
Hallands 
kustvatten

En genomgång av vad klassningen visar 
om kustvattnets status i Halland

Av Länsstyrelsen Halland



Varför görs klassificering?

• Vatten klassas vart sjätte år inom 
vattenförvaltningen.

• Syftet är att kunna följa upp 
miljötillståndet och genomförda 
åtgärder.



Hur går klassificeringen till?

1. Påverkan

2. Statusklassning

3. Riskbedömning

4. Åtgärdsförslag

5. MKN och undantag

Inför denna cykel har vi haft nya 
vägledningar från HAV



Påverkansanalys- vad har vi för påverkan?

• Övergödning

• Miljögifter

• Försurning

• Fysisk påverkan

• Flödesförändringar

Ni kan se påverkansanalyserna i 
VISS.



Statusklassning- hur mår vattnet?

Information samlas in genom:

- Miljöövervakning

- GIS-analyser

- Modellering

- Fältarbete



Vad klassificeras?
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Statusklassificering- ekologisk status ytvatten

Biologiska kvalitetsfaktorer: fisk, 
växtplankton, bottendjur, kiselalger.

Fysikalisk- kemiska kvalitetsfaktorer: 
näringsämnen, försurning, 
förorenande ämnen.

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer: 
vandringshinder, morfologiska 
förändringar, flödesförändringar.



Exempel på statusklassificering- ekologisk 
status

Övergödning

• Växtplankton – Otillfredsställande status

• Näringsämnen – Dålig status

Status Övergödning Otillfredsställande

Fysisk påverkan

• Morfologi – Måttlig status

Status Fysisk påverkan Måttlig

Övergripande status

Otillfredsställande ekologisk status

På grund av övergödning och fysisk 
påverkan

Påverkansanalysen har visat att det finns påverkan som kan bidra till problem med övergödning och fysisk 
påverkan

Tillförlitligheten för klassningen bedöms från låg till hög (1-3). 



Riskbedömning- hur går utvecklingen?

• Risken bedöms per 
miljökonsekvenstyp och anger 
den förväntade utvecklingen.

• Riskbedömningen ligger till 
grund för åtgärdsanalysen.

Ni kan se riskbedömningar i VISS



Åtgärdsförslag- hur når vi god status?

• För de ytvattenförekomster som 
har en risk för en 
miljökonsekvenstyp ska 
åtgärdsförslag tas fram.

• För de ytvattenförekomster som 
har en osäker risk för en 
miljökonsekvenstyp behövs 
ytterligare övervakning eller 
utredning.

• De vattenförekomster som saknar 
risk omfattas inte av 
åtgärdsanalysen.



Så hur mår kustvattnet?



Påverkansanalys för kustvattnet

Betydande påverkan för 
exempelvis:

- Atmosfärisk deposition

- Reningsverk

- Enskilda avlopp

- Jordbruk

Med flera.
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Vilka är utmaningarna för att nå god status?

• Kustvattnet bedöms inte uppnå god 
status med avseende på PBDE och 
kvicksilver. Även TBT bedöms vara ett 
problem.

• Det saknas data för kemikalier.

• Bottenfaunan har måttlig status.

• Varierande status för morfologiskt 
tillstånd.



Vad ska uppnås?



Risk ekologisk
status



Risk kemisk status



Vad händer nu?

• Vattenmyndigheterna håller på att ta fram ett åtgärdsprogram som 
ska ut på samråd i november. 

• Åtgärdsprogrammen beskriver de problem som finns i distriktens 
vatten, vilka de viktigaste källorna till problemen är och vilka åtgärder 
som myndigheter och kommuner ska sätta in. 

• Åtgärdsprogram är juridiskt bindande för myndigheter och kommuner 
och ska därför genomföras.



Vad händer nu?

• Förslag på åtgärder finns även i VISS

• Åtgärderna är inte juridiskt bindande, utan en del i den långsiktiga 
planeringen för bättre vatten. 

• Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta 
förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.



Några frågor?


