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Länsstyrelsen i Norrbottens läns (Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikts) föreskrifter om ändring i Länsstyrelsen i Norrbottens läns (Vattenmyndigheten i Bottenviks
vattendistrikts) föreskrifter (25 FS 2016:32 A26) om kvalitetskrav för vattenförekomster i Bottenvikens vattendistrikt;
Med stöd av 4 kap. 8 b § förordningen (2004:660) om förvaltning
av kvaliteten på vattenmiljön föreskriver1 Vattenmyndigheten för
Bottenvikens vattendistrikt att 2, 6 och 9 §§ samt de vattenförekomster som förklarats som kraftigt modifierade vatten i bilaga 3 i
Länsstyrelsen i Norrbottens läns (Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikts) föreskrifter (25 FS 2016:32 A26) om kvalitetskrav för vattenförekomster i Bottenvikens vattendistrikt ska ha
den lydelse och utformning som framgår nedan.
2 § Termer och uttryck som används i dessa föreskrifter har samma
betydelse som i 5 kap. miljöbalken, vattenförvaltningsförordningen
(2004:660), badvattenförordningen (2008:218), Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2013:19) och Sveriges geologiska
undersöknings föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten (SGU-FS 2013:2), om inte annat anges
nedan.
I dessa föreskrifter avses med
badvattenkvalitet: kvaliteten på badvatten, klassificerad enligt
Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om
badvatten (HVMFS 2012:14) och uttryckt som ”utmärkt”, ”bra”,
”tillfredsställande” eller ”dålig”,

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en
ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/39/EU, Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG av den 12 december 2006
om skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring, och Europaparlamentets och rådets direktiv
2008/105/EG av den 16 december 2008 om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område och ändring och senare upphävande av rådets direktiv 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG och
86/280/EEG, samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/39/EU.

bromerade difenyletrar: poly bromerade difenylterar (PBDE)
(kongenerna 28, 47, 99, 100, 153 och 154), i enlighet med bilaga 6
i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om statusklassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvattenstatus,
dålig ekologisk potential: den ekologiska kvaliteten hos en konstgjord eller kraftigt modifierad vattenförekomst som motsvarar
kravnivån för god ekologisk potential med undantag för kvalitetsfaktorerna hydrologisk regim och konnektivitet, bedömd enligt den
kravnivå som anges för respektive vattenförekomst,
ekologisk status: den ekologiska kvaliteten hos en ytvattenförekomst, klassificerad i enlighet med Havs- och vattenmyndighetens
föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende
ytvatten och uttryckt som ”hög”, ”god”, ”måttlig”, ”otillfredsställande” eller ”dålig”,
god ekologisk potential: den ekologiska kvalitet i en konstgjord eller kraftigt modifierad vattenförekomst som råder då alla åtgärder
har vidtagits som ger ett betydande värde för vattenförekomstens
ekologiska status och som inte har en betydande negativ inverkan
på miljön i stort eller på den verksamhet som ligger till grund för
att vattenförekomsten har förklarats som konstgjord eller kraftigt
modifierad, bedömd enligt den kravnivå som anges för respektive
vattenförekomst,
god kemisk grundvattenstatus: den kemiska kvalitet i en grundvattenförekomst som överensstämmer med
•

•

de riktvärden för enskilda vattenförekomster som har fastställts
av Vattenmyndigheten enligt förfarandet i bilaga 3 till Sveriges
geologiska undersöknings föreskrifter om miljökvalitetsnormer
och statusklassificering för grundvatten, eller
de riktvärden som framgår av bilaga 4 till dessa föreskrifter
(med beaktande av naturliga bakgrundshalter för ämnen som
förekommer i respektive vattenförekomst),

gynnsamt tillstånd: det tillstånd för berörda livsmiljöer och arter i
ett område som förtecknats enligt 7 kap 27 § första stycket 1 eller 2
miljöbalken som framgår av de beskrivningar som länsstyrelsen
har upprättat enligt 17 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. och som behöver upprätthållas i
området för att berörda livsmiljöer och arter ska uppnå en sådan
gynnsam bevarandestatus som anges i 16 § tredje stycket i samma
förordning,
kemisk grundvattenstatus: den kemiska kvaliteten hos en grundvattenförekomst, klassificerad i enlighet med Sveriges geologiska
undersöknings föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten och uttryckt som ”god” eller ”otillfredsställande”,
kemisk ytvattenstatus: den kemiska kvaliteten hos en ytvattenförekomst, klassificerad i enlighet med Havs- och vattenmyndighetens
föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende
ytvatten och uttryckt som ”god” eller ”uppnår ej god”,

kompletterande krav: de krav på kvaliteten på vattenmiljön i en
vattenförekomst som utgör eller ingår i ett skyddat område i enlighet med bilaga IV i direktiv 2000/60/EG eller ett badvatten, och
som gäller utöver kvalitetskraven för ekologisk, kemisk eller kvantitativ status eller ekologisk potential, enligt de bestämmelser som
gäller till följd av att området utgör eller ingår i ett sådant skyddat
område eller badvatten,
krav enligt dricksvattenföreskrifterna: de krav på kvaliteten hos
dricksvatten som följer av Livsmedelsverkets föreskrifter om
dricksvatten (SLVFS 2001:30),
kravnivå: den kvalitet på vattenmiljön som ska uppnås för angivna
kvalitetsfaktorer i en kraftigt modifierad vattenförekomst,
kvalitetskrav: den ekologiska, kemiska eller kvantitativa status som
ska uppnås i en naturlig vattenförekomst (miljökvalitetsnorm),
kvantitativ status: tillstånd relaterat till direkta och indirekta vattenuttags påverkan på en grundvattenförekomst, klassificerat i enlighet med Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten och uttryckt som ”god” eller ”otillfredsställande”,
miljökvalitetsnormer enligt fisk- och musselvattenförordningen: de
krav på kvaliteten i fiskvatten och musselvatten som är tillämpliga
för en vattenförekomst och som anges i förordningen (2001:554)
om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten,
mindre strängt krav: ett undantag från kravet att uppnå god ekologisk, kemisk eller kvantitativ status eller ekologisk potential i en
vattenförekomst, beslutat enligt 4 kap. 10 § vattenförvaltningsförordningen,
måttlig ekologisk potential: den ekologiska kvaliteten hos en
konstgjord eller kraftigt modifierad vattenförekomst som motsvarar kravnivån för god ekologisk potential med undantag för kvalitetsfaktorn hydrologisk regim, bedömd enligt den kravnivå som
anges för respektive vattenförekomst,
naturlig vattenförekomst: en vattenförekomst som inte är förklarad
som konstgjord eller kraftigt modifierad vattenförekomst enligt 4
kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen,
otillfredsställande ekologisk potential: den ekologiska kvaliteten
hos en konstgjord eller kraftigt modifierad vattenförekomst som
motsvarar kravnivån för god ekologisk potential med undantag för
kvalitetsfaktorn konnektivitet, bedömd enligt den kravnivå som
anges för respektive vattenförekomst,
tidpunkt: den tidpunkt då miljökvalitetsnormen för en vattenförekomst ska följas (avser den 22 december det år som anges för respektive vattenförekomst),
tidsfrist: en senare tidpunkt än den 22 december 2015 då kvalitetskraven för ekologisk status eller potential samt kemisk yt- och
grundvattenstatus ska följas, beslutad enligt 4 kap. 9 §

vattenförvaltningsförordningen (avser den 22 december det år som
anges för respektive vattenförekomst),
övergripande kvalitetskrav: den ekologiska potential och kemiska
ytvattenstatus som ska uppnås i en konstgjord eller kraftigt modifierad vattenförekomst (miljökvalitetsnorm).

6 § För kraftigt modifierade vattenförekomster gäller de kvalitetskrav som anges i bilaga 3. I kolumnen Övergripande kvalitetskrav
under rubriken Kvalitetskrav och undantag ekologisk potential
anges det för varje vattenförekomst vilken ekologisk potential som
ska uppnås i vattenförekomsten och till vilken tidpunkt. I kolumnen Kravnivå anges det för varje vattenförekomst vilken kravnivå
som ska uppnås för respektive kvalitetsfaktor för att det övergripande kvalitetskravet ska följas. För kvalitetsfaktorerna Försurning, Näringsämnen och Särskilda förorenande ämnen ska kravnivån för god status enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten
(HVMFS 2013:19) uppnås, om det inte har beslutats om undantag
för någon sådan kvalitetsfaktor med stöd av 4 kap. 9–10 §§ vattenförvaltningsförordningen. När samtliga angivna kravnivåer (inklusive eventuella undantag) har uppnåtts följs det övergripande kvalitetskravet.
I kolumnen Övergripande kvalitetskrav under rubriken Kvalitetskrav och undantag kemisk status anges det för varje vattenförekomst vilken kemisk ytvattenstatus som ska uppnås i vattenförekomsten.
För samtliga konstgjorda och kraftigt modifierade vattenförekomster i Bottenvikens vattendistrikt ska god kemisk ytvattenstatus med
avseende på ämnena nr 34–45 i Bilaga 6 till Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer
avseende ytvatten uppnås senast den 22 december 2027.
Konstgjorda vattenförekomster ska uppnå eller behålla god ekologisk potential och god kemisk ytvattenstatus, om inte undantag har
meddelats med stöd av 4 kap. 9–10 §§ vattenförvaltningsförordningen.
Den ekologiska potentialen och den kemiska ytvattenstatusen i
konstgjorda och kraftigt modifierade vattenförekomster får inte
försämras i förhållande till den potential och status som respektive
vattenförekomst har vid var tid, om inte annat följer av 4 kap. 15 §
vattenförvaltningsförordningen eller av ett tillåtande med stöd av 4
kap. 11 § samma förordning.
9 § Undantag enligt 4 kap. 9 eller 10 §§ vattenförvaltningsförordningen (2004:660) från de kvalitetskrav som anges i 4, 6 och 7 §§ i
dessa föreskrifter gäller för vattenförekomster i distriktet enligt vad
som framgår nedan. I bilaga 1–3 anges de undantag som gäller för
respektive vattenförekomst.
Av kolumnen Kvalitetskrav och tidpunkt i tabellerna avseende
ekologisk status i bilaga 1 framgår det om en vattenförekomst ska
uppnå miljökvalitetsnormen för ekologisk status vid någon senare

tidpunkt än när dessa föreskrifter träder i kraft, eller om den ska
uppnå ett mindre strängt kvalitetskrav än hög eller god ekologisk
status. Om det inte anges någon tidpunkt i kolumnen gäller kvalitetskravet omedelbart.
Av kolumnen Övergripande kvalitetskrav under rubriken Kvalitetskrav och undantag ekologisk potential i bilaga 3 framgår det om
miljökvalitetsnormen för ekologisk potential för en kraftigt modifierad vattenförekomst ska följas vid någon senare tidpunkt än när
dessa föreskrifter träder i kraft, och om det för vattenförekomsten
har beslutats om ett mindre strängt krav än god ekologisk potential.
Om det inte anges någon tidpunkt i kolumnen gäller kvalitetskravet
omedelbart. Av kolumnerna Tidsfrist respektive Mindre strängt
krav under rubriken Kvalitetskrav och undantag ekologisk potential i samma bilaga framgår det vilka undantag som har beslutats
för relevanta kvalitetsfaktorer för respektive vattenförekomst.
De undantag som gäller med avseende på kemisk ytvattenstatus
framgår av kolumnerna Tidsfrist respektive Mindre strängt krav i
tabellerna avseende kemisk ytvattenstatus i bilagorna 1 och 3.
De undantag som gäller med avseende på kvantitativ grundvattenstatus framgår av kolumnen Kvalitetskrav och tidpunkt i tabellerna
avseende kvantitativ status i bilaga 2. Om det inte anges någon tidpunkt i kolumnen gäller kvalitetskravet omedelbart.
De undantag som gäller med avseende på kemisk grundvattenstatus framgår av kolumnerna Tidsfrist respektive Mindre strängt krav
i tabellerna avseende kemisk grundvattenstatus i bilaga 2. I bilaga
4 till dessa föreskrifter anges det vilka riktvärden som ska gälla för
att en vattenförekomst ska anses uppnå god kemisk grundvattenstatus med avseende på respektive ämne som ligger till grund för undantag i form av tidsfrist.

