt Storlek Tid

Miljöersättning ekologisk odling
Odling utan

bekämpningsmedel
Inloppet i Östra

Ingsjön
17 ha

2010
-

2014

Miljöersättning extensiv vallodling
Vallodling i slätt-

landskapet (enligt
miljöstödet)

Inloppet i Östra
Ingsjön

Minskning 
Totalkväve 
kg/år

Minskning 
Totalfosfor 
kg/år

10 ha
2010

-
2014

Markundersökt f.d. bensinstation 
(SPIMFAB) - Texaco (nedlagd 1971) i 
Mark på adressen Ubbhult 

Efterbehandling av
miljögifter 

6390274 -
1295157 1 st

2011-
2012

WA31942475 - Vadbäcken
Miljökvalitetsnorm
Ekologisk status kvalitetskrav förvaltningscykel 3: ◼ God ekologisk status till 2027

Vattenförekomsten Vadbäcken markerat i turkost. Bild från VISS 2021
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Ekologisk status: ◼ måttlig status
Vattenförekomsten är klassad till måttlig ekologisk status på grund av påverkan av näringsäm-
nen/övergödning. Kvalitetsfaktorn näringsämnen klassas som måttlig och är osäker. Relevanta 
biologiska kvalitetsfaktorer saknas för att bekräfta näringsämnespåverkan, men bedömningen 
stöds av påverkansanalysen. Vattenförekomsten är påverkad av försurning vilket motverkas av 
kalkning. pH-mätningar visar att kalkningen fungerar, se bedömning av kvalitetsfaktorn försur-
ning.

Övergödning: ◼ måttlig status
Kvalitetsfaktorn klassas som måttlig då påverkansanalys visar att det finns källor som kan leda 
till övergödningsproblem. Det saknas dock miljöövervakningsdata för att bekräfta detta. Kvali-
tetsfaktorn har ändrat status jämfört med föregående förvaltningscykel och försämringen be-
ror på ändrade metoder för bedömning av status. Nu klassas kvalitetsfaktorn till måttlig status 
när påverkanalysen visar på betydande påverkanskällor för övergödning men det saknas data 
från övervakning.

Försurning: ◼ god status
Statusen bedöms till god då kalkeffektuppföljningsdata från Hällsjöns utlopp visar att pH-vär-
det ligger över mål-pH (pH 6) vid alla mättillfällen. Delar av vattenförekomsten kalkas för att 
motverka försurningen. Förbättringen från dålig i föregående cykeln till god i nuvarande cykeln
beror på ändrad bedömningsgrund. Jämfört med tidigare tas nu hänsyn till kalkning i bedöm-
ningen.

Morfologiska förändringar och kontinuitet (konnektivitet)
Kontinuitet och Morfologi:  ◼ måttlig status
Kvalitetsfaktorn är bedömd till måttlig status eftersom fiskar och andra vattenlevande djur 
bara delvis kan vandra naturligt i upp- och nedströms riktning i vattensystemet. Bedömningen 
baseras på den underliggande parametern för längsgående konnektivitet.

Påverkanskällor
Påverkanskällor som bedöms att ha betydande påverkan för punk- och diffusa läckage är enligt 
VISS: Förorenade områden, urban markanvändning, enskilda avlopp samt atmosfärisk depo-
sition

Förbättringsbehov

Beting på den lokala bruttobelastningen har beräknats utifrån optimeringsmodell framtagen av
Vattenmyndigheten i Norra Östersjön, där hänsyn till eventuella åtgärder och belastningar upp-
ströms. Belastningsdata har tagits från SMED:s modell PLC6.5.

Beting: 37 kg totalfosfor, varav: Små avlopp 31 kg och dagvatten 6 kg.

Möjliga åtgärder -  förvaltningscykel 3 

Total
åtgärds- Total års-

Åtgärd Åtgärdskategori Effekt Storlek Tid kostnad (kr)
kostnad
(kr/år)

Åtgärd för att minska på-
verkan från små avlopp - 
HÄRRYDA kommun.

Åtgärder för att
minska påverkan
från små avlopp

Minskning
Totalfosfor

kg/år
80 st

2021-
2021 13000000 810000
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Pågående och planerade åtgärder

VISS listar inga pågående och planerade åtgärder i avrinningsområdet för vattenförekomsten 
(frånsett kalkning).

Genomförda åtgärder

Genomförda åtgärder i avrinningsområdet för vattenförekomsten (frånsett kalkning). 

