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Sverige är mycket rikt på olika typer av sötvattensmiljöer. De täcker totalt omkring 10
procent av landets yta. Dessa sjöar, småvatten och vattendrag hyser ett stort antal olika
livsmiljöer och tillhandahåller en lång rad ekosystemtjänster. Artrikedomen är större i vatten
med naturliga flöden, i opåverkade stränder med omgivande svämplan, på opåverkade
bottnar samt i vatten med god vattenkvalitet. Tyvärr är det inte många svenska
sötvattensmiljöer som har sådana naturliga förhållanden. Ekosystemtjänster som bidrar till
att utjämna flöden och minska översvämningsrisker har därför i hög grad förlorats.
De mest påtagliga utmaningarna för bevarande av svenska vattenmiljöer är olika former av
mänskliga aktiviteter såsom utdikade avrinningsområden, vattenreglering och övrig fysisk
påverkan så som vandringshinder för fisk. Några positiva trender de senaste decennierna är
minskad försurning och minskad näringsbelastning.
I sjöar och vattendrag tydliggör grön infrastruktur vad som utgör kvalitéer för mångfalden
och dess fördelning i landskapet. I arbetet identifieras hinder för arters spridning längs
vattendrag, vilket också är ett underlag för var restaureringsinsatser kan göra störst nytta.
Grön infrastruktur identifierar även områden med stor risk för översvämning och var
naturen har eller kan återfå förmåga att buffra mot denna risk. En fungerande grön
infrastruktur bidrar till att fördröja vattenavrinningen i landskapet och gynnar naturliga
reningsprocesser. Vatten är även en viktig förutsättning för ett rikt friluftsliv.
Denna handlingsplan är ett startskott för arbete med grön infrastruktur i sötvatten i
Östergötland. Det handlar mycket om att samla det arbete som redan pågår och identifiera
var det finns brister för att långsiktigt kunna bevara och stärka länets vattenmiljöer och deras
ekosystemtjänster. Handlingsplanen och avgränsningen av s.k. värdetrakter och
värdenätverk är ett levande dokument som avses uppdateras när ny kunskap och nya
arbetsmetoder framkommer. Planen har utarbetats i samordning med ekosystemtjänst- och
klimatanpassningsarbetet och i samråd med länets vattenråd.
I Östergötland finns omkring 2100 sjöar som är större än en hektar. Sjöarna är talrika i länets
norra och södra delar men ganska sparsamma i de centrala slättbygderna. Länet kan sägas
utgöra en provkarta på alla olika sjötyper som finns i Sverige från grunda lerslättssjöar, av

Figur 6.1. Huvudavrinningsområden som ingår i Östergötlands län. 70 % av länets yta avvattnas
via Motala ström till Bråviken i Östersjön (vid Norrköping).
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6.1 Inledning
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vilka Tåkern kan utgöra ett gott exempel, till djupa klarvattensjöar av fjälltyp, till exempel
Skiren vid Åby.
Länet omfattas av sju huvudavrinningsområden samt ett antal kustavrinningsområden. Helt
dominerande i länet är Motala Ströms avrinningsområde vilken utgör 70 procent av länets
landyta (se figur 6.1).
Motala ström avvattnas via Motala ströms huvudfåra till Bråviken och Östersjön.
Slättområdena söder om Motala ström domineras av ett intensivt jordbruk och är relativt
tättbefolkade vilket kraftigt påverkar vattenkvaliteten i de få sjöar som finns här och påverkar
i förlängningen även kustvattnen. Norr om Motala ström dominerar skogsbygden med
Finspångsån och Ysundaån som uppsamlande biflöden. De stora biflödena Stångåns och
Svartåns övre delar domineras av skogsbygd medan de nedre delarna är starkt påverkade av
jordbruk, bebyggelse och industriverksamhet.
De nordöstra, skogsdominerade delarna av länet avvattnas till Östersjön via Nyköpingsån och
Kilaån. Länets östra delar omfattas av flera mindre avrinningsområden med utlopp i
Östersjön. Inslagen av jordbruksmark är framträdande på Vikbolandet. I sydost dominerar
skogsbygd, Storån och Vindån har här de största avrinningsområdena.
Östergötland har ett stort antal sjöar med mycket höga naturvärden, bland annat hyser länet
ett antal stora klarvattenssjöar. I väster ligger Vättern, i syd Sommen och väster Yxningen
vilka alla är stora, biologiskt värdefulla och riksintressanta sjöar. Alla tre har lång
omsättningstid, god vattenkvalitet och är vattentäkter. Vättern har naturligtvis en
särställning tack vare sin storlek som Sveriges andra sjö. Dessa stora klarvattenssjöar ställer
speciella krav från miljösynpunkt. Som representanter för grunda näringsrika slättsjöar med

Figur 6.2 Schematisk bild över vattensystemen i Östergötland. Motala ström vid Norrköping för de högsta
flödena och i anslutning till staden finns områden med översvämningsrisk, bland annat i Bråvallaområdet.
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De rinnande vattnen i länet domineras av Motala ström med dess större biflöden Stångån,
Svartån och Finspångsån. Dessa åar har bitvis mycket höga natur- och kulturvärden. När det
gäller små och medelstora vattendrag finns höga värden i de öringförande åarna, både
havsöring i bäckarna till Östersjön och värdefulla insjöstammar i vattendrag till Sommen,
Vättern och Åsunden med flera.
Sjöar och vattendrag har i alla tider varit livsnödvändiga och attraktiva miljöer att bo och
verka vid. Det är också där vi finner de allra äldsta spåren efter människors verksamhet. Från
stenålderns boplatser, över bronsålderns gravar och järnålderns järnframställningsplatser till
den historiska tidens minnesmärken som kvarn-, damm- och flottningslämningar.

6.2 Största utmaningarna för länets vattendrag och sjöar
De största utmaningarna för att upprätthålla och stärka den gröna infrastrukturen i länets
sjöar och vattendrag är åtgärder som kan förhindra och återställa fysisk påverkan på
vattenområdet med tillhörande svämplan. Betydande påverkansfaktorer är vandringshinder,
vattenreglering, fysisk påverkan på morfologin, exploatering av närområdet och utdikning av
avrinningsområdet. Den fysiska påverkan kan delas upp i:
1. Historisk påverkan utan nutida funktion, till exempel rensning för flottning av
timmer eller dammar utan nutida användning
2. Historisk påverkan med bibehållen funktion så som en betydande del av de
markavvattningsåtgärder som utförts för att dränera mark för jordbruksändamål
3. Nutida fysisk påverkan i samband med bebyggelse eller vattenreglering och
vandringshinder knutna till vattenkraftsproduktion
Andra utmaningar kopplat till miljömålet och vattendirektivet är att minska
närsaltbelastningen på vattenmiljön. I avrinningsområdet är det viktigt att återskapa och
bevara en god vattenhållande funktion i landskapet för att jämna ut flöden och minska risker
för både översvämningar och vattenbrist.

6.3 Övergripande mål för vattendrag och sjöar i länet
För miljömålet Levande sjöar och vattendrag är målet för Östergötland detsamma som det
nationella målet med dess preciseringar.
Riksdagens definition av miljömålet Levande sjöar och vattendrag:
"Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska
bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt
landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som
förutsättningar för friluftsliv värnas."
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hög biologisk mångfald kan nämnas Tåkern och Roxen som båda är fiskrika sjöar med stort
värde för fågellivet.
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Regeringen har fastställt elva preciseringar av miljökvalitetsmålet Levande sjöar och
vattendrag:
•

God ekologisk och kemisk status
Sjöar och vattendrag har minst god ekologisk status eller potential och god kemisk
status i enlighet med förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på
vattenmiljön

•

Oexploaterade och i huvudsak opåverkade vattendrag
Oexploaterade och i huvudsak opåverkade vattendrag har naturliga vattenflöden och
vattennivåer bibehållna.

•

Ytvattentäkters kvalitet
Ytvattentäkter som används för dricksvattenproduktion har god kvalitet.

•

Ekosystemtjänster
Sjöar och vattendrags viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna.

•

Strukturer och vattenflöden
Sjöar och vattendrag har strukturer och vattenflöden som ger möjlighet till livsmiljöer
och spridningsvägar för vilda växt- och djurarter som en del i en grön infrastruktur.

