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SAMMANFATTNING 

 

Denna rapport redogör för de arbeten som utförts med stöd av utredningsmedel för 

uppföljning och utvärdering från Naturvårdsverket (NV) i enlighet med NVs 

överenskommelse nr 2270-16-009. Projektet följer den åtgärd med samma namn som 

föreslogs i FU15 (Naturvårdsverket 2015) på sid 421 under miljökvalitetsmålet Grundvatten 

av god kvalitet.  

Behovet av kunskapsunderlag om de grundvattenberoende ekosystemen har de senaste åren 

blivit allt tydligare till följd av arbeten inom såväl vattenförvaltningen som i arbetet med 

miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet. SGU har sedan 2013 arbetat aktivt för att 

bygga upp kunskap om grundvattenberoende ekosystem. 

Detta projekt har under 2016 omfattat en vidareutveckling av det kunskapsunderlag som 

beskriver kopplingen mellan Natura 2000-områden innefattande grundvattenberoende 

naturtyper och de grundvattenförekomster som ingår i svensk vattenförvaltning.  

Arbetet har omfattat en genomgång av 1399 st platser i vilka det finns en i plan rumslig 

kontakt mellan GIS-skiktet med vattenförvaltningsförekomster (buffrade 100 m) och ett 

angränsande Natura 2000-område infattande någon eller några av de 22 prioriterade 

naturtyper som tidigare tagits fram av Werner & Collinder (2015). Genomgången har omfattat 

platser belägna i de tre vattendistrikten Södra Östersjön, Västerhavet och Norra Östersjön. 

Motsvarande genomgång av områden i norra Sverige inom distrikten Bottenhavet och 

Bottenviken återstår att göra inom den planerade fortsättningen av projektet. 

För 839 st av de genomgångna platserna så bedömer vi att det råder en möjlig hydraulisk 

kontakt. Totalt omfattar dessa kontaktpunkter 344 st grundvattenförekomster och 538 st 

Natura 2000-områden spridda inom de 3 vattendistrikten. 

I det fortsatta arbetet och i användningen av de utförda kopplingarna blir det viktigt att lyfta 

frågeställningar som rör grundvattnets betydelse för de akvatiska ekosystemen jämfört med 

betydelsen av ytvattnets mängd och kvalitet. Är t.ex. ett minskat utläckage av grundvatten av 

stor betydelse för det akvatiska ekosystemet? Det är även viktigt att förbättra bedömningarna i 

de fall bedömningarna ansetts osäkra. 

Vi har inom projektet också bidragit till framtagandet av den indikator som SGU föreslagit för 

uppföljning av de delar i miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet som berör 

grundvattenberoende ekosystem. Förslaget går ut på att följa bevarandestatusen i våra 22 

högst värderade och mest grundvattenkänsliga naturtyper baserat på de data som 

sammanställs inför rapporteringen inom ramen för Art- och habitatdirektivet.  
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INLEDNING 

Kunskapen om grundvattenberoende ekosystem utgör ett tvärvetenskapligt område där olika 

ämnesområden möts, med vattnet som den sammanfogande länken. Ekosystem kan vara 

grundvattenberoende på flera olika sätt. De kan vara beroende av grundvattnets mängd, såsom 

flöde och nivå, liksom av dess innehåll av näringsämnen och mineral. Ekosystemen kan även 

påverkas negativt av en dålig vattenkvalitet.   

Behovet av kunskapsunderlag om de grundvattenberoende ekosystemen har de senaste åren 

blivit allt tydligare till följd av arbeten inom såväl vattenförvaltningen som i arbetet med 

miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet. Det är dock inte bara grundvattenmålet som 

berör de grundvattenberoende ekosystemen. För att kunna uppnå fler av de övriga nationella 

miljökvalitetsmålen är det också viktigt med ett bra kunskapsunderlag om de 

grundvattenberoende ekosystemen. Ett exempel är Giftfri miljö där ett förorenat grundvatten 

kan påverka en våtmark (som är ett typiskt exempel på ett grundvattenberoende ekosystem) 

som en del i efterbehandlingen. I ett sådant fall är det viktigt att veta vad ekosystemet i 

våtmarken tål. Andra miljökvalitetsmål för vilka de grundvattenberoende ekosystemen bidrar 

med en värdefull funktion är Ett rikt växt och djurliv, Myllrande våtmarker, Levande sjöar 

och vattendrag, Levande skogar och Hav i balans samt levandekust och skärgård. Samtidigt 

är de grundvattenberoende ekosystemen också beroende av att dessa miljömål är uppfyllda. 

