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 vi övervakar sveriges sötvatten

För att ta reda på hur sveriges sötvatten; grundvatten, 

sjöar och vattendrag mår övervakar vi deras miljötillstånd. 

vatten i hela sverige undersöks; allt från stora sjöar som 

torneträsk i norrbotten till små vattendrag som tolångaån 

i skåne, och grundvatten många meter ned i marken. allt 

vatten som inte är salt eller bräckt.

Många samarbetar i detta viktiga uppdrag. Här är 

en presentation av vem som gör vad inom sötvatten

övervakningen i sverige. 

Vad är miljööVerVakning? 
Miljöövervakning är regelbundet återkommande 
och systematiska undersökningar av tillståndet i 

miljö n. vad som ska övervakas och var övervakningen 
sker styrs av miljömål, lagar och egdirektiv, samt av 

sverige s åtaganden inom internationella konventioner. 

övervakningen av sötvatten ska:
• beskriva tillståndet i Sveriges  

grundvatten, sjöar och vattendrag

• följa miljöförändringar i dessa vatten

• följa effekter av miljöåtgärder

q en inventerare på jakt 
efter flodpärlmusslor, en av 
Sveriges utrotningshotade 
musselarter.
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Många samarbetar för sötvatten
Naturvårdsverket har samordningsansvar för all miljöövervakning i Sverige, till 
exempel den av sötvatten. Andra centrala myndigheter som också ägnar sig åt 
övervakning av sötvatten är Fiskeriverket och Sveriges geologiska undersökning.  

För den regionala sötvattenövervakningen ansvarar länsstyrelserna, som tillsam-
mans med Vattenmyndigheterna har en viktig roll för uppföljning av vattenkvalite-
ten inom distriktet. Den lokala övervakningen sköts av kommuner, vattenvårdsför-
bund, företag och även privatpersoner som på frivillig basis gör en insats. En stor 
del av det praktiska genomförandet till exempel provtagning och analyser görs av 
universitet, högskolor, konsulter och olika institut via uppdrag. De kan även bidra 
med forskningsexpertis och de brukar kallas ”utförare”. 

Både storskaliga och lokala effekter följs 
Omfattningen på undersökningarna och syftet med dem varierar. De nationella 
programmen  följer storskaliga förändringar och trender i sötvattenmiljöerna som 
har orsakats av till exempel övergödning, luftdeposition och klimatförändringar. 
De nationella stationerna används till att beskriva en normal situation utan direkt 
påverkan och fungerar som referens till mer påverkade sötvattensförekomster.

De lokala programmen består oftast av s.k. recipientkontroll där miljöstatusen 
följs i en sjö eller vattendrag som är mottagare (recipient) av förorenat vatten. 
Recipientkontrollen kan exempelvis  skötas av en kommun om det gäller kommu-
nalt avlopp, eller utföras av ett företag som gör så kallad egenkontroll av vatten de 
släpper ut.

Den regionala övervakningen är en slags brygga mellan de nationella och lokala 
programmen, och är utformad som en förtätning av det sistnämnda. Regional över-
vakning görs i alla län och har flera syften, bland annat att spåra långsiktiga trender, 
bevaka olika typer av vatten, undersöka orsaker till miljöproblem, följa upp åtgär-
der och ge underlag till arbetet med miljökvalitetsmålen. Den ska också göras enligt 
vattenförvaltningens regler och användas för rapportering till EU. Den regionala 
övervakningen kan också innebära recipientkontroll på samma sätt som de lokala 
programmen, men den sker då i större vattensystem eller vid större källor.

resultaten kommer till nytta på alla nivåer 
Resultaten från miljöövervakningen ger oss kunskap om tillståndet i landets 
sötvatten och de är ett viktigt underlag för prioriteringar och åtgärder.

Kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter med flera har alla nytta av resul-
taten. De används också i internationella sammanhang, t.ex. inom EU och inter-
nationella konventioner samt inom forskning, undervisning och för uppföljning av 
Sveriges nationella miljökvalitetsmål. 

Alla uppgifter som samlas in är offentliga och kan hämtas av vem som helst hos 
s.k. nationella datavärdar, se sidan 11.

Y Vattenkikaren 
avslöjar ett fint 

bestånd flodpärl-
mussla. 