•

Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation
Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till sjöar och vattendrag har
gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och mellan
populationer.

•

Hotade arter och återställda livsmiljöer
Hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts i värdefulla sjöar och
vattendrag.

•

Främmande arter och genotyper
Främmande arter och genotyper hotar inte den biologiska mångfalden.

•

Genetiskt modifierade organismer
Genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden är inte
introducerade.

•

Bevarade natur- och kulturmiljövärden
Sjöar och vattendrags natur- och kulturmiljövärden är bevarade och förutsättningar
finns för fortsatt bevarande och utveckling av värdena.

•

Friluftsliv
Strandmiljöer, sjöar och vattendrags värden för fritidsfiske, badliv, båtliv och annat
friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är minimerad.

För miljömålet Levande sjöar och vattendrag är bedömningen enligt den regionala
miljömålsuppföljningen för Östergötland att:
Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020, med i dag beslutade styrmedel. Det
går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Effekterna av fysisk påverkan och
övergödning på Östergötlands vattenmiljöer är omfattande och det krävs stora resurser för
att åtgärda miljöproblemen.
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För att nå preciseringarna kopplade till kulturmiljövärden krävs ökade och långsiktiga
resurser för fältinventering av länets vattendrag. Likvärdiga kunskapsunderlag avseende
olika intresseområden är avgörande för att nå ett tvärsektoriellt arbetssätt och undvika
målkonflikt vid olika åtgärdsarbeten. Kunskapen om vilka kulturmiljövärden som berörs i
samband med åtgärder är ofta obefintlig eller mycket bristfällig. De kulturhistoriska
utredningar som utfördes inom ramen för projektet ”Kulturmiljö och vattenförvaltning i
Södra Östersjöns vattendistrikt” har varit värdefulla men har haft en begränsad budget. Elva
länsstyrelser samverkade i projektet, som avslutades vid utgången av 2016.
Läs mer här: Vattenmyndigheternas webbsida om projektet Kulturmiljö och vattenförvaltning
En tydlig lagstiftning med moderna miljökrav för samtliga verksamhetsutövare är en
förutsättning för nå målet Levande sjöar och vattendrag. På senare år har en nationell dialog
etablerats mellan vattenkraftsbranschen, miljöorganisationer, länsstyrelserna och flera
centrala myndigheter. Dialogarbetet har mynnat ut i en ny lagstiftning där tillstånd enligt
äldre vattenlagstiftning ska omprövas enligt en nationell prioriteringsplan. Lagstiftningen
träder i kraft 2019. Länsstyrelserna har under 2017 och 2018 även fått riktade anslag från
Havs- och vattenmyndigheten för att kunna utöka tillsynen av dammar och vattenkraftverk.
Klimatförändringar innebär risker för försämrad råvattenkvalitet i länets ytvattentäkter.
Östergötlands län försörjs till 70 procent av ytvatten. Fyra av länets största vattentäkter har
idag fastställda vattenskyddsområden. I den regionala Vattenförsörjningsplanen kom man
fram till att samtliga vattentäkter behöver ha fastställda vattenskyddsområden och i många
fall behöver äldre vattenskyddsområden revideras. Flera kommuner i länet saknar idag
reservvattentäkter. Resursbrist är ett problem och fler insatser skulle behövas och läggas på
reservvatten/nödvatten samt nya och uppdaterade vattenskyddsområden.
För att kunna följa utvecklingen i vattenförekomsterna och se effekter av genomförda
åtgärder behövs en bättre åtgärdsuppföljning och övervakning av vattenmiljöer och
vattenanknutna kulturmiljöer. Sverige har fått kritik från EU att vi har en undermålig
övervakning inom vattenförvaltningen och om vi ska möta detta behövs mer resurser.

6.4 Ekosystemtjänster från länets vattendrag och sjöar
Här listas kortfattat ekosystemtjänster specifika för sötvatten (en översiktlig generell
beskrivning av ekosystemtjänster ges i kapitel 1 av handlingsplanen). Generellt sett är
ekosystemen och den biologiska mångfalden i sötvatten bland de mest påverkade på jorden.
Vid den senaste årliga miljömålsuppföljningen konstaterades att miljökvalitetsmålet Levande
sjöar och vattendrag inte är uppnått i Sverige och kommer inte kunna nås med befintliga och
beslutande styrmedel och åtgärder. Tabell 6.1 redovisar olika ekosystemtjänster i sötvatten.
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För att nå preciseringarna kopplade till biologisk mångfald och vattendirektivet behöver
åtgärdsarbetet intensifieras. När det gäller bevarande och skydd av värdefulla natur- och
kulturmiljöer går arbetet långsamt. Arbetet med biologisk mångfald i påverkade vattendrag
måste förstärkas. I åtgärdsprogrammet för vattendirektivet finns många bra åtgärder listade
för att så småningom nå målen. För samtliga delar krävs ökade resurser och intensifierat
åtgärdsarbete.
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Tabell 6.1. Lista över ekosystemtjänster i Sveriges sötvatten, uppdelade på: Stöjande, reglerande,
producerande och kuturella ekoksystemtänster. Ur HaV:s rapport Ekosystemtjänster från svenska
sjöar och vattendrag (2017). Som särkilt relevanta för arbetet med grön infrastruktur i Östergötland
bedöms nr S4, S5, R3-5, R7, P1-2, P4 och C1-6.

Läs mer här: Havs- och Vattenmyndighetens rapport om ekosystemtjänster från svenska
sjöar och vattendrag
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I Östergötland är naturvärdena i vattendragen tämligen väl kartlagda, medan kunskapen om
sjöar är mer begränsad. I redovisningen av den gröna infrastrukturer för sötvattensmiljöerna
tar vi dock med både sjöar och vattendrag. Vi anser att det är viktigt att ha vattensystemsoch avrinningsområdesperspektivet i vattenförvaltningen. I handlingsplanen och på dess
kartor redovisas grön infrastruktur i sötvatten på två olika skalor:
1. Värdetrakter: På en övergripande skala, indelas länet i 17 större så kallade
värdetrakter för sjöar och vattendrag (se figur 6.3). En värdetrakt är en del av ett
vattensystem där det på många platser förekommer höga limniska naturvärden.
Eftersom majoriteten av vattenlevande organismer sprids längs med vattensystemen,
samt det förhållande att ogynnsamma förhållanden i ett vattenområde kan ge stor
nedströmspåverkan, så ingår i trakterna ofta långa sträckor som saknar kända
naturvärden. Vanligen förekommer också många sjöar. I trakten ingår en landzon
200 m bort från strandlinjen. På längre avstånd upphör i hög grad påverkan på
vattenmiljön från kringliggande land. Två trakter avviker från beskrivningen ovan.
Dessa trakter utgörs av flera geografiskt skilda kustmynnande vattendrag, vilka har
liknande karaktär och fauna inom trakten, samt viss möjlighet för t.ex. fisk att
förflytta sig mellan vattendrag via havet.
2. Värdenätverk: Ett värdenätverk är en mindre del av ett vattensystem, inom vilket
det är så tätt med områden som har höga naturvärden (limnologiska
värdekärnor/limniska nyckelbiotoper) att många vattenlevande djur och växter
regelbundet kan förflytta sig mellan olika delområden. Det vill säga, här kan
förekomma livskraftiga bestånd. Vandringshinder för vissa arter, till exempel fisk, kan
ingå i värdenätverket, som inte behöver ha sammanhållna bestånd av alla arter. Om
vandringshinder åtgärdas är dock potentialen för att stärka den biologiska
mångfalden i sådana fall hög. De flesta av nätverken ligger i en trakt, men nätverk
utanför trakter förekommer också. Värdenätverken för sjöar kan inte redovisas än, på
grund av otillräckliga inventeringsunderlag. I ett värdenätverk ingår också en landzon
50 meter bort från strandlinjen. Inom detta avstånd är det vanligt att påverkan är
betydande från kringliggande landområden.
På delkartor över respektive värdetrakt (se bilaga) redovisas värdetraktens avgränsning, de
värdenätverk som ingår, vandringshinder för fisk, samt vandringsvägar för fisk som har
återställts.
Underlagsdata till värdetrakter och värdenätverk:
•

Limniska nyckelbiotoper (limniska s.k. värdekärnor) har identifierats vid
vissa biotopkarteringar av vattendrag, men inte systematiskt för hela länet. De
presenteras därför inte på kartor i handlingsplanen. De limniska nyckelbiotoperna
(kända och okända) ingår i naturvärdesobjekt vatten nedan och utgör på så sätt
ett indirekt underlag för värdetrakter och värdenätverk. Data: Länsstyrelsen
Östergötland.