Denna rapport redogör för de arbeten som utförts med stöd av utredningsmedel från 

Naturvårdsverket (NV) för uppföljning och utvärdering i enlighet med NVs överenskommelse 

nr 2270-16-009. Projektet avses att utföras som ett 3-årsprojekt och denna rapport redovisar 

de arbeten som utförts under år 1 utifrån den ersättning som tilldelades för perioden 2016-04-

01–2016-12-31. Projektet löper parallellt med de insatser som SGU utför till stöd för 

Vattenförvaltningen när det gäller grundvattenberoende ekosystem. Projektet följer den åtgärd 

med samma namn som föreslogs i FU15 (Naturvårdsverket 2015) på sid 421 under 

miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet. 

Ett parallellt pågående projekt, som också kommer ge bra stöd och kunskap, är framtagandet 

av en vägledning för arbete med grundvattenberoende ekosystem inom vattenförvaltningen. 

Ett moment i det arbetet är att också forma bedömningsgrunder för de grundvattenberoende 

ekosystemen. 

Utöver SGU finns en mängd aktörer som också arbetar med samma eller angränsande 

frågeställningar och som också behöver eller som bidrar till denna kunskap. Det är bl.a. 

handläggare på länsstyrelserna som tar fram bevarandeplanerna för Natura 2000-områdena, 

utövare som bedriver verksamheter som kan påverka grundvattenberoende ekosystem, 

tillsynshandläggare på länsstyrelser och kommun, konsulter, Mark- och miljödomstolar, 

Universitet och högskolor, Artdatabanken, Vattenmyndigheterna, Havs- och 

Vattenmyndigheten (HaV), Naturvårdsverket och andra miljömålsansvariga myndigheter. 

CENTRALA BEGREPP 

Ett grundvattenberoende ekosystem är för sitt upprätthållande beroende av 

grundvattenutströmning, att grundvattenytan hålls på en viss nivå (åtminstone under de 

perioder på året då det är viktigt) eller att grundvattnet som tillförs ekosystemet håller en viss 

kvalitet. Grundvattenberoende ekosystem kan i sin tur vara terrestra eller akvatiska. 

Grundvattenberoende terrestra ekosystem omfattar områden där grundvattenytan ligger i eller 

strax under markytan under en stor del av året. Dessa områden spänner över många olika 

naturtyper, från t.ex. torra och fuktiga skogsmarker till källområden och våtmarker. Om det 

finns en konstaterad betydande påverkan på ett terrest ekosystem som står i hydraulisk 
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förbindelse med en grundvattenförekomst, ska man enligt gällande föreskrifter och 

vägledning undersöka om grundvattnets nivå eller kvalitet kan ha bidragit till denna påverkan 

(SGU 2014). Det finns även en vägledning för arbete med grundvattenberoende terrestra 

ekosystem inom vattenförvaltningen framtagen inom den gemensamma 

genomförandestrategin för ramdirektivet för vatten (EG 2011). 

Ett akvatiskt ekosystem (dvs. ytvatten) är grundvattenberoende om vattenmiljöns växter och 

djur är beroende av grundvattenutströmning samt dess kemiska och fysikaliska inverkan. I 

dessa ekosystem ingår hav, sjöar och vattendrag, men också ekosystem i källmiljöer. Om det 

finns en konstaterad betydande påverkan på ett akvatiskt ekosystem som står i hydraulisk 

förbindelse med en grundvattenförekomst ska man, på motsvarande sätt som för terrestra 

ekosystem, undersöka om grundvattnets utströmning eller kemi kan ha bidragit till föränd-

ringen (SGU 2014). En ny vägledning för arbetet med grundvattenberoende akvatiska 

ekosystem inom vattenförvaltningen togs fram under 2015 inom den gemensamma 

genomförandestrategin för ramdirektivet för vatten (EG 2015). 