! Sjöar och vattendrag är 
mottagare (recipienter) 
för ämnen som släpps ut 
från avloppsreningsverk, 
industrier och andra 
punktkällor samt för 
ämnen som lakas ut från 
marken runtomkring 
eller som deponeras från 
luften.
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naturvårdsverket ansvarar och samordnar 
Naturvårdsverket driver ett brett nationellt övervakningsprogram för sötvatten; 
Sötvattenprogrammet. Det finansieras via ett särskilt statsanslag för miljöövervak-
ning. I ansvaret ingår att samordna nationell och regional sötvattenövervakning. 
Det innebär till exempel att övervakning sker på samma sätt så att man så långt 
som möjligt kan få fram jämförbara data, att man samarbetar vid insamling och 
provtagning, samt att resultat lagras och utvärderas gemensamt. 

nationellt program för sötvatten 
Varje år görs ett stort antal fysikaliska, kemiska och biologiska undersökningar av 
Sveriges sötvatten. Arbetet är främst inriktat på att upptäcka förändringar av den 
biologiska mångfalden och effekter som beror på någon form av miljöpåverkan, till 
exempel övergödning eller miljögifter. 

Undersökningarna görs oftast i områden som så långt som möjligt är opåverkade 
av lokala utsläpp. De genomförs i allmänhet genom att s.k. trendstationer provtas 
varje år. Denna provtagning kompletteras med s.k. omdrevsstationer där provtag-
ning sker i cykler vart sjätte år. Resultaten ger en övergripande bild av tillståndet i 
våra sötvattensmiljöer. De fungerar också som referenser till undersökningar i mer 
påverkade områden. 

Programmet finansieras och planeras av Naturvårdsverket men det praktiska 
arbetet med provtagning, analyser och lagring av data utförs av andra på uppdrag 
av Naturvårdsverket, främst experter vid universitet, högskolor, fackmyndigheter 

och konsulter. 

W en gädda lurar bland 
näckrosens undervattens-
blad. Fisk provtas inom flera 
olika övervakningsprogram.  
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integrerad kalkeffektuppföljning, ikeU (ingår inte i övervakningsprogrammet)
Långsiktiga effekter av kalkning av sjöar följs genom biologisk och vattenkemisk provtagning 
i flera sjöar och vattendrag. avsikten är att visa om kalkning av sjöar fungerar som metod att 
”bota” försurade vatten och att se om det också kan ha en negativ påverkan i vissa fall. ikeU 
ingår inte i det nationella sötvattenprogrammet men är ett viktigt komplement till miljööver
vakningen. ansvarig: sLU, itM, Fiskeriverket.

sötvattenprogrammet
övervakningen av sötvatten sker genom ett nationellt övervaknings
program. Programmet är uppdelat på flera delprogram.

delProgram i korthet analySer UtFörS aV

 grundvatten tillståndet i grundvatten övervakas i ett 
rikstäckande program med 80 trendstatio
ner som provtas 2 till 4 gånger per år. Där
till provtas årligen 78 omdrevsstationer, 
som följs upp vart sjätte är. totalt under 
en sexårscykel övervakas 548 grundvat
tenstationer.

vattenkemi, 
framför allt 
makrojoner, 
närings
ämnen och 
metaller.

sveriges geolo
giska undersök
ningar (sgU).

 Vattendrag tillståndet i cirka 60 vattendrag övervakas 
under kortare (från år till år) och längre 
tidsperioder. De utvalda vattendragen är 
inte direkt påverkade av utsläpp eller in
tensiv markanvändning.

vattenkemi, 
bottenfauna 
påväxtalger 
och fisk. 

sveriges Lant
bruksuniversitet 
(sLU) och 
Fiskeriverket.

 Flod mynningar ett speciellt program för våra största vat
tendrag. Här undersöks vattenflödet från 
47 olika avrinningsområden till omgivande 
hav. avsikten är framför allt att följa upp de 
krav som ställs på sverige genom direktiv 
och internationella konventioner.

Framför allt 
näringsäm
nen och 
metaller.

sveriges Lant
bruksuniversitet 
(sLU).

 Sjöar Förändringar i miljötillståndet undersöks i 
cirka 110 sjöar under kortare (årligen) och 
längre tidsperioder. sjöarna är inte direkt 
påverkade av utsläpp eller markanvänd
ning. 

vattenkemi, 
plankton, 
bottenfauna, 
vattenväxter 
och fisk.

sLU och  
Fiskeriverket.

 de stora  
     sjöarna 

ett särskilt program med bidrag från na
turvårdsverket för en årlig beskrivning av 
både biologi och kemi i sveriges stora 
sjöar. 

vattenkemi, 
plankton, 
bottenfauna, 
vattenväxter 
och fisk.

vattenvårds
förbunden för 
vänern, vättern 
och Mälaren.

 miljögifter  
     i fisk och  
     provbankning 

trettiotvå sjöar provfiskas varje år. De in
samlade fiskarna; framför allt abborre 
men även röding, mört och gädda, läggs 
i en ”provbank” för framtida analyser. Det 
görs också direkta analyser av vissa äm
nen i fisken.