•

Naturvärdesobjekt i vatten (vattendragssträcka med limnisk nyckelbiotop
eller hög täthet av limniska nyckelbiotoper). Naturvärdesobjekt i vatten utgör det
viktigaste underlaget. Dessa utgör basen för värdenätverken och alla
8
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6.5 Vattendragens och sjöarnas gröna infrastruktur
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naturvärdesobjekt vatten ingår i värdenätverk. Utifrån naturvärdesobjekten i
vatten har sedan de värdenätverk som identifierats i vissa fall utvidgats något
utifrån artfakta, naturvärden i strandzonen, samt svämplan (se nedan). Data:
Länsstyrelsen Östergötland.
•

Indikatorarter. På platser där fynd av vissa indikatorarter (asp, harr,
flodnejonöga, öring, flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla) är kända
utanför men i närheten av registrerade naturvärdesobjekt i vatten har utvidgning
av värdenätverk gjorts. Den övervägande majoriteten av fynd ligger dock inom
naturvärdesobjekten i vatten varför detta nyttjades sällan. Data: Artportalen
(SLU), SERS (SLU).

•

Vattendrag med öring. Vissa vattendrag som inte har uppmärksammats i
biotopkarteringen av vattendrag har kända öringbestånd. Dessa åar har fått ingå i
värdetrakt i den mån de ansluter till en sådan.

•

Nyckelbiotoper, naturvärdesobjekt och sumpskogar. På platser där
svämplan ansluter direkt till Naturvärdesobjekt i vatten (basdata för
värdenätverken) och dessa svämplan innefattar nyckelbiotoper, naturvärdesobjekt
eller sumpskogar som registrerats av Skogsstyrelsen, har dessa markområdena
inom svämplanet fått ingå i värdenätverket. Data: Skogsstyrelsen.

•

Svämplan. Se Nyckelbiotoper med mera ovan.
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Figur 6.3 De 17 värdetrakterna för sjöar och vattendrag i Östergötland som identifierats i denna
handlingsplan (färgade ytor). Beskrivningar och kartor för respektive trakt redovisas i länk nedan.

I bilaga finns för varje trakt finns en karta med beskrivning av naturvärden, påverkan och
genomförda åtgärder. På traktkartorna redovisas värdenätverk, vandringshinder och platser
där åtgärder genomförts.
Läs mer här: bilaga med Länsstyrelsens traktbeskrivningar
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6.6 Hot och påverkansfaktorer i sjöar och vattendrag
Vi har i en särskild analys (metod Open standard/MIRADI) identifierat ett antal direkta hot
mot ekosystembärande värden i vattenmiljöerna. I analysen har ett antal värden för biologisk
mångfald och naturlig vattendragsmorfologi valts som ekosystembärande värden. Analysen
sammanfattas nedan.
Läs mer här: Länsstyrelsens analys av värden, hot och påverkansfaktorer på vattendrag
Ekosystembärande värden i analysen
• Naturlig morfologi
• Naturliga svämplan och flödesregim
• Indikatorarter för livsmiljö (grupper:
stormusslor, fiskfauna, bottenfauna,
makrofyter och årsungar av öring)
• Vandrande fiskbestånd
• Vattenkvalité
• Ekologiskt funktionella kantzoner

Påverkansgrad
mycket stor
mycket stor
mycket stor

Direkta hot som identifierats för vattendrag och sjöar
• Exploatering i närområdet
• Fysisk påverkan på vattendragsmorfologi
• Utdikningar i avrinningsområdet
• Vandringshinder för fisk
• Vattenreglering
• Utsläpp av växthusgaser
• Avverkning i kantzon
• Utsläpp av försurande ämnen
• Utsläpp av näringsämnen
• Körskador i kantzon
• Spridning av invasiva arter
• Utsläpp av gifter
• Vattenuttag

Hotbild
mycket stor
mycket stor
mycket stor
mycket stor
stor
stor
måttlig
måttlig
måttlig
låg
låg
låg
låg

stor
stor
måttlig

I hotbildsanalysen ingår: 1) hur stor andel yta som berörs 2) hur allvarlig skada blir på berörd
del 3) hur lång tid det tar för miljön eller naturvärdena att återhämta sig om hotet undanröjs.

Bedömning av hoten (hotgradering)
I tabellen nedan har vi för varje direkt hot bedömt påverkan på respektive ekosystembärande
värde. Bedömningen är gjord i tre steg. Först hur stor andel av värdet (i trakterna) som är
påverkat. För det andra hur allvarligt hotet är på värdet (hur snabbt värdet förstörs) och för
det tredje; hur snabbt återställs värdet om hotet avvärjs eller minimeras. Dessa tre vägs
samman till en bedömning av hur starkt hotet är på värdet i en fyrgradig skala; mycket högt
(rött), högt (gult), måttligt (ljusgrönt) och lågt (mörkgrönt).
Utifrån analysen bedömer vi att de största hoten utgörs av utsläpp av exploatering i
närområdet, fysisk påverkan på vattendragsmorfologi, utdikningar i avrinningsområdet och
vandringshinder för fisk. Därefter kommer vattenreglering och utsläpp av växthusgaser. De
värden som är mest påverkade bedömer vi är naturlig morfologi, naturliga svämplan och
flödesregim, och indikatorarter för livsmiljö.
11

