
Projekten medfinansieras av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö



Vad är LEVA - Lokalt 
engagemang för vatten?

Havs- och vattenmyndigheten gör en satsning 
tillsammans med  Jordbruksverket, LRF, 
vattenmyndigheterna och länsstyrelserna med syfte 
att identifiera kostnadseffektiva åtgärder för att nå 
god ekologisk status med avseende på 
näringsämnen. 

Arbetet ska bidra till att nå miljökvalitetsmålet ”Ingen 
övergödning” och ”En livsmedelsstrategi för Sverige -
fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet”.

Att verka för att målen i EU:s vattendirektiv uppnås.



2018-2020: 20 pilotområden i Sverige 
37 miljoner i bidrag

 Lokalt åtgärdsarbete mot övergödning i 
Löftaån, Hovmannaån och Torpaån

 Lokalt engagemang för vatten i 
mellersta Halland

 LEVA-Kattegatts kustnära vatten: södra 
Halland och nordvästra Skåne
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Följeforskning inom LEVA-projektet

Samverkan ger framgång
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Följeforskning

• Syfte och mål

– Öka förståelsen för synen på vattenvårdsåtgärder bland markägarna 

– Förstå processen kring planering och genomförande av befintliga vattenvårds- och miljöåtgärder

– Ge insikt i vilka kommande vattenvårds- och miljöåtgärder som planeras

– Bättre förstå vilka behov av stöd som finns för att planerade åtgärder ska kunna realiseras 

• Följa upp markägarnas kännedom om LEVA-projektet och deras uppfattning om 
åtgärdssamordnarnas arbete. 



Följeforskning

• Kontinuerlig uppföljning

– Avstämning med åtgärdssamordnare och projektgruppsdeltagare

– Enkätstudie till markägare (Uppföljningsenkät under hösten 2020)

– Markägarintervjuer

– Observationsstudier

• Dokumenterar erfarenheter i realtid

– Möjliggör justeringar under projektets gång

– Underlättar rapportering av projektets utveckling och slutresultat

• Organisatoriska framgångsfaktorer för åtgärdssamordning för vatten 



Enkäten

• Skickades ut till 633 respondenter

– 255 svar inkom (40,3%)

– 33 nej-tack svar

• 74% (n=189) bedrev aktiv lantbruksverksamhet

• Stor variation

– Tidsåtgång 

– Storlek i hektar 

– Djurenheter 

– Omsättning

– Antal anställda



Markägarnas motiv för att genomföra miljöåtgärder på landsbygden



Miljöåtgärder med koppling till vatten som genomförts på jordbruksmarken 
de senaste 15 åren 

Åtgärd Antal svar per åtgärd

Vallodling 139 (54,5%)

Vårbearbetning (ingen jordbearbetning på hösten) 130 (51%)

Skyddszon mot vattendrag 123 (48%)

Fånggröda 120 (47%)

Precisionsgödsling 62 (24%)

Anpassade skyddszoner 53 (21%)

Våtmark för biologisk mångfald 46 (18%)

Våtmark för förbättrad vattenkvalitet 25 (10%)

Tvåstegsdiken 7 (3%)

Ingen vattenvårdsåtgärd har genomförts 34 (13%)



Vem som tog initiativ till 
miljöåtgärderna

Vem som planerade och genomförde 
miljöåtgärderna



Potential för framtida miljöåtgärder

• 239 svar
– 30% stora möjligheter 

– 40% små möjligheter

– 18,5 % det mesta är redan genomfört

– 11,5 % verksamheten på marken gör att det inte går att genomföra miljöåtgärder.

Åtgärd Antal svar per åtgärd

Vallodling 84 (33%)

Vårbearbetning (ingen jordbearbetning på hösten) 54 (21%)

Skyddszon mot vattendrag 51 (20%)

Fånggröda 48 (19%)

Precisionsgödsling 43 (17%)

Våtmark för biologisk mångfald 34 (13%)

Anpassade skyddszoner 29 (11,5%)

Våtmark för förbättrad vattenkvalitet 17 (7%)

Tvåstegsdiken 6 (2,5%)

Inga vattenvårdsåtgärder planeras 70 (27,5%)

Miljöåtgärder med koppling till vatten som planeras på jordbruksmarken inom 5 år:



Viktigast att få hjälp med om en åtgärd planeras/skulle planeras för att den 
ska bli verklighet inom 5 år



Vem markägarna skulle vända sig till för att få hjälp att genomföra åtgärden



Informationsvägar som markägarna föredrog för att ta till sig ny information 
om miljöåtgärder

Informationsvägar Antal svar per 

informationsväg

Genom lantbrukstidningar 104 (41%)

Genom internet 99 (39%)

Genom informationsblad om det aktuella ämnet som skickas per post 62 (24,5%)

Arrangemang, så som vattendragsvandringar eller gårdsbesök 46 (18%)

I samband med möten jag ändå går på, t.ex. LRF 39 (15,5%)

Genom besök från experter 38 (15%)

Genom en åtgärdssamordnare (en av samhället anställd person för att 

agera som en länk mellan lantbruksföretagen och myndigheten)

38 (15%)

Genom telefonsamtal med experter 16 (6%)

Kvällseminarium 13 (5%)

Heldagsseminarium 8 (3%)



