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Bilaga 1 – Ordlista  
Förklaringar till vanliga begrepp som används i Förvaltningsplan, Åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för 

vatten 2021–2027. 

akvifer: Ett lager av geologiska material som är tillräckligt porösa och genomsläppliga för att ett betydande 

flöde eller uttag av grundvatten kan ske. 

akvatisk: Något som har att göra med vatten eller vattenmiljöer. 

atmosfärisk deposition: Luftburna ämnen, till exempel luftföroreningar, kan färdas långt. När de faller till 

marken kallas detta nedfall för atmosfäriskt nedfall eller atmosfärisk deposition.  

avrinningsområde: Det landområde, inklusive sjöar, som avvattnas via samma vattendrag. Allt vatten i ett 

avrinningsområde rinner ut i havet på samma ställe, till exempel en å-mynning eller ett delta. Området 

avgränsas av de högst belägna landområdena som skapar vattendelare gentemot andra 

avrinningsområden. 

baslinje: Motsvarar kustlinjen vid lågvatten. Baslinjen är utgångspunkten för att peka ut ett lands 

sjöterritorium och den ekonomiska zonen. Vattendirektivets kustvatten sträcker sig en mil utanför baslinjen 

och utsjövatten, som enligt direktivet ska bedömas för kemisk status, sträcker sig därifrån ut till 12 meter 

utanför baslinjen. 

bedömningsgrunder: Kriterier för att bedöma vattenförekomsternas status, till exempel enligt Havs- och 

vattenmyndighetens klassificeringsföreskrifter (HVMFS 2013:19). 

betydande påverkan: Påverkan från mänsklig aktivitet som ensamt eller tillsammans med annan påverkan 

orsakar risk för att en vattenförekomst inte uppnår god status/potential. 

bioackumulering: Upptag och lagring av miljögifter som finns i födan. Processen leder till en ökad 

koncentration av ämnet i organismen över tid. Även om halterna i till exempel växter och insekter är låga, 

kan ett djur högre upp i näringskedjan få i sig höga halter genom att äta många smådjur eller växter. 

biomassa: Den totala mängden organismer inom ett avgränsat område vid en given tidpunkt. 

biologiska kvalitetsfaktorer: De biologiska kvalitetsfaktorerna är: bottenfauna, makroalger, makrofyter, 

kiselalger, växtplankton och fisk. De ger en bra bild av om vattnet är påverkat av mänsklig verksamhet. 

biota: Den levande växt- och djurvärlden som finns inom ett område. 

biotopvård: Olika typer av åtgärder som motverkar eller kompenserar för morfologiska förändringar i 

vattendrag. Exempel på biotopvårdande åtgärder är att tillföra död ved, smalna av en fåra i en å, återställa 

en flottled, placera ut sten, block och lekgrus och rensa i vegetationen. 

bräddning: Tillfälliga utsläpp av orenat avloppsvatten när reningsverk eller ledningar är överbelastade och 

vattenmängden är större än vad ledningssystemet klarar av. Normalt sker bräddning i samband med 

kraftigt regn och snösmältning.  

cykliskt arbete/ vattenförvaltningscykel: Vattenförvaltning bedrivs i ett cykliskt arbete där ny kunskap 

och effekt av åtgärder bidrar till ständig förbättring. Arbetssättet ger också beredskap för att anta nya 

utmaningar, exempelvis klimatförändringar eller förändrad samhällsstruktur. Därför uppdateras och 

revideras alla ingående moment (övervakning, bedömning av status, analys av påverkan och risk för 

försämring av status samt bedömning av ekonomiska förutsättningar och konsekvenser) vart sjätte år. 
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dagvatten: Regn-, spol- och smältvatten som rinner från hårdgjorda ytor som tak, gator, parkeringar och 

gårdar. 

datavärd: En datavärd kvalitetssäkrar och tillgängliggör data för allmänhet åt uppdragsgivande 

myndighet. 