Framför allt 
metaller och 
organiska 
ämnen.

naturhistoriska  
riksmu
seet, itM vid 
stockholms 
universitet.

 Stormusslor Långsiktig övervakning av flodpärlmuss
la, dammussla och målarmussla, ca 40 
lokaler övervakas under en sexårsperiod, 
ytterligare 240 under en tolvårsperiod.

Biologi, 
artsamman
sättning, 
föryngring.

Länsstyrelser, 
naturhistoriska  
riksmuseet.

W trendstationer 
för provtagning 
av grundvatten.

W trendstationer 
för sjöar

Vattendrag
Flodmynning

W trendstationer 
för vattendrag och 

flodmynningar
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Fiskeriverket övervakar fisken 
Fiskeriverket övervakar fiskbestånden i svenska sjöar och vattendrag. Genom fångst-
data från egna provfisken och yrkesfisket följer man hur bestånden utvecklas. Fiskeri-
verket gör även undersökningar av storleken och artrikedomen hos fiskbestånden på 
uppdrag av till exempel Naturvårdsverket, länsstyrelser och vattenvårdsförbund. 

På uppdrag från Naturvårdsverket genomför Fiskeriverket tillsammans med 
SLU och ITM också IKEU-programmet, som följer upp effekterna av kalkning 
av sjöar. Resultaten från IKEU ligger till grund för vilka råd Naturvårdsverket ger 
länsstyrelser och kommuner när det gäller kalkning.

natUrHistoriska riksMUseet provbankar
Naturhistoriska riksmuseet ansvarar för provbankningen på uppdrag av Natur-
vårdsverket. Det innebär att prover av fisk tas från 32 sjöar och sedan läggs i en 
särskild bank för framtida analyser. På så vis kan man få tillgång till historiska data 
och skapa tidsserier retroaktivt. Detta ger en beredskap för morgondagens miljö-
problem, t.ex. för ämnen som vi idag inte vet om de kan vara ett hot eller sådana 
ämnen där dagens analysteknik och detektionsgränser inte är tillräckliga. 

sgU övervakar grundvattnet 
Sveriges geologiska undersökning (SGU) ansvarar för övervakningen av Sveri-
ges grundvatten i ett s.k. grundvattennät. De kartlägger bland annat vattenkemi 
och tillgången på grundvatten. SGU gör utför också riktade undersökningar av 
vissa ämnen, t.ex. arsenik, uran, fluorid och radionuklider i samarbete med andra 
myndigheter. SGU ansvarar även för en databas med analyser från kommunernas 
vattenkontroll och analyser från enskilda brunnar. 

sMHi kontrollerar vattenföringen,
SMHI håller reda på hur mycket vatten det rinner i Sveriges vattendrag för att bland 
annat kunna beräkna transporten av organiskt material, näringsämnen, förore-
ningar m.m. Det finns cirka 230 mätstationer runtom i landet för detta ändamål. 
SMHI ansvarar också för Sjöregistret för alla sjöar större än 1 hektar, i nuläget finns 
95 700 sjöar registrerade där, och inom projektet ”Sjölyftet” etableras många fler 
under 2010 och 2011.

sLU provtar, analyserar och rapporterar
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) genomför provtagning, analyser och sköter 
viss rapportering av sötvatten övervakningen.

itM analyserar
ITM – Institutet för tillämpad miljövetenskap vid Stockholms Universitet genomför 
analyser av metaller i fisk som insamlas inom provbankningsprogrammet. Arbetet 
görs på uppdrag av Naturvårdsverket.

Y grundvatten 
provtas på flera 
hundra platser  
i Sverige.

andra nationella myndigheter  
som ansvarar för miljöövervakning
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i torne älv övervakas 
bland annat näringsämnen, 

kvicksilver och andra tungmetal-
ler. miljöövervakningen av torne 

älv sköts bland annat av torne & kalix 
älvars vattenvårdsförbund
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Miljön övervakas även regionalt och lokalt 

vattenMynDigHeterna ansvarar för eU:s ramdirektiv för vatten
Vattenmyndigheterna har det övergripande ansvaret för genomförandet av EU:s 
ramdirektiv för vatten i Sverige. Sedan 2004 är Sverige indelat i fem vattendistrikt 
med varsin vattenmyndighet. I praktiken är vattenmyndigheten en utvald länssty-
relse i varje vattendistrikt. Här ligger det övergripande ansvaret för förvaltningen 
av kvaliteten på vattenmiljön . 