Beslutet med tillhörande bilagor förvaras hos länsstyrelsen.

_________________________________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 23 april 2019, då Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter

25 FS 2016:32 A26 avseende de vattenförekomster som är förklarade som kraftigt modifierade upphör att gälla.

Björn Nilsson
Malin Kronholm Bergkvist

Bilaga 3. Miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten avseende vattenkraft

Miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade och konstgjorda vattenförekomster
Grundinformation

Kvalitetskrav och undantag ekologisk potential

Kvalitetskrav och undantag kemisk status

Precisering av kvalitetskrav
Huvudavrinningsområde

Vattenförekomst

Kategori

Vatten-ID

Övergripande kvalitetskrav

Kravnivå

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.

Umeälven - SE28000

Umeälven (Stornorrfors
naturfåra)

Vattendrag

WA13234168

God ekologisk potential 2027

Konnektivitet i vattendrag: Vandringsbenägna arter ska kunna passera upp till
och/eller ner från vattenförekomsten. God konnektivitet motsvarar den
passageeffektivitet som kan uppnås med användning av bästa möjliga teknik för
fiskvandringsanordningar.
Hydrologisk regim i vattendrag: Ett tillräckligt flöde finns för att upprätthålla
grundläggande ekologiska funktioner i naturfåran eller andra relevanta delar av
vattenförekomsten och för att möjliggöra upp- och nedströms vandring för
vandringsbenägna arter.

Skyddade områden

Precisering av kvalitetskrav
Tidsfrist

Mindre strängt krav

Mindre strängt krav

Kompletterande krav

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

SEFI1004-Miljökvalitetsnormer
enligt fisk- och
musselvattenförordningen
SEA7SE709069-171016-Krav enligt
dricksvattenföreskrifterna

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

SE0810435-Gynnsamt tillstånd
SEFI1004-Miljökvalitetsnormer
enligt fisk- och
musselvattenförordningen
SE0810445-Gynnsamt tillstånd

Måttlig ekologisk potential
för Fisk och Hydrologisk
regim i vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

SEFI1004-Miljökvalitetsnormer
enligt fisk- och
musselvattenförordningen

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk,
Konnektivitet i sjöar och
Hydrologisk regim i sjöar

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Måttlig ekologisk potential
för Fisk och Hydrologisk
regim i sjöar

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Måttlig ekologisk potential
för Fisk och Hydrologisk
regim i sjöar

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk,
Konnektivitet i sjöar och
Hydrologisk regim i sjöar

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk,
Konnektivitet i sjöar och
Hydrologisk regim i sjöar

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk,
Konnektivitet i vattendrag
och Hydrologisk regim i
vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Måttlig ekologisk potential
för Fisk och Hydrologisk
regim i sjöar

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Bromerad difenyleter och
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar

God ekologisk potential
2027 för Fisk, Konnektivitet
i vattendrag, Hydrologisk
regim i vattendrag och
Morfologiskt tillstånd i
vattendrag

Övergripande kvalitetskrav

Tidsfrist

Morfologiskt tillstånd i vattendrag: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för vandringsbenägna och övrigt förekommande arter för att
säkerställa långsiktigt hållbara populationer av sådana arter.

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.
Umeälven - SE28000

Stornorrfors
dämningsområde

Sjö

WA93008637

God ekologisk potential

Konnektivitet i sjöar: Vandringsbenägna arter ska kunna passera upp till och/eller ner
från vattenförekomsten. God konnektivitet motsvarar den passageeffektivitet som
kan uppnås med användning av bästa möjliga teknik för fiskvandringsanordningar.
Hydrologisk regim i sjöar: Ett tillräckligt flöde finns för att upprätthålla grundläggande
ekologiska funktioner i naturfåran eller andra relevanta delar av vattenförekomsten
och för att möjliggöra upp- och nedströms vandring för vandringsbenägna arter.
Morfologiskt tillstånd i sjöar: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för vandringsbenägna och övrigt förekommande arter för att
säkerställa långsiktigt hållbara populationer av sådana arter.

Umeälven - SE28000

Umeälven (mellan Pengfors
och Vännäsby)

Vattendrag

SE709398-169398

Måttlig ekologisk potential 2027

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.
Konnektivitet i vattendrag: Vandringsbenägna arter ska kunna passera upp till
och/eller ner från vattenförekomsten. God konnektivitet motsvarar den
passageeffektivitet som kan uppnås med användning av bästa möjliga teknik för
fiskvandringsanordningar.

Umeälven - SE28000

Pengfors dämningsområde

Sjö

WA54699769

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.
Morfologiskt tillstånd i sjöar: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för förekommande arter för att säkerställa populationer av sådana
arter.

Umeälven - SE28000

Umeälven - SE28000

Fällforsdammens
dämningsområde

Harrsele dämningsområde

Sjö

Sjö

WA33419763

WA71550302

Måttlig ekologisk potential 2027

Måttlig ekologisk potential 2027

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.
Morfologiskt tillstånd i sjöar: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för vandringsbenägna och övrigt förekommande arter för att
säkerställa långsiktigt hållbara populationer av sådana arter.

Umeälven - SE28000

Bjurfors Nedre
dämningsområde

Sjö

WA72838158

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.
Morfologiskt tillstånd i sjöar: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för förekommande arter för att säkerställa populationer av sådana
arter.

Umeälven - SE28000

Bjurfors Övre
dämningsområde

Sjö

WA96518763

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.
Morfologiskt tillstånd i sjöar: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för förekommande arter för att säkerställa populationer av sådana
arter.

Umeälven - SE28000

Umeälven (mellan Tuggen
och Bjurfors)

Vattendrag

WA46512773

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.
Morfologiskt tillstånd i vattendrag: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för förekommande arter för att säkerställa populationer av sådana
arter.

Umeälven - SE28000

Tuggens dämningsområde

Sjö

WA36075502

Måttlig ekologisk potential 2027

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.
Konnektivitet i sjöar: Vandringsbenägna arter ska kunna passera upp till och/eller ner
från vattenförekomsten. God konnektivitet motsvarar den passageeffektivitet som
kan uppnås med användning av bästa möjliga teknik för fiskvandringsanordningar.
Morfologiskt tillstånd i sjöar: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för vandringsbenägna och övrigt förekommande arter för att
säkerställa långsiktigt hållbara populationer av sådana arter.

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.
Umeälven - SE28000

Hällforsens
dämningsområde

Sjö

SE716760-163815

God ekologisk potential 2027

Konnektivitet i sjöar: Vandringsbenägna arter ska kunna passera upp till och/eller ner
från vattenförekomsten. God konnektivitet motsvarar den passageeffektivitet som
kan uppnås med användning av bästa möjliga teknik för fiskvandringsanordningar.

God ekologisk potential
2027 för Fisk, Konnektivitet
i sjöar, Hydrologisk regim i
sjöar och Morfologiskt
tillstånd i sjöar

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

God ekologisk potential
2027 för Fisk, Konnektivitet
i vattendrag och
Hydrologisk regim i
vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

God ekologisk potential
2027 för Fisk, Konnektivitet
i sjöar, Hydrologisk regim i
sjöar och Morfologiskt
tillstånd i sjöar

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk,
Konnektivitet i vattendrag
och Hydrologisk regim i
vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk,
Konnektivitet i sjöar och
Hydrologisk regim i sjöar

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Hydrologisk regim i sjöar: Ett tillräckligt flöde finns för att upprätthålla grundläggande
ekologiska funktioner i naturfåran eller andra relevanta delar av vattenförekomsten
och för att möjliggöra upp- och nedströms vandring för vandringsbenägna arter.
Morfologiskt tillstånd i sjöar: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för vandringsbenägna och övrigt förekommande arter för att
säkerställa långsiktigt hållbara populationer av sådana arter.

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.
Umeälven - SE28000

Umeälven

Vattendrag

SE717231-163506

God ekologisk potential 2027

Konnektivitet i vattendrag: Vandringsbenägna arter ska kunna passera upp till
och/eller ner från vattenförekomsten. God konnektivitet motsvarar den
passageeffektivitet som kan uppnås med användning av bästa möjliga teknik för
fiskvandringsanordningar.
Hydrologisk regim i vattendrag: Ett tillräckligt flöde finns för att upprätthålla
grundläggande ekologiska funktioner i naturfåran eller andra relevanta delar av
vattenförekomsten och för att möjliggöra upp- och nedströms vandring för
vandringsbenägna arter.

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.
Umeälven - SE28000

Betsele dämningsområde

Sjö

WA95615685

God ekologisk potential 2027

Konnektivitet i sjöar: Vandringsbenägna arter ska kunna passera upp till och/eller ner
från vattenförekomsten. God konnektivitet motsvarar den passageeffektivitet som
kan uppnås med användning av bästa möjliga teknik för fiskvandringsanordningar.
Hydrologisk regim i sjöar: Ett tillräckligt flöde finns för att upprätthålla grundläggande
ekologiska funktioner i naturfåran eller andra relevanta delar av vattenförekomsten
och för att möjliggöra upp- och nedströms vandring för vandringsbenägna arter.
Morfologiskt tillstånd i sjöar: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för vandringsbenägna och övrigt förekommande arter för att
säkerställa långsiktigt hållbara populationer av sådana arter.

Umeälven - SE28000

Bålforsens
dämningsområde

Sjö

WA19974125

Måttlig ekologisk potential 2027

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.

Måttlig ekologisk potential
för Fisk och Hydrologisk
regim i sjöar

Hydrologisk regim i sjöar: Ett tillräckligt flöde finns för att upprätthålla grundläggande
ekologiska funktioner i naturfåran eller andra relevanta delar av vattenförekomsten.
Morfologiskt tillstånd i sjöar: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för vandringsbenägna och övrigt förekommande arter för att
säkerställa långsiktigt hållbara populationer av sådana arter.

