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Bilaga 7c – Skyddade områden enligt 

vattenförvaltningsförordningen 
I EU finns flera direktiv som skyddar områden med anknytning till vatten utifrån olika 

perspektiv. I(vattenförvaltningsförordningen)(VFF, 2004:660) pekas dessa områden ut som 

särskilt skyddsvärda. Skyddet för de vattenrelaterade värdena i dessa områden samordnas 

genom vattenförvaltningen. När vattenmyndigheterna tar fram åtgärdsprogram och 

miljökvalitetsnormer ska de särskilda krav som gäller för skyddade områden vägas in i 

arbetet.  

Olika typer av skyddade områden 

Typ av område 
EU lag enligt vilken 

området är utpekat 

Svensk lag och 

föreskrifter 
Ansvarig myndighet 

Dricksvatten-

förekomster  

Vattendirektivet 

(2000/60/EG), artikel 7) 

Vattenförvaltnings-

förordningen (2004:660) 

Livsmedelsverkets 

dricksvattenföreskrifter 

(SLVFS 2001:30) 

Vattenmyndigheterna 

Skydd av ekonomiskt 

betydelsefulla arter  

Skaldjursdirektivet 

(2006/113/EC) och 

fiskvattendirektivet 

(2006/44/EEG) Dessa 

direktiv har upphört att 

gälla, se fotnot.1 

(Förordning (2001:554) 

om miljökvalitetsnormer 

för fisk- och 

musselvatten), 

Länsstyrelsen i Västra 

Götalands förteckning 

över musselvatten som 

ska skyddas enligt 

förordningen ()(2001:554) 

om miljökvalitetsnormer 

för fisk- och 

musselvatten (14 FS 

2002:474 ), 

Naturvårdsverkets 

förteckning över 

fiskvatten som ska 

skyddas enligt 

förordningen (2001:554) 

om miljökvalitetsnormer 

för fisk- och 

musselvatten (NFS 

2002:6) 

Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län 

(musselområden), Havs- 

och vattenmyndigheten 

(fiskvattenområden) 

 
1 (fiskvattendirektivet ) och (skaldjursdirektivet ) upphörde att gälla den 22 december 2013. 

Kvalitetskraven för områden för skydd av ekonomiskt betydelsefulla arter har ersatts av kraven i 

vattendirektivet. Kvalitetskraven finns fortfarande kvar i svensk lagstiftning via förordning 

(2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. 
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Typ av område 
EU lag enligt vilken 

området är utpekat 

Svensk lag och 

föreskrifter 
Ansvarig myndighet 

Områden för skydd av 

livsmiljöer eller arter 

(Natura 2000) 

(art- och 

habitatdirektivet) 

(92/43/EEG) och 

(fågeldirektivet) 

(2009/147/EG) 

Direktiven har 

genomförts som 

bestämmelser om 

områdesskydd enligt MB 

7 kap. Införlivandet av 

art- och habitatdirektivet 

påverkade förutom 

miljöbalken även, bland 

andra,(skogsvårdslag 

(1979:429)), (jaktlag 

(1987:259))och(fiskelag 

(1993:787)) 

Naturvårdsverket 

EU-bad 

 

(badvattendirektivet)(200

6/7/EG). 

(badvattenförordning 

(2008:218)), 

Havs- och 

vattenmyndighetens 

föreskrifter och allmänna 

råd (HVMFS 2012:14) 

om badvatten 

Havs- och 

vattenmyndigheten 

Områden som är 

känsliga för 

näringsämnen - nitrat 

 

(nitratdirektivet) 

(91/676/EEG) 

(förordning (1998:915) 

om miljöhänsyn i 

jordbruket), 

(Föreskrifter om ändring i 

Statens jordbruksverks 

föreskrifter och allmänna 

råd (SJVFS 2004:62) 

om miljöhänsyn i 

jordbruket vad avser 

växtnäring (SJVFS 

2015:21)) 

Jordbruksverket 

Områden som är 

känsliga för 

näringsämnen - 

avloppskänsliga 

områden 

 

(avloppsvattendirektivet) 

(91/271/EEG) 

(förordning (1998:899) 

om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd ), 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om rening av 

avloppsvatten från 

tätbebyggelse (NFS 

2016:6) 