Åtgärd Åtgärdskategori Åtgärdsplats Effekt Storlek Tid

Miljöersättning extensiv vall-
odling

Vallodling i slättlands-
kapet (enligt miljö-

stödet)

Inloppet i Östra
Ingsjön

Minskning 
Totalkväve kg/år

Minskning 
Totalfosfor kg/år

10 ha
2010

-
2014

Beskrivning åtgärdskategorier

Anpassad skyddszon - hög erosionsrisk

Åtgärdskategorin beskriver en gräsbevuxen skyddszon där erosionsrisk föreligger på fältet, ex-
empelvis runt en dräneringsbrunn. Erosionsklass hög innebär att skyddszonen är anlagd längs 
en erosionslinje i erosionsriskklass 1, 2 eller 3 enligt Jordbruksverkets erosionsriskkartor.

Anpassad skyddszon - medelhög erosionsrisk

Åtgärdskategorin beskriver en gräsbevuxen skyddszon där erosionsrisk föreligger på fältet, ex-
empelvis runt en dräneringsbrunn, eller vid vattendrag eller diken. Erosionsklass medel inne-
bär att skyddszonen är anlagd längs en erosionslinje i erosionsriskklass 4 eller 5 enligt Jord-
bruksverkets erosionsriskkartor Effekten av en gräsbevuxen skyddszon är att partiklar som 
transporteras med ytavrinning fångas upp. Därmed minskar också transporten av växtskydds-
medel, som ofta är partikelbundet. Åtgärden skyddszoner ingår i den nationella handlingspla-
nen för hållbar användning av växtskyddsmedel (N2019/01607/SMF).

Anpassad skyddszon - låg erosionsrisk

Åtgärdskategorin beskriver en gräsbevuxen skyddszon där erosionsrisk föreligger på fältet, ex-
empelvis runt en dräneringsbrunn, eller vid vattendrag eller diken. Erosionsklass låg innebär 
att skyddszonen är anlagd längs en erosionslinje i erosionsriskklass 6 eller 7 enligt Jordbruks-
verkets erosionsriskkartor Effekten av en gräsbevuxen skyddszon är att partiklar som trans-
porteras med ytavrinning fångas upp. Därmed minskar också transporten av växtskyddsmedel, 
som ofta är partikelbundet. Åtgärden skyddszoner ingår i den nationella handlingsplanen för 
hållbar användning av växtskyddsmedel (N2019/01607/SMF). 

Biotopvård i vattendrag

Vattendraget är påverkat av mänskliga aktiviteter på ett sätt som är negativt för fiskbestånden. 
Biotopvård i vatten innefattar en rad åtgärder exempelvis återutläggning av stenblock och lek-
grus, uppluckring av lekbottnar, borttagande av onaturliga sedimentansamlingar, vegetations-
rensning, utläggning av död ved, ersätta artificiella erosionsskydd mot mer naturliga, att åter-
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föra vattendraget till en mer ursprunglig fåra eller form (djup, bredd, läge t.ex. återmeandring) 
med mera.

Dagvattenåtgärder

Generella utsläppsreduktioner från dagvatten i tätorter i Sverige baserat på storleken av områ-
det som behöver åtgärdas och utgörs vanligen av dammar eller våtmarker som anläggs på eller 
i anslutning till tätortsmark för att minska utsläpp av näringsämnen och miljögifter.

Varje område som har behov av dagvattenrening är unikt (nederbörd, topografi, reningskrav, 
belastning) men för att kunna göra bedömningar per vattenförekomst utan underlag om speci-
fika förutsättningar har följande antagits:

* De åtgärdskategorier som det går att utgå ifrån vid genomförande är någon eller några av 
nedanstående:Våt damm (dagvattendamm), våtmark, gräsdike, översilningsyta, avsättnings-
magasin, biofilter, brunnsfilter, filtermagasin, makadamdike, oljeavskiljare, skelettjord, skärm-
bassäng, svackdike och eller underjordiskt makadammagasin.

* De vanligaste dagvattenåtgärderna är: Våt damm, gräsdike, svackdike och oljeavskiljare. För 
beräkningar av denna åtgärdskategori väljs våt damm som antas vara den vanligast i Sverige.

* I tät stadsbebyggelse dimensioneras den våta dammens storlek som 1:50 (dvs. för 50 ha 
tätort görs en våt damm av storleken 1 ha) och för ett villaområde 1:300. Som generellt anta-
gande för denna åtgärdskategori används 1:100 - dvs. för 100 hektar tätort så anläggs 1 ha våt 
damm.

Efterbehandling av miljögifter

Åtgärdsmetoder inom efterbehandling är väldigt objektspecifika. Denna övergripande åtgärds-
kategori är en genomsnittlig skattning.

Fiskväg/utrivning av vandringshinder

Möjliggöra upp- och nedströmspassage avser alla åtgärder som syftar till att möjliggöra vand-
ring av vattenlevande organismer förbi ett hinder och används lämpligen i planeringsstadiet i 
de fall man inte vet vilken åtgärd som kan bli aktuell. Det kan röra sig om att anlägga olika ty-
per av fiskvägar som omlöp och fisktrappor eller att riva ut dammar.