Umeälven - SE28000

Umeälven (Bålforsens
naturfåra)

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.
Vattendrag

SE717490-162819

God ekologisk potential 2027

Konnektivitet i vattendrag: Vandringsbenägna arter ska kunna passera upp till
och/eller ner från vattenförekomsten. God konnektivitet motsvarar den
passageeffektivitet som kan uppnås med användning av bästa möjliga teknik för
fiskvandringsanordningar.

God ekologisk potential
2027 för Fisk, Konnektivitet
i vattendrag och
Hydrologisk regim i
vattendrag

Hydrologisk regim i vattendrag: Ett tillräckligt flöde finns för att upprätthålla
grundläggande ekologiska funktioner i naturfåran eller andra relevanta delar av
vattenförekomsten och för att möjliggöra upp- och nedströms vandring för
vandringsbenägna arter.

Umeälven - SE28000

Umeälven - SE28000

Umeälven (Rusfors
naturfåra)

Rusfors dämningsområde

Vattendrag

Sjö

WA42930271

WA93403717

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.
Morfologiskt tillstånd i sjöar: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för förekommande arter för att säkerställa populationer av sådana
arter.

Kustområde - SE20021

Skellefteälven - SE20000

Småälvarna

Skellefteälven

Vattendrag

Vattendrag

WA96464287

WA96590024

God ekologisk potential

God ekologisk potential 2027

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.
Hydrologisk regim i vattendrag: Ett tillräckligt flöde finns för att upprätthålla
grundläggande ekologiska funktioner i naturfåran eller andra relevanta delar av
vattenförekomsten och för att möjliggöra upp- och nedströms vandring för
vandringsbenägna arter.

God ekologisk potential
2027 för Fisk och
Hydrologisk regim i
vattendrag

SE0810487-Gynnsamt tillstånd

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.
Skellefteälven - SE20000

Skellefteälven

Vattendrag

SE719031-173079

God ekologisk potential 2027

Konnektivitet i vattendrag: Vandringsbenägna arter ska kunna passera upp till
och/eller ner från vattenförekomsten. God konnektivitet motsvarar den
passageeffektivitet som kan uppnås med användning av bästa möjliga teknik för
fiskvandringsanordningar.

God ekologisk potential
2027 för Fisk, Konnektivitet
i vattendrag och
Hydrologisk regim i
vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

God ekologisk potential
2027 för Fisk, Konnektivitet
i vattendrag, Hydrologisk
regim i vattendrag och
Morfologiskt tillstånd i
vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

God ekologisk potential
2027 för Fisk, Konnektivitet
i vattendrag, Hydrologisk
regim i vattendrag och
Morfologiskt tillstånd i
vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

God ekologisk potential
2027 för Fisk, Konnektivitet
i vattendrag, Hydrologisk
regim i vattendrag och
Morfologiskt tillstånd i
vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

SEA7SE719031-173079-Krav enligt
dricksvattenföreskrifterna

Hydrologisk regim i vattendrag: Ett tillräckligt flöde finns för att upprätthålla
grundläggande ekologiska funktioner i naturfåran eller andra relevanta delar av
vattenförekomsten och för att möjliggöra upp- och nedströms vandring för
vandringsbenägna arter.

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.

Skellefteälven - SE20000

Skellefteälven

Vattendrag

SE719048-173001

God ekologisk potential 2027

Konnektivitet i vattendrag: Vandringsbenägna arter ska kunna passera upp till
och/eller ner från vattenförekomsten. God konnektivitet motsvarar den
passageeffektivitet som kan uppnås med användning av bästa möjliga teknik för
fiskvandringsanordningar.
Hydrologisk regim i vattendrag: Ett tillräckligt flöde finns för att upprätthålla
grundläggande ekologiska funktioner i naturfåran eller andra relevanta delar av
vattenförekomsten och för att möjliggöra upp- och nedströms vandring för
vandringsbenägna arter.
Morfologiskt tillstånd i vattendrag: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för vandringsbenägna och övrigt förekommande arter för att
säkerställa långsiktigt hållbara populationer av sådana arter.

Skellefteälven - SE20000

Selforsmagasinet

Sjö

WA19546712

God ekologisk potential 2027

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
God ekologisk potential
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.
2027 för Fisk, Konnektivitet
i sjöar och Hydrologisk
regim i sjöar
Konnektivitet i sjöar: Vandringsbenägna arter ska kunna passera upp till och/eller ner
från vattenförekomsten. God konnektivitet motsvarar den passageeffektivitet som
kan uppnås med användning av bästa möjliga teknik för fiskvandringsanordningar.
Hydrologisk regim i sjöar: Ett tillräckligt flöde finns för att upprätthålla grundläggande
ekologiska funktioner i naturfåran eller andra relevanta delar av vattenförekomsten
och för att möjliggöra upp- och nedströms vandring för vandringsbenägna arter.

Skellefteälven - SE20000

Kvistforsens Dämn.Omr

Sjö

WA82787229

God ekologisk potential 2027

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
God ekologisk potential
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.
2027 för Fisk, Konnektivitet
i sjöar och Hydrologisk
regim i sjöar
Konnektivitet i sjöar: Vandringsbenägna arter ska kunna passera upp till och/eller ner
från vattenförekomsten. God konnektivitet motsvarar den passageeffektivitet som
kan uppnås med användning av bästa möjliga teknik för fiskvandringsanordningar.

SEA7SE719100-173625-Krav enligt
dricksvattenföreskrifterna

Hydrologisk regim i sjöar: Ett tillräckligt flöde finns för att upprätthålla grundläggande
ekologiska funktioner i naturfåran eller andra relevanta delar av vattenförekomsten
och för att möjliggöra upp- och nedströms vandring för vandringsbenägna arter.

Skellefteälven - SE20000

Krångforsdammen

Sjö

WA74733355

Måttlig ekologisk potential 2027

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.

Måttlig ekologisk potential
för Fisk och Hydrologisk
regim i sjöar

Konnektivitet i sjöar: Vandringsbenägna arter ska kunna passera upp till och/eller ner
från vattenförekomsten. God konnektivitet motsvarar den passageeffektivitet som
kan uppnås med användning av bästa möjliga teknik för fiskvandringsanordningar.
Hydrologisk regim i sjöar: Ett tillräckligt flöde finns för att upprätthålla grundläggande
ekologiska funktioner i naturfåran eller andra relevanta delar av vattenförekomsten
och för att möjliggöra upp- och nedströms vandring för vandringsbenägna arter.

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.

Skellefteälven - SE20000

Skellefteälven

Vattendrag

WA35039725

God ekologisk potential 2027

Konnektivitet i vattendrag: Vandringsbenägna arter ska kunna passera upp till
och/eller ner från vattenförekomsten. God konnektivitet motsvarar den
passageeffektivitet som kan uppnås med användning av bästa möjliga teknik för
fiskvandringsanordningar.
Hydrologisk regim i vattendrag: Ett tillräckligt flöde finns för att upprätthålla
grundläggande ekologiska funktioner i naturfåran eller andra relevanta delar av
vattenförekomsten och för att möjliggöra upp- och nedströms vandring för
vandringsbenägna arter.
Morfologiskt tillstånd i vattendrag: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för vandringsbenägna och övrigt förekommande arter för att
säkerställa långsiktigt hållbara populationer av sådana arter.

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.

Skellefteälven - SE20000

Skellefteälven

Vattendrag

WA99394482

God ekologisk potential 2027

Konnektivitet i vattendrag: Vandringsbenägna arter ska kunna passera upp till
och/eller ner från vattenförekomsten. God konnektivitet motsvarar den
passageeffektivitet som kan uppnås med användning av bästa möjliga teknik för
fiskvandringsanordningar.
Hydrologisk regim i vattendrag: Ett tillräckligt flöde finns för att upprätthålla
grundläggande ekologiska funktioner i naturfåran eller andra relevanta delar av
vattenförekomsten och för att möjliggöra upp- och nedströms vandring för
vandringsbenägna arter.
Morfologiskt tillstånd i vattendrag: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för vandringsbenägna och övrigt förekommande arter för att
säkerställa långsiktigt hållbara populationer av sådana arter.

SEA7SE719227-173799-Krav enligt
dricksvattenföreskrifterna

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.

Skellefteälven - SE20000

Skellefteälven

Vattendrag

WA43003004

God ekologisk potential 2027

Konnektivitet i vattendrag: Vandringsbenägna arter ska kunna passera upp till
och/eller ner från vattenförekomsten. God konnektivitet motsvarar den
passageeffektivitet som kan uppnås med användning av bästa möjliga teknik för
fiskvandringsanordningar.
Hydrologisk regim i vattendrag: Ett tillräckligt flöde finns för att upprätthålla
grundläggande ekologiska funktioner i naturfåran eller andra relevanta delar av
vattenförekomsten och för att möjliggöra upp- och nedströms vandring för
vandringsbenägna arter.

God ekologisk potential
2027 för Fisk, Konnektivitet
i vattendrag, Hydrologisk
regim i vattendrag och
Morfologiskt tillstånd i
vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Bromerad difenyleter och
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar

Måttlig ekologisk potential
för Fisk och Hydrologisk
regim i vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Måttlig ekologisk potential
för Fisk och Hydrologisk
regim i sjöar

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk,
Konnektivitet i vattendrag
och Hydrologisk regim i
vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk
och Konnektivitet i
vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk,
Konnektivitet i sjöar och
Hydrologisk regim i sjöar

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk
och Konnektivitet i
vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Bromerad difenyleter och
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk,
Konnektivitet i vattendrag
och Hydrologisk regim i
vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Måttlig ekologisk potential
för Fisk och Hydrologisk
regim i sjöar

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk,
Konnektivitet i vattendrag
och Hydrologisk regim i
vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Dålig ekologisk potential
för Fisk, Konnektivitet i
sjöar och Hydrologisk regim
i sjöar

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Morfologiskt tillstånd i vattendrag: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för vandringsbenägna och övrigt förekommande arter för att
säkerställa långsiktigt hållbara populationer av sådana arter.

Skellefteälven - SE20000

Skellefteälven

Vattendrag

WA55530631

Måttlig ekologisk potential 2027

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.
Konnektivitet i vattendrag: Vandringsbenägna arter ska kunna passera upp till
och/eller ner från vattenförekomsten. God konnektivitet motsvarar den
passageeffektivitet som kan uppnås med användning av bästa möjliga teknik för
fiskvandringsanordningar.
Morfologiskt tillstånd i vattendrag: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för vandringsbenägna och övrigt förekommande arter för att
säkerställa långsiktigt hållbara populationer av sådana arter.

Skellefteälven - SE20000

Granforsens Dämn.Omr.

Sjö

WA39764387

Måttlig ekologisk potential 2027

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.
Konnektivitet i sjöar: Vandringsbenägna arter ska kunna passera upp till och/eller ner
från vattenförekomsten. God konnektivitet motsvarar den passageeffektivitet som
kan uppnås med användning av bästa möjliga teknik för fiskvandringsanordningar.
Morfologiskt tillstånd i sjöar: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för vandringsbenägna och övrigt förekommande arter för att
säkerställa långsiktigt hållbara populationer av sådana arter.