Naturvårdsverket 

Tabell 1. Olika typer av skyddade områden 

Begreppet skyddade områden enligt VFF är inte samma sak som områden som omfattas av 

områdesskydd enligt(miljöbalk (MB, 1998:808))7 kap. Områden skyddade enligt MB 7 kap. 

har ett formellt skydd, till exempel i form av ett vattenskyddsområde, naturreservat eller 

nationalpark. Detta gäller inte för skyddade områden enligt VFF. De kan omfattas av formella 

skydd enligt MB 7 kap., men gör inte alltid det. Omvänt så kan ett område ha ett formellt 

skydd enligt MB, men inte definieras som skyddat område enligt VFF. 
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Av VVF och (vattendirektivet)(2000/60/EG), bilaga IV framgår vilka typer av områden som 

betraktas som särskilt skyddsvärda inom vattenförvaltningen. 

Det är flera myndigheter som har ansvar för de olika typerna av områden som berörs av 

registret över vattenrelaterade skyddade områden. Dessa myndigheter sköter åtaganden 

enligt respektive direktiv, vilket ofta även omfattar rapportering till Europeiska 

kommissionen. Vattenmyndigheten är därför beroende av att myndigheterna samordnar sitt 

arbete och att information finns tillgänglig i dessa myndigheters register. 

I Tabell 1 redovisas de olika typerna av skyddade områden, enligt vilket eller vilka EU-

direktiv de är utpekade och vilken svensk lagstiftning som skyddar respektive typ av område. 

I tabellen framgår också vilken myndighet som är huvudansvarig för de olika 

områdestyperna.  

Vägledning för vattenmyndigheternas arbete och bedömning av skyddade områden finns i 

Naturvårdsverkets handbok för kartläggning och analys av ytvatten (Naturvårdsverket, 2007) 

och i Naturvårdsverkets faktablad om skyddade områden (Naturvårdsverket, 2008). 

1.1 Register över skyddade områden med 

vattenanknytning 
Vattenmyndigheten ska upprätta ett register över skyddade områden. Detta är ett krav enligt:  

• VFF (vattenförvaltningsförordningen)  

• Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om kartläggning och analys av ytvatten 

(HVMFS 2019:24)  

• Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om kartläggning och analys av 

grundvatten (SGU-FS 2013:1).  

Registret ska hållas uppdaterat, vara tillgängligt för allmänheten och omfatta alla skyddade 

områden enligt vattendirektivet, bilaga IV. 

Av registret ska följande information framgå: 

• områdets geografiska avgränsning 

• områdets namn och unika identitet där sådan finns 

• enligt vilket EU-direktiv som området är utpekat 

• svensk lagstiftning som skyddar området 

• syftet med skyddet. 

Registret förs i databasen Vatteninformationssystem Sverige (VISS) och där är det möjligt att 

se vilka de vattenrelaterade skyddade områdena är, var de ligger och vilka vattenförekomster 

som berörs av respektive område. Där finns också övergripande information om vilka 

särskilda krav som ska uppnås och vilken lagstiftning som är relevant för varje typ av 

område. 
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1.2 Miljökvalitetsnormer för skyddade områden 
Skyddade områden ska i första hand uppfylla de mål och kvalitetskrav som följer av 

respektive direktiv och dess implementering i svensk lagstiftning. Därefter, i den mån det inte 

motverkar dessa krav, ska de uppfylla de krav som följer av vattenförvaltningsförordningen. 

Tillämpning av undantag och förklarande av kraftigt modifierat vatten (KMV) får inte hindra 

eller äventyra att mål eller kvalitetskrav kan uppnås för ett skyddat område.  

Nedan beskrivs hur vattenmyndigheterna har hanterat mål och kvalitetskrav för skyddade 

områden vid beslut av miljökvalitetsnormer (MKN) för vattenförekomster. 

Dricksvattenförekomster omfattas av hälsorelaterade kvalitetsparametrar vid distribution till 

konsument. Direktivet och den svenska lagstiftningen ställer inga krav på vattenförekomsters 

kvantitet eller kvalitet. Däremot beskrivs vilka parametrar som ska övervakas. Riktvärden för 

relevanta parametrar återfinns i bilaga fyra i vattenmyndigheternas föreskrifter om 

kvalitetskrav för grundvatten i respektive distrikt. Vid statusklassificering och riskbedömning 

av grundvattenförekomster används dessa riktvärden. Därmed tas hänsyn till dessa 

kravnivåer vid beslut av MKN för grundvatten. För ytvatten beslutas MKN utifrån kraven i 

VFF. 