 

Vattenförvaltningens arbete med grundvattenberoende ekosystem utgår ifrån den 

naturtypsklassningen som definieras inom Natura 2000-arbetet. Med naturtyp i detta 

sammanhang avses de naturtyper som listas i bilaga 1 i art- och habitatdirektivet (Rådets 

direktiv 92/43/EEG) samt i bilaga 3 till förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 

miljöbalken.  

 

Grundvattenmagasin, en hydrauliskt sammanhängande del av en geologisk formation, t.ex. en 

rullstensås. Till skillnad från vattnet i en akvifer behöver vattnet i ett grundvattenmagasin inte 

vara av en sådan mängd att det utgör ett utvinningsbart vatten. 

 

Grundvattenförekomst, enligt definitionen i artikel 2 i vattendirektivet (Rådets direktiv 

2000/60/EG) "en avgränsad volym grundvatten i en eller flera akviferer". 

Grundvattenförekomst kan också definieras som grundvatten i ett grundvattenmagasin.  

 

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade naturområden i EU. Syftet är att skydda värdefulla 

arter och livsmiljöer mot utrotning. I Sverige finns ca 4 000 Natura 2000-områden. Urvalet av 

Natura 2000-områden är en viktig grund för att bevara ett representativt urval av naturmiljöer 

i Sverige. Natura 2000 omfattar värdefulla naturområden med arter eller naturtyper som är 

särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. Natura 2000-områden utses för att bevara 

den biologiska mångfalden i enlighet med Art- och habitatdirektivet (Rådets direktiv 

1992/43/EEG) och Fågeldirektivet (Rådets direktiv 2009/147/EG).  I bilagor till direktiven 

listas de arter och naturtyper som är relevanta för utpekandet. Arterna och naturtyperna ska ha 

gynnsam bevarandestatus och genom bevarandeåtgärder ska de finnas kvar i en långsiktigt 

hållbar omfattning. Bevarandeåtgärder samt status för arterna och naturtyperna ska följas upp 

och rapporteras till EU-kommissionen vart sjätte år (Naturvårdsverket 2003).  

Biogeografisk region är områden som har relativt homogena ekologiska förhållanden med 

likartade egenskaper. I Sverige finns tre terrestra biogeografiska regioner; kontinental, boreal 

och alpin samt två marina; marin baltisk och marin atlantisk.  

Inströmningsområde, områden där det ytliga grundvattnet har en flödeskomponent riktad in i 

grundvattenzonen, d.v.s. där det sker en påfyllnad av grundvattnet. 

Utströmningsområde, ett område där grundvattnet har en flödeskomponent riktad ut ur 

grundvattenzonen, d.v.s. där det sker en avtappning från grundvattenzonen.     
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Tillrinningsområde, det område där grundvatten bildas som når ett grundvattenmagasin och 

som i sin tur förser det grundvattenberoende ekosystemet med grundvatten utgör 

ekosystemets tillrinningsområde. 

 

Strandzon, markområden i direkt anslutning till vattendrag och sjöar. Dessa bidrar till 

ytvattnens ekosystemfunktion och kan ha ett högt ekologiskt värde. Strandzonen kan ibland 

vara under vattenytan och ibland över. Bredden och strukturen på strandzonen är viktig när 

man bedömer ytvattnets hydromorfologiska, biologiska och kemiska egenskaper. Strandzonen 

kan innehålla utströmningsområden för grundvatten, något som bidrar till en flora och fauna 

anpassad till grundvattnets särskilda egenskaper.  

TIDIGARE ARBETE MED KUNSKAPSUPPBYGGNAD 

SGU har sedan 2013 arbetat aktivt för att bygga upp kunskap om grundvattenberoende 

ekosystem. Behovet uppmärksammades av Vattenmyndigheterna utifrån kraven inom 

vattendirektivet samt inom den del av miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet som 

berör grundvattnets betydelse för en god livsmiljö i sjöar och vattendrag. Efter det har vi på 

SGU bedrivet ett kunskapsuppbyggande arbete finansierat med såväl egna anslag som 

bidragsmedel.  

Ett centralt kunskapsunderlag som arbetats fram är det prioriteringsunderlag som beaktar de 

grundvattenberoende ekosystemens känslighet för påverkan genom varierande 

grundvattennivåer och förändringar i flöde och deras känslighet för kemisk påverkan (Werner 

& Collinder 2011, 2014 och 2015). I den senaste av dessa rapporter finns en samlad lista över 

de naturtyper som bedöms ha högt naturvärde och samtidigt vara mycket känsliga för 

förändringar i grundvattnets kemiska förhållanden, i grundvattenflöde eller i grundvattenytans 

läge samt skälen för värde och känslighetsbedömningen. En syntes av denna sammanställning 

framgår i tabell 1.  