LänsstyreLserna övervakar och samordnar regionalt 
En del av det statliga anslaget för miljöövervakning fördelas av Naturvårdsverket 
till länsstyrelserna, som leder miljöövervakningen på regional nivå och ansvarar för 
att det finns ett långsiktigt övervakningsprogram i länet. De regionala programmen 
utformas för att övervaka motsvarande delar av limniska ekosystem, som det natio-
nella programmet, genom en kombination av fysikaliska, kemiska och biologiska 
undersökningar. 

Länsstyrelserna tar också hänsyn till annan övervakning i länet och samordnar 
de olika insatserna när programmen utformas. Inom sötvattenområdet finns också 
tretton gemensamma delprogram, som är samarbeten mellan flera län och myndig-
hete, exempelvis Naturvårdsverket, SGU och Fiskeriverket.

Den saMLaDe övervakningen i ett Län oMFattar exeMPeLvis: 

 Länsstyrelsens regionala övervakning finansierad via det statliga miljöövervak-
ningsanslaget 
 Undersökningar som ingår i Naturvårdsverkets nationella program för 
sötvatten
 Annan övervakning som finansieras via Naturvårdsverket, till exempel uppfölj-
ning av art- och habitatdirektivet (så kallade Natura 2000-områden). 
 Miljöövervakning som samfinansieras med andra myndigheter, EU och ideella 
organisationer 
 Kommunal miljöövervakning 
 Vattenvårdsförbundens och eventuellt andra recipientkontrollprogram 

koMMUnerna och vattenvårDsFörBUnDen övervakar lokalt 
Även kommunerna bedriver miljöövervakning av sötvatten och då ofta i samarbete 
med vattenvårdsförbunden. Det kan handla om undersökningar av vattenkvali-
tet i samarbete med vattenvårdsförbunden, eller om egna undersökningar för att 
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följa upp kommunala miljömål. Kommunerna har dessutom ansvar för att samla in 
information om vattenkvalitet på svenska badplatser i hav, sjöar och vattendrag och 
rapportera till Smittskyddsinstitutet, som lagrar resultaten på uppdrag av Natur-
vårdsverket. 

vattenvårDsFörBUnDen övervakar effekter av utsläpp 
Alla som bedriver någon form av verksamhet som riskerar att påverka miljön, 
d.v.s. industrier, företag, markägare med flera, är enligt miljöbalken skyldiga att 
kontrollera sin påverkan genom övervakning. Den här typen av övervakning i 
påverkade områden kallas recipientkontroll. Recipientkontrollen är ofta omfat-
tande och utgör i många län en betydande del av den regionala övervakning som 
länsstyrelserna samordnar. Av praktiska och ekonomiska skäl är det vanligt att 
de som påverkar samma vattenområde bildar förbund, vattenvårdsförbund, och 
samordnar sin övervakning. Vad som övervakas varierar, men några exempel är 
vattnets kretslopp och påverkan från omgivningen, miljögifter i fisk, växtplankton 
eller halter av näringsämnen i vattnet. 

enskiLDa bidrar med information 
Privatpersoner kan bidra med information om sötvattenmiljöns tillstånd på olika 
sätt. Till exempel kan sportfiskare rapportera tillgången på fisk i vattendrag, före-
komsten av flodpärlmusslor m.m.

Riksmuseet tar även emot döda uttrar som undersöks. Undersökningar görs av 
djurens hälsotillstånd, delvis som en del av Naturvårdsverkets nationella program, 
och prover sparas i museets provbank för studier av miljögifter. 

anDra UnDersökningar av sötvatten 
Utöver övervakningen av miljötillståndet genomförs många andra undersökningar 
av sötvatten.  Påverkan på miljön övervakas genom att mäta, beräkna och model-
lera utsläpp och nedfall av föroreningar. Forskningen tar sig an nya frågeställningar, 
hjälper till att upptäcka nya miljöhot och att förbättra mät- och analysmetoderna. 
Omfattande inventeringar görs för att beskriva livet under ytan. Sjöar, vattendrag 
och grundvatten påverkas av den omgivande naturen och undersökningar där har 
också betydelse. Allt detta är viktiga pusselbitar, och tillsammans ger de oss kunska-
per att förvalta våra sötvatten på ett bra sätt. 