diffus spridning, diffusa utsläpp: Spridning av ett ämne där utsläppet inte har någon tydligt definierad 

utsläppspunkt. Det kan till exempel vara läckage av näringsämnen från jordbruksmark. Påverkanskällor 

som inte har en tydlig utsläppspunkt benämns som diffusa påverkanskällor. 

dricksvattenförekomst: Yt- eller grundvatten som används eller kan användas för dricksvattenförsörjning. 

duplikat ledningssystem: Spillvatten avleds i en spillvattenledning till avloppsreningsverket och 

dagvatten avleds i en dagvattenledning till recipient. Det vill säga spillvattnet och dagvattnet avleds i 

separata ledningar. Dräneringsvattnet avleds i första hand med dagvattnet. 

dålig status/potential: Se ekologisk status/potential 

ekologisk potential: Den ekologiska kvaliteten hos en ytvattenförekomst som har pekats ut som konstgjord 

eller kraftigt modifierad. I arbetet med denna sexårsperiod uttrycks ekologisk potential som ”god” eller 

”måttlig” vilket fastställs individuellt för varje konstgjord eller kraftigt modifierad vattenförekomst. Det 

sker utifrån ambitionen att åstadkomma ekologiska förbättringar i vattenförekomsten utan att det leder till 

en betydande negativ inverkan på miljön eller på den eller de verksamheter som ligger till grund för att 

vattenförekomsten har pekats ut som konstgjord eller kraftigt modifierad. Alla vattenförekomster måste 

uppnå minst god status eller potential (se ekologisk status). 

ekologisk status: Den ekologiska kvaliteten för en ytvattenförekomst som inte är konstgjord eller kraftigt 

modifierad, uttrycks som ”hög”, ”god”, ”måttlig”, ”otillfredsställande” eller ”dålig”. En bedömning ska ske 

enligt så kallade bedömningsgrunder som framgår av Havs- och vattenmyndighetens 

klassificeringsföreskrifter (HVMFS 2013:19). Det innebär i praktiken att en bedömning ska ske av de olika 

kvalitetsfaktorer och parametrar som anges i bilagorna till föreskrifterna, för att leda fram till en samlad 

bedömning av vattenförekomstens ekologiska status. Alla vattenförekomster måste uppnå minst god status 

eller potential (se ekologisk potential). 

ekosystem: Ett ekosystem utgörs av ett livssamhälle och den miljö detta finns i. Det finns ett flertal olika 

akvatiska (i vatten) och terrestra (på land) ekosystem som karakteriserar livet på jorden. Exempel på 

akvatiska ekosystem är bäckar, åar, sjöar och havsvikar. Exempel på terrestra ekosystem är äng, lövskog, 

barrskog och mosse.  

ekosystemtjänster: De varor, tjänster och processer som naturen erbjuder människan. Fisken vi fångar, 

nedbrytningen av miljögifter i havsbottnarnas sediment, rent vatten att simma i eller vågenergin är alla 

exempel på ekosystemtjänster. 

expertbedömning: En samlad bedömning, som görs av tjänstepersoner på landets länsstyrelser, av status 

grundad på kombination av uppgifter från data, modellresultat och erfarenhet. 

fiskväg: Ett gemensamt begrepp för olika typer av konstruktioner avsedda att ge fisk fri passage förbi ett 

vandringshinder.  

flödesförändringar: Olika typer av förändringar av flödet som orsakats av människan, som regleringar av 

vattenstånd i sjöar och vattendrag för kraft- och dricksvattenproduktion eller bevattning. 

främmande art: Växt, djur eller mikroorganism som med människans hjälp har spridits utanför sitt 

naturliga utbredningsområde. En invasiv främmande art är en införd art som lyckats etablera sig väl och 

som allvarligt kan förändra sin omgivning på ett oönskat sätt. Det kan vara att arten får stora och 

livskraftiga populationer, att individer av arten kan orsaka mycket stora skador, eller andra faktorer som 
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gör att arten i sin nya miljö ger upphov till stora skador. Exempel på främmande arter i våra vatten är 

sjögull. 

fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer: Kvalitetsfaktorer som endast behöver klassificeras när status eller 

potential för de biologiska kvalitetsfaktorerna har klassificerats som god eller hög status respektive god 

eller maximal potential. Beroende på vattentyp är det olika kvalitetsfaktorer som ingår i bedömningen. Det 

kan bland annat vara näringsämnen, ljusförhållanden och syrgasförhållanden. 

fysiska förändringar: Förändringar som påverkar de hydromorfologiska förhållandena (exempelvis 

vattenflöde, vattendragens djup och bredd samt förhållandena i strandzoner) i en ytvattenförekomst och 

som begränsar förutsättningarna för att uppnå god ekologisk status. Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer 

klassas i databasen VISS och är uppdelade på morfologi, hydrologisk regim och kontinuitet (se enskilda 

förklaringar av respektive kvalitetsfaktor). 

föreskrivande myndighet: Statliga myndigheter som får meddela föreskrifter. 

god status/potential: Se ekologisk status/potential 

GROT/grot: Förkortning för grenar och trädtoppar som är det spill som uppstår när man har kapat 

trädstockar vid slutavverkning av skog.  

grundvatten: Allt vatten som finns under markytan i den mättade zonen, som är den del av marken där alla 

porer och sprickor är helt fyllda med vatten. 

grundvattenbildning: Tillförsel av vatten till den mättade zonen i marken. 

grundvattenförekomst: En avgränsad volym grundvatten i en eller flera akviferer.  

gränsvatten: Tre svenska distrikt, Bottenviken, Bottenhavet och Västerhavet delar vatten med Norge. 

Länderna har tillsammans tagit fram en strategi för arbetet med dessa så kallade gränsvatten för att 

samordna statusklassificeringar, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och övervakningsprogram. 

gynnsam bevarandestatus: Ett begrepp som beskriver det tillstånd som ska uppnås för en 

naturtyp/livsmiljö eller en art för att de ska kunna finnas kvar långsiktigt. Begreppet används för 

naturtyper och arter som pekats ut som särskilt värdefulla inom ramen för det europeiska nätverket Natura 

2000. 

hundraårsflöde och tvåhundraårsflöde: Det flöde av vatten som på en viss plats i vattendraget statistiskt 

sett inträffar i genomsnitt en gång på hundra/tvåhundra år. Detta är viktig information, bland annat för 

frågor kring vattenkraft och översvämningsrisk.  

hydromorfologi: Förändringar i konnektiviten (möjligheten till spridning och fria passager för djur, växter 

med mera), morfologi (fysiska förhållanden som råder i en vattenförekomst) och hydrografiska villkor 

(information om avrinningsområden, sjöar, vattendrag och havsområden), som kan leda till ändrade 

livsbetingelser för såväl vattenlevande som landlevande organismer i eller i närheten av vattenmiljön. 

Hydromorfologi förkortas HYMO. 

hydromorfologiska kvalitetsfaktorer: Stödfaktorer till de biologiska kvalitetsfaktorerna och används 

endast i statusklassningen om både de biologiska och fysikaliska kemiska kvalitetsfaktorerna klassificerats 

som hög status. De hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna är: konnektivitet, hydrologisk regim och 

morfologiska tillstånd.  

hydrologisk regim: Den kvalitetsfaktor som beskriver vattenflödet och förändringar i vattenståndet i sjöar 

och vattendrag. I kustvatten motsvaras detta av hydrografiska villkor som beskriver till exempel tidvatten 

och strömmar. 

hög status/potential: Se ekologisk status/potential 
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internbelastning: Internbelastning är när ämnen, som fosfor, frigörs från sedimentet i en sjö till den fria 

vattenmassan, något som leder till en ökad övergödning 

internationellt avrinningsdistrikt: Enligt vattendirektivet ska ett avrinningsområde som täcker mer än en 

medlemsstats territorium utgöra ett internationellt avrinningsdistrikt. 

invasiv art: Se främmande art 

isälvsavlagringar: Består av material som transporterats, sorterats och avsatts av smältvatten från en glaciär 

eller inlandsis. 

kemisk ytvattenstatus: Den kemiska kvaliteten hos en ytvattenförekomst, uttryckt som ”god” eller 

