
 

 

punkter för det fortsatta miljö-
målsarbetet är att få till stånd 
ett åtgärdsarbete som bidrar 
till helhetstänkande, livscykel-
perspektiv samt ett utvecklat 
tvärsektoriellt arbetssätt. Mer 
information om hur revidering-
en ska gå till och minnesan-
teckningar från seminariet den 
18 januari kommer inom kort 
att publiceras på länsstyrelsens 
hemsida. 
 
Nästa nätverksträff för länets 
miljöstrategiska arbete äger 
rum i Strängnäs den 17 maj! 

Mycket har hänt sedan lä-
nets regionala miljömål 
fastställdes 2002 och det är 
hög tid att se över mål och 
program. Vid ett seminari-
um som länsstyrelsen an-
ordnade i Nyköping den 18 
januari 2006 diskuterade 
ett 40-tal deltagare från 
bl.a. länets kommuner, 
regionförbund, landsting 
och skogsstyrelse hur det 
regionala miljömålsarbetet 
kan utvecklas.  
   Transporter, energianvänd-
ning, flöden av material, kemi-

kalier och varor orsakar flera 
av dagens miljöproblem. Vissa 
åtgärder kan därför leda till att 
mer än ett miljömål nås. Som 
en följd av detta har riksdagen 
fastställt att arbetet med miljö-
kvalitetsmålen ska koncentre-
ras till de tre åtgärds-
strategierna; Effektivare energi-
användning och transporter, 
Giftfria och resurssnåla krets-
lopp samt Hushållning av mark 
vatten och bebyggd miljö. Det-
ta är något som vi ska ta fasta 
på när vi reviderar de regionala 
miljömålen. Viktiga utgångs-

Vattendirektivet - nya tankesätt och arbetssätt! 
Vatten förknippas ofta 
med rekreation, friluftsliv 
och avkoppling. Samtidigt 
är vattnet grunden till allt 
liv och vårt viktigaste livs-
medel.  
   För fem år sedan, den 22 
december år 2000, trädde EU:s 
ramdirektiv för vatten i kraft. 
Bakgrunden till Vattendirekti-
vet (2000/60/EG) är behovet av 
en mer övergripande strategi 
för förvaltning av EU:s yt- och 
grundvatten samt att komma 
till rätta med föroreningspro-
blem och överutnyttjande av 
vattenresurser. Avsikten med 
direktivet är att få till stånd en 
helhetssyn för hanteringen av 
vattenfrågor inom EU samt en 
enhetlig lagstiftning som skall 
styra vattenvården. I den här 
artikeln ges en översiktlig be-
skrivning av bakgrunden till 

direktivet, direktivets innehåll 
och krav samt vad det nya 
tankesättet innebär för Sverige 
och oss i Södermanlands län. 
   Ramdirektivet syftar till att få 
till stånd en hållbar vattenan-
vändning och förvaltning av 
Europas vatten och är därför 
ett viktigt verktyg för att nå de 
svenska Miljökvalitetsmålen. De 
mål som berörs närmast är 
Levande sjöar och vattendrag, 
Hav i balans samt levande kust 
och skärgård, Grundvatten av 
god kvalitet, Ingen övergöd-
ning, Bara naturlig försurning 
och Giftfri miljö.     
   Enligt direktivets mål ska allt 
yt- och grundvatten inom EU 
ha god ekologisk och kemisk 
status senast år 2015. Direkti-
vet innebär ett nytt sätt att 
arbeta utifrån vattnets naturliga 
gränser istället för de politiska 

och administrativa gränser som 
hittills utgjort grunden för för-
valtningen av vatten. Ramdirek-
tivet sänder på så sätt en våg av 
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Miljömålsarbete sker 
på bred front i runt 
om i Sverige. På Milj-
m å l s p o r t a l e n 
w w w . m i l j o m a l . n u 
hittar du samlad in-
formation om miljö-
målsarbete, nationell 
och regional miljö-
målsuppföljning med 
mera. Ambitionen är 
att även lokala miljö-
mål och indikatorer 
ska publiceras på por-
talen. 
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Nyhetsbrev om miljömålsarbetet från Länsstyrelsen i Södermanlands län 

De regionala miljömålen för Södermanlands län antogs 2002. Nyhetsbrevet är ett sätt 
för oss på länsstyrelsen att visa vad som händer i det regionala miljömålsarbetet. Infor-
mationen kommer även att läggas ut på länsstyrelsens hemsida www.d.lst.se under ru-
briken Miljömål. Det här numret av nyhetsbrevet fokuserar på de vattenrelaterade mil-
jömålen och arbetet med vattendirektivet. Hör gärna av dig till Anna Larsson, miljö-
målssamordnare på länsstyrelsen, med förslag på artiklar och innehåll.  

