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Halvtidsavstämning  
åtgärdsprogrammet  
Vattnets miljömål 2017-2021

Halva genomförandetiden av åtgärdspro-
grammet för vattnets miljömål är nu pas-
serad. Denna halvtidsavstämning går ut på 
att identifiera vilka åtgärder som genomförs 
enligt plan och vilka som släpar efter. Däri-
genom förbättras möjligheterna till ett ökat 
genomförande. 

Åtgärdsprogrammet Vattnets miljömål
Åtgärdsprogrammet Vattnets miljömål 
omfattar miljökvalitetsmålen Bara naturlig 

försurning, Ingen övergödning, Levande 
sjöar och vattendrag samt Grundvatten av 
god kvalitet. Länsstyrelsen är en viktig aktör 
för programmet och har huvudansvar för 
majoriteten av åtgärderna i programmet men 
även kommunerna är viktiga aktörer.

Det finns mycket att göra inom området 
eftersom miljömålen som ingår i åtgärdspro-
grammet bedöms inte kunna nås till år 2020, 
undantaget är Grundvatten av god kvalitet 
som bedöms som nära att nås. 

Tabell 1. Bedömning av måluppfyllelse för Vattnets miljömål år 2019.

Mål Bedömning 2019 Trend Stora utmaningen

Bara naturlig försurning Nej Positiv Skogsbrukets påverkan genom det ökade  
uttaget av biobränslen.

Ingen övergödning Nej Positiv De viktigaste frågorna att jobba med är enskilda  
avlopp, dagvatten, utsläpp från jordbruk och punkt
källor och gamla synder (internbelastning).

Levande sjöar och vattendrag Nej Neutral Den fysiska påverkan på vattendragen. 

Grundvatten av god kvalitet Nära Neutral Åtgärda förorenade grundvattenförekomster. 



4 - Vattnets miljömål

Flera åtgärder behöver genomföras på natio-
nell nivå för att målen ska kunna nås, exem-
pel är lagstiftning och olika stödformer. Dock 
finns det flera möjligheter att påverka målen 
lokalt, därav vikten av ett regionalt miljömål-
såtgärdsprogram. En grundläggande aspekt 
av miljömålens åtgärdsprogram är samarbetet 
mellan olika aktörer. 

Åtgärdsprogrammet har starka kopplingar 
till åtgärdsprogrammet för vattenförvaltning-
en och ska ses som komplement till varandra. 
Eftersom vattenförvaltningens åtgärdspro-
gram kom före har de lagt till grund för mil-
jömålets åtgärdsprogram. Många av vatten-
förvaltningens åtgärder har brutits ned och 
regionaliserats i miljömålens åtgärdsprogram. 
I miljömålens program nås även aktörer som 
inte är med som utförare inom vattenförvalt-
ningen, så som LRF och Hushållningssällska-
pet.

Bara naturlig försurning – Skogsbruket 
påverkar försurningen
Det sura nedfallet av svavel- och kvävefören-
ingar är den största orsaken till försurningen. 
Nedfallet var som störst under 80-talet och 
har sedan dess minskat. Nedfallet av svavel 
har minskat med 90 procent. Det tar dock 
tid för naturen att återhämta sig. Källorna 
till de föroreningar som bildar surt nedfall är 
stort sett samma som för klimatpåverkande 
gaser. Det finns därför starka kopplingar till 
klimat- och luftkvalitetsarbetet. I och med att 
luftföroreningar rör sig över stora avstånd 
kommer åtgärder vi gör inom länet inte ha 
någon påverkan på det sura nedfallet i vårt 
län. Dock har vi ett ansvar mot andra delar av 
Sverige och världen. 

I och med att nedfallet har minskat så har 
betydelsen av skogsbruket ökat. Träd tar 
upp positiva joner från marken när de växer, 
tillväxtprocessen är alltså försurande. I ett 
naturligt kretslopp motverkas det genom 
att jonerna och näringsämnena återförs när 
träden i sinom tid dör. Idag när även gre-
nar och toppar tas ut från skogen för att bli 
biobränsle har skogsbrukets försurningspå-

verkan blivit ännu större än tidigare. Detta 
kan avhjälpas genom att ren bioaska återförs 
skogen. Det är den viktigaste regionala och 
lokala åtgärden i länet. 