”uppnår ej god”. Kemisk ytvattenstatus bedöms i förhållande till de halter för prioriterade ämnen som inte 

får överskridas enligt vattenförvaltningsförordningen med dess hänvisningar till artikel 3 och bilaga 1 i 

direktiv 2008/105/EG om miljökvalitetsnormer för prioriterade ämnen. 

kemisk grundvattenstatus: Den kemiska kvaliteten hos en grundvattenförekomst, uttryckt som ”god” eller 

”otillfredsställande”. Kemisk grundvattenstatus bedöms i enlighet med de bedömningsgrunder som 

framgår av SGU:s klassificeringsföreskrifter (SGU-FS 2013:2). Det innebär i praktiken att bedömningen sker 

i förhållande till de riktvärden som anges i bilaga 1 till föreskrifterna, om inte vattenmyndigheten har 

beslutat om andra riktvärden. 

konduktivitet: Elektrisk ledningsförmåga. Vattnets konduktivitet beror på dess innehåll av lösta joner, 

vilket avgör hur olika ämnen och vattenorganismer kan uppträda i vattnet. 

kvalitetsfaktor: Biologiska, fysikaliska/kemiska och hydromorfologiska faktorer som anges i bilaga V i 

vattendirektivet. En kvalitetsfaktor kan bestå av en eller flera parametrar. Kvalitetsfaktorerna vägs samman 

till ekologisk status och ekologisk potential. 

konstgjord vattenförekomst (KV): En ytvattenförekomst som har skapats genom mänsklig verksamhet på 

en plats där det inte har funnits ytvatten tidigare.  

konnektivitet: Många fiskar och andra djur som lever i vatten behöver kunna röra sig upp- och nedströms i 

vattendrag och sjöar. De hindras idag av dammar, kraftverk och annan fysisk påverkan på vattenmiljön. 

Bristen på konnektivitet, som det kallas, är ett allvarligt miljöproblem som hotar den biologiska 

mångfalden. 

kontrollerande övervakning: Ska ge en generell bild av vattnens tillstånd och hur det naturliga tillståndet 

och effekterna av den storskaliga och vitt spridda mänskliga påverkan utvecklas i ett distrikt. Den 

kontrollerande övervakningen ska också användas till att bekräfta/kontrollera att bedömningar av 

påverkan och risker för att vattnen inte ska nå upp till miljömålen, är riktiga. 

kraftigt modifierad vattenförekomst (KMV): Vattenmyndigheten kan under vissa förutsättningar peka ut 

så kallade kraftigt modifierade vattenförekomster. Det är vattenområden och vattenmiljöer som har 

förändrats av människan för att nyttjas för ett samhällsviktigt ändamål av allmän betydelse, som till 

exempel större kraftverksdammar och regleringsmagasin. 

kvalitetsfaktor:  Det finns biologiska, fysikalisk-kemiska eller hydromorfologiska faktorer som anges i 

bilaga V i vattendirektivet. En kvalitetsfaktor består av en eller flera parametrar. Kvalitetsfaktorerna vägs 

samman till ekologisk status och ekologisk potential. Exempel på biologiska kvalitetsfaktorer är fisk, 

växtplankton och bottenlevande djur. Exempel på fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer är näringsämnen, 

siktdjup och syrgas och exempel på hydromorfologiska kvalitetsfaktorer är kontinuitet och hydrologisk 

regim. 

kvantitativ status: Tillstånd relaterat till direkta och indirekta vattenuttags påverkan på en 

grundvattenförekomst, uttryckt som ”god” eller ”otillfredsställande”. Kvantitativ status bedöms i enlighet 
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med SGU:s klassificeringsföreskrifter (SGU-FS 2013:2) och innebär i praktiken en bedömning av om det 

råder balans mellan nybildning och uttag av grundvatten i en grundvattenförekomst. 

makrofyt: Vattenväxt som växer i eller nära vatten och finns antingen i vattenbrynet, i vattenmassan eller 

flytande. 