Nätverksseminarium om det regionala miljöarbetet 

Sörmlands yttre skärgård, en värde-
full naturmiljö. 

PREMIÄR!! 

Ansvarig utgivare:  
Anders Jansson 



 

 

förändring genom alla traditio-
nella enheter och olika admi-
nistrativa och politiska nivåer, 
organisationer och strukturer 

och ställer krav på ett ökat 
samarbete såväl mellan som 
inom EU:s medlemsländer.  

Målet är god status, men vad innebär det? 

God ytvattenstatus delas upp i 
god ekologisk status och god 
kemisk status. God ekologisk 
status innebär att vattnets 
biologi och hydromorfologi 
(eventuell påverkan på vatt-
nets flöde och väg) samt de 
fysikaliskt-kemiska förhållande-
na (t.ex. vattentemperatur, 
pH-värde och halt av närings-
ämnen) i stort överensstäm-
mer med vattnets ”naturliga” 
förhållanden. God kemisk 
status innebär att halterna av 
förorenande ämnen i en vat-
tenförekomst inte överstiger 
vissa gränsvärden. Även målet 
God grundvattenstatus är 
indelat i två delar och bedöms 
efter vattnets kemi och kvanti-
tet. För att uppnå målet god 
kvantitativ status får man inte 
ta ut mer grundvatten ur en 
grundvattenförekomst än vad 
som kan nybildas.  

Vattendirektivet slår fast 
att vatten är ett arv som 
vi måste skydda och an-
vända på ett hållbart sätt. 
En viktig princip i direkti-
vet är att inget vatten får 
försämras. Direktivet 
handlar därför mycket om 
att förebygga försämring 
av vattenkvaliteten men 
även om att bevara, repa-
rera och förbättra.  
   Målet för EU:s vattenarbete 
är att senast 2015 uppnå en 
vattenkvalitet som inte leder 
till oacceptabel påverkan på 
eller risker för människors 
hälsa eller miljön samt att 
säkerställa en långsiktigt håll-
bar förvaltning av vattenresur-
serna. EU:s medlemsländer ska 
så långt som möjligt vidta de 
åtgärder som krävs för att 
överlag förbättra vattenkvali-
teten och nå direktivets mål. 
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Båven, en unik sjö i Södermanlands län. 

sjöns- och Västerhavets vat-
tendistrikt. Länsstyrelserna i 
Norrbotten, Västernorrland, 
Västmanland, Kalmar och 
Västra Götaland har utnämnts 
till vattenmyndigheter och 
ansvarar därigenom för för-
valtningen av kvaliteten på 
vattenmiljön i det egna distrik-
tet. Södermanlands län tillhör 
Norra Östersjöns vattendi-
strikt. 
   Vattenmyndigheterna har 
det övergripande ansvaret för 
att se till att vattnet uppnår 
god status. Det innebär bland 
annat att de ska samordna 
arbetet i sitt distrikt samt att 
de fastställer miljökvalitetsnor-
mer, förvaltningsplaner och 
åtgärdsprogram. Vattenmyn-
digheterna ska även se till att 
ekonomiska analyser av vat-
tenanvändningen genomförs 
och har också det övergripan-
de ansvaret för övervakningen.          

För att kunna uppnå må-
len i Ramdirektivet pågår 
nu en förändring av vat-
tenmiljöförvaltningen i 
Sverige, liksom inom EU 
som helhet.  
   För Sveriges del innebär 
införandet av direktivet bl.a. 
att vi har fått en ny vattenad-
ministration där landet har 
delats in i fem distrikt med en 
vattenmyndighet i varje di-
strikt. Vattendirektivet har 
implementerats i svensk vat-
tenförvaltning bland annat 
g e n o m  f ö r o r d n i n g e n 
(2004:660) om förvaltningen 
om kvaliteten på vattenmiljön, 
miljöbalken (1998:808) och 
förordningen (2002:864) med 
länsstyrelseinstruktion. 
 