arbetsförhållandena varierar, 
här förbereds vinterprovtag-

ning av vattenkemi, temperatur 
och sediment utanför kiruna. X
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Vänern är 
Sveriges största och 

europas tredje största sjö. 
här övervakas vattenkemi, 
plankton, vattenväxter och 

bottenfauna.
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resultaten är till för alla 
På uppdrag av naturvårdsverket lagras resultat från den miljöövervakningen hos 
speciella datavärdar. Data är tillgängliga för alla och kan oftast laddas hem via 
internet utan kostnad. i vissa fall behöver särskilda uttag eller beställningar ske. 
Datavärdssystemen utvecklas kontinuerligt för att tillgodose kraven på kvalitet och 
tillgänglighet. avsikten är att systemet ska öka användningen av resultaten efter
som det är lättare att göra analyser när samma typ av data samlas på ett ställe. 

Datavärdar som lagrar och tillhandahåller sötvattensdata:

ivL svenska MiLjöinstitUtet aB 

Data om metaller och organiska miljögifter i biologiskt material. www.ivl.se

sveriges LantBrUksUniversitet (sLU) 
Data om vattenkemi och biologi i sjöar och vattendrag, www.slu.se/vatten-miljo

sLU artdatabanken
Data om stormusslor i sjöar och vattendrag www.musselportalen.se

Fiskeriverket 
Data om fisk i sjöar och vattendrag.  www.fiskeriverket.se

sveriges geoLogiska UnDersökning (sgU) 
Data om grundvatten www.sgu.se

sMittskyDDsinstitUtet 
Data om badvattenkvalitet. http://badplatsen.smittskyddsinstitutet.se

sök mer information! 
naturvårdsverkets webbplats, www.naturvardsverket.se. Här finns mycket informa
tion om miljöövervakning och länkar som tar dig vidare. klicka på ”tillståndet i mil
jön” och sedan på ”Miljöövervakning”. Du kan ocksåläsa mer om vattenförvaltning 
under ”arbete med naturvård” och sedan ”vattenförvaltning”.

sötvatten
naturvårdsverkets årliga rapport om aktuell sötvattensövervakning i sverige. även äld
re årgångar finns på naturvårdsverkets hemsida under ”rapporter och nyhetsbrev”. 

Fiskbestånd och miljö i hav och sötvatten  
– resurs och miljööversikt 
Fiskeriverkets årsrapport om fiskbestånd och miljö i hav och insjöar. i den kan 
man läsa om hur det står till med bestånden av de viktigaste arterna inom svenskt 
fiske. Bedömningen baseras på forskningssamarbetet inom det internationella 
havsforskningsrådet (iCes) och Fiskeriverkets undersökningar. Ladda ner eller be
ställ via Fiskeriverkets webbsida, www.fiskeriverket.se, under ”Publikationer och 
trycksaker”. 

Miljödataportalen
Här hittar du rapporter och kartskikt med information om natur och miljö, till ex
empel miljöövervakning, områdesskydd och resultat från inventeringar och geo
grafiska analyser. www.miljodataportalen.naturvardsverket.se

viss
vatteninformationssystem sverige (viss) och vattenkartan är vattenmyndig
heternas verktyg för att samla och visa tillståndet i vatten. www.viss.se

Vi öVerVakar SVerigeS SötVatten har 
en förlaga i skriften ”vi övervakar havet” 
utgiven av naturvårdsverket, 2009.
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finns också att ladda ned gratis från:  
www.naturvardsverket.se/web bokhandeln.
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För att följa hur våra sjöar, vattendrag och vårt grundvatten mår över

vakar vi deras miljötillstånd. Det är många som samarbetar i detta 

viktiga uppdrag. naturvårdsverket har ansvar för sötvattenöver

vakningen på nationell nivå. tillsammans med andra myndigheter, 

länsstyrelser, kommuner, universitet, högskolor med flera gör vi vårt 

bästa för att beskriva hur det står till med sötvatten i sverige.

naturvårdsverket, 106 48 stockholm.
tel: 08  698 10 00, epost: registrator@naturvardsverket.se

internet: www.naturvardsverket.se

BestäLLningar
CM gruppen, Box 110 93, 161 11 Bromma.

ordertel: 08  505 933 40, epost: natur@cm.se
internet: www.naturvardsverket.se/webbokhandeln

isBn: 9789162084974

naturvardsverket.se


