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Vad kommer jag att prata om?

1. Bakgrund

2. Tillståndet i Svartåns sjöar och vattendrag

3. Vilka åtgärder leder till ett bättre vattentillstånd?

4. Hur kan man finansiera åtgärder?



EU:s ramdirektiv för vatten

▪ Omfattar många andra direktiv

▪ Ger en enhetlig rättslig ram för arbetet med 

vattenfrågor inom EU

▪ Gäller från den 22 december 2000

▪ Omfattar inlandsytvatten, grundvatten samt 

kustvatten (men ej rent marina vatten)

▪ Avrinningsområdesgränser styr

▪ Ekologiskt direktiv



Vattenförvaltningens mål

▪ Alla vatten ska ha en god 

vattenstatus senast 2015

▪ Inget vatten får försämras!

””Vatten Vatten äär ingen vara r ingen vara 

vilken som helst, vilken som helst, 

utan ett arv som mutan ett arv som mååsteste

skyddas, fskyddas, föörsvaras ochrsvaras och

behandlas som ett sbehandlas som ett såådantdant””

Ur VattendirektivetUr Vattendirektivet



Vattenförvaltningscykeln



Vad är god status?

Grundvatten:

▪ Kemisk status

▪ Kvantitativ status

Ytvatten:

▪ Kemisk status 

▪ Ekologisk status

Dålig

Otillfredsställande

Måttlig

God

Hög

Uppnår ej god

God



Databasen VISS

http://viss.lansstyrelsen.se/

http://viss.lansstyrelsen.se/


Svartåns avrinningsområde

▪ 77 600 Ha

▪ Mynnar i Mälaren

▪ Fem kommuner 

▪ Skog dominerar området

▪ 22 stycken 

vattenförekomster; 6 

sjöar och 16 vattendrag



Ekologisk status i Svartån

Status; 16 måttlig 

ekologisk status, 4 

otillfredsställande 

status och 2 dålig 

status



Vilka är miljöproblemen?



Ytterligare miljöproblem!

▪ Miljögifter

▪ Alla vattenförekomster påverkade av kvicksilver och 

polybromerade difenyletrar

▪ Svartån mellan Långsjön och Dammsjön, har förhöjda 

kopparhalter. Undersökning av området pågår!

▪ Försurning

▪ 2% av avrinningsområdet påverkat. 

Vattenförekomsterna bedöms inte vara påverkade.

▪ Regelbunden kalkning av 4 mindre sjöar 



Miljöproblem
Fysisk påverkan Övergödning



Källor och Beting 

för fosfor

Enskilda avlopp

Dagvatten

Jordbruk

Skog

Avloppsreningsverk

Övrigt



Åtgärder
Åtgärdskategori Åtgärdsstorlek Enhet Åtgärdseffekt 

(kgP/år)

Anpassad 

skyddszon

23 Hektar 760

Fosfordamm 13 Hektar 1320

Strukturkalkning 3700 Hektar 800

Minskat läckage från spridning av stallgödsel 130

Skyddszon Hektar 23

Våtmark 92 Hektar 380

Kalkfilterdiken 950 Hektar 140

Tvåstegsdiken 3800 Meter 38

Rening av fosfor 

vid reningsverk

1 Antal 68

Enskilda avlopp 863 Antal 4

Summerad åtgärdseffekt 2900





Genomförda åtgärder mot övergödning inom 

Svartåns avrinningsområde!

▪ Strukturkalkning ca 300 Ha 

▪ Ca 10% av lantbruket ansluten till Greppa näringen

▪ Mindre våtmark anlagd

▪ Inventering och åtgärdande av enskilda avlopp. 

Västerås och Sala arbetar avrinningsområdesvis! 



▪ Styrmedel inom jordbruk

▪ Rådgivning inom jordbruk och 

hästverksamhet

▪ Kapacitetsutveckling för åtgärder 

inom avrinningsområden (Sagån, 

Kilaån, Hagaån)

▪ Beslutsstöd – rätt åtgärd på rätt plats

▪ Dagvattenrening

▪ Tre multifunktionella vattenparker

Life IP Rich Waters

Foto: Julmyra Horse Center

www.richwaters.se

#richwaters



Minskad övergödning – jordbruk: Finansiering

Huvudbudskap! Det finns mycket pengar!

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Gor-en-vatmarkssatsning/
https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdfiske/programochvisioner/landsbygdsprogrammet20142020.4.7c4ce2e813deda4d30780004608.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-och-bidrag/havs--och-vattenmiljoanslaget/lova.html


Några exempel på finansiering
▪ LOVA (LOkala VAttenvårdsprojekt). 

▪ LONA (LOkala NAturvårdsprojekt). 

▪ Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Axel 2 och 4

▪ Miljöersättning (4a (våtmarker) och 4b (Förbättrad vattenkvalitet)

▪ Kompetensutveckling

▪ Leader

▪ Fiskevårdsmedel

▪ ÅGP (åtgärdsprogram för hotade arter)

▪ Riktigt stora projekt kan söka EU-medel (ERUF, Innova, LIFE m fl)

▪ Havs- och vattenmyndigheten

▪ Stöttning från kommun eller annan finansiär (Sparbanken)

Om du vill ha hjälp med att få till ett projekt tag då kontakt med Länsstyrelsen! 

http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/Sv/naringsliv-och-foreningar/projektstod/stod-till-natur--och-kulturmiljo/lova/Pages/default.aspx
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-och-bidrag/havs--och-vattenmiljoanslaget.html


Minskad övergödning – jordbruk: 

Gussjön ett bra exempel!



Minskad övergödning –

jordbruk: Goda exempel

Åtgärderna beräknas kunna leda till 

efterfrågad reduktion av fosfor!



Vad kan jag göra?



Minskad övergödning – jordbruk

Inspirationsdagar och att identifiera platser för åtgärder i Svartån. Aktiviteter 
förutsätter lokal samverkan med markägare. Hur ska vi genomföra samverkan 
för bästa resultat?

1. Behöver du få inspiration till åtgärder mot läckage av näringsämnen? I så fall 
hur? (t ex studiebesök hos någon som gjort åtgärder, film på youtube, 
temamöten med vattenrådet, annat)

2. Hur ska vi identifiera platser för åtgärder inom Svartåns avrinningsområde? 

(t ex ta fram bättre underlag, fältstudier, vattendragsvandringar, kartstudier, 
besök av rådgivare, annat)



Tack för mig!