Skydd av ekonomiskt betydelsefulla arter i skaldjurs- och fiskdirektivet har upphört att 

gälla. Kvalitetskraven för områden för skydd av ekonomiskt betydelsefulla arter har ersatts av 

kraven i vattendirektivet. Kvalitetskraven finns fortfarande kvar i svensk lagstiftning i 

(förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten). Dessa kvalitetskrav 

gäller parallellt med de MKN som vattenmyndigheten beslutar men innebär inga ytterligare 

krav utöver VFF. MKN beslutas utifrån kraven i VFF.    

Vid beslut om MKN beaktas målen för gynnsam bevarandestatus i särskilda 

bevarandeområden, enligt fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet (Natura 2000-

områden). För att kunna göra en bedömning krävs att det finns underlag om vattenrelaterade 

kvalitetskrav i områdenas bevarandeplaner. De särskilda krav för Natura 2000-området som 

påverkar MKN beskrivs i motiveringen till den övergripande MKN för vattenförekomsten. 

Finns inga särskilda krav angivna beslutas MKN utifrån kraven i VFF.   

Länsstyrelserna har under 2020 ett regeringsuppdrag att uppdatera bevarandeplaner för de 

Natura-2000-områden som påverkas av vattenkraft och omfattas av omprövning enligt 

nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraften. Denna uppdatering har även 

omfattat att identifiera vattenrelaterade kvalitetskrav enligt Havs- och vattenmyndighetens 

vägledning ”Att fastställa miljökvalitetsnormer i överensstämmelse med bevarandemålen i 

Natura 2000”2. Utifrån de kvalitetskrav på vattenmiljön som krävs för att uppnå gynnsam 

bevarandestatus i bevarandeområdena kommer MKN att beslutas för de vattenförekomster 

som omfattas av omprövning 2022–2024. Detta arbete genomförs och redovisas i samrådet för 

MKN för KMV vattenkraft under perioden den 1 mars till den 30 april 2021.   

EU-bad omfattas av kvalitetskrav som berör mikrobiologisk förorening, organismer och avfall 

som påverkar badvattnets kvalitet och utgör risk för badandes hälsa. Inga ytterligare krav 

finns som går utöver kraven enligt VFF och MKN beslutas utifrån kraven i VFF. 

 
2 Vägledningen är i skrivande stund inte färdigställd. Enligt plan ska den publiceras hösten 2020. 
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Områden som är känsliga för nitrat och avloppsvatten omfattas inte av några kvalitetskrav 

som går utöver kraven enligt VFF. MKN beslutas utifrån kraven i VFF. 

Vattenmyndigheten bedömer om ett mindre strängt krav eller förklarande av en 

vattenförekomst som KMV skulle påverka möjligheten att uppnå målen för berörda skyddade 

områden. I de fall det finns risk att beslutet skulle innebära hinder att nå målen för ett skyddat 

område, eller då det saknas kunskap om vad som krävs för att nå målen, gäller istället tidsfrist 

för fortsatt utredning och åtgärder. 

1.3 Åtgärder för skyddade områden 
Åtgärdsprogrammen ska enligt VFF 6 kap. 1 § innehålla åtgärder som behövs för att 

miljökvalitetsnormerna för bland annat skyddade områden ska uppfyllas. Nedan redovisas 

övergripande vilka åtgärder i åtgärdsprogrammet som har kopplingar till skyddade områden.  

Länsstyrelserna åtgärd 5 innebär prioriterat arbete med långsiktigt skydd av vattentäkter, 

bland annat genom att inrätta vattenskyddsområden och utföra systematisk tillsyn. Även 

kommunerna har en åtgärd (åtgärd 3) för att säkerställa ett långsiktigt skydd av vattentäkter. 

Åtgärden innebär att kommunerna ska anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda 

dricksvattentäkter, göra översyn och revidering av vattenskyddsområden och deras 

föreskrifter samt bedriva regelbunden tillsyn. Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM) 

ska inom sitt ansvarsområde också säkerställa ett långsiktigt skydd samt bedriva tillsyn, 

FIHM åtgärd 2.  