Ingen övergödning – 29 sjöar i  
länet har för höga näringshalter
Generellt sett är övergödning inte det vanli-
gast förekommande problemet med vatten i 
länet. Där problem med övergödning finns 
beror de ofta på att flödena är relativt små i 
förhållande till utsläppen, detta på grund av 
länets belägenhet högt upp i vattensystemen. 
De stora orsakerna till övergödning i länet är 
punktkällor, enskilda avlopp, interngödning 
i övergödda sjöar och jordbruket. Det är 
således inom dessa områden som åtgärder 
behövs. Tack vare att mycket arbete bedrivs 
inom dessa områden ger det en positiv ut-
veckling för miljömålet.

Enligt de nya preliminära statusbedöm-
ningar som genomförts 2019 har 29 sjöar 
och 48 vattendragssträckor problem med 
höga näringshalter. 

Levande sjöar och vattendrag – God 
samverkan viktig för att nå målet
God ekologiskt status nås inte i 75 procent av 
länets vatten jämfört med förra statusklass-
ningen är det få vatten som fått bättre status 
tack vare åtgärder. Även om utvecklingen är 
svagt positiv är tempot är inte tillräckligt för 
att nå en positiv trend för målet. Det bedrivs 
flera stora och ambitiösa projekt som gynnar 
målet, men i det stora hela når de ändå bara 
en bit på väg.

En viktig förutsättning för att nå framåt är 
en bra dialog och inom vissa områden syns 
framsteg. Vattenkraftsbranschen och sam-
verkan mellan natur och kultur är exempel 
på det. Inom andra områden går det snarare 
bakåt när det gäller att komma till samsyn, 
bland annat beroende på starka särintressen.

Det största problemet för Levande sjö-
ar och vattendrag förutom försurning och 
övergödning (som har egna miljömål), är 
den fysiska påverkan på vattendragen. Att 
åtgärda detta kräver ofta stora insatser och 
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en god dialog med markägare och andra intressen, till exempel 
kulturmiljöområdet. Informationsinsatser och inventeringar är 
verktyg för att nå framåt i arbetet. 

Grundvatten av god kvalitet –  
Behov av mer undersökningar
Generellt sett bedöms kvaliteten på grundvattnet i länet vara 
god. Det saknas dock kunskap om de flesta förekomsterna 
eftersom mätningarna är få. 

De mätningar som är gjorda visar dock att det finns problem 
med förorenat grundvatten på sina håll. De föroreningar som 
har uppmätts i länet är främst bekämpningsmedel och nitrat. 
Det finns även ett antal grundvattenförekomster som har 
förorenats av industriell verksamhet. I några av dem pågår det 
sanering. För att nå målet är det viktigt att fortsätta jobba med 
förebyggande genom tillsyn och skydd av grundvatten, men 
även med sanering samt kunskapsinsamling. 

Grundvatten är viktigt för vattenförsörjningen och är en 
viktig aspekt att ta med i arbetet med den regionala vattenför-
sörjningsplanen som är under revidering.  

Åtgärderna
35 åtgärder ingår i åtgärdsprogrammet. Länsstyrelsen ansvarar 
helt eller delvis för 29 av dessa medan kommunerna deltar i 17 
stycken. Åtgärdsprogrammet gäller mellan åren 2017 och 2021. 
Resultatet och nuläget som presenteras i denna sammanställ-
ning kommer från rapporteringen i åtgärdswebben tidig vår 
2019 och avser år 2018. Länsstyrelsens åtgärder har dock följts 
upp ytterligare en gång vid halvårsskiftet 2019 och för att få det 
mest aktuella resultatet så har resultatet från den uppföljningen 
också tagits med här. 

Vid halvtidsavstämningen är åtta av åtgärderna helt genom-
förda och tretton stycken är genomförda till mer än hälften 
(figur 1). Det innebär att det är fjorton åtgärder som inte har 
kommit halvvägs än så länge. Alla åtgärder har dock påbörjats.  

Nedbrutet per miljömål så har arbetet kommit längst med 
åtgärderna för Bara naturlig försurning. Flest åtgärder som bara 
har påbörjats återfinns under miljömålet Levande sjöar och 
vattendrag (figur 2). 