Skellefteälven - SE20000

Skellefteälven

Vattendrag

SE719708-171230

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.
Morfologiskt tillstånd i vattendrag: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för förekommande arter för att säkerställa populationer av sådana
arter.

Umeälven - SE28000

Skellefteälven - SE20000

SE719874-160618

Båtforsaggan

Vattendrag

Sjö

SE719874-160618

WA47202862

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.
Morfologiskt tillstånd i sjöar: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för förekommande arter för att säkerställa populationer av sådana
arter.

Skellefteälven - SE20000

Skellefteälven

Vattendrag

WA48782730

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.
Morfologiskt tillstånd i vattendrag: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för förekommande arter för att säkerställa populationer av sådana
arter.

Umeälven - SE28000

Umeälven (nedströms
Grundforsdammen)

Vattendrag

WA62498335

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.
Morfologiskt tillstånd i vattendrag: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för förekommande arter för att säkerställa populationer av sådana
arter.

Umeälven - SE28000

Grundforsdammen

Sjö

WA56414510

Måttlig ekologisk potential 2027

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.
Konnektivitet i sjöar: Vandringsbenägna arter ska kunna passera upp till och/eller ner
från vattenförekomsten. God konnektivitet motsvarar den passageeffektivitet som
kan uppnås med användning av bästa möjliga teknik för fiskvandringsanordningar.
Morfologiskt tillstånd i sjöar: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för vandringsbenägna och övrigt förekommande arter för att
säkerställa långsiktigt hållbara populationer av sådana arter.

Skellefteälven - SE20000

Skellefteälven

Vattendrag

SE720939-169982

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.
Morfologiskt tillstånd i vattendrag: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för förekommande arter för att säkerställa populationer av sådana
arter.

Skellefteälven - SE20000

Rengårdsdammen

Sjö

WA89947235

Dålig ekologisk potential

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.

SEA7SE719250-174566-Krav enligt
dricksvattenföreskrifterna

Umeälven - SE28000

Juktån (mynningssträckan i
Juktavan)

Vattendrag

WA30285054

God ekologisk potential 2027

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.
Hydrologisk regim i vattendrag: Ett tillräckligt flöde finns för att upprätthålla
grundläggande ekologiska funktioner i naturfåran eller andra relevanta delar av
vattenförekomsten och för att möjliggöra upp- och nedströms vandring för
vandringsbenägna arter.

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Måttlig ekologisk potential
för Fisk och Hydrologisk
regim i sjöar

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk,
Konnektivitet i vattendrag
och Hydrologisk regim i
vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk,
Konnektivitet i sjöar och
Hydrologisk regim i sjöar

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk
och Konnektivitet i
vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Dålig ekologisk potential
för Fisk, Konnektivitet i
sjöar och Hydrologisk regim
i sjöar

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk
och Konnektivitet i
vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk,
Konnektivitet i vattendrag
och Hydrologisk regim i
vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk,
Konnektivitet i sjöar och
Hydrologisk regim i sjöar

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

God ekologisk potential
2027 för Fisk, Hydrologisk
regim i vattendrag och
Morfologiskt tillstånd i
vattendrag

Morfologiskt tillstånd i vattendrag: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för vandringsbenägna och övrigt förekommande arter för att
säkerställa långsiktigt hållbara populationer av sådana arter.

Umeälven - SE28000

Umeälven (mellan
Långselet och Barselet)

Vattendrag

WA85414964

Måttlig ekologisk potential 2027

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.

Måttlig ekologisk potential
för Fisk och Hydrologisk
regim i vattendrag

Konnektivitet i vattendrag: Vandringsbenägna arter ska kunna passera upp till
och/eller ner från vattenförekomsten. God konnektivitet motsvarar den
passageeffektivitet som kan uppnås med användning av bästa möjliga teknik för
fiskvandringsanordningar.
Morfologiskt tillstånd i vattendrag: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för vandringsbenägna och övrigt förekommande arter för att
säkerställa långsiktigt hållbara populationer av sådana arter.

Umeälven - SE28000

Juktån (mellan
Dammgrenen och
Gunnarn)

Vattendrag

WA76520092

God ekologisk potential 2027

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.
Hydrologisk regim i vattendrag: Ett tillräckligt flöde finns för att upprätthålla
grundläggande ekologiska funktioner i naturfåran eller andra relevanta delar av
vattenförekomsten och för att möjliggöra upp- och nedströms vandring för
vandringsbenägna arter.

God ekologisk potential
2027 för Fisk, Hydrologisk
regim i vattendrag och
Morfologiskt tillstånd i
vattendrag

Morfologiskt tillstånd i vattendrag: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för vandringsbenägna och övrigt förekommande arter för att
säkerställa långsiktigt hållbara populationer av sådana arter.

Umeälven - SE28000

Långselet

Sjö

WA36499477

Måttlig ekologisk potential 2027

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.
Konnektivitet i sjöar: Vandringsbenägna arter ska kunna passera upp till och/eller ner
från vattenförekomsten. God konnektivitet motsvarar den passageeffektivitet som
kan uppnås med användning av bästa möjliga teknik för fiskvandringsanordningar.
Morfologiskt tillstånd i sjöar: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för vandringsbenägna och övrigt förekommande arter för att
säkerställa långsiktigt hållbara populationer av sådana arter.

Umeälven - SE28000

Umeälven - SE28000

Umeälven (Stensele
naturfåra)

Stenselet

Vattendrag

Sjö

WA18938001

WA46465614

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.
Morfologiskt tillstånd i sjöar: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för förekommande arter för att säkerställa populationer av sådana
arter.

Skellefteälven - SE20000

Skellefteälven

Vattendrag

SE721761-168449

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.
Morfologiskt tillstånd i vattendrag: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för förekommande arter för att säkerställa populationer av sådana
arter.

Skellefteälven - SE20000

Umeälven - SE28000

Vargforsdammen

Umeälven (Umluspens
utloppskanal)

Sjö

Vattendrag

WA37148727

WA11168619

Dålig ekologisk potential

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.
Morfologiskt tillstånd i vattendrag: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för förekommande arter för att säkerställa populationer av sådana
arter.

Umeälven - SE28000

Umeälven - SE28000

Umeälven (Umluspens
torrfåra)

Storuman

Vattendrag

Sjö

WA47522085

WA64663243

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.
Morfologiskt tillstånd i sjöar: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för förekommande arter för att säkerställa populationer av sådana
arter.

Umeälven - SE28000

Juktån (Dammgrenen)

Vattendrag

WA35643668

God ekologisk potential 2027

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.
Hydrologisk regim i vattendrag: Ett tillräckligt flöde finns för att upprätthålla
grundläggande ekologiska funktioner i naturfåran eller andra relevanta delar av
vattenförekomsten och för att möjliggöra upp- och nedströms vandring för
vandringsbenägna arter.

God ekologisk potential
2027 för Fisk, Hydrologisk
regim i vattendrag och
Morfologiskt tillstånd i
vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

God ekologisk potential
2027 för Fisk, Hydrologisk
regim i vattendrag och
Morfologiskt tillstånd i
vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

God ekologisk potential
2027 för Fisk, Hydrologisk
regim i vattendrag och
Morfologiskt tillstånd i
vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

God ekologisk potential
2027 för Fisk, Hydrologisk
regim i sjöar och
Morfologiskt tillstånd i
sjöar

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Morfologiskt tillstånd i vattendrag: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för vandringsbenägna och övrigt förekommande arter för att
säkerställa långsiktigt hållbara populationer av sådana arter.

Umeälven - SE28000

Lickotgrenen

Vattendrag

WA56632046

God ekologisk potential 2027

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.
Hydrologisk regim i vattendrag: Ett tillräckligt flöde finns för att upprätthålla
grundläggande ekologiska funktioner i naturfåran eller andra relevanta delar av
vattenförekomsten och för att möjliggöra upp- och nedströms vandring för
vandringsbenägna arter.
Morfologiskt tillstånd i vattendrag: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för vandringsbenägna och övrigt förekommande arter för att
säkerställa långsiktigt hållbara populationer av sådana arter.

Skellefteälven - SE20000

Umeälven - SE28000

Skellefteälven

Juktån (mellan Lomselet
och Dammgrenen)

Vattendrag

Vattendrag

WA22040071

WA78108602

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

God ekologisk potential 2027

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.
Hydrologisk regim i vattendrag: Ett tillräckligt flöde finns för att upprätthålla
grundläggande ekologiska funktioner i naturfåran eller andra relevanta delar av
vattenförekomsten och för att möjliggöra upp- och nedströms vandring för
vandringsbenägna arter.

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk,
Konnektivitet i vattendrag
och Hydrologisk regim i
vattendrag

God ekologisk potential
2027 för Fisk, Hydrologisk
regim i vattendrag och
Morfologiskt tillstånd i
vattendrag

Morfologiskt tillstånd i vattendrag: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för vandringsbenägna och övrigt förekommande arter för att
säkerställa långsiktigt hållbara populationer av sådana arter.

Skellefteälven - SE20000

Umeälven - SE28000

Gallejaurdammen

Lomselet

Sjö

Sjö

WA17950769

WA98756436

Dålig ekologisk potential

God ekologisk potential 2027

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.
Hydrologisk regim i sjöar: Ett tillräckligt flöde finns för att upprätthålla grundläggande
ekologiska funktioner i naturfåran eller andra relevanta delar av vattenförekomsten
och för att möjliggöra upp- och nedströms vandring för vandringsbenägna arter.

Dålig ekologisk potential
för Fisk, Konnektivitet i
sjöar och Hydrologisk regim
i sjöar

God ekologisk potential
2027 för Fisk, Hydrologisk
regim i sjöar och
Morfologiskt tillstånd i
sjöar

Morfologiskt tillstånd i sjöar: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för vandringsbenägna och övrigt förekommande arter för att
säkerställa långsiktigt hållbara populationer av sådana arter.

Skellefteälven - SE20000

Skellefteälven

Vattendrag

WA90490968

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk,
Konnektivitet i vattendrag
och Hydrologisk regim i
vattendrag

Morfologiskt tillstånd i vattendrag: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för förekommande arter för att säkerställa populationer av sådana
arter.

Umeälven - SE28000

Juktån (mellan Bredselet
och Lomselet)

Vattendrag

WA93465060

God ekologisk potential 2027

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.
Hydrologisk regim i vattendrag: Ett tillräckligt flöde finns för att upprätthålla
grundläggande ekologiska funktioner i naturfåran eller andra relevanta delar av
vattenförekomsten och för att möjliggöra upp- och nedströms vandring för
vandringsbenägna arter.
Morfologiskt tillstånd i vattendrag: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för vandringsbenägna och övrigt förekommande arter för att
säkerställa långsiktigt hållbara populationer av sådana arter.

Umeälven - SE28000

Bredselet

Sjö

WA33179992

God ekologisk potential 2027

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.
Hydrologisk regim i sjöar: Ett tillräckligt flöde finns för att upprätthålla grundläggande
ekologiska funktioner i naturfåran eller andra relevanta delar av vattenförekomsten
och för att möjliggöra upp- och nedströms vandring för vandringsbenägna arter.
Morfologiskt tillstånd i sjöar: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för vandringsbenägna och övrigt förekommande arter för att
säkerställa långsiktigt hållbara populationer av sådana arter.