Vattenmyndigheter 
Sverige har delats in i Botten-
vikens-, Bottenhavets-, Norra 
Östersjöns-, Södra Öster-

Det mesta operativa arbetet 
med vattenförvaltningen kom-
mer att ske på avrinningsom-
rådesnivå. För de flesta läns-
styrelser och vattenaktörer är 
det etablerat att arbeta inom 
avrinningsområden med t.ex. 
samordnad recipientkontroll 
eller åtgärder. Ramdirektivet 
kräver dock ett mer systema-
tiskt och samordnat arbets-
sätt. Tillgängliga data per av-
rinningsområde ska samman-
ställas och värderas, miljömå-
len ska integreras med vatten-
förvaltningens målformulering-
ar, viktiga områden ska priori-
teras och åtgärdsförslag for-
muleras. Detta måste göras 
med aktivt deltagande av be-
rörda aktörer. 
 
Länsstyrelser 
Länsstyrelsen ska stödja vat-
tenmyndigheterna i deras 
arbete. Inom varje länsstyrelse 

Vem gör vad? 

Sveriges fem vattendistrikt. 

Norra Östersjöns 
vattendistrikt 



 

 

ska det finnas ett berednings-
sekretariat som har till uppgift 
att samordna arbetet mellan 
länsstyrelsen och distriktets 
vattenmyndighet. Länsstyrel-
sen ska kunna bistå med kun-
skapsunderlag och lämna för-
slag på kvalitetskrav, övervak-
ningsprogram och åtgärdspro-
gram för länets olika avrin-
ningsområden. Arbetet ska 
ske i dialog med vattenvårds-
förbund, kommuner och andra 
lokala aktörer och intressen-
ter. 
 
Kommuner 
Ramdirektivet berör i hög 
grad kommunerna i deras roll 
som ansvariga för mark- och 

vattenanvändning, bl.a. genom 
deras ansvar för fysisk plane-
ring enligt plan- och bygglagen 
(PBL). Kommunerna är också 
tillsynsmyndigheter för det 
lokala miljöarbetet och ansva-
riga för dricksvattenproduk-
tion och avloppsrening. De 
har även en viktig roll i arbetet 
med direktivet genom sin 
lokalkännedom och sina kon-
takter med allmänheten. Den 
lokala kunskapen som finns 
om avrinningsområden är 
viktig och har inte bara stor 
betydelse för åtgärdsprogram-
men, utan bör tas till vara 
under hela planeringscykeln.  

naturgivna förutsättningar, 
men även utifrån hur vi män-
niskor påverkat dem genom 
åren. Därefter ska åtgärder 
föreslås för att förbättra 
deras förutsättningar. Dessa 
åtgärder kan vara inriktade på 
många olika områden, som 
t.ex. att förbättra vattenkvali-
tén, återskapa våtmarker 
eller underlätta för fisk att 
vandra i vattendrag. I maj 
2005 inleddes ett gemensamt 
pilotprojekt i hela landet för 
att ge länsstyrelser möjlighet 
att öva sig på de arbetsmo-
ment som föregår åtgärds-
program. Ett avrinningsområ-
de per län, i vårt fall Kilaån, 
valdes ut som pilotprojekt. 
Lärdomarna används i arbetet 
med den fördjupade karakte-
risering som påbörjades un-

I direktivet ställs krav på när 
olika arbetsmoment ska vara 
genomförda. De första stegen 
innebär till stor del att analy-
sera hur vattnen mår och var 
risken är störst att målen inte 
uppnås. Det är här vi befinner 
oss idag - i ett inledningsskede 
- där mycket tid och stor vikt 
måste läggas på att finna lämp-
liga arbets- och samarbetsfor-
mer.  
  
Pilotprojekt 
Senast 2009 ska åtgärdspro-
gram för vatten som inte 
uppnår god status vara klara. 
Såväl sjöar som vattendrag, 
grundvatten och kustvatten 
kommer att ingå, vilket inne-
bär att är det ett omfattande 
arbete som ska utföras. Vatt-
nen ska beskrivas utifrån sina 

der hösten 2005.  
 
