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Hydromorfologi 

Konnektivitet – Samtliga vattenförekomster bedömts  

 

Hydrologisk regim – De vattenförekomster som skulle påverka 

ekologisk status. 

 

Morfologi –  Endast nationell klassning av närområde och 

svämplan. Denna bedömning innefattas i sidledes konnektivitet 
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Hydromorfologi - Konnektivitet 

Konnektivitet 

Möjligheten för vattenlevande organismer att röra sig i 

vattensystemet  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydrologisk regim 

Morfologi 

 

• Längsgående (ned- och 

uppströmsvandring) 

• Sidledes (möjligheten för 

organismer att nå 

vattendraget/sjöns 

närområde) 

• Sammanvägning enligt 

sämst styr 
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Längsgående 

Principer: 

• Inget lapptäcke 

• Fokus har legat på uppströmsvandringen (harmonisering av 

bedömningen med grannlänen) 

• Mört och öring, typarter för vandringsbehov 

• Sammanvägning vid flera olika hinder. 

• Påverkad sträcka och passerbarhet är avgörande. 

• Endast hinder som människan har byggt,  

• Naturligt hinder nollställer bedömningen 

 

 

 

 

 

 

 

Dålig status 

Damm 

Flödesriktning 

Damm 

Måttlig status 
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Konnektivitet - Längsgående 

Principer: 

 

 

 

 

 

 

• Inget lapptäcke 

 

 

Dålig status Sjö Måttlig Sjö 

Dålig Dålig 

Dålig 

Sjö Sjö 
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Sidledes 

• Nationell GIS-analys som 

kvalitetssäkrats utifrån 

terrängkarta, flygbilder mm.  

 

• Klassningen baseras på 

andelen aktivt brukad mark, 

anlagda ytor eller artificiella 

strukturer (ex. 

erosionsskydd) 30 meter 

från vattendraget eller sjön  
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Miljöproblem för 

Sammanvägd 

konnektivitet 

 

• Där konnektivtet har 

påverkat den 

ekologiska statusen är 

miljöproblemet = ”Ja”  
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Längsgående – Möjliga åtgärder 
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Hydromorfologi 
Sidledes – Möjliga åtgärder 

• Avser vattendragets/sjöns närområde (15 

m) 

• Etablering av träd, buskar mm 

(beskuggning, stabilisering, filtrering av 

sediment mm ovan på marken, död ved, 

mm) 

 

 



Hydromorfologi- 

Hydrologisk regim 

 Hydrologisk regim 
Nationell klassning av SMHI som baseras på 

skillnaden mellan modellerat flöde och ett 

modellerat naturligt flöde (utan dammar) utifrån 

S-hype. 

 

Expertbedömning i några fall  

 

Endast de vattenförekomster som erhöll sämre än 

måttlig status (som påverkade ekologisk status) 

har bedömts.    

 

 

 



Göta älv - huvudfåran är satt som KMV 

(Kraftigt Modifierat Vatten). Utredning 

om möjliga åtgärder senare.  

Hydromorfologi- 

Hydrologisk regim 

 Hydrologisk regim – möjliga åtgärder 
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Kemisk status 
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Prioriterade ämnen 33 st  

+ 8 övriga ämnen  

• Bekämpningsmedel, 

Industriella föroreningar 

och tungmetaller 

Varje ämne har ett 

gränsvärde och bedöms på 

en tvågradig skala 

 

Klassningen baseras 

mestadels från prover på 

biota och i en del fall 

vattenprover. 

 

 

God 

 

Ej god status 



Kemisk status 

Generellt problem med 

förhöjda halter av kvicksilver 

i Sverige.  

 

Utsläpp som via atmosfärisk 

deposition lagrats i mark som 

nu läcker.  

 



Kemisk status 

Tributyltenn föreningar, 

TBTi älvens bottensediment. 

 

Få mätningar, Ingen data i 

många vattenförekomster 

 

Hexaklorcyklohexan, bly, 

kadmium, och nickel 

Kolla upp ? 



Miljökvalitetsnorm (MKN) 

Grundkrav:  
• God status 2015 
 

Undantag  
• Generellt till 2021, ibland 

2027.  

• Tekniskt omöjligt och orimliga 

kostnader 

• Mindre stränga krav för Hg  

 För ekologisk status gäller att det 

miljöproblemet som har undantag med 

högsta tidsgränsen styr. 

För kemisk status är att god kemisk 

ytvattenstatus ska uppnås, men med 

undantag för respektive ämne, ex. PBDE 

och TBT (Hg mindre stränga krav).   

Några är inte längre KMV 

Ex. Rivö fjord 

Andra är KMV. 