SE0810095-Gynnsamt tillstånd

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.

Umeälven - SE28000

Juktån (mellan
Juktådammen och
Bredselet)

Vattendrag

WA48165117

God ekologisk potential 2027

Konnektivitet i vattendrag: Vandringsbenägna arter ska kunna passera upp till
och/eller ner från vattenförekomsten. God konnektivitet motsvarar den
passageeffektivitet som kan uppnås med användning av bästa möjliga teknik för
fiskvandringsanordningar.
Hydrologisk regim i vattendrag: Ett tillräckligt flöde finns för att upprätthålla
grundläggande ekologiska funktioner i naturfåran eller andra relevanta delar av
vattenförekomsten och för att möjliggöra upp- och nedströms vandring för
vandringsbenägna arter.

God ekologisk potential
2021 för Zink och Zink och
2027 för Fisk, Konnektivitet
i vattendrag, Hydrologisk
regim i vattendrag och
Morfologiskt tillstånd i
vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Bromerad difenyleter och
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk,
Konnektivitet i sjöar och
Hydrologisk regim i sjöar

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk,
Konnektivitet i vattendrag
och Hydrologisk regim i
vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Bromerad difenyleter och
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar

Dålig ekologisk potential
för Fisk, Konnektivitet i
sjöar och Hydrologisk regim
i sjöar

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Dålig ekologisk potential
för Fisk, Konnektivitet i
vattendrag och Hydrologisk
regim i vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk,
Konnektivitet i vattendrag
och Hydrologisk regim i
vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk
och Konnektivitet i sjöar

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk
och Konnektivitet i
vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Dålig ekologisk potential
för Fisk, Konnektivitet i
sjöar och Hydrologisk regim
i sjöar

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk,
Konnektivitet i vattendrag
och Hydrologisk regim i
vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk,
Konnektivitet i sjöar och
Hydrologisk regim i sjöar

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk,
Konnektivitet i vattendrag
och Hydrologisk regim i
vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk,
Konnektivitet i sjöar och
Hydrologisk regim i sjöar

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Morfologiskt tillstånd i vattendrag: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för vandringsbenägna och övrigt förekommande arter för att
säkerställa långsiktigt hållbara populationer av sådana arter.

Skellefteälven - SE20000

Sandforsdammen

Sjö

WA23334468

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.
Morfologiskt tillstånd i sjöar: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för förekommande arter för att säkerställa populationer av sådana
arter.

Skellefteälven - SE20000

Skellefteälven

Vattendrag

WA92040749

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.
Morfologiskt tillstånd i vattendrag: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för förekommande arter för att säkerställa populationer av sådana
arter.

Skellefteälven - SE20000

Grytforsdammen

Sjö

WA37241815

Dålig ekologisk potential

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.

Umeälven - SE28000

Storjuktan

Sjö

WA91477454

God ekologisk potential 2027

God ekologisk potential
2021 för Zink och Zink och
Konnektivitet i sjöar: Vandringsbenägna arter ska kunna passera upp till och/eller ner 2027 för Fisk, Konnektivitet
i sjöar, Hydrologisk regim i
från vattenförekomsten. God konnektivitet motsvarar den passageeffektivitet som
kan uppnås med användning av bästa möjliga teknik för fiskvandringsanordningar.
sjöar och Morfologiskt
tillstånd i sjöar
Hydrologisk regim i sjöar: Ett tillräckligt flöde finns för att upprätthålla grundläggande
ekologiska funktioner i naturfåran eller andra relevanta delar av vattenförekomsten
och för att möjliggöra upp- och nedströms vandring för vandringsbenägna arter.
Morfologiskt tillstånd i sjöar: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för vandringsbenägna och övrigt förekommande arter för att
säkerställa långsiktigt hållbara populationer av sådana arter.

Skellefteälven - SE20000

Skellefteälven - SE20000

Skellefteälven

Skellefteälven

Vattendrag

Vattendrag

WA57932563

WA30679029

Dålig ekologisk potential

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.
Morfologiskt tillstånd i vattendrag: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för förekommande arter för att säkerställa populationer av sådana
arter.

Umeälven - SE28000

Umnässjön

Sjö

WA25940687

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.
Morfologiskt tillstånd i sjöar: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för förekommande arter för att säkerställa populationer av sådana
arter.

Umeälven - SE28000

Umeälven (mellan
Forsnacken och Slussfors)

Vattendrag

WA67120239

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.
Morfologiskt tillstånd i vattendrag: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för förekommande arter för att säkerställa populationer av sådana
arter.

Skellefteälven - SE20000

Ledvattnet

Umeälven - SE28000

Umeälven (Gardikfors
naturfåra)

Sjö

Vattendrag

WA46601357

Dålig ekologisk potential

SE726376-150481

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Umeälven - SE28000

Gardiken

Sjö

WA74344671

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Umeälven - SE28000

Umeälven (Ajaure
naturfåra)

Vattendrag

SE726745-149170

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Umeälven - SE28000

Ajaure

Sjö

WA66286571

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.

Umeälven - SE28000

Umeälven - SE28000

Abelvattnet

Gejmån (mellan
Abelvattnet och Bleriken)

Sjö

Vattendrag

WA88245092

WA24046534

Måttlig ekologisk potential 2027

Måttlig ekologisk potential 2027

Umeälven - SE28000

Bleriken

Sjö

WA59005544

Måttlig ekologisk potential 2027

Umeälven - SE28000

Gejmån (mellan StorBjörkvattnet och Gardiken)

Vattendrag

WA24358763

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Umeälven - SE28000

Stor-Björkvattnet

Sjö

WA83452954

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Umeälven - SE28000

Gejmån (mellan Bleriken
och Stor-Björkvattnet)

Vattendrag

WA49716940

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.
Morfologiskt tillstånd i vattendrag: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för förekommande arter för att säkerställa populationer av sådana
arter.

Skellefteälven - SE20000

Skellefteälven

Vattendrag

WA12731751

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Umeälven - SE28000

Umeälven (mellan Göuta
och Ajaure)

Vattendrag

WA95724339

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Umeälven - SE28000

Göuta

Sjö

WA47366085

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Skellefteälven - SE20000

Skellefteälven

Vattendrag

WA36046275

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.
Hydrologisk regim i vattendrag: Ett tillräckligt flöde finns för att upprätthålla
grundläggande ekologiska funktioner i naturfåran eller andra relevanta delar av
vattenförekomsten.

Skellefteälven - SE20000

Naustajaure

Sjö

WA29199370

God ekologisk potential 2027

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
God ekologisk potential
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.
2027 för Fisk, Konnektivitet
i sjöar och Hydrologisk
regim i sjöar
Konnektivitet i sjöar: Vandringsbenägna arter ska kunna passera upp till och/eller ner
från vattenförekomsten. God konnektivitet motsvarar den passageeffektivitet som
kan uppnås med användning av bästa möjliga teknik för fiskvandringsanordningar.

Måttlig ekologisk potential
för Fisk och Hydrologisk
regim i sjöar

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Måttlig ekologisk potential
för Fisk och Hydrologisk
regim i vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Måttlig ekologisk potential
för Fisk och Hydrologisk
regim i sjöar

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk
och Konnektivitet i
vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk
och Konnektivitet i sjöar

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk,
Konnektivitet i vattendrag
och Hydrologisk regim i
vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk
och Konnektivitet i
vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk
och Konnektivitet i
vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk
och Konnektivitet i sjöar

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk
och Konnektivitet i
vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Hydrologisk regim i sjöar: Ett tillräckligt flöde finns för att upprätthålla grundläggande
ekologiska funktioner i naturfåran eller andra relevanta delar av vattenförekomsten
och för att möjliggöra upp- och nedströms vandring för vandringsbenägna arter.

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.
Skellefteälven - SE20000

Maddaurebäcken

Vattendrag

WA63601893

God ekologisk potential 2027

Konnektivitet i vattendrag: Vandringsbenägna arter ska kunna passera upp till
och/eller ner från vattenförekomsten. God konnektivitet motsvarar den
passageeffektivitet som kan uppnås med användning av bästa möjliga teknik för
fiskvandringsanordningar.

God ekologisk potential
2027 för Fisk, Konnektivitet
i vattendrag och
Hydrologisk regim i
vattendrag

Hydrologisk regim i vattendrag: Ett tillräckligt flöde finns för att upprätthålla
grundläggande ekologiska funktioner i naturfåran eller andra relevanta delar av
vattenförekomsten och för att möjliggöra upp- och nedströms vandring för
vandringsbenägna arter.

Skellefteälven - SE20000

Gasa

Sjö

WA74714905

God ekologisk potential 2027

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
God ekologisk potential
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.
2027 för Fisk, Konnektivitet
i sjöar och Hydrologisk
regim i sjöar
Konnektivitet i sjöar: Vandringsbenägna arter ska kunna passera upp till och/eller ner
från vattenförekomsten. God konnektivitet motsvarar den passageeffektivitet som
kan uppnås med användning av bästa möjliga teknik för fiskvandringsanordningar.
Hydrologisk regim i sjöar: Ett tillräckligt flöde finns för att upprätthålla grundläggande
ekologiska funktioner i naturfåran eller andra relevanta delar av vattenförekomsten
och för att möjliggöra upp- och nedströms vandring för vandringsbenägna arter.

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.
Skellefteälven - SE20000

Bergnäsälven

Vattendrag

WA32567448

God ekologisk potential 2027

Konnektivitet i vattendrag: Vandringsbenägna arter ska kunna passera upp till
och/eller ner från vattenförekomsten. God konnektivitet motsvarar den
passageeffektivitet som kan uppnås med användning av bästa möjliga teknik för
fiskvandringsanordningar.

God ekologisk potential
2027 för Fisk, Konnektivitet
i vattendrag och
Hydrologisk regim i
vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

God ekologisk potential
2027 för Fisk, Konnektivitet
i sjöar, Hydrologisk regim i
sjöar och Morfologiskt
tillstånd i sjöar

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

God ekologisk potential
2027 för Fisk och
Hydrologisk regim i
vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Bromerad difenyleter och
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Bromerad difenyleter och
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar

God ekologisk potential
2027 för Fisk, Hydrologisk
regim i vattendrag och
Morfologiskt tillstånd i
vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

God ekologisk potential
2021 för Zink och 2027 för
Fisk och Konnektivitet i
sjöar

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Bromerad difenyleter och
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar

Hydrologisk regim i vattendrag: Ett tillräckligt flöde finns för att upprätthålla
grundläggande ekologiska funktioner i naturfåran eller andra relevanta delar av
vattenförekomsten och för att möjliggöra upp- och nedströms vandring för
vandringsbenägna arter.