Kännedom om åtgärdssamordnarnas arbete

• Februari 2020

• 242 svar

– 50% kände till att det finns åtgärdssamordnare för vatten i närområdet 

– 19%, totalt 47 personer, uppgav att de deltagit på något arrangemang



Diskussion

• Konkreta miljönyttor motiverar miljöåtgärder

– I dagsläget kanske mest effektivt att lyfta fram motiv som relaterar till markägarens 
känsla för miljöansvar, närliggande livsmiljö, samhällets behov och myndigheternas 
krav

– Framöver visa på olika typer av värde som vattenvårdsåtgärder kan ge för att fånga 
intresset hos markägare som drivs av olika motiv 

• Pågående jordbruksaktivitet påverkar beslut om vattenvårdsåtgärder

– Tydliggörande av hur fler vattenvårdsåtgärder kan kombineras eller integreras med 
pågående jordbruksverksamhet skulle kunna öka intresset 



Diskussion

• Stödbehovet störst vid initiering av vattenvårdsåtgärder

– Hjälp med planering, ansökansförfaranden och ekonomiska bidrag för anläggningen, 
vi behöver öka vår förståelse för långsiktiga behov

• Viktigt att balansera självständighet och stöd i åtgärdsarbetet

–Behov av att nyansera vår förståelse för hur stödbehovet ser ut i åtgärdernas olika 
faser 



Intervjuer - markägares upplevelser av åtgärdssamordningen 

• Tio markägare i fyra grupper som haft gårdsbesök av åtgärdssamordnarna
1. Stort intresse, igång med åtgärder

2. Stort intresse

3. Svalare intresse 

4. Inget intresse. 

• Generellt positiv uppfattning
– Samordningsfunktionen är viktig (markägare/markägare, markägare/myndighet, 

markägare/expert)

– Stort förtroende så länge som det finns en åtgärdsplan (ansvarsfördelning)

• Långsiktighet är en förutsättning för att de med mindre intresse ska våga satsa
– Stödet från åtgärdssamordnarna har varit avgörande för att ta steget i mittengrupperna

• Åtgärdssamordnarna bör trycka mer på den lönsamhet som åtgärderna kan ge  



Frågor? 

anna.hansson@hh.se



Så här jobbar vi i LEVA mellersta Halland
2 åtgärdssamordnare, 6 avrinningsområden á 860 km2

Lina Floer
lina.svensson-floer@falkenberg.se 
0766-972448  

Harald Lagerstedt
harald.lagerstedt2@falkenberg.se 

0766-972461



Söker stöd och gör upphandlingar
Projektet har skapat nya delprojekt

2,7 miljoner ytterligare 
5,4 miljoner



Gårdsbesök



Aktiviteter och vattendragsvandringar



Samverkan Lokalt

På gång – förening för 
vattenvårdsåtgärder 
Sannarpsån



Nybildat vattenråd i TUR 
Törlan, Uttran och Ramsjökanal 



Samverkan Regionalt och 
Nationellt 



Utökad provtagning



Kartläggning, inventering och projektering
Biotopkartering, Lokalt åtgärdsprogram och åtgärdsförslag, Projekteringar, Fjärranalys GIS 



Fosfordammar



Frågor?

Lina Floer
lina.svensson-floer@falkenberg.se 
0766-972448  

Harald Lagerstedt
harald.lagerstedt2@falkenberg.se 

0766-972461



Anna Carina Ericson 
anna.carina.ericson
@lansstyrelsen.se
010-22 43 417

LEVA- Norra Halland

mailto:anna.carina.ericson@lansstyrelsen.se


LEVA- norra
Halland

• Hovmanneån

• Torpaån

• Löftaån



Löftaån



Löftaån • I dess övre lopp vid Förlanda,  respektive nedströms vid 
Frillesås Kyrka



Torpaån vid 
Tjolöholm



Vid Torpaån • Vid Bäck, ett tillflöde till Torpaån samt fågelmarkerna vid 
utloppet, vid Tjolöholm



Hovmanneån, gamla 
järnvägsbron

• Skyddszon söder om Fjärås samhälle



Bra åtgärder
inom lantbruket, 
strukturkalkning
och anpassade
skyddszoner



LEVA- norra
Halland



Minimera andelen hårdgjorda ytor……



Anna Carina Ericson 
anna.carina.ericson
@lansstyrelsen.se
010-22 43 417

LEVA- Norra Halland

Frågor?

mailto:anna.carina.ericson@lansstyrelsen.se


& ca 70 stycken gårdsbesök + 
återbesök 

LEVA-Halland
2019-2020



Framtid! 

• 2021 – 16 LEVA + flera LOVA 

• 2022 – xx – LOVA !?



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?

Ekologisk status

Fysikalisk-
kemisk

Biologi

Hydro-
morfologi Dålig

Otillfredsställande

Måttlig

Hög

God

Kemisk status

Prioriterade 
ämnen



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.



Ekologisk status



Växtplankton



Näringsämnen



Bottenfauna



Syrgasförhållanden



Ljusförhållanden



Makroalger och
gömfröiga växter



Hydrografiska
villkor



Konnektivitet



Morfologiskt
tillstånd



Kemisk status



Kemisk status
utan allt
överskridande
ämnen



Tributyltennföreningar



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?