Läs mer här: om Miradi och metoden Open Standard (engelska)
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Tabell 6.2 Analys av hot mot ekosystembärande värden i Östergötlands sjöar och vattendrag.
Kolumnen till vänster är en lista på olika typer av direkta hot (hot genom en mänsklig aktivitet). Övriga
kolumner representerar var och en ett specifikt (natur)värde, och visar i vilken grad de olika hoten
påverkar respektive värde. Analys av Länsstyrelsen Östergötland med hjälp av programmet MIRADI.
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6.7 Befintliga bevaradeinsatser för sjöar och vattendrag
EU:s ramdirektiv för vatten (Vattendirektivet) antogs 2000 och syftar till att skydda och
förbättra EU:s alla vatten. Ansvaret för genomförande av vattenförvaltningen i Sverige ligger
på de fem länsstyrelser som är vattenmyndigheter och som ansvarar för varsitt distrikt. På
Länsstyrelsen Östergötland finns ett beredningssekretariat som sköter länets arbete med
vattendirektivet och samordningen med vattenmyndigheten för Södra Östersjöns
vattendistrikt som är Länsstyrelsen i Kalmar län. Arbetet drivs i sexåriga förvaltningscyklar
som inleds med att vatten kartläggs utifrån befintlig övervakning. Underlaget används sedan
för att bedöma och klassificera vattnets tillstånd och påverkan och för att fastställa
miljökvalitetsnormer och vilka åtgärder som behöver vidtas för att nå god vattenkvalitet.
Sedan upprättar man förvaltningsplaner för arbetet och som sista steg rapporteras arbetet till
EU.
Det åtgärdsprogram som tagits fram inom vattenförvaltningen riktar sig till myndigheter och
kommuner som ska vidta de åtgärder som behövs. I de flesta fall innebär det att myndigheter
och kommuner sedan i sin tur ska ställa krav på andra aktörer, till exempel
verksamhetsutövare, att genomföra de fysiska åtgärder som krävs för att uppnå målen.
Åtgärdsprogrammet för Södra Östersjöns vattendistrikt omfattar 57 olika åtgärder. För att
lokalt förankra och diskutera det arbete som drivs inom vattenförvaltningen har vattenråd
bildats. Vattenrådens avgränsningar styrs av avrinningsområden. I Östergötland finns nio
vattenråd. Statusklassningar för respektive vattenförekomst och de åtgärder som föreslås för
att god status ska uppnås framgår bland annat i Vatteninformationssystem Sverige.
Läs mer här: databasen VISS
God vattenstatus är även en del i arbetet med det svenska miljökvalitetsmålet Levande sjöar
och vattendrag. Målet är att: ”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras
variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald,
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras,
samtidigt som förutsättningarna för friluftsliv värnas”. I det regionala arbetet med att nå
miljökvalitetsmålet ingår formellt skydd av värdefulla limniska miljöer, arbetet med limniska
åtgärdsprogram för hotade arter samt restaurering av påverkade vattenmiljöer inklusive
fiskevård. Arbetet med att skydda värdefulla limniska miljöer utgår även från EU:s art- och
habitatdirektiv där medlemsländerna har skyldighet att se till att alla arter och naturtyper
som ingår har gynnsam bevarandestatus. Ett sätt är att bilda så kallade Natura 2000områden. Viktigt prioriteringsunderlag i det regionala arbetet med miljökvalitetsmålet har
varit de värdefulla vatten som pekats ut nationellt.
I den nationella databasen ”Åtgärder i vatten” registreras akvatiska restaureringsåtgärder
som utförs i Sverige. Databasen fungerar även som en nationell databas över fiskvägar och
faunapassager. Anläggning av våtmarker är dock exkluderat i databasen.
Läs mer här: databasen Åtgärder i vatten
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Handlingsplanen identifierar följande åtta strategier för åtgärder för grön infrastruktur och
miljömålet Levande sjöar och vattendrag i Östergötland:
1. Minskad fysisk påverkan från jord- och skogsbruk
2. Miljöanpassning av dammar och vattenkraftverk
3. Miljöanpassning av vattendragspassager för väg- och järnvägar
4. Klimatarbete
5. Miljöanpassad industriverksamhet och avloppshantering
6. Minskad tillförsel av närsalter och bekämpningsmedel från jord- och skogsbruk
7. Samhällsbyggande för låg påverkan på vattenmiljön
8. Arbete mot invasiva arter
Tabell 6.2 i stycket ”Hot, påverkan och hinder för länets sjöar och vattendrag” ovan visar
relationen mellan ekosystembärande värden och olika typer av hot som ligger till grund för
åtgärdsstrategierna. De flesta åtgärder som identifierats för respektive strategi är sedan
tidigare angivna i fastställda strategidokument och handlingsplaner etc. Viktiga är bland
annat Regionala miljömål (2014 - 2020), Åtgärdsprogram för vattendirektivet
(Förvaltningsplan Södra Östersjön 2016 - 2021) och Regional handlingsplan för
klimatanpassning i Östergötland (2014). Till detta tillkommer åtgärder som identifieras och
vidareutvecklas i Länsstyrelsens handlingsplan för grön infrastruktur.

Foto: Länsstyrelsen Östergötland
Högvatten i Emmaån, Finspång.
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6.8 Åtgärder, verktyg och arbetssätt för länets sjöar och
vattendrag
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►

Åtgärdsstrategier

Strategi 1. Minskad fysisk påverkan från jord- och skogsbruk
Åtgärd 1. Få bättre kunskapsunderlag om skogsnaturvärden
a) Inventera och registrera nyfunna nyckelbiotoper, värdetrakter och objekt med höga
naturvärden i skogen. Regionala miljömål 2014 - 2020 (Växter och djur åtg. 15):
Skogsstyrelsen m.fl.)
Åtgärd 2. Förbättrad miljöhänsyn i skogen med fokus på vatten och kantzoner
a) Utveckla och prioritera arbete med information, kunskapsförmedling och
återkoppling till skogsbruket, samt vid behov utveckla nya eller förändrade styrmedel
eller arbetssätt på området. Åtgärden behöver särskilt fokusera på att minska
tillförseln av näringsämnen, kvicksilver och partiklar till sjöar och vattendrag,
upprätthålla skogsmarkens buffertförmåga mot försurning, samt minska den fysiska
påverkan på vattenmiljön. Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de
åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
Åtgärdsprogram för vattendirektivet, Förvaltningsplan Södra Östersjön 2016 - 2021
(SkS åtg. 2): Skogsstyrelsen i samverkan med länsstyrelserna, Havs- och
vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning.
b) Anordna fältmöten med skogsnäring, markägare och organisationer för dialog om
miljöhänsyn. Och genom implementering av målbilder för god miljöhänsyn i
skogsbruket. Regionala miljömål 2014 - 2020 (Skog och odling åtg. 27):
Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Södra skogsägarna.
c) Anordna rådgivning och kurser om hyggesfritt skogsbruk. Utreda förutsättningarna
för hyggesfritt skogsbruk på offentligägd skogsmark. Regionala miljömål 2014 - 2020
(Skog och odling åtg. 37): Linköpings kommun, Mjölby kommun, Motala
kommun, Skogsstyrelsen.
d) Utveckla och prioritera sin tillsyn av skogsbruksverksamheter i syfte att tillräckliga
åtgärder vidtas för att minimera påverkan från dessa verksamheter i anslutning till
vattenförekomster där det finns risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte
följs. Åtgärdsprogram för vattendirektivet, Förvaltningsplan Södra Östersjön 2016 2021 (SkS åtg. 3): Skogsstyrelsen i samverkan med länsstyrelser och kommuner.
e) Ta fram vägledning för markavvattningsverksamheter avseende åtgärder, i syfte att
följa miljökvalitetsnormerna för vatten. Åtgärdsprogram för vattendirektivet,
Förvaltningsplan Södra Östersjön 2016 - 2021 (NV åtg. 6): Naturvårdsverket i
samverkan med Havs - och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen,
Sveriges geologiska undersökning och Trafikverket.
f) Skogsstyrelsen ska förbättra tillämpningen av befintliga styrmedel och/eller föreslå
nya styrmedel för ekologiskt funktionella kantzoner mot sjöar och vattendrag för att
följa miljökvalitetsnormerna för vatten. Åtgärden ska genomföras i samverkan med
Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket. Åtgärdsprogram för
vattendirektivet, Förvaltningsplan Södra Östersjön 2016 - 2021 (SkS åtg. 4):
Skogsstyrelsen i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten och
Jordbruksverket. Genomfört 14 dec 2019.
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b) Verka för informationssatsning skogsbruk: markavvattning, skogsvägar, artval
trädslag, med mera. Regional handlingsplan för klimatanpassning 2014:
Länsstyrelsen.
Åtgärd 4. Förbättrad miljöhänsyn hos dikningsföretag
a) Kartläggning, tillsyn och information till dikningsföretag. Regional handlingsplan för
klimatanpassning 2014: Länsstyrelsen.
Åtgärd 5. Förbättrad miljöhänsyn i odlingslandskapet med fokus på vatten och kantzoner
a) Utreda möjligheter till att minska negativ påverkan från jordbruk på vattenmiljöer i
förändrat klimat, projektet ”Jordbruksproduktion och vattenmiljöer i förändrat
klimat”. Regional handlingsplan för klimatanpassning 2014: Länsstyrelsen i
samverkan med myndigheter och intresseorganisationer.
b) Samverkan med rådgivare till lantbruken att integrera klimatanpassningsaspekten.
Regional handlingsplan för klimatanpassning 2014: Greppa näringen,
Länsstyrelsen.
c) Anordna utbildning för odlingsrådgivare om jordbrukets påverkan på miljön. Införa
ökad miljöhänsyn i rådgivningen. Regionala miljömål 2014 - 2020 (Skog och odling
åtg. 32).
d) Verka för informationssatsning lantbruk: markavvattning, bevattning, djurstallar,
grödor, skadedjur och sjukdomar. Regional handlingsplan för klimatanpassning
2014 - 2020: Länsstyrelsen i samverkan med myndigheter och
intresseorganisationer.
e) Ta fram vägledning för markavvattningsverksamheter avseende åtgärder, i syfte att
följa miljökvalitetsnormerna för vatten. Åtgärdsprogram för vattendirektivet,
Förvaltningsplan Södra Östersjön 2016 - 2021 (NV åtg. 6): Naturvårdsverket i
samverkan med Havs - och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen,
Sveriges geologiska undersökning och Trafikverket.
f) Jordbruksverket ska utveckla kompetensutvecklings- och rådgivningsverksamhet
inom ramen för det svenska landsbygdsprogrammet 2014 - 2020, fokusområde 4B,
för att minska negativ påverkan från markavvattning och bevattningsuttag. Åtgärden
ska genomföras så att den bidrar till att miljökvalitetsnormer för vatten följs.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna. Åtgärdsprogram för
vattendirektivet, Förvaltningsplan Södra Östersjön 2016 - 2021 (SJV åtg. 3):
Jordbruksverket i samverkan med länsstyrelserna. Vidtagen 14 dec 2019.
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Åtgärd 3. Förbättrad uppföljning av miljöhänsyn i skogen med fokus på vatten
a) Utveckla och implementera metoder för uppföljning av den miljöhänsyn som tas av
skogsbruket, med avseende på påverkan på vattenmiljön. Arbetet behöver framförallt
fokusera på dikningsåtgärder, hänsynsuppföljning och kvantifierbara metoder för
uppföljning. Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de åtgärder vidtas som
behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Åtgärdsprogram
för vattendirektivet, Förvaltningsplan Södra Östersjön 2016 - 2021 (SkS åtg. 3):
Skogsstyrelsen i samverkan med länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Havsoch vattenmyndigheten.
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Åtgärd 6. Åtgärder för återställning av naturliga vattenmiljöer
a) Verka för naturligare vattenregimer i reglerade vattendrag, genom att bland annat se
över vattendomar, anlägga faunapassager förbi vandringshinder, och genomföra
biotopförbättrande åtgärder som exempelvis förbättrade lekplatser för fisk. Regionala
miljömål 2014 - 2020 (Växter och djur åtg. 20): Linköpings kommun, Mjölby
kommun, Länsstyrelsen.
Arbeta med åtgärdsprogram för hotade arter i vatten. Ordinarie ÅGP-verksamhet:
Länsstyrelsen i samverkan med HaV. Löpande.
b) Ta fram regional strategi för restaurering av fysik påverkan i vattendrag som inte är
knuten till vattenanläggningar med målet att stärka grön infrastruktur.
Länsstyrelsen. Start 2018.
c) Ta fram regional strategi för restaurering och nyskapande av våtmarker. Särskilt
uppdrag från Naturvårdsverket: Länsstyrelsen. Start 2018.
d) Strukturera och utveckla arbetet med limniskt områdesskyddsarbete med
utgångspunkt från grön infrastruktur och objekt som pekas ut i Länsstyrelsens och
HaV:s utpekande av nationellt värdefulla vatten. Ordinarie områdesskyddsarbete:
Länsstyrelsen. Löpande.