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.
Skellefteälven - SE20000

Storavan

Sjö

WA12798771

God ekologisk potential 2027

Konnektivitet i sjöar: Vandringsbenägna arter ska kunna passera upp till och/eller ner
från vattenförekomsten. God konnektivitet motsvarar den passageeffektivitet som
kan uppnås med användning av bästa möjliga teknik för fiskvandringsanordningar.
Hydrologisk regim i sjöar: Ett tillräckligt flöde finns för att upprätthålla grundläggande
ekologiska funktioner i naturfåran eller andra relevanta delar av vattenförekomsten
och för att möjliggöra upp- och nedströms vandring för vandringsbenägna arter.
Morfologiskt tillstånd i sjöar: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för vandringsbenägna och övrigt förekommande arter för att
säkerställa långsiktigt hållbara populationer av sådana arter.

Luleälven - SE9000

Luleälven

Vattendrag

WA33065308

God ekologisk potential 2027

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.
Hydrologisk regim i vattendrag: Ett tillräckligt flöde finns för att upprätthålla
grundläggande ekologiska funktioner i naturfåran eller andra relevanta delar av
vattenförekomsten och för att möjliggöra upp- och nedströms vandring för
vandringsbenägna arter.

Luleälven - SE9000

Gammelstadsfjärden

Sjö

WA69908452

God ekologisk potential

Umeälven - SE28000

Umeälven (mellan
Hemavan och Laisholm)

Vattendrag

SE729775-146885

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Luleälven - SE9000

Luleälven

Vattendrag

WA80573188

God ekologisk potential 2027

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.
Hydrologisk regim i vattendrag: Ett tillräckligt flöde finns för att upprätthålla
grundläggande ekologiska funktioner i naturfåran eller andra relevanta delar av
vattenförekomsten och för att möjliggöra upp- och nedströms vandring för
vandringsbenägna arter.

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk
och Konnektivitet i
vattendrag

SEA7SE729184-178553-Krav enligt
dricksvattenföreskrifterna

Morfologiskt tillstånd i vattendrag: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för vandringsbenägna och övrigt förekommande arter för att
säkerställa långsiktigt hållbara populationer av sådana arter.

Skellefteälven - SE20000

Uddjaure

Sjö

WA56064686

God ekologisk potential 2027

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.
Konnektivitet i sjöar: Vandringsbenägna arter ska kunna passera upp till och/eller ner
från vattenförekomsten. God konnektivitet motsvarar den passageeffektivitet som
kan uppnås med användning av bästa möjliga teknik för fiskvandringsanordningar.

Umeälven - SE28000

Umeälven (mellan
Överuman och Hemavan)

Vattendrag

WA45919880

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk
och Konnektivitet i
vattendrag

Hydrologisk regim i vattendrag: Ett tillräckligt flöde finns för att upprätthålla
grundläggande ekologiska funktioner i naturfåran eller andra relevanta delar av
vattenförekomsten.
Morfologiskt tillstånd i vattendrag: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för förekommande arter för att säkerställa populationer av sådana
arter.

Luleälven - SE9000

Sävastån

Vattendrag

WA23689083

God ekologisk potential

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.

Luleälven - SE9000

Luleälven

Vattendrag

WA71081420

God ekologisk potential 2027

Konnektivitet i vattendrag: Vandringsbenägna arter ska kunna passera upp till
och/eller ner från vattenförekomsten. God konnektivitet motsvarar den
passageeffektivitet som kan uppnås med användning av bästa möjliga teknik för
fiskvandringsanordningar.
Hydrologisk regim i vattendrag: Ett tillräckligt flöde finns för att upprätthålla
grundläggande ekologiska funktioner i naturfåran eller andra relevanta delar av
vattenförekomsten och för att möjliggöra upp- och nedströms vandring för
vandringsbenägna arter.
Morfologiskt tillstånd i vattendrag: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för vandringsbenägna och övrigt förekommande arter för att
säkerställa långsiktigt hållbara populationer av sådana arter.

God ekologisk potential
2027 för Fisk, Konnektivitet
i vattendrag, Hydrologisk
regim i vattendrag och
Morfologiskt tillstånd i
vattendrag

SEA7SE730691-160221-Krav enligt
dricksvattenföreskrifterna

Luleälven - SE9000

Vittjärvs Dämningsomr

Sjö

WA27882340

God ekologisk potential 2027

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
God ekologisk potential
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.
2027 för Fisk, Konnektivitet
i sjöar och Hydrologisk
regim i sjöar
Konnektivitet i sjöar: Vandringsbenägna arter ska kunna passera upp till och/eller ner
från vattenförekomsten. God konnektivitet motsvarar den passageeffektivitet som
kan uppnås med användning av bästa möjliga teknik för fiskvandringsanordningar.

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

God ekologisk potential
2027 för Fisk, Konnektivitet
i vattendrag och
Hydrologisk regim i
vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

God ekologisk potential
2027 för Fisk, Konnektivitet
i vattendrag och
Hydrologisk regim i
vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Hydrologisk regim i sjöar: Ett tillräckligt flöde finns för att upprätthålla grundläggande
ekologiska funktioner i naturfåran eller andra relevanta delar av vattenförekomsten
och för att möjliggöra upp- och nedströms vandring för vandringsbenägna arter.

Skellefteälven - SE20000

Skellefteälven Bigren

Vattendrag

WA16200338

God ekologisk potential 2027

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.

God ekologisk potential
2027 för Fisk och
Konnektivitet i vattendrag

Konnektivitet i vattendrag: Vandringsbenägna arter ska kunna passera upp till
och/eller ner från vattenförekomsten. God konnektivitet motsvarar den
passageeffektivitet som kan uppnås med användning av bästa möjliga teknik för
fiskvandringsanordningar.

Skellefteälven - SE20000

Najaure

Sjö

WA73500674

God ekologisk potential 2027

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
God ekologisk potential
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.
2027 för Fisk, Konnektivitet
i sjöar och Hydrologisk
regim i sjöar
Konnektivitet i sjöar: Vandringsbenägna arter ska kunna passera upp till och/eller ner
från vattenförekomsten. God konnektivitet motsvarar den passageeffektivitet som
kan uppnås med användning av bästa möjliga teknik för fiskvandringsanordningar.
Hydrologisk regim i sjöar: Ett tillräckligt flöde finns för att upprätthålla grundläggande
ekologiska funktioner i naturfåran eller andra relevanta delar av vattenförekomsten
och för att möjliggöra upp- och nedströms vandring för vandringsbenägna arter.

Umeälven - SE28000

Överuman

Sjö

WA20776068

God ekologisk potential 2027

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
God ekologisk potential
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.
2027 för Fisk, Konnektivitet
i sjöar och Hydrologisk
regim i sjöar
Konnektivitet i sjöar: Vandringsbenägna arter ska kunna passera upp till och/eller ner
från vattenförekomsten. God konnektivitet motsvarar den passageeffektivitet som
kan uppnås med användning av bästa möjliga teknik för fiskvandringsanordningar.
Hydrologisk regim i sjöar: Ett tillräckligt flöde finns för att upprätthålla grundläggande
ekologiska funktioner i naturfåran eller andra relevanta delar av vattenförekomsten
och för att möjliggöra upp- och nedströms vandring för vandringsbenägna arter.

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.
Skellefteälven - SE20000

Skellefteälven Bigren

Vattendrag

WA45935481

God ekologisk potential 2027

Konnektivitet i vattendrag: Vandringsbenägna arter ska kunna passera upp till
och/eller ner från vattenförekomsten. God konnektivitet motsvarar den
passageeffektivitet som kan uppnås med användning av bästa möjliga teknik för
fiskvandringsanordningar.
Hydrologisk regim i vattendrag: Ett tillräckligt flöde finns för att upprätthålla
grundläggande ekologiska funktioner i naturfåran eller andra relevanta delar av
vattenförekomsten och för att möjliggöra upp- och nedströms vandring för
vandringsbenägna arter.

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.
Skellefteälven - SE20000

Skellefteälven

Vattendrag

WA72667426

God ekologisk potential 2027

Konnektivitet i vattendrag: Vandringsbenägna arter ska kunna passera upp till
och/eller ner från vattenförekomsten. God konnektivitet motsvarar den
passageeffektivitet som kan uppnås med användning av bästa möjliga teknik för
fiskvandringsanordningar.
Hydrologisk regim i vattendrag: Ett tillräckligt flöde finns för att upprätthålla
grundläggande ekologiska funktioner i naturfåran eller andra relevanta delar av
vattenförekomsten och för att möjliggöra upp- och nedströms vandring för
vandringsbenägna arter.

Skellefteälven - SE20000

Skellefteälven - SE20000

Skellefteälven

Tjårvesjåkkå

Vattendrag

Sjö

WA85480484

WA19835293

God ekologisk potential

God ekologisk potential 2027

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
God ekologisk potential
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.
2027 för Fisk, Konnektivitet
i sjöar och Hydrologisk
regim i sjöar
Konnektivitet i sjöar: Vandringsbenägna arter ska kunna passera upp till och/eller ner
från vattenförekomsten. God konnektivitet motsvarar den passageeffektivitet som
kan uppnås med användning av bästa möjliga teknik för fiskvandringsanordningar.
Hydrologisk regim i sjöar: Ett tillräckligt flöde finns för att upprätthålla grundläggande
ekologiska funktioner i naturfåran eller andra relevanta delar av vattenförekomsten
och för att möjliggöra upp- och nedströms vandring för vandringsbenägna arter.

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.

Skellefteälven - SE20000

Skellefteälven

Vattendrag

WA31787430

God ekologisk potential 2027

Konnektivitet i vattendrag: Vandringsbenägna arter ska kunna passera upp till
och/eller ner från vattenförekomsten. God konnektivitet motsvarar den
passageeffektivitet som kan uppnås med användning av bästa möjliga teknik för
fiskvandringsanordningar.
Hydrologisk regim i vattendrag: Ett tillräckligt flöde finns för att upprätthålla
grundläggande ekologiska funktioner i naturfåran eller andra relevanta delar av
vattenförekomsten och för att möjliggöra upp- och nedströms vandring för
vandringsbenägna arter.

God ekologisk potential
2027 för Fisk, Konnektivitet
i vattendrag, Hydrologisk
regim i vattendrag och
Morfologiskt tillstånd i
vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Bromerad difenyleter och
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Morfologiskt tillstånd i vattendrag: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för vandringsbenägna och övrigt förekommande arter för att
säkerställa långsiktigt hållbara populationer av sådana arter.

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.
Skellefteälven - SE20000

Hornavan

Sjö

WA57865719

Måttlig ekologisk potential 2027

Måttlig ekologisk potential
för Fisk och Hydrologisk
regim i sjöar

Konnektivitet i sjöar: Vandringsbenägna arter ska kunna passera upp till och/eller ner
från vattenförekomsten. God konnektivitet motsvarar den passageeffektivitet som
kan uppnås med användning av bästa möjliga teknik för fiskvandringsanordningar.
Hydrologisk regim i sjöar: Ett tillräckligt flöde finns för att upprätthålla grundläggande
ekologiska funktioner i naturfåran eller andra relevanta delar av vattenförekomsten
och för att möjliggöra upp- och nedströms vandring för vandringsbenägna arter.
Morfologiskt tillstånd i sjöar: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för vandringsbenägna och övrigt förekommande arter för att
säkerställa långsiktigt hållbara populationer av sådana arter.