14 av åtgärderna har en koppling till åtgärder i vattenförvalt-
ningens åtgärdsprogram. I de flesta fall är de en regionalisering 
av de nationella åtgärderna. Genomförandegraden är högre 
för dessa åtgärder jämfört med de åtgärder som inte har en 
koppling. Nästan hälften av ”vattenförvaltningsåtgärderna” är 
genomförda jämfört med endast 10 % bland de åtgärder som 
inte har samma koppling.

Figur 1. Bedömning av genom-
förandegrad för 2019.

Figur 2. Genomförandegraden  
per mål vid mitten av 2019.
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Figur 3. Procentuell genomförandegrad 
för åtgärder som inte kopplar mot vatten-

förvaltningens åtgärder respektive  
de åtgärder som gör det.
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Nr Åtgärdsnamn Bedömning Kommentar Ansvar

Bara naturlig försurning

1 Fortsatt ytvattenkalkning och 
uppföljning

G Genomförd Länsstyrelsen

2 Information om försurning och 
kalkning

H En artikel om askåterföring har publicerats 
i tidningen Förvetet. Presentationen finns 
framtagen. 

Länsstyrelsen*, 
Skogsstyrelsen 

3 Askåterföring H En enkät skickades ut under våren 2019. 
Nio aktörer svarade på enkäten. 

Länsstyrelsen

4 Ansökan om markkalkning H Planer är framtagna. Behovet kommer att 
tas upp i Länsstyrelsens åtgärdsplan för 
kalkning som ska redovisas till Havs och 
vattenmyndigheten 15 februari 2020. 

Länsstyrelsen

5 Uppföljning av Skogsstyrelsens 
föreskrifter om skogsbränsleuttag 
och näringskompensation

G Genomförd Skogsstyrelsen*, 
Länsstyrelsen 

Ingen övergödning 

1 Greppa näringen H Arbetet fortsätter i befintlig struktur, nya 
medlemmar ansluts kontinuerligt. 

Länsstyrelsen*, 
LRF

2  Information om anläggande av 
våtmarker

P Åtgärden har avstannat på grund av brist 
på medel. Dock sker generell information 
om våtmarksanläggning i samband med 
våtmarksLONA. 

Länsstyrelsen

3 Information om ny teknik inom 
jordbruksområdet

H Maskindemonstrationer har bland annat 
genomförts under Hushållningssällskapets 
sommarmöte. 

Hushållnings-
sällskapet, 
Länsstyrelsen, 
LRF 

4 Åtgärdsgrupper bildas i länet P Förtroendevalda i LRF medverkar i vatten-
dragsgrupperna och LRF informerar om 
arbetet. 

LRF*, Läns-
styrelsen

5 Tillsynsvägledning jordbruk P Kommunerna erbjuds under hösten 2019 
en träff om tillsyn och tillväxt. Insatsen sker 
inom projekt kopplat till den regionala 
livsmedelsstrategin. 

Länsstyrelsen, 

6 Tillsynsvägledning enskilda avlopp G En handläggarträff genomfördes under år 
2018. 16 miljöinspektörer från länets kom-
muner och från Länsstyrelsen deltog. 

Länsstyrelsen, 
Miljösamverkan 
Jönköping

7 Skyddsnivå enskilda avlopp G Nio kommuner har genomfört åtgärden 
medan ytterligare två har påbörjat den. 

Kommunerna

8 Kommunala VArådgivare P Gislaved har som enda kommun beslutat 
att införa rådgivare. Habo och Mullsjö 
utreder frågan. 

Kommunerna

9 Framtagande av VAplan H Fem kommuner har aktuella VAplaner 
medan arbete pågår i flera kommuner. 

Kommunerna

10 Tillsyn av ledningsnätet G Tillsyn sker löpande i de flesta kommuner. I 
övriga planeras det att införas. 

Kommunerna

11 Dagvattenstrategi och recipient-
klassning

H Recipientklassningsmallen har presenterats 
på ett seminarium om dagvatten under 
år 2018. Efter detta har mallen bearbetats 
och förbättras. Tre kommuner har angivit 
att de har en dagvattenstrategi, många 
jobbar med den inom ramen för VApla-
nen. 

Länsstyrelsen, 
kommunerna

12 Restaurering av övergödda sjöar 
och vattendrag 

H Restaureringsprojekt sker regelbundet i 
Ryssbysjön. Projekt är även genomförda i 
Barnarpasjön och Ralången. 