Lokalt anpassad kantzon

Kantzonen kan definieras som övergångsområdet mellan det terrestra och det akvatiska eko-
systemet. En naturlig och vegetationsbeklädd kantzon kan ha en positiv effekt på många av de 
ekologiska funktionerna hos ett akvatiskt ekosystem. Att återställa kantzonen i jordbruksland-
skapet till ett naturligt tillstånd är dock en kostsam åtgärd, som dels tar produktiv jordbruks-
mark i anspråk, och dels riskerar att försämra markavvattningen.

En lokalt anpassad kantzon (LAK) är en kompromiss mellan jordbrukets och det akvatiska eko-
systemets behov. Restaureringen av kantzonen är då mindre omfattande, och återställer den 
bara delvis till ett naturligt tillstånd. En LAK anpassas till de lokala förutsättningarna, som ex-
empelvis topografi och dränering, och kan tillåtas variera i bredd och vegetation. En LAK har en
viss positiv påverkan på det akvatiska ekosystemet: Vattnets närområde får ett marktäcke med 
mer naturlig vegetation, det skapas möjlighet till utbyte av material och organismer mellan vat-
tnet och strandzonen, den har en stabiliserande effekt, och man får en viss filtrerande funktion 
vid ytavrinning. Åtgärden förutsätts heller inte påverka markavvattningen negativt, och vatten-
draget ska kunna rensas och underhållas för att bibehålla en god dränering.
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Åtgärden LAK har en delvis positiv påverkan på parametrarna Vattendragets närområde, Vat-tendragsfårans 
kanter, samt Konnektivitet i sidled till närområde och svämplan i vattendrag. Det är dock osäkert om 
åtgärden kan anses återställa kantzonen till ett tillstånd som inte avvi-ker väsentligt från referensvärdet. I så 
fall har åtgärden ingen egentlig inverkan på klassningen av vattendragets ekologiska status, även om 
vattendragets ekologiska tillstånd i praktiken har förbättrats.

Möjliggöra upp- och nedströmspassage

Möjliggöra upp- och nedströmspassage avser alla åtgärder som syftar till att möjliggöra van-dring av 
vattenlevande organismer förbi ett hinder och används lämpligen i planeringsstadiet i de fall man inte vet 
vilken åtgärd som kan bli aktuell. Det kan röra sig om att anlägga olika ty-per av fiskvägar som omlöp och 
fisktrappor eller att riva ut dammar.

Omläggning/byte av vägtrumma

Omläggning/byte av vägtrumma som utgör vandringshinder för fisk med flera arter i syfte att skapa fria 
vandringsvägar.

Skyddszon - låg erosionsrisk

Åtgärdskategorin beskriver en gräsbevuxen och oskördad skyddszon längs ett permanent vat-tenförande 
vattendrag eller dike. Erosionsklass hög innebär att skyddszonen är anlagd längs ett vattendrag i 
erosionsriskklass 6 eller 7 enligt Jordbruksverkets erosionsriskkartor.

Skyddszon - medel erosionsrisk

Åtgärdskategorin beskriver en gräsbevuxen och oskördad skyddszon längs ett permanent vat-tenförande 
vattendrag eller dike. Erosionsklass hög innebär att skyddszonen är anlagd längs ett vattendrag i 
erosionsriskklass 4 eller 5 enligt Jordbruksverkets erosionsriskkartor.

Tillstånd för vattenuttag

Med ökad konkurrens om vatten är det viktigt att verksamhetsutövaren har tillstånd för vat-tenuttag. Enligt 
Vattenmyndigheternas återrapportering 2018 saknar 56 procent av de allmän-na vattentäkterna tillstånd till
vattenuttag. Bortledande av grund- och ytvatten är en vatten-verksamhet enligt 11 kap. miljöbalken, vilket 
enligt huvudregeln kräver tillstånd. Kommunerna ansvarar för att ansöka om tillstånd för vattenuttag för 
allmänna dricksvatten-täkter. 

Tvåstegsdiken

Tvåstegsdiken kan anläggas i diken och kanaler med svag lutning. De diken och vattendrag som avses utgör 
ofta en del av ett markavvattningsföretag. Syftet med tvåstegsdiket är att åstad-komma minskad belastning 
på miljön av kväve och fosfor och med synergieffekter som ökad biologisk mångfald samt ökad möjlighet att 
lokalt hantera översvämningar. 

Våtmarker

Våtmarker med huvudsyftet att minska transporten av kväve och fosfor från odlingslandskapet till sjöar, 
vattendrag och hav.

Åtgärd för att minska påverkan från små avlopp

Investering av fastighetsägare i mer hållbar enskilda avlopp. Utbyggnad av det kommunala av-loppssystemet 
för att ansluta fastigheter.
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