Foto: Henry Stahre
Vattendragsvandring vid Dammfallebäcken i Norrköping kommun 2014.
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Åtgärd 7. Övergripande arbete före miljöanpassning av vattenkraftverk och dammar
a) Nationell plan för omprövning och nyprövning av vattenkraftverk och dammar. Ny
lagstiftning 2018, samt regeringsbeslut om nationell plan, utifrån den
blocköverskridande Energiöverenskommelsen: HaV, Energimyndigheten,
Svenska kraftnät.
b) Genomföra dammsäkerhetsklassning. Regionala miljömål 2014 - 2020 (Kust och
vatten åtg. 14): Länsstyrelsen.
c) Bedriva tillsyn i syfte att identifiera de behov och möjligheter som finns att ställa krav
på miljöhänsyn vid samtliga vattenkraftverk och dammar, på ett sådant sätt att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Åtgärden ska genomföras så att
det årligen, från och med år 2017, utövas tillsyn vid minst en femtedel av berörda
vattenkraftverk och dammar i respektive län. Åtgärdsprogram för vattendirektivet,
Förvaltningsplan Södra Östersjön 2016 - 2021 (Lst åtg. 2): Länsstyrelsen.
Årligen.
d) Vägleda länsstyrelserna vid en prioritering av miljöförbättrande åtgärder som
minskar vattenkraftens miljöpåverkan, på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormerna
för vatten kan följas. Åtgärdsprogram för vattendirektivet, Förvaltningsplan Södra
Östersjön 2016 - 2021 (HaV åtg. 4): HaV i samverkan med Energimyndigheten och
Riksantikvarieämbetet. Före 14 dec 2018.
e) Ta fram en nationell strategi för finansiering av åtgärder med avseende på
vattenverksamheter/vattenanläggningar som saknar ansvarig verksamhetsutövare.
Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de åtgärder vidtas som behövs för
att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Åtgärdsprogram för
vattendirektivet, Förvaltningsplan Södra Östersjön 2016 - 2021 (HaV åtg. 5): HaV i
samverkan med Riksantikvarieämbetet. Före 14 dec 2019.
f) Ta fram en plan för att ta initiativ till omprövning och återkallelse av tillstånd för
vattenkraftverk och dammar, där det behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten
ska kunna följas. Planen ska utgå från de tillsynsinsatser avseende vattenkraftverk
och dammar som ska utföras av länsstyrelserna enligt länsstyrelsernas åtgärd 2 och
länsstyrelsernas åtgärdsplaner enligt länsstyrelsernas åtgärd 5 d enligt
förvaltningsplanen för Södra Östersjön. Åtgärdsprogram för vattendirektivet,
Förvaltningsplan Södra Östersjön 2016 - 2021 (kammarkollegiet åtg. 1):
Kammarkollegiet i samverkan med HaV. Före 14 dec 2019.
Åtgärd 8. Planera och genomföra åtgärder för att minska vattenkraftens miljöpåverkan i
länet
a) Verka för naturligare vattenregimer i reglerade vattendrag, genom att bland annat se
över vattendomar, anlägga faunapassager förbi vandringshinder, och genomföra
biotopförbättrande åtgärder som exempelvis förbättrade lekplatser för fisk. Regionala
miljömål 2014 - 2020 (Växter och djur åtg. 20): Linköpings kommun, Mjölby
kommun, Länsstyrelsen.
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Strategi 2. Miljöanpassning av dammar och vattenkraftverk
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Foto: Mattias Ibbe
Omlöp för fri fiskvandring förbi Lillåns regleringsdamm,Timmerö, Boxholm kommun.

Strategi 3. Miljöanpassning av väg- och järnvägspassager av vattendrag
Åtgärd 9. Miljöanpassning av väg- och järnvägspassager
a) Länsstyrelserna ska, inom ramen för sitt tillsynsuppdrag, kontrollera och följa upp att
Trafikverket vidtar de åtgärder i det allmänna väg- och järnvägsnätet som behövs för
att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Åtgärdsprogram för
vattendirektivet, Förvaltningsplan Södra Östersjön 2016 - 2021 (Lst åtg. 12):
Länsstyrelsen. Årligen, start senast juni 2018.
b) Trafikverket ska fortsätta utveckla och tillhandahålla kunskapsunderlag och
information avseende möjligheten att minska vägars och järnvägars påverkan på
vattenmiljön så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Detta ska ske inom
Trafikverkets egen organisation, till övriga väg- och banhållare och till entreprenörer
som genomför kontroll, underhåll, ombyggnad och nyanläggning av vägar. Åtgärden
ska åtminstone omfatta följande områden: a) väg- och järnvägspassager över vatten
som utgör vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer eller medför
annan hydromorfologisk påverkan på vattenmiljön, b) förebyggande åtgärder för att
minska olycksrisker och mildra effekterna för vattenmiljön vid sådana olyckor, och, c)
åtgärder för att minska påverkan på vattenmiljön från väg- och järnvägsavvattning,
saltning och användning av bekämpningsmedel. Åtgärdsprogram för
vattendirektivet, Förvaltningsplan Södra Östersjön 2016 - 2021 (TRV åtg. 1).
c) Trafikverket i samverkan med Riksantikvarieämbetet, länsstyrelserna och
kommunerna.Se även strategi 2.
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Valvbåge med naturligt bottenmaterial i Torshagsån, Norrköpings kommun.