Länsstyrelsen, 
berörda kom-
muner

Läget för alla åtgärderna
Tabell 2. Genomförandegraden av åtgärderna vid uppföljningen år 2018, samt nuläge från Länsstyrelsen (sommaren 2019).
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Nr Åtgärdsnamn Bedömning Kommentar Ansvar

Levande sjöar och vattendrag 

1 Demonstrationsområde G Ett demonstrationsområde har skapats vid 
Lövsjöbäcken, Lövhult, Nässjö. 

Länsstyrelsen*, 
Skogsstyrelsen

2 Åtgärder i vattendrag – utbildning 
för markägare

P Åtgärden är påbörjad. En story map är 
under framtagande och minst en vatten-
dragsvandring är genomförd under 2019. 

Länsstyrelsen*, 
Skogsstyrelsen

3 Information till allmänheten om 
värden i sjöar och vattendrag 

H Flera aktiviteter genomförs i länet. Bland 
annat Rödingen och Öringens dag i Jön-
köpings och Habos kommuner. Informa-
tionsskyltar finns på sina håll, bland annat i 
Hovslätt i Jönköping. 

Kommunerna, 
Länsstyrelsen

4 Utveckling av lokalt fiskevårds-
arbete

P Åtgärden är påbörjad. Länsstyrelsen*, 
kommunerna, 
Smålands 
turism

5 Förenklad fiskevårdsplan P Åtgärden är påbörjad. Länsstyrelsen

6 Tillsynsinsats på miljöfarliga 
verksamheter som påverkar vat-
tenförekomster

H 12 verksamheter har besökts och ytterliga-
re 7 besök kommer att genomföras under 
år 2019. 

Länsstyrelsen, 
kommunerna

7 Vattenhänsyn för entreprenörer P En träff är genomförd med fokus på 
markägare och våtmarker. Två träffar 
återstår för att åtgärden ska anses vara 
genomförd. 

Länsstyrelsen* 
kommunerna, 
LRF, Hushåll-
nings-sällskapet

8 Vattenutbildning på berörda 
gymnasieskolor

H Utbildning genomförs under hösten 2019. Länsstyrelsen*, 
Skogsstyrelsen, 
Region Jönkö-
pings län

9 Utveckling av Samlad Åtgärds-
plan för Vatten 

P Samlad åtgärdsplan vatten har under 2018 
kompletterats med åtgärder som rör tillsyn 
av miljöfarlig verksamhet och efterbe-
handling av förorenade områden. Infor-
mation och vägledning har genomförts för 
att kommunerna ska öka användningen 
av planen. 

Länsstyrelsen

10 Inventering av vandringshinder 
vid enskilda vägar

H Inventering av ca 200 vägtrummor har 
genomförts med hjälp av Naturnära jobb. 
GISanalysen har förfinats ytterligare där ca 
500 prioriterade vägpassager tagits fram. 

Länsstyrelsen

11 Fysisk planering och miljökvali-
tetsnormer för vatten 

G Genomförd. Länsstyrelsen
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Nr Åtgärdsnamn Bedömning Kommentar Ansvar

Grundvatten av god kvalitet

1 Tillgängliggörande av analysre-
sultat

P Kontakt har tagits med bland annat Tra-
fikverket. Länsstyrelsens arbete kommer att 
intensifieras under hösten 2019. 

Länsstyrelsen, 
kommunerna

2 Utökning av antalet övervak-
ningsstationer

P SGU har genomfört en inventering i länet 
och en del av de punkter som hittades 
kan vara aktuella för åtgärden. Under år 
2018 genomfördes det extra provtagning i 
länet, finansierat av SGU. 

Länsstyrelsen, 
kommunerna

3 Information till fastighetsägare 
med enskilt vatten

P Flera kommuner har information på sin 
hemsida. Dock har få kommuner följt upp 
andelen vattenprover. I åtgärden står att 
kommunen ska erbjuda möjligheten att 
använda kommunernas ram-avtal. Det 
är inget krav i åtgärden att aktörerna ska 
använda dem utan bara om de vill.  