Kartläggning och analys 
Baserat på SMHI:s register  
har sjöar och vattendrag  inde-
lats i s.k. vattenförekomster. 
Då vattendistriktens gränser 
utgår från vattnets avrinnings-
områden istället för administ-
rativa gränser ansvarar länssty-
relsen i Södermanland för 
vattenförekomster även utan-
för länets gränser. 
   Som tidigare nämnts har en 
första preliminär karaktärise-
ring gjorts. Under hösten 
2005 har en fördjupad karak-
tärisering/statusbedömning av 
vattenförekomsterna påbör-
jats. Arbetet bedrivs genom 
att sammanställa befintliga data 
och med hjälp av Naturvårds-
verkets bedömningsgrunder 

Vad pågår? 

Vad har gjorts? 

inte når god vattenstatus till år 
2015.  För att kunna göra en 
säkrare bedömning av kvalite-
ten på vattnen fortsätter arbe-
tet nu så att vi får med regio-
nala och lokala kunskaper. 
   Vattenmyndigheten och 
länsstyrelserna i distriktet har 
under 2005 anordnat konfe-
renser och seminarier för att 
diskutera behov och former 
för utvidgat samarbete med 
bl.a. kommuner och vatten-

vårdsförbund. Vid en miljö-
skyddshandläggarträff i Björn-
lunda informerades kommuna-
la tjänstemän om ramdirekti-
vet och den betydelse det får i 
den kommunala verksamhe-
ten. Detta kan ses som en 
inledning på det samverkansar-
bete som kommer att påbör-
jas under 2006. 

I mars 2005 rapporterade 
Sverige, liksom övriga länder i 
EU, en preliminär kartläggning 
av yt- och grundvatten till EU-
kommissionen. För Sveriges 
del var det Naturvårdsverket 
och SGU som var ansvariga 
för rapporteringen. De kon-
centrerade sig framförallt på 
mänsklig påverkan och dess 
effekter på miljön. Det gjordes 
även en riskbedömning för att 
se vilka vatten som troligen 
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Tidplan för att 
uppnå god vatten-
status 
 

2004  
• Bakgrundsbeskriv-

ning 
• Register över skyd-

dade områden 
• Ekonomisk analys 

2006  
• Övervakningspro-

gram 
2009  

• Åtgärdsprogram 
• Förvaltningsplan 

2010  
• Vattenavgifter 

2012  
• Genomföra eller  

påbörja åtgärder 
2015  

• God ekologisk och  
kemisk vattenstatus 

 

Forsaån, ett vattendrag i Flens kommun. 



 

 

Stora Torget 13 
611 86 Nyköping 

 
Telefon: 0155-26 40 00 

Fax: 0155-26 45 00 
E-post: lansstyrelsen@d.lst.se 
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övervakningsprogram, vilket 
innebär att den övervakning 
och recipientkontroll som 
bedrivs idag måste ses över. 
Ett första steg är att kartlägga 
den nuvarande övervakningen 
för att belysa i vilka avrinnings-
områden kraven idag inte 
uppfylls. Detta arbete kommer 
att slutföras under juni 2006.  
 
Samverkan och samråd 
I direktivet betonas att samar-
bete, deltagande och engage-
mang ska genomsyra arbetet 
med vattenförvaltningen och 
att tillgången till information är 
en viktig grund för detta.  
   I förordningen (2004:660) 
om förvaltning av kvaliteten på 
vattenmiljön 2 kap 4 § finns 
formella krav på samverkan 
och samråd för vattenmyndig-
heterna. Enligt förordningen 
ska  va t tenmynd i ghe ten 
”planera sitt arbete så att det 
möjliggör och uppmuntrar till 
deltagande” av alla som be-
rörs.  
   Samverkansprocessen är hela 
arbetet med att organisera 
och kommunicera verksamhe-
ten för att nå aktörer på olika 
nivåer med relevant informa-
tion vid rätt tillfälle. Inom 
samverkansprocessen blir 
samrådsprocessen slutmo-
mentet.  
   I begreppet samråd ligger en 
lagenlig skyldighet för vatten-
myndigheterna och länsstyrel-
serna att redovisa underlag 
och förslag till beslut för de 
som kan beröras. Samråd och 
samverkan är delvis olika red-
skap för att uppnå samma mål 
– delaktighet.   
   Innan vattenmyndigheten 