Strategi 4. Klimatarbete
Åtgärd 10. Minska påverkan från luftföroreningar
a) Havs- och vattenmyndigheten ska ta fram en ny nationell plan för
kalkningsverksamheten som ska bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan
följas. Den nationella planen ska vara ett stöd för länsstyrelsernas kalkningsverksamhet och prioriteringar samt innehålla en analys av i vilken omfattning den
nuvarande kalkningsverksamheten bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten
följs. Åtgärdsprogram för vattendirektivet, Förvaltningsplan Södra Östersjön 2016 2021 (HaV åtg. 3): HaV i samverkan med Kemikalieinspektionen, Sjöfartsverket,
Transportstyrelsen, Tillväxtverket och länsstyrelserna. Vidtaget juni 2018.
b) Länsstyrelserna ska säkerställa att kalkning av försurade sjöar och vattendrag enligt
nationella riktlinjer kan fortsätta enligt den nationella kalkningsplanen och om
nödvändigt utöka eller omlokalisera åtgärdsområden för kalkning. Åtgärden ska
genomföras så att den bidrar till att de åtgärder vidtas som behövs för att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Åtgärdsprogram för
vattendirektivet, Förvaltningsplan Södra Östersjön 2016 – 2021 (Lst åtg. 11):
Länsstyrelsen. Kontinuerligt.
c) Naturvårdsverket ska inom det europeiska luftvårdsarbetet fortsatt verka för att
minska depositionen av försurande ämnen såsom kväveföreningar och svaveldioxid
samt prioriterade och särskilda förorenande ämnen från internationella källor.
Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de åtgärder vidtas som behövs för
att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Åtgärdsprogram för
vattendirektivet, Förvaltningsplan Södra Östersjön 2016 - 2021 (NV åtg. 4):
Naturvårdsverket i samverkan med Kemikalieinspektionen, Sjöfartsverket,
Transportstyrelsen, Tillväxtverket och länsstyrelserna. Kontinuerligt.
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Foto: Urban Hjälte
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d) Naturvårdsverket ska vägleda länsstyrelserna och kommunerna i deras tillsyn och
prövning av miljöfarliga verksamheter, i syfte att minska utsläppen till luft av
försurande ämnen såsom kväveföreningar och svaveldioxid samt prioriterade och
särskilda förorenande ämnen i sådan omfattning att det bidrar till att
miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Åtgärdsprogram för vattendirektivet,
Förvaltningsplan Södra Östersjön 2016 - 2021 (NV åtg. 5): Naturvårdsverket.
Vidtaget juni 2018.
Åtgärd 11. Förtydliga kopplingar mellan klimatarbete och vattenförvaltning
a) Information till allmänheten om risker och förutsättningar gällande
klimatförändringar. Regional handlingsplan för klimatanpassning 2014:
Länsstyrelsen. Genomfört 2019.
b) Lyfta klimatanpassningsaspekten i vattenråd, vattendragsgrupper, etc. Regional
handlingsplan för klimatanpassning 2014: Länsstyrelsen. Kontinuerligt.
c) Utföra översiktliga Klimat- och sårbarhetsanalyser. Regional handlingsplan för
klimatanpassning 2014: Kommunerna. Genomfört 2019.

Strategi 5. Miljöanpassad industriverksamhet och avloppshantering
Åtgärd 12. Stärkt tillsyn av vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet
a) Länsstyrelserna ska utöka och prioritera sin tillsyn av miljöfarliga verksamheter och
vattenverksamheter enligt 9 och 11 kap. miljöbalken, så att tillsynen med beaktande
av ett avrinningsområdesperspektiv inriktas på verksamheter som bidrar till att
miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs, eller riskerar att inte följas. Åtgärden ska
medföra att det för sådana verksamheter ställs krav på genomförande av åtgärder
som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Åtgärden ska
genomföras med stöd av de åtgärdsplaner som ska utarbetas enligt Länsstyrelsernas
åtgärd 5 i åtgärdsprogrammet. Åtgärdsprogram för vattendirektivet,
Förvaltningsplan Södra Östersjön 2016 - 2021 (Lst åtg. 1): Länsstyrelsen,
åtgärden ska när så är motiverat genomföras i samverkan med Trafikverket,
Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet och berörda
kommuner. Genomförs kontinuerligt.
b) Länsstyrelserna ska via sin tillsyn eller genom vägledning till kommunerna säkerställa
att verksamhetsutövare som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som påverkar
vattenmiljön genomför egenkontroll och har de kontrollprogram som behövs för att
möjliggöra en bedömning av verksamheternas eller åtgärdernas inverkan på den
ekologiska, kemiska och kvantitativa statusen och den ekologiska potentialen i
vattenförekomster. Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de åtgärder
vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
Åtgärdsprogram för vattendirektivet, Förvaltningsplan Södra Östersjön 2016 2021 (Lst åtg. 3): Länsstyrelsen. Genomförs kontinuerligt.
c) Sveriges geologiska undersökning ska utveckla sin vägledning till sökanden om de
miljökrav som kan ställas vid prövning av tillstånd för undersökning och provbrytning
eller gruvverksamhet, så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.
Åtgärdsprogram för vattendirektivet, Förvaltningsplan Södra Östersjön 2016 - 2021
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d) Havs- och vattenmyndigheten ska ta fram vägledning till verksamhetsutövare,
länsstyrelser och kommuner om hur spridning av miljögifter kan förhindras vid
muddring, dumpning av muddermassor och annan vattenverksamhet som berör
sediment, på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.
Åtgärdsprogram för vattendirektivet, Förvaltningsplan Södra Östersjön 2016 - 2021
(HaV åtg. 2): HaV i samverkan med Naturvårdsverket och Sveriges geologiska
undersökning Genomfört 14 dec 2019.