markavvattning: En juridisk term på verksamheter som leder bort ytvatten, till exempel dikning, 

täckdikning, ytvattensänkning, invallning, sjösänkningar, kanaliseringar och vissa rensningar av 

vattendrag. Skyddsdikning och normal dikesrensning till befintligt djup räknas dock inte som 

markavvattning.  

markavvattningsföretag: En markavvattning kräver i regel flera vattenanläggningar, till exempel diken, 

rörledningar och pumpar. Den som äger dessa anläggningar har ansvar för underhållet. Därför måste de 

som berörs av en markavvattning ta ställning till hur de ska organisera sig i ett så kallat 

markavvattningsföretag. Det finns olika benämningar beroende på när företagen bildats, till exempel är 

dikningsföretag ett vanligt namn för äldre samfälligheter. 

MIFO: Står för Metodik för Inventering av Förorenade Områden. Det är en metod som används för att 

översiktligt uppskatta risken för människors hälsa och miljö vid förorenade områden. Metoden är 

framtagen av Naturvårdsverket och används i länsstyrelsernas bedömning av föroreningsskadade 

områden. 

miljö- och resurskostnader: Värdet av en alternativ användning av en resurs. Resurskostnader uppstår på 

grund av en ekonomisk ineffektiv allokering av vattenanvändningen vad gäller kvantitativa eller 

kvalitativa effekter. Liksom miljökostnader är det i praktiken svårt att beräkna resurskostnaden och inte 

heller alltid motiverat om det inte råder någon större rivalitet mellan vattenkvalitet och kvantitet. Vikten av 

att ta hänsyn till miljöresurskostnaden beror på stor del på relationen mellan denna och den finansiella 

kostnaden (exempelvis vid byte av vattentäkt). Värdet av den alternativa användningen av vatten ökar i 

takt med att efterfrågan på vattenanvändningen överstiger tillgången på vatten. 

miljöskyddskostnader: Miljöskydd är aktiviteter som har som mål att behandla eller förebygga utsläpp. 

Miljöskyddskostnader är de belopp som det företag som ansvarar för utsläppet lägger ner för att skydda 

och bevara naturmiljön. 

miljöövervakning: Att systematiskt undersöka och följa tillståndet i miljön över tid.  

minimitappning: Den minsta vattenföring som enligt vattendom/tillstånd måste tappas/ släppas förbi ett 

vattenkraftverk, exempelvis till en naturfåra (torrfåra), och innebär ofta en produktionsförlust. 

morfologi: De fysiska förhållanden som råder i en vattenförekomst. Morfologi är en av de 

hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna som beskriver utformningen av ett vattendrag. 

morfologiska förändringar: Mänsklig påverkan på sjöars och vattendrags former och strukturer, till 

exempel muddringar och kanaliseringar. Med strukturer menas anläggningar i vattenområdet som skapats 

av människan som pirar, stenkistor och bryggor. 

måttlig status/potential: Se ekologisk status/potential 

omlöp: En naturliknande vattenväg som anläggs i låg lutning, cirka 1-2 procent, vilket innebär att alla 

fiskarter och även bottenlevande djur kan simma eller ta sig upp förbi hindret.  

operativ övervakning: Är till för att statusklassificera vatten som är så påverkade av människan att de 

riskerar att försämras eller att inte ha tillräckligt bra tillstånd, eller som följer upp effekter av de åtgärder 

som man genomför. Den operativa övervakningen är anpassad efter vilken påverkan det är frågan om och 

var den kommer ifrån eller var åtgärderna sätts in. Det gäller både yt- och grundvatten. 

otillfredsställande status/potential: Se ekologisk status/potential  
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PBT-ämnen: Ämnen som är långlivade, bioackumulerande och giftiga. Detta är ämnen som är extra 

problematiska i miljön. Att ämnen är långlivade innebär att de är svåra att bryta ner och därför har lång 

halveringstid i miljön. Ämnen som är bioackumulerande ansamlas i biologisk vävnad i ekosystemet, till 

exempel i djur och människor. För att klassificeras som PBT-ämne ska ett ämne uppfylla alla tre kriterierna. 