Skellefteälven - SE20000

Sälla

Sjö

WA67539379

God ekologisk potential 2027

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
God ekologisk potential
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.
2027 för Fisk, Konnektivitet
i sjöar och Hydrologisk
regim i sjöar
Konnektivitet i sjöar: Vandringsbenägna arter ska kunna passera upp till och/eller ner
från vattenförekomsten. God konnektivitet motsvarar den passageeffektivitet som
kan uppnås med användning av bästa möjliga teknik för fiskvandringsanordningar.
Hydrologisk regim i sjöar: Ett tillräckligt flöde finns för att upprätthålla grundläggande
ekologiska funktioner i naturfåran eller andra relevanta delar av vattenförekomsten
och för att möjliggöra upp- och nedströms vandring för vandringsbenägna arter.

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.

Luleälven - SE9000

Luleälven

Vattendrag

WA28439427

God ekologisk potential 2027

Konnektivitet i vattendrag: Vandringsbenägna arter ska kunna passera upp till
och/eller ner från vattenförekomsten. God konnektivitet motsvarar den
passageeffektivitet som kan uppnås med användning av bästa möjliga teknik för
fiskvandringsanordningar.
Hydrologisk regim i vattendrag: Ett tillräckligt flöde finns för att upprätthålla
grundläggande ekologiska funktioner i naturfåran eller andra relevanta delar av
vattenförekomsten och för att möjliggöra upp- och nedströms vandring för
vandringsbenägna arter.

God ekologisk potential
2027 för Fisk, Konnektivitet
i vattendrag, Hydrologisk
regim i vattendrag och
Morfologiskt tillstånd i
vattendrag

Morfologiskt tillstånd i vattendrag: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för vandringsbenägna och övrigt förekommande arter för att
säkerställa långsiktigt hållbara populationer av sådana arter.

Skellefteälven - SE20000

Skellefteälven - SE20000

Båtsaströmmen

Galtisjaure

Vattendrag

Sjö

WA53973421

WA98940622

God ekologisk potential

God ekologisk potential 2027

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
God ekologisk potential
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.
2027 för Fisk, Konnektivitet
i sjöar och Morfologiskt
tillstånd i sjöar
Konnektivitet i sjöar: Vandringsbenägna arter ska kunna passera upp till och/eller ner
från vattenförekomsten. God konnektivitet motsvarar den passageeffektivitet som
kan uppnås med användning av bästa möjliga teknik för fiskvandringsanordningar.
Morfologiskt tillstånd i sjöar: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för vandringsbenägna och övrigt förekommande arter för att
säkerställa långsiktigt hållbara populationer av sådana arter.

Luleälven - SE9000

Skellefteälven - SE20000

Finnselet

Illitj-Jåkkå

Sjö

Vattendrag

WA99357867

WA71271111

Måttlig ekologisk potential 2027

God ekologisk potential 2027

Morfologiskt tillstånd i sjöar: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för vandringsbenägna och övrigt förekommande arter för att
säkerställa långsiktigt hållbara populationer av sådana arter.

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
God ekologisk potential
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.
2027 för Fisk, Konnektivitet
i vattendrag och
Konnektivitet i vattendrag: Vandringsbenägna arter ska kunna passera upp till
Morfologiskt tillstånd i
och/eller ner från vattenförekomsten. God konnektivitet motsvarar den
vattendrag
passageeffektivitet som kan uppnås med användning av bästa möjliga teknik för
fiskvandringsanordningar.
Morfologiskt tillstånd i vattendrag: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för vandringsbenägna och övrigt förekommande arter för att
säkerställa långsiktigt hållbara populationer av sådana arter.

Måttlig ekologisk potential
för Hydrologisk regim i
sjöar

SE0820123-Gynnsamt tillstånd
SEA7SE733037-159366-Krav enligt
dricksvattenföreskrifterna

Skellefteälven - SE20000

Riebnesströmmen

Vattendrag

WA58211411

God ekologisk potential 2027

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
God ekologisk potential
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.
2027 för Fisk, Konnektivitet
i vattendrag och
Konnektivitet i vattendrag: Vandringsbenägna arter ska kunna passera upp till
Morfologiskt tillstånd i
och/eller ner från vattenförekomsten. God konnektivitet motsvarar den
vattendrag
passageeffektivitet som kan uppnås med användning av bästa möjliga teknik för
fiskvandringsanordningar.

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Bromerad difenyleter och
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar

SE0820123-Gynnsamt tillstånd

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

SE0820123-Gynnsamt tillstånd

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

SE0820123-Gynnsamt tillstånd

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

SE0820123-Gynnsamt tillstånd

Måttlig ekologisk potential
för Fisk och Hydrologisk
regim i vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

SE0820123-Gynnsamt tillstånd

Måttlig ekologisk potential
för Fisk och Hydrologisk
regim i sjöar

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

SE0820123-Gynnsamt tillstånd

Måttlig ekologisk potential
för Fisk och Hydrologisk
regim i vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

SE0820123-Gynnsamt tillstånd

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk,
Konnektivitet i sjöar och
Hydrologisk regim i sjöar

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

SE0820123-Gynnsamt tillstånd
SE0820120-Gynnsamt tillstånd

Måttlig ekologisk potential
för Fisk och Hydrologisk
regim i vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

SE0820123-Gynnsamt tillstånd

Måttlig ekologisk potential
för Fisk och Hydrologisk
regim i sjöar

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

SE0820123-Gynnsamt tillstånd

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk
och Konnektivitet i sjöar

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Morfologiskt tillstånd i vattendrag: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för vandringsbenägna och övrigt förekommande arter för att
säkerställa långsiktigt hållbara populationer av sådana arter.

Skellefteälven - SE20000

Skellefteälven - SE20000

Skellefteälven - SE20000

Skellefteälven - SE20000

Skellefteälven - SE20000

Jäggaure

Riebnes

Vitträsket

Illitj-Jåkkå

Skellefteälven

Sjö

Sjö

Sjö

Vattendrag

Vattendrag

WA53576872

WA83090121

WA44655421

WA38451571

WA89598279

God ekologisk potential

Måttlig ekologisk potential 2027

God ekologisk potential

God ekologisk potential

Måttlig ekologisk potential 2027

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.

Måttlig ekologisk potential
för Fisk och Hydrologisk
regim i sjöar

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.
Konnektivitet i vattendrag: Vandringsbenägna arter ska kunna passera upp till
och/eller ner från vattenförekomsten. God konnektivitet motsvarar den
passageeffektivitet som kan uppnås med användning av bästa möjliga teknik för
fiskvandringsanordningar.
Morfologiskt tillstånd i vattendrag: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för vandringsbenägna och övrigt förekommande arter för att
säkerställa långsiktigt hållbara populationer av sådana arter.

Skellefteälven - SE20000

Harrselet

Sjö

WA59459945

Måttlig ekologisk potential 2027

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.
Konnektivitet i sjöar: Vandringsbenägna arter ska kunna passera upp till och/eller ner
från vattenförekomsten. God konnektivitet motsvarar den passageeffektivitet som
kan uppnås med användning av bästa möjliga teknik för fiskvandringsanordningar.

Skellefteälven - SE20000

Skellefteälven

Vattendrag

WA93906966

Måttlig ekologisk potential 2027

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.
Konnektivitet i vattendrag: Vandringsbenägna arter ska kunna passera upp till
och/eller ner från vattenförekomsten. God konnektivitet motsvarar den
passageeffektivitet som kan uppnås med användning av bästa möjliga teknik för
fiskvandringsanordningar.

Skellefteälven - SE20000

Skellefteälven - SE20000

Sädvajaure

Skellefteälven

Sjö

Vattendrag

WA51599019

WA38027144

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Måttlig ekologisk potential 2027

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.
Konnektivitet i vattendrag: Vandringsbenägna arter ska kunna passera upp till
och/eller ner från vattenförekomsten. God konnektivitet motsvarar den
passageeffektivitet som kan uppnås med användning av bästa möjliga teknik för
fiskvandringsanordningar.

Skellefteälven - SE20000

Simselet

Sjö

WA44818045

Måttlig ekologisk potential 2027

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.
Konnektivitet i sjöar: Vandringsbenägna arter ska kunna passera upp till och/eller ner
från vattenförekomsten. God konnektivitet motsvarar den passageeffektivitet som
kan uppnås med användning av bästa möjliga teknik för fiskvandringsanordningar.

Luleälven - SE9000

Porsidammen

Sjö

WA67877000

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.
Hydrologisk regim i sjöar: Ett tillräckligt flöde finns för att upprätthålla grundläggande
ekologiska funktioner i naturfåran eller andra relevanta delar av vattenförekomsten.

Luleälven - SE9000

Luleälven - SE9000

Luleälven - SE9000

Vuollerimselet

Lilla Luleälven

Lilla Luleälven

Sjö

Vattendrag

Vattendrag

WA11285162

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

WA62968335

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

WA93797248

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.
Morfologiskt tillstånd i vattendrag: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för förekommande arter för att säkerställa populationer av sådana
arter.

Luleälven - SE9000

Luleälven - SE9000

Lilla Luleälven

Letsimagasinet

Vattendrag

Sjö

WA22738048

WA51052134

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.
Morfologiskt tillstånd i sjöar: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för förekommande arter för att säkerställa populationer av sådana
arter.

Skellefteälven - SE20000

Skellefteälven - SE20000

Luleälven - SE9000

Tjidtjakjåkkå

Gruombajaure

Lilla Luleälven

Vattendrag

Sjö

Vattendrag

WA30257217

WA20047787

WA34467287

God ekologisk potential

God ekologisk potential

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Luleälven - SE9000

Luleälven - SE9000

Lilla Luleälven

Lilla Luleälven

Purkijaure

Vattendrag

Vattendrag

Sjö

WA91099039

WA16818713

WA91714277

Dålig ekologisk potential

Måttlig ekologisk potential 2027

God ekologisk potential 2027

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk,
Konnektivitet i vattendrag
och Hydrologisk regim i
vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk,
Konnektivitet i vattendrag
och Hydrologisk regim i
vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk,
Konnektivitet i vattendrag
och Hydrologisk regim i
vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Bromerad difenyleter och
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk,
Konnektivitet i sjöar och
Hydrologisk regim i sjöar

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk,
Konnektivitet i vattendrag
och Hydrologisk regim i
vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Dålig ekologisk potential
för Fisk, Konnektivitet i
vattendrag och Hydrologisk
regim i vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Måttlig ekologisk potential
för Fisk och Hydrologisk
regim i vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk
och Konnektivitet i
vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk,
Konnektivitet i sjöar och
Hydrologisk regim i sjöar

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.
Morfologiskt tillstånd i vattendrag: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för förekommande arter för att säkerställa populationer av sådana
arter.

Luleälven - SE9000

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk,
Konnektivitet i sjöar och
Hydrologisk regim i sjöar

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.