Åtgärd 13. Begränsa utsläpp av närsalter och miljöskadliga ämnen från reningsverk och
enskilda avlopp
a) Havs- och vattenmyndigheten ska: a) fortsätta att arbeta med utveckling av styrmedel
så att utsläppen av kväve och fosfor från enskilda avlopp minskas, samt; b) i frågor
kring prövning och tillsyn av enskilda avlopp, fortsätta att utveckla sin vägledning till
länsstyrelser och kommuner. Åtgärden ska leda till att det dels utarbetas styrmedel
och dels utvecklas vägledning om vilka åtgärder som behöver genomföras för att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Åtgärdsprogram för
vattendirektivet, Förvaltningsplan Södra Östersjön 2016 - 2021 (HaV åtg. 1): HaV.
Genomförs kontinuerligt.
b) Länsstyrelserna ska utveckla sin vägledning till kommunerna gällande prövning och
tillsyn av enskilda avlopp. Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de
åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
Åtgärdsprogram för vattendirektivet, Förvaltningsplan Södra Östersjön 2016 - 2021
(Lst åtg. 8): Länsstyrelsen. Genomförs kontinuerligt.
c) Kommuner ska prioritera och genomföra sin tillsyn så att de ställer de krav som
behövs för att utsläppen av näringsämnen och prioriterade och särskilda förorenande
ämnen från: a) avloppsledningsnät och, b) avloppsreningsverk minskar till
vattenförekomster där det finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte
kan följas på grund av sådan påverkan. Åtgärdsprogram för vattendirektivet,
Förvaltningsplan Södra Östersjön 2016 - 2021 (Kommuner åtg. 3): Kommunerna.
Genomförs kontinuerligt.
d) Kommunerna ska säkerställa minskade utsläpp från enskilda avlopp, genom: a) att
ställa krav på begränsade utsläpp av fosfor och kväve där det behövs för att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas, b) att prioritera tillsynen av
enskilda avlopp för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
Åtgärdsprogram för vattendirektivet, Förvaltningsplan Södra Östersjön 2016 - 2021
(Kommuner åtg. 4): Kommunerna. Genomförs kontinuerligt.
e) Kommunerna ska upprätta och utveckla vatten- och avloppsvattenplaner för att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Åtgärdsprogram för
vattendirektivet, Förvaltningsplan Södra Östersjön 2016 - 2021 (Kommuner åtg. 7):
Kommunerna, åtgärden behöver genomföras i samverkan med länsstyrelserna.
Genomfört 14 dec 2019.
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(Lst åtg. 3): SGU i samverkan med Naturvårdsverket, Havs- och
vattenmyndigheten och länsstyrelserna. Genomförs kontinuerligt. Genomfört 14 dec
2019.
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f) Generalläkaren ska inom ramen för sin tillsyn och/eller tillståndsprövning: a) av
enskilda avlopp ställa krav på begränsade utsläpp av fosfor och kväve där det behövs
för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas, b) av reningsverk och
avloppsledningsnät se till att det ställs krav på ökad rening eller på annat sätt
minskade utsläpp där det behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna
följas. Åtgärdsprogram för vattendirektivet, Förvaltningsplan Södra Östersjön 2016
- 2021 (Generalläkaren åtg. 4): Generalläkaren. Kontinuerligt.
g) Läkemedelsverket ska arbeta för att minska påverkan från läkemedel på vattenmiljön,
särskilt med avseende på prioriterade och särskilda förorenande ämnen som påverkar
förutsättningarna för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten. Åtgärdsprogram för
vattendirektivet, Förvaltningsplan Södra Östersjön 2016 - 2021 (Läkemedelsverket
åtg. 1): Läkemedelsverket i samverkan med berörda myndigheter. Genomfört 14
dec 2019.
h) Kemikalieinspektionen ska tillsynsvägleda länsstyrelser och kommuner samt informera allmänheten om hur kemiska produkter används så att negativ påverkan på
vattenmiljön av prioriterade och särskilda förorenande ämnen enligt HVMFS 2013:19
minimeras. Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de åtgärder vidtas som
behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Åtgärdsprogram
för vattendirektivet, Förvaltningsplan Södra Östersjön 2016 - 2021 (KI åtg. 1):
Kemikalieinspektionen i samverkan med berörda myndigheter. Genomfört i juni
2018.
i) Naturvårdsverket ska identifiera behov av ökad tillämpning och ändring av befintliga
styrmedel samt behov av nya styrmedel och vägledning, i syfte att förbättra
förutsättningarna för att minska utsläppen av fosfor och kväve samt prioriterade och
särskilda förorenande ämnen via avloppsreningsverk och avloppsledningsnät.
Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de åtgärder vidtas som behövs för
att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Åtgärdsprogram för
vattendirektivet, Förvaltningsplan Södra Östersjön 2016 - 2021 (NV åtg. 1):
Naturvårdsverket i samverkan med HaV, Kemikalieinspektionen och andra
berörda centrala myndigheter, samt med länsstyrelser och kommuner.
Kontinuerligt, påbörjad juni 2018.
j) Naturvårdsverket ska vägleda länsstyrelserna och kommunerna i deras tillsyn och
prövning av miljöfarliga verksamheter i syfte att minska utsläppen till vatten, från
såväl punktkällor som diffusa källor, av prioriterade ämnen och särskilda förorenande
ämnen i sådan omfattning att det bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan
följas. Åtgärden ska genomföras i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten,
Kemikalieinspektionen, Skogsstyrelsen och andra centrala myndigheter med ansvar
inom relevanta sak- och/eller förvaltningsområden, samt med länsstyrelser och
kommuner. Åtgärdsprogram för vattendirektivet, Förvaltningsplan Södra Östersjön
2016 - 2021 (NV åtg. 2): Naturvårdsverket i samverkan med HaV,
Kemikalieinspektionen, Skogsstyrelsen och andra berörda centrala myndigheter
med ansvar inom relevanta sak- och/eller förvaltningsområden, samt med
länsstyrelser och kommuner. Vidtagen juni 2018.
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a) Länsstyrelserna ska i sitt arbete med bidragsansökningar och tillsyn av förorenade
områden fortsätta prioritera områden med påverkan på vattenförekomster där det
behövs förebyggande eller förbättrande åtgärder för att se till att
miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Åtgärdsprogram för vattendirektivet,
Förvaltningsplan Södra Östersjön 2016 - 2021 (Lst åtg. 10): Länsstyrelsen i
samverkan med Naturvårdsverket, Statens geotekniska institut, Sveriges geologiska
undersökning och kommunerna.

b)

Naturvårdsverket ska i sitt arbete med att fördela bidrag till åtgärder i förorenade
områden fortsätta prioritera områden med påverkan på vatten på ett sådant sätt att
miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Åtgärdsprogram för vattendirektivet,
Förvaltningsplan Södra Östersjön 2016 - 2021 (NV åtg. 3): Länsstyrelsen i
samverkan med länsstyrelserna och kommunerna. Vidtaget 14 dec 2019.

Strategi 6. Minskad tillförsel av närsalter och bekämpningsmedel från jord- och
skogsbruk
Åtgärd 15. Begränsa utsläpp av närsalter och miljöskadliga ämnen från jord- och
skogsbruk
a) Naturvårdsverket ska vägleda länsstyrelserna och kommunerna i deras tillsyn och
prövning av miljöfarliga verksamheter i syfte att minska utsläppen till vatten, från
såväl punktkällor som diffusa källor, av prioriterade ämnen och särskilda förorenande
ämnen i sådan omfattning att det bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan
följas. Åtgärden ska genomföras i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten,
Kemikalieinspektionen, Skogsstyrelsen och andra centrala myndigheter med ansvar
inom relevanta sak- och/eller förvaltningsområden, samt med länsstyrelser och
kommuner. Åtgärdsprogram för vattendirektivet, Förvaltningsplan Södra Östersjön
2016 - 2021 (NV åtg. 2): Naturvårdsverket i samverkan med HaV,
Kemikalieinspektionen, Skogsstyrelsen och andra berörda centrala myndigheter
med ansvar inom relevanta sak- och/eller förvaltningsområden, samt med
länsstyrelser och kommuner. Vidtagen juni 2018.
b) Länsstyrelserna ska utveckla sin tillsynsvägledning till kommunerna så att de kan
ställa de krav som behövs för att minska växtnäringsförluster och förluster av
växtskyddsmedel till vattenförekomster där det finns en risk för att
miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av sådan påverkan.
Åtgärdsprogram för vattendirektivet, Förvaltningsplan Södra Östersjön 2016 - 2021
(Lst åtg. 7): Länsstyrelsen i samverkan med Jordbruksverket. Vidtagen 14 dec
2018.
c) Kommunerna ska bedriva tillsyn så att: a) utsläppen av kväve och fosfor från jordbruk
och hästhållning minskas samt att, b) tillförseln av växtskyddsmedel minskar till
vattenförekomster där det finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte
kan följas på grund av sådan påverkan. Åtgärden ska medföra att det för berörda
verksamheter ställs krav på åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för
vatten kan följas. Åtgärdsprogram för vattendirektivet, Förvaltningsplan Södra
Östersjön 2016 - 2021 (Kommuner åtg. 2): Kommunerna. Kontinuerligt, påbörjad
2017.
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Åtgärd 14. Förebygga påverkan på vattenförekomster vid arbete med förorenad mark
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d) Jordbruksverket ska utveckla kompetensutvecklings- och rådgivningsverksamheten
inom ramen för det svenska landsbygdsprogrammet 2014 - 2020, fokusområde 4B,
för att minska växtnäringsförluster till områden där det finns risk att
miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av sådan påverkan.
Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande. Det
innebär att Jordbruksverket tillsammans med länsstyrelserna senast vid den
tidpunkten ska ha identifierat vilka områden som berörs av åtgärden och att
rådgivning bedrivs i syfte att bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten följs.
Åtgärdsprogram för vattendirektivet, Förvaltningsplan Södra Östersjön 2016 2021 (SJV åtg. 1): Jordbruksverket i samverkan med Länsstyrelsen. Vidtagen 14
dec 2019.
e) Jordbruksverket ska utveckla kompetensutvecklings- och rådgivningsverksamheten
inom ramen för det svenska landsbygdsprogrammet 2014 - 2020, fokusområde 4B för
att minska påverkan från användning av växtskyddsmedel i områden där det finns
risk att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av sådan påverkan.
Åtgärden ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna. Åtgärdsprogram för
vattendirektivet, Förvaltningsplan Södra Östersjön 2016 - 2021 (SJV åtg. 2):
Jordbruksverket i samverkan med länsstyrelsen. Vidtagen 14 dec 2019.
f) Länsstyrelserna ska prioritera och utveckla sin rådgivningsverksamhet för att minska
växtnäringsförluster och förluster av växtskyddsmedel till vattenförekomster där det
finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av
sådan påverkan. Åtgärdsprogram för vattendirektivet, Förvaltningsplan Södra
Östersjön 2016 - 2021 (Lst åtg. 6): Länsstyrelsen i samverkan med
Jordbruksverket. Kontinuerligt, påbörjad 2017.
g) Verka för att lantbrukare ansluter sig till Greppa Näringen. Regionalt miljömål 2014 2020 (Kust och vatten åtg. 1): Länsstyrelsen, Mjölby kommun.
h) Anordna utbildning för odlingsrådgivare om jordbrukets påverkan på miljön. Införa
ökad miljöhänsyn i rådgivningen. Regionalt miljömål 2014 - 2020 (Skog och odling
åtg. 32).
i) Skogsstyrelsen ska utveckla och prioritera sin tillsyn av skogsbruksverksamheter i
syfte att tillräckliga åtgärder vidtas för att minimera påverkan från dessa
verksamheter i anslutning till vattenförekomster där det finns risk för att
miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs. Åtgärden ska genomföras i samverkan
med berörda länsstyrelser och kommuner. Åtgärdsprogram för vattendirektivet,
Förvaltningsplan Södra Östersjön 2016 - 2021 (SkS åtg. 1): Skogsstyrelsen i
samverkan med berörda länsstyrelser och kommuner. Kontinuerligt, påbörjad 2017.
j) Ge rådgivning till berörda aktörer om våtmarkernas värden och ekosystemtjänster.
Information om skötsel och körning för att förebygga skador kan ingå. Regionalt
miljömål 2016 - 2021 (Växter och djur åtg. 20). Mjölby kommun.
k) Jordbruksverket ska inom ramen för Landsbygdsprogrammet särskilt
uppmärksamma åtgärderna: a) strukturkalkning, b) kalkfilterdike, c) anpassad
skyddszon, d) skyddszon, e) våtmark, f) fosfordamm och, g) tvåstegsdiken, för att
dessa ska bidra till att miljökvalitetsnormer för vatten följs. Åtgärdsprogram för
vattendirektivet, Förvaltningsplan Södra Östersjön 2016 - 2021 (SJV åtg. 4):
Jordbruksverket. Genomfört 14 dec 2019.
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m) Jordbruksverket ska vidareutveckla sin vägledning för den egenkontroll som
jordbruksföretag ska utföra med utgångspunkt i 26 kap. 19 § miljöbalken och 6 §
egenkontrollförordningen (1998:901). Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till
att miljökvalitetsnormer för vatten följs. Åtgärdsprogram för vattendirektivet,
Förvaltningsplan Södra Östersjön 2016 - 2021 (SJV åtg. 4): Jordbruksverket
tillsammans med HaV, Sveriges geologiska undersökning och
Naturvårdsverket. Genomfört 14 dec 2019.
n) Jordbruksverket ska vidareutveckla sin tillsynsvägledning för länsstyrelser,
kommuner och företag för att minska växtnäringsförluster till och påverkan från
användning av växtskyddsmedel på vattenförekomster så att den bidrar till att
miljökvalitetsnormer för vatten följs. Åtgärdsprogram för vattendirektivet,
Förvaltningsplan Södra Östersjön 2016 - 2021 (SJV åtg. 6): Jordbruksverket.
Genomfört 14 dec 2019.