Några av de prioriterade ämnena är klassificerade som PBT-ämnen. Vilka dessa är anges i Havs-och 

vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 2015:25, bilaga 6, tabell 1. 

PBDE: Bromerade flamskyddsmedel med stor spridning i miljön. Utgörs av Bromerade difenylterar med 

varianterna 28, 47, 99, 100, 153 och 154 i enlighet med bilaga 6 (gränsvärden för kemisk ytvattenstatus) i 

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om statusklassificering och 

miljökvalitetsnormer avseende ytvattenstatus. 

PFAS (Perfluorerade alkylsyror): Ett miljögift som varken löser upp sig i vatten eller i fett. Det är dessutom 

motståndskraftigt mot syra och bas vilket gör det mycket svårnedbrytbart i naturen.  

prioriterade farliga ämnen: Ett urval av de prioriterade ämnena har definierats som prioriterade farliga 

ämnen. Ett mål med ramdirektivet för vatten är att utsläpp och spill av dessa ämnen ska upphöra eller 

stegvis elimineras. Vilka ämnen som fastställts som prioriterade farliga ämnen anges i Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2000/60/EG, bilaga X och beskrivs också i Havs- och vattenmyndighetens föreskrift 

HVMFS 2019:25, bilaga 6, tabell 1. 

prioriterade ämnen: De ämnen som ingår i klassificeringen av kemisk ytvattenstatus. Vilka ämnen som 

ingår i de prioriterade ämnena, samt miljökvalitetsnorm för dessa, anges i Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2000/60/EG och 2008/105/EG, och är implementerat i Svensk lagstiftning genom Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 2019:25, bilaga 6. 

påverkansskälla: Vad som orsakar miljöproblemet, som till exempel övergödning, miljögifter och 

främmande arter. 

ramdirektivet för vatten: Se vattendirektivet.  

recipient: En sjö, hav eller vattendrag som tar emot (”är recipient för”) till exempel avloppsvatten från ett 

reningsverk. 

recipientkontroll: Övervakning av miljöförhållandena i ett påverkat område. Enligt miljöbalken är 

miljöstörande anläggningar skyldiga att ta reda på miljöeffekterna av sin verksamhet. Det är vanligt att 

flera parter samordnar denna miljöövervakning till ett samordnat recipientkontrollprogram. 

referensalternativ: Åtgärder och kostnad för åtgärder som genomförs oberoende av åtgärdsprogrammet. 

Business as usual är också ett vanligt förekommande uttryck för detta. 

referensstation: En övervakningsstation som används för att ta reda på referensförhållanden i vattnet. 

Referensförhållandena ska motsvara naturliga förhållanden i så stor utsträckning som möjligt och visa hur 

det ser ut utan mänsklig påverkan. Det är dessa referensförhållanden som sedan jämförs med andra 

referensstationer i liknande vatten, för att bedöma hur mycket de är påverkade av människan.  

referenstillstånd: Utgör enligt HVMFS 2013:19 det tillstånd i form av biologiska, fysikaliskt-kemiska och 

hydromorfologiska funktioner och strukturer som en ytvattenförekomst uppvisar vid ingen eller mycket 

liten mänsklig påverkan. 

referensvärde: Värde som motsvarar ett av människan i princip opåverkat tillstånd. Referensvärden för en 

parameter eller en kvalitetsfaktor anges i motsvarande bedömningsgrund. 

regleringsgrad: Ett mått på hur stor del av årsvattenmängden i ett vattendrag som kan magasineras 

(”lagras”) längs vattendraget. 

relikt saltvatten: Havsvatten från tiden kring den senaste inlandsisens avsmältning som förekommer i de 

områden som befinner sig under högsta kustlinjen, det vill säga områden som varit täckta av salt/bräckt 
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vatten. Det salta vattnet har till följd av landhöjningen trängt ned i sprickor i berggrunden och underlagrar 

nu det söta grundvattnet. 