Kommunerna

4 Underlag för prioritering av förore-
nade områden utifrån grundvat-
tenförekomst

G Underlaget är framtaget och förankrat. Länsstyrelsen*, 
kommunerna

5 Beredskapsplaner och övning P Fem kommuner har genomfört åtgärden. Kommunerna*, 
Länsstyrelsen

6 Kommunala vattenförsörj-
nings-planer

H Flera kommuner har en vattenförsörjnings-
plan eller är i slutfasen för att fastställa den. 

Kommunerna

7 Aktuella vattenskyddsområden P I tre kommuner har samtliga större vatten-
täkter vattenskyddsområden. På grund av 
ett stort beting kommer dock troligen åt-
gärden inte kunna genomföras helt under 
programperioden. 

Kommunerna*, 
Länsstyrelsen
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Möjligheter och förutsättningar för  
genomförandet av Vattnets miljömål
Vattnets miljömål tillhör de miljökvalitets-
mål som vi har största möjlighet att påverka 
lokalt. Arbetet med EU:s ramdirektiv för 
vatten, vattenförvaltningen, är positivt även 
för miljömålen. De senaste åren har också 
tilldelning av medel för åtgärder i vatten ökat. 

Markägare är oftast de allra viktigaste aktö-
rerna som kan genomföra praktiska åtgärder. 
De är dock svåra att nå som genomförare av 
Länsstyrelsens åtgärdsprogram. Därför så 
finns det få praktiska åtgärder utan fokus är 
istället att nå markägare för att åstadkomma 
en förändring genom information. I 19 av 
35 åtgärder ingår det ett betydande informa-
tionsmoment. Mer än hälften av de åtgärder 
som just återfinns i påbörjandefasen är infor-
mationsåtgärder. En svårighet med informa-
tionsåtgärder är att det är svårt att bedöma 
den faktiska miljöeffekten av dem. 

Den näst vanligaste typen av åtgärd är 
utredningar samt att ta fram planeringsun-
derlag. Även i denna kategori är det många 
åtgärder som bara är påbörjade. För flera 
vattenförekomster saknas det kunskap om 
vad som är de stora problemen och vad som 
behöver åtgärdas. Därför är kunskapsinsam-
lande åtgärder så viktiga. De är första stegen 
på vägen för att identifiera korrekta praktiska 
åtgärder. 

Av åtgärderna kopplade till tillsyn är däre-
mot de flesta av åtgärderna genomförda eller 
genomförda till mer än hälften. 

40 procent av åtgärderna kopplar till åt-
gärder inom vattenförvaltningen. Antingen 
genom att de är en regionalisering av vatten-
förvaltningsåtgärden eller att de uppfyller en 

del av den. Vattenförvaltningens åtgärder är 
till skillnad från miljömålens åtgärdsprogram 
rättsligt bindande. Därför bör genomföran-
degraden vara högre än för de andra åtgär-
derna, vilket också stämmer (se figur 3). 

Arbetet med åtgärderna har kommit igång 
på ett bra sätt och mycket arbete pågår inom 
samtliga åtgärder. De flesta av åtgärderna 
som bara har kommit till påbörjandefasen 
ligger på Länsstyrelsen så det förutsätter att 
Länsstyrelsen fortsätter att prioritera dessa 
under de sista genomförandeåren. Det finns 
flera anledningar till att åtgärderna inte har 
kommit så långt ännu. En del beror på att 
det är planerat så från början, ibland är 
anledningen personalskäl. Vid denna uppfölj-
ning ser det dock ut som att de flesta av de 
åtgärder som är påbörjade också kommer att 
genomföras. 

Alla åtgärder kommer inte att vara genom-
förda vid programperiodens slut, det finns 
exempel på där arbetet har avstannat på 
grund av att förutsättningarna har förändrats 
(till exempel anläggande av våtmarker, där 
medelstilldelningen kraftigt har minskat). En 
annan åtgärd som kommer att vara svår att 
nå är åtgärden om Kommunala VA-rådgivare. 
Det är en åtgärd som få kommuner har åtagit 
sig i remissen, fem av tretton. Åtgärden är 
dyr att genomföra men bedömdes ha poten-
tial för en stor miljöeffekt. Därför togs den 
ändå med i programmet. 

Det finns dock förutsättningar för att 
genomförandet av åtgärdsprogrammet vid 
programperiodens slut kommer att vara 
mycket bra.

Vattnets miljömål kopplar främst till följan-
de mål inom Agenda 2030.