Foto: Linda Vålberg
Skyddszon mot mindre vattendrag längs åker.

Strategi 7. Samhällsplanering för ekosystemtjänster och hållbara vattenmiljöer
Åtgärd 16. Information och vägledning för att uppmärksamma ekosystemtjänster i
samhällsplaneringen
a) Länsstyrelsen ska vägleda internt, kommuner, myndigheter och miljökonsulter m.fl.
om värdet av att bevara och skapa ekosystemtjänster vid exploatering och olika typer
av verksamheter. Projektet: Att uppmärksamma värdet av ekosystemtjänster i
myndighetsarbetet 2018 (Lst aktivitet 2, 7, 9, 10). Länsstyrelsen. Påbörjas 2018.
Åtgärd 17. Förbättrade planeringsunderlag för sötvattensmiljöer

a)

Inventering och dokumentation av sötvattensmiljöer med bristfälligt kända
naturvärden: Biotopkartering (naturvärdesinventering) av sjöar, samt
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l) Havs- och vattenmyndigheten ska utveckla vägledning, rådgivning och information
om hur åtgärder kan genomföras i syfte att minska internbelastningen och halterna av
näringsämnen i vattenförekomster med internbelastning där det behövs för att bidra
till att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. Myndigheten ska också verka för en
långsiktig etablering av näringsreducerande åtgärder direkt i sjöar och kustvatten och
uppföljning av åtgärdernas effektivitet. Åtgärdsprogram för vattendirektivet,
Förvaltningsplan Södra Östersjön 2016 - 2021 (HaV åtg. 7): HaV. Genomfört 14 dec
2019.
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kompletterande biotopkartering i vattendrag där kunskapsbrist finns (t.ex. Motala
Ström, Tisnarens avrinningsområde). I steg 1 inventeras sjöar inom värdetrakter.
Handlingsplan för grön infrastruktur 2018: Länsstyrelsen. Start 2019.

Strategi 8. Arbete mot invasiva främmande arter
Åtgärd 18. Arbete mot invasiva arter i Östergötland
a) Länsstyrelsen ska följa det arbete som pågår hos HaV, Naturvårdsverket och
ArtDatabanken med att identifiera risker för olika invasiva arter i landet, och de
nationella strategier som kan komma att utarbetas. En riskklassificerad artlista tas
fram av ArtDatabanken till hösten 2018, under 2019 fortsätter arbete med att
identifiera hur Sverige ska hantera riskerna. Länsstyrelsen ska samtidigt följa hur
Sverige via HaV och Naturvårdsverket ska implementera EU:s förordning
(1143/2014) om invasiva främmande arter. Arbetet samordnas i nuläget för alla
naturtyper/arter i länet. Länsstyrelsen. Löpande, start 2018.
b) Ta fram en regional handlingsplan för arbetet mot invasiva arter. Handlingsplan för
grön infrastruktur 2018: Länsstyrelsen i samverkan med grannlän, HaV,
naturvårdsverket och kommuner. Start 2019.

Foto: Jakob Bergengren
Massförekomst av vandrarmussla i Glan, Norrköpings kommun.

Geografiska prioriteringar
I bilaga redovisas kartor för var och en av de 17 övergripande värdetrakterna i länet. På
värdetraktskartorna redovisas också de värdenätverk som ingår samt vandringshinder.
Prioriteringar utifrån värdetrakter och värdenätverk
Värdetrakterna utgör stora delar av avrinningsområden med sammantaget höga limniska
naturvärden. Det vill säga, inom en värdetrakt har skydds-, hänsyns- och
restaureringsåtgärder särskild prioritet. Inom värdetraktens värdenätverk är åtgärder av
ännu större vikt för att bibehålla och återskapa biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
Värdenätverken utgörs av begränsade sträckor inom vilka åtminstone vissa djur och växtarter
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Enskilda värdenätverk kan även finnas utanför värdetrakter. Dessa har också hög prioritet i
skydds- och åtgärdsarbetet, men rankas generellt lägre än värdenätverk inom värdetrakter.
Prioritering utifrån nerifrån och upp perspektiv
I skydds- och åtgärdsarbetet för vattensystem är också ett nerifrån-upp perspektiv en grund
för prioritering av åtgärder, till exempel skapande av fria vandringsvägar och biotopvård. Det
vill säga att en generell princip för restaureringsåtgärder är att först återskapa fria
vandringsvägar längst ned i vattensystemen (fri vandring till/från Östersjön eller en större
sjö). Efterhand fortsätter arbetet med restaureringsåtgärder för naturliga förhållanden i
vattenmiljön uppåt i systemet. Detta förhållningssätt ger störst naturvårdsnytta eftersom
flera nyckelarter i vattenekosystemen, till exempel de flesta öringstammar, nyttjar både
hav/sjöar och rinnande vatten som sin livsmiljö.
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knutna till vattenmiljön eller strandzonen har god möjlighet till spridning och därmed
livskraftiga bestånd. Vandringshinder för fisk m.fl. kan förekomma i nätverken, och dessa ger
stora miljövinster att åtgärda då fler arter därefter kan sprida sig och leva inom
nätverksområdet som då får ett mer komplett ekosystem.