dra slutsatser om vattenkvali-
tet och status. Det är den 
ekologiska statusen som är 
viktig, vilket innebär att biolo-
giska parametrar väger tyngst 
vid bedömningen. Givetvis 
beaktas även fysikaliska, ke-
miska och hydromorfologiska 
parametrar. 
   En svårighet i arbetet är att 
veta vad som är normal status 
i ett vatten. Ett annat problem 
är att dataunderlaget kan vara 
bristfälligt, eller till och med 
oanvändbart, då prov tagits i 
olika syften och inte i den 
omfattning som krävs enligt 
bedömningsgrunderna. 
   Naturvårdsverkets befintliga 
bedömningsgrunder är för 
närvarande under omarbet-
ning för att bättre matcha 
kraven i ramdirektivet. Mellan 
april-juni testas de nya bedöm-
ningsgrunderna på utvalda 
områden spridda över landet - 
i Södermanland testas delar av 
Kilaåns avrinningsområde. 
 
Riskklassning  
Som en del av karaktärisering-
en ingår att analysera risken 
för att mänskliga aktiviteter 
negativt påverkar förhållande-
na i vattnen. Utsläpp från fa-
briker, kväveutsläpp från jord-
bruksmarker och effekter av 
dammar är några av alla de 
faktorer som beaktas. Under 
hösten 2005 har arbetet med 
att samla in data inletts och 
arbetet med riskklassning 
kommer att fortsätta de 
närmsta åren.  
 
Övervakning 
Vattendirektivet ställer krav 
på innehåll och omfattning av 

fattar beslut om kvalitetskrav, 
förvaltningsplaner och åtgärds-
program ska de samråda med 
de myndigheter, kommuner, 
organisationer, verksamhets-
utövare och enskilda som 
berörs av beslutet. 
   När det gäller åtgärdspro-
grammen brukar man säga att 
de viktigaste intressenterna är 
de som är direkt berörda eller 
vars verksamheter står för en 
stor påverkan på vattnet i 
distriktet. Processen bör kom-
ma igång tidigt så att aktörer-
na känner att de kan vara med 
och påverka arbetet men även 
för att bereda ”mognadstid” i 
olika frågor.  
    
Vattenråd 
De olika länsstyrelserna har 
en mycket viktig roll att sam-
ordna och organisera samver-
kansgrupper eller så kallade 
”vattenråd” med viktiga aktö-
rer i avrinnings- och delavrin-
ningsområden. I de avrinnings-
områden som redan idag har 
vattenvårdsförbund eller lik-
nande organisationer kan des-
sa utgöra en grundstomme i 
vattenrådet, liksom en kom-
mun eller ett kommunför-
bund. Gruppens representa-
tion ska spegla vattenområ-
dets karaktär och kan bestå av 
företrädare för kommuner, 
jord- och skogsbruk, industrin, 
kraftintressen med flera. Un-
der 2006 kommer de första 
kontakterna tas med möjliga 
samarbetsparter. 

Anna Larsson (Miljömålssamordnare) 
anna.larsson@d.lst.se 
0155-26 41 33 
Lena Mathiasson (samordnare Miljömålsuppföljningen) 
lena.mathiasson@d.lst.se 
0155- 26 41 42 
Lars Juhlin (samordnare Vattendirektivet) 
lars.juhlin@d.lst.se 
0155-26 40 57 
Lina Sultan (handläggare Vattendirektivet) 
lina.sultan@d.lst.se 
0155-26 40 79 

Kontaktpersoner på länsstyrelsen 

www.d.lst.se 
www.milomal.nu 
www.vattenmyndigheterna.se 
www.vattenportalen.se 
http://gis.lst.se/vattenkartan 

Miljömålsillustrationer: 
Tobias Flygar 
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Mer information! 

Ett vattendrag i behov av åtgärd.. 
Sedan bilden togs har Länsstyrelsen 
tillsammans med Vägverket åtgär-
dat vattendraget genom att höja 
vattennivån nedströms och på så 
vis förbättrat förutsättningarna för 
vattendragets fisk och bottenfauna.  

Strängnäs kommun 
och Länsstyrelsen in-
bjuder till Nätverks-
träff för det  
strategiska miljöarbe-
tet i Södermanlands 
län! 
 

Grunden i Nätverket består 
av tjänstemän och politiker 
från Länsstyrelsen, Kommu-
nerna, Regionförbundet, 
Landstinget, Skogsstyrelsen 
och Energikontoret i Mälar-
dalen.  
 

Datum: 17/5 2006 
Plats och Lokal: Strängnäs 
kommun, Gyllenhjelmssalen 
Tid: 13.15-17.00 
 

Välkomna! 