retention (av näringsämnen): Anger hur stor mängd av den totala belastningen av ett näringsämne i ett 

avrinningsområde, som antingen omvandlas eller kvarhålls innan det når havet. 

riskbedömning: En bedömning av risken för att en miljökvalitetsnorm inte följs och att en god miljöstatus 

inte uppnås.  

sedimentär berggrund: Utgörs av lättvittrade berg. Berggrunden ger god motståndskraft mot försurning 

och grundvattnet har höga jonhalter. 

separat ledningssystem: Spillvatten avleds i en spillvattenledning till avloppsreningsverket och dagvatten 

avleds i öppna dagvattensystem till recipient, eventuellt tillsammans med dräneringsvatten. 

skyddszon: Vallbesådda zoner på åkermark som anläggs med en bredd av 6 till 20 meter längs ett större 

vattendrag eller dike. Skyddszoner minskar risken för att växtskyddsmedel hamnar i sjöar och vattendrag  

statusklassificering: Bedömning av kvaliteten i ett vatten. För ytvatten bedöms ekologi och kemi. För 

grundvatten bedöms kemi och kvantitet. För naturliga ytvattenförekomster görs en klassificering av 

ekologisk status och kemisk ytvattenstatus. För konstgjorda och kraftigt modifierade ytvattenförekomster 

görs en klassificering av ekologisk potential och kemisk ytvattenstatus. Parametrar och kvalitetsfaktorer 

klassificeras för att sedan vägas samman till ekologisk status eller potential och kemisk ytvattenstatus. För 

grundvattenförekomster görs en klassificering av kvantitativ status och kemisk grundvattenstatus.  

särskilda förorenande ämnen (SFÄ): En kvalitetsfaktor som vägs in i klassificeringen av ekologisk 

ytvattenstatus. SFÄ utgörs av ämnen som släpps ut eller tillförs i betydande mängd i en ytvattenförekomst 

och omfattar de ämnen för vilka det finns bedömningsgrunder i Havs- och vattenmyndighetens föreskrift 

om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten. Vid statusklassificering och riskbedömning 

under sexårsperioden 2016-2021 har vi utgått från den tidigare föreskriften, HVMFS 2013:19, där 

bedömningsgrunderna för SFÄ finns angivna i kapitel 4 (kustvatten) och kapitel 7 (sjöar och vattendrag). 

tillförlitlighetsklassning: En bedömning av hur tillförlitlig en statusklassificering är. Bedömningen baseras 

bland annat på hur mycket dataunderlag som finns och hur säkert underlaget är. Tillförlitligheten bedöms 

enligt en skala från 0 till 3, där 0 =information saknas, 1=låg tillförlitlighet, 2=medelgod tillförlitlighet och 

3=mycket god tillförlitlighet. 

tröskelvärde: Gränsvärde för exempelvis tillförsel av näringsämnen, där påverkan anses vara betydande 

om tröskelvärdet överskrids. 

utgångspunkt för att vända trend: Procentandel av riktvärde för grundvatten, fastställd som en 

miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. 2, 4 §§ 4 miljöbalken. Vid denna nivå ska myndigheter och kommuner 

vidta de åtgärder som anges i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för att vända betydande, ihållande 

uppåtgående trender i koncentrationen av förorenande ämnen, grupper av förorenande ämnen eller 

föroreningsindikatorer. 

utlakning: Process där näringsämnen eller metaller frigörs från partiklar i marken och rinner ut i vattnet. 

utsjö: Vattnet i havet utanför kust och öar. 

vandringshinder: En fysisk anordning eller egenskap i vattenmiljö som leder till att fisk och andra djur som 

lever i vattnet förhindras att förflytta sig inom ett vattendrag. Det kan till exempel vara ett vattenfall, en 

damm eller en felaktigt anlagd vägtrumma. 

vatten i övergångszon: se övergångsvatten 

vattendirektivet: Syftet med vattendirektivet är att skapa en helhetssyn för Europas vattenresurser och en 

enhetlig och övergripande lagstiftning för ländernas förvaltning av vatten. Länderna ska förvalta vattnet i 
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avrinningsområden och rätta till brister i vattenmiljön, både när det gäller kvantitet och kvalitet. 