Länsstyrelserna åtgärd 2 innebär att länsstyrelserna ska utöka och prioritera sin miljötillsyn så 

att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas vilket bland annat kan leda till förbättrad 

badvattenkvalitet och även förbättrad vattenkvalitet i känsliga områden. Även 

Naturvårdsverket har ett par åtgärder som syftar till att förbättra vattenkvaliteten genom 

tillsynsvägledning för förorenade områden och tillsynsvägledning för miljöfarlig verksamhet. 

Kommunerna åtgärd 2 är också den en åtgärd som syftar till utökad och prioriterad tillsyn av 

bland annat miljöfarliga verksamheter som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten 

inte följs. 

Information om hur Sverige genomför grundläggande och kompletterande åtgärder enligt 

vattendirektivet, bland annat avseende skyddade områden, finns i ÅP Bilaga 1. 

1.4 Skyddade områden i Norra Östersjöns distrikt 
I Tabell 2 redovisas hur många vattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt som berörs 

av de olika typerna av skyddade områden. De skyddade områdenas lokalisering framgår av 

Karta 1 och Karta 2. 
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Antal vattenförekomster som berörs av de olika typerna av skyddade områden. 

Skyddade områden Grundvatten Vattendrag Sjöar Kustvatten 

Totalt antal 

vattenförekomster i 

distriktet 

645 731 428 167 

Dricksvattenförekomster 240 17 51 Ej relevant 

Ekonomiska värdefulla 

vatten (Fiskvatten) 
Ej relevant 0 39 0 

Skyddat område för 

”EU-bad” 
Ej relevant 2 48 19 

Områden känsliga för 

utsläpp av 

näringsämnen 

(nitratdirektivet) 

553 490 303 154 

Områden känsliga för 

utsläpp av 

näringsämnen 

(avloppsdirektivet-fosfor 

och kväve) 

Ej relevant 731 Inga data 167 

Områden för skydd av 

livsmiljöer eller arter 

(Art- och 

habitatdirektivet) 

0 99 90 65 

Områden för skydd av 

livsmiljöer eller arter 

(Fågeldirektivet) 

0 42 46 27 

Tabell 2. Antal vattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt som berörs av de olika typerna av 

skyddade områden 

Förändringar sedan 2009–2016 
Det har inte gjorts några ändringar i metoden för att koppla vattenförekomster till skyddade 

områden sedan 2009–2016. Utbredningen av områden som är känsliga för nitrat och områden 

som är känsliga för avloppsvatten har inte heller förändrats. 

Antalet dricksvattenförekomster enligt artikel 7 i vattendirektivet har ökat i alla vattendistrikt.   

Ökningen beror bland annat på att nya grundvattenförekomster har avgränsats i mindre 

magasin där det finns vattentäkter (se avsnitt 1.1 i bilaga 5 Vattenförekomstindelning och 

typning).  

Det har tillkommit tio vattenrelaterade Natura 2000-områden sedan föregående cykel. Alla 

dessa ligger i Södra Östersjöns vattendistrikt. 
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Skyddade områden – Natura 2000 

 

Karta 1. Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen i Norra Östersjöns vattendistrikt 

(Natura 2000) 
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Skyddade områden - dricksvattenförekomster samt områden som omfattas av fiskvattendirektivet, 

badvattendirektivet, nitratdirektivet och avloppsvattendirektivet 

 

Karta 2. Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen i Norra Östersjöns vattendistrikt 

(dricksvattenförekomster samt områden som omfattas av fiskvattendirektivet, badvattendirektivet, 

nitratdirektivet samt avloppsvattendirektivet) 
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1.5 Övervakning av skyddade områden 
Vattenförekomster som berörs av skyddade områden ska ha miljöövervakning för de värden 

de ska skydda. I förvaltningsplanens kapitel 4, avsnitt 4.2, under rubriken Övervakning i 

skyddade områden, beskrivs vad som gäller för övervakningen av respektive typ av område. 

1.6 Tillståndet för skyddade områden i Norra 

Östersjöns vattendistrikt 
Samtliga vattenförekomster som berörs av skyddade områden har statusklassificerats enligt 

de metoder som används inom vattenförvaltningen. Statusklassificeringen ger i många fall en 

god indikation på hur väl målen för ett skyddat område uppfylls men för vissa områden 

krävs kompletterande information för att måluppfyllelsen ska kunna bedömas. Därför krävs 

också särskild övervakning (se avsnittet ovan).  

1.7 Arbete med skyddade områden 2021–2027 
[Detta avsnitt kommer att kompletteras till beslutsversionen av förvaltningsplanen.] 
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