God ekologisk potential
2027 för Fisk och
Morfologiskt tillstånd i
sjöar

Morfologiskt tillstånd i sjöar: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för vandringsbenägna och övrigt förekommande arter för att
säkerställa långsiktigt hållbara populationer av sådana arter.

Luleälven - SE9000

Lilla Luleälven

Vattendrag

WA18855344

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.
Morfologiskt tillstånd i vattendrag: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för förekommande arter för att säkerställa populationer av sådana
arter.

Luleälven - SE9000

Vajkijaure

Sjö

WA97316053

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.
Morfologiskt tillstånd i sjöar: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för förekommande arter för att säkerställa populationer av sådana
arter.

Luleälven - SE9000

Lilla Luleälven

Vattendrag

WA40985320

God ekologisk potential 2027

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.
Hydrologisk regim i vattendrag: Ett tillräckligt flöde finns för att upprätthålla
grundläggande ekologiska funktioner i naturfåran eller andra relevanta delar av
vattenförekomsten och för att möjliggöra upp- och nedströms vandring för
vandringsbenägna arter.
Morfologiskt tillstånd i vattendrag: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för vandringsbenägna och övrigt förekommande arter för att
säkerställa långsiktigt hållbara populationer av sådana arter.

God ekologisk potential
2027 för Fisk, Hydrologisk
regim i vattendrag och
Morfologiskt tillstånd i
vattendrag

Luleälven - SE9000

Luleälven

Vattendrag

WA42727207

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.
Morfologiskt tillstånd i vattendrag: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för förekommande arter för att säkerställa populationer av sådana
arter.

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.
Luleälven - SE9000

Randijaure

Sjö

WA54816993

God ekologisk potential 2027

Konnektivitet i sjöar: Vandringsbenägna arter ska kunna passera upp till och/eller ner
från vattenförekomsten. God konnektivitet motsvarar den passageeffektivitet som
kan uppnås med användning av bästa möjliga teknik för fiskvandringsanordningar.

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Dålig ekologisk potential
för Fisk, Konnektivitet i
sjöar och Hydrologisk regim
i sjöar

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk
och Konnektivitet i sjöar

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk
och Konnektivitet i
vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk,
Konnektivitet i sjöar och
Hydrologisk regim i sjöar

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk,
Konnektivitet i sjöar och
Hydrologisk regim i sjöar

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk
och Konnektivitet i
vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Måttlig ekologisk potential
för Fisk och Hydrologisk
regim i vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Bromerad difenyleter och
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar

Måttlig ekologisk potential
för Fisk och Hydrologisk
regim i sjöar

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Måttlig ekologisk potential
för Fisk och Hydrologisk
regim i vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk,
Konnektivitet i sjöar och
Hydrologisk regim i sjöar

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk,
Konnektivitet i vattendrag
och Hydrologisk regim i
vattendrag

God ekologisk potential
2027 för Fisk, Konnektivitet
i sjöar, Hydrologisk regim i
sjöar och Morfologiskt
tillstånd i sjöar

Hydrologisk regim i sjöar: Ett tillräckligt flöde finns för att upprätthålla grundläggande
ekologiska funktioner i naturfåran eller andra relevanta delar av vattenförekomsten
och för att möjliggöra upp- och nedströms vandring för vandringsbenägna arter.
Morfologiskt tillstånd i sjöar: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för vandringsbenägna och övrigt förekommande arter för att
säkerställa långsiktigt hållbara populationer av sådana arter.

Luleälven - SE9000

Luleälven - SE9000

Messauremagasinet

Stuor-Siunak

Sjö

Sjö

WA83203711

WA67294226

Dålig ekologisk potential

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.
Hydrologisk regim i sjöar: Ett tillräckligt flöde finns för att upprätthålla grundläggande
ekologiska funktioner i naturfåran eller andra relevanta delar av vattenförekomsten.
Morfologiskt tillstånd i sjöar: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för förekommande arter för att säkerställa populationer av sådana
arter.

Luleälven - SE9000

Åtembäcken

Vattendrag

WA27713985

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.
Morfologiskt tillstånd i vattendrag: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för förekommande arter för att säkerställa populationer av sådana
arter.

Luleälven - SE9000

Lilla Luleälven

Vattendrag

WA52962599

God ekologisk potential 2027

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.

God ekologisk potential
2027 för Fisk och
Konnektivitet i vattendrag

Konnektivitet i vattendrag: Vandringsbenägna arter ska kunna passera upp till
och/eller ner från vattenförekomsten. God konnektivitet motsvarar den
passageeffektivitet som kan uppnås med användning av bästa möjliga teknik för
fiskvandringsanordningar.

Luleälven - SE9000

Parkijaure

Sjö

WA50986909

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.
Morfologiskt tillstånd i sjöar: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för förekommande arter för att säkerställa populationer av sådana
arter.

Luleälven - SE9000

Skalka

Sjö

WA63813622

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.
Morfologiskt tillstånd i sjöar: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för förekommande arter för att säkerställa populationer av sådana
arter.

Luleälven - SE9000

Luleälven

Vattendrag

WA78922321

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.
Morfologiskt tillstånd i vattendrag: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för förekommande arter för att säkerställa populationer av sådana
arter.

Luleälven - SE9000

Luleälven - SE9000

Luleälven

Ligga-Dämningsområde

Vattendrag

Sjö

WA31570897

WA38531683

Måttlig ekologisk potential 2027

Måttlig ekologisk potential 2027

Luleälven - SE9000

Luleälven

Vattendrag

WA67150881

Måttlig ekologisk potential 2027

Luleälven - SE9000

Tjåmotisjaure

Sjö

WA31367076

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.

SE0820167-Gynnsamt tillstånd

Luleälven - SE9000

Harsprångsselet

Sjö

WA40113592

Måttlig ekologisk potential 2027

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.

Måttlig ekologisk potential
för Fisk och Hydrologisk
regim i sjöar

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk,
Konnektivitet i vattendrag
och Hydrologisk regim i
vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk,
Konnektivitet i vattendrag
och Hydrologisk regim i
vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk,
Konnektivitet i sjöar och
Hydrologisk regim i sjöar

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Måttlig ekologisk potential
för Fisk och Hydrologisk
regim i vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk,
Konnektivitet i sjöar och
Hydrologisk regim i sjöar

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk
och Konnektivitet i sjöar

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk
och Konnektivitet i
vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk,
Konnektivitet i vattendrag
och Hydrologisk regim i
vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk,
Konnektivitet i sjöar och
Hydrologisk regim i sjöar

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

SE0820202-Gynnsamt tillstånd
SE0820186-Gynnsamt tillstånd

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk
och Konnektivitet i
vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Bromerad difenyleter och
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar

SE0820202-Gynnsamt tillstånd

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk
och Konnektivitet i sjöar

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

SE0820202-Gynnsamt tillstånd

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk,
Konnektivitet i vattendrag
och Hydrologisk regim i
vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

SE0820202-Gynnsamt tillstånd

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk,
Konnektivitet i sjöar och
Hydrologisk regim i sjöar

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

SE0820202-Gynnsamt tillstånd

Otillfredsställande
ekologisk potential för Fisk,
Konnektivitet i vattendrag
och Hydrologisk regim i
vattendrag

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus för
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar och
Bromerad difenyleter

Morfologiskt tillstånd i sjöar: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för vandringsbenägna och övrigt förekommande arter för att
säkerställa långsiktigt hållbara populationer av sådana arter.

Luleälven - SE9000

Blackälven

Vattendrag

SE742794-162210

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.
Morfologiskt tillstånd i vattendrag: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för förekommande arter för att säkerställa populationer av sådana
arter.

Luleälven - SE9000

Blackälven

Vattendrag

WA96764828

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.
Morfologiskt tillstånd i vattendrag: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för förekommande arter för att säkerställa populationer av sådana
arter.

Luleälven - SE9000

Tjaktjajaure

Sjö

WA29661991

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.
Morfologiskt tillstånd i sjöar: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för förekommande arter för att säkerställa populationer av sådana
arter.

Luleälven - SE9000

Luleälven

Vattendrag

WA33465043

Måttlig ekologisk potential 2027

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.

SE0820185-Gynnsamt tillstånd
SE0820186-Gynnsamt tillstånd
SE0820163-Gynnsamt tillstånd

Morfologiskt tillstånd i vattendrag: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för vandringsbenägna och övrigt förekommande arter för att
säkerställa långsiktigt hållbara populationer av sådana arter.

Luleälven - SE9000

Porjusselet

Sjö

WA74385442

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.
Morfologiskt tillstånd i sjöar: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för förekommande arter för att säkerställa populationer av sådana
arter.

Luleälven - SE9000

Stora Lulevatten

Sjö

WA42328354

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.
Morfologiskt tillstånd i sjöar: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för förekommande arter för att säkerställa populationer av sådana
arter.

Luleälven - SE9000

Luleälven - SE9000

Luleälven

Luleälven

Vattendrag

Vattendrag

WA22879938

WA30167423

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.
Morfologiskt tillstånd i vattendrag: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för förekommande arter för att säkerställa populationer av sådana
arter.

Luleälven - SE9000

Langas

Sjö

WA45463144

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.
Morfologiskt tillstånd i sjöar: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för förekommande arter för att säkerställa populationer av sådana
arter.

Luleälven - SE9000

Luleälven - SE9000

Luleälven

Kårtjejaure

Vattendrag

Sjö

WA71769565

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

WA59498490

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Luleälven - SE9000

Vietasätno

Vattendrag

WA76126525

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Luleälven - SE9000

Jiertajaure

Sjö

WA41470542

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Luleälven - SE9000

Luleälven

Vattendrag

WA62243575

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.
Morfologiskt tillstånd i vattendrag: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för förekommande arter för att säkerställa populationer av sådana
arter.

SEA7SE743475-167467-Krav enligt
dricksvattenföreskrifterna

Luleälven - SE9000

Satihaure

Sjö

WA59530180

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.
Morfologiskt tillstånd i sjöar: Det finns tillräckliga förekomster av lek- och
uppväxtplatser för förekommande arter för att säkerställa populationer av sådana
arter.

Luleälven - SE9000

Luleälven

Vattendrag

WA66229236

Otillfredsställande ekologisk
potential 2027

Luleälven - SE9000

Akkajaure

Sjö

WA53776767
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Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter ska kunna röra sig fritt
till, från och inom vattenförekomsten samt till eventuella biflöden, och ha tillräcklig
tillgång på lek- och uppväxtplatser. Långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna och övrigt förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållanden som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden
samt passageeffektivitet för att tillse att långsiktigt hållbara populationer av
vandringsbenägna arter och övrigt förekommande arter upprätthålls.
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Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.

Fisk: Förekommande arter kunna röra sig fritt inom vattenförekomsten och till
eventuella biflöden och ha tillräcklig tillgång på lek- och uppväxtplatser. Populationer
av förekommande arter ska säkerställas.
En platsspecifik undersökning behövs för att utreda de specifika ekologiska
förhållandena som ska uppnås i vattenförekomsten för att säkerställa den kravnivå för
fisk som anges ovan. Detta avser till exempel arealer av lek- och uppväxtområden för
att tillse att populationer av förekommande arter upprätthålls.
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