Vattendirektivet omfattar alla typer av ytvatten (sjöar, vattendrag och kustvatten) och grundvatten, men 

inte öppet hav. Direktivets hela namn är Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 

oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område. Det 

trädde i kraft den 22 december 2000.  

vattenförvaltning: Sveriges arbete för att leva upp till EU:s vattendirektiv så som det är infört i svensk 

lagstiftning med målet att skydda vattenmiljön och dricksvattnets kvalitet. 

vattenförekomst: Vatten delas in i enheter som är så lika som möjligt. En vattenförekomst kan vara en hel 

sjö eller en avsnörd vik, en sträcka i en å eller ett kustområde. Vattenområdet behöver vara enhetligt för att 

vi ska kunna beskriva vattnets status och för att kunna definiera framtida kvalitetskrav.  

vattenkategori: Vattenförekomster tillhör en av följande vattenkategorier: grundvatten, sjöar, vattendrag 

eller kustvatten. 

vattenråd: Ett frivilligt samverkansorgan som ansvarar för lokal samverkan inom ett eller flera 

avrinningsområden. Deltagare i vattenråden kan vara kommuner, företag, intresseorganisationer (som till 

exempel fiskevårdsområdesföreningar och naturvårdsföreningar) och andra som berörs av vattenrelaterade 

frågor inom avrinningsområdet. Vattenråden är tänkta att fungera som en kanal mellan ansvariga 

myndigheter, berörda aktörer och allmänheten. 

vattentyp: Typen är ett sätt att beskriva en vattenförekomst på ett standardiserat sätt. En typ är också en 

grupp vattenförekomster med samma eller likartade referensförhållanden av morfologisk och vattenkemisk 

karaktär. 

vattenuttag: Vattenuttag innebär att grundvatten eller ytvatten används för till exempel dricksvatten och 

bevattning.  

vattenverksamhet: Vattenverksamhet är ett juridiskt begrepp som definieras i 11 kap. 2 § miljöbalken och 

är i princip allt byggande och grävande i vattenområde. Alla typer av ingrepp som syftar till att förändra 

vattnets djup eller läge som muddring, grävning eller rensning, uppförande av anläggningar i 

vattenområde genom utfyllnad, pålning eller gjutning, bortledande av grundvatten eller infiltration för att 

öka grundvattenmängden är per definition vattenverksamhet. 

ytvatten: Sjö, vattendrag och hav. 

åtgärdsalternativ: Åtgärder och kostnad för åtgärder som följer av åtgärdsprogrammet. Står för 

kostnaderna för de åtgärder som behövs för att följa miljökvalitetsnormerna. Det inkluderar även åtgärder 

inom befintlig lagstiftning men som av olika anledningar inte genomförts. Kostnaderna bygger på att 

myndigheter och kommuner implementerar de styrmedel som anges i konsekvensanalysen. Ansvariga 

åtgärdsmyndigheter kan ersätta de föreslagna åtgärderna med andra åtgärder som de finner mer lämpliga. 

övergångsvatten: Ytvatten i närheten av ett flodutlopp, som delvis är av salthaltig karaktär till följd av 

närheten till kustvatten, men som på ett väsentligt sätt påverkas av sötvattensströmmar. 

övergödning: Ökad produktion av framförallt alger på grund av en ökad tillförsel av näringsämnen, 

speciellt fosfor och kväve. Negativa effekter av övergödningen är algblomning och påföljande syrgasbrist 

men också förändringar av artsammansättningen i ett vatten. 

övervakningsprogram: Varje vattenmyndighet ska enligt vattenförvaltningsförordningen se till att 

program upprättas för övervakning av vattenstatus i samtliga vattenkategorier. Syftet är att erhålla en 

sammanhållen och heltäckande översikt över vattenstatus inom varje vattendistrikt. 

övervakningsstation: Ett geografiskt angivet läge eller område som där information kan bestå av data som 

insamlats från en eller flera provtagningsplatser för att uppnå målet med representativitet. 
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