I underlaget pekas också tydligt ut i vilken eller vilka biogeografiska regioner där klassningen 

gäller. Underlaget presenterar och beaktar värdebilden i två steg: 

• naturtyper med både mycket hög känslighet och mycket höga värden och som 

därför primärt bör prioriteras för åtgärder och insatser. 

• naturtyper som har lägre värden, men som sekundärt bör prioriteras eftersom de 

har mycket hög känslighet. 

Tidigare, när prioriteringsmodellen endast berörde ekosystemen känslighet för 

nivå/flödespåverkan (Werner & Collinder 2011) så utförde SGU på uppdrag av 

vattenmyndigheten en utredning av om det kan bedömas föreligga en hydraulisk kontakt 

mellan Sveriges grundvattenförekomster (de som finns avgränsade i arbetet med svensk 

vattenförvaltning) och de Natura 2000-områden som innefattar någon eller flera av de 

utpekade grundvattenberoende naturtyperna. Den klassningen beaktade naturtyper som var 

primärt prioriterade i kontinental region. Det är viktigt att notera de identifierade kopplingarna 

mellan grundvattenförekomst och ekosystem bara påvisade att en grundvattenrelaterad 

påverkan kan vara möjlig. 
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Tabell 1. Synteslista från Werner & Collinder (2015) som visar de högst värderade och mest 

grundvattenkänsliga naturtyperna i Sverige i de olika biogeografiska regionerna. 

 

 

För att skapa en bättre kunskapsbas när det gäller geologins betydelse för de 

grundvattenberoende ekosystemen så utfördes under åren 2013–2015 ett internt FOU arbete 

på SGU med fokus på just geologin (Thorsbrink m.fl. 2016). Faktorer som beaktades och som 

redovisades var geologins betydelse för tillgången på grundvatten, dess betydelse för 

kvaliteten på det grundvatten som ekosystemen är beroende av och dess betydelse vid 

bedömningen av tillrinningsområden till ekosystemen.  

Arbetet omfattade bl.a. även en genomgång av ett antal grundvattenberoende naturtyper 

tillsammans med en diskussion kring grundvattnets funktion i de olika naturtyperna. Syftet 

med genomgången var att få en förståelse för geologins roll för respektive naturtyp samt 

kunskap om vad det är i geologin som skapar de förutsättningar som är av betydelse för 

naturtypen. Urvalet av de beskrivna naturtyperna baserades på ovan beskrivna 

bedömningskriterier rörande känslighet och värde och omfattade de 13 primärt prioriterade 
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naturtyperna i enlighet med (Werner & Collinder 2015) motsvarande de grönmarkerade 

naturtyperna i tabell 1.  

 

METODIK OCH GENOMFÖRANDE 

Syftet med innevarande projektet är att fortsätta arbetet med kunskapsuppbyggnad i frågor 

kopplade till grundvattenberoende ekosystem. En viktig del är att nå en ökad förståelse kring 

betydelsen av vattenutbytet i anslutning till våra grundvattenberoende ekosystem. Det gör att 

vi i framtiden kan ge bättre kunskapsstöd, t.ex. i våra remissvar, samt att vi kan ge bättre 

vägledning i arbetet med att bl.a. identifiera riskområden för påverkan, vid utförandet 

statusbedömningar inom vattenförvaltningen och vid val av åtgärdsåtgärder såväl inom 

vattenförvaltning som i arbetet med våra miljökvalitetsmål. 

Följande moment har ansetts viktigast att genomföra inom den fortsatta 

kunskapsuppbyggnaden och ingår därför i projektet: 

 Att identifiera Natura 2000-områden som innefattar grundvattenberoende naturtyper. 

Skapa en bättre förståelse för hur riskområden för påverkan och känsliga naturtyper 

kan identifieras och för hur statusbedömningar inom vattenförvaltningen kan göras. 

 Att studera och beskriva frågan om vattenbalanser och utspädningsförhållanden 

mellan yt- och grundvatten i anslutning till de prioriterade naturtyperna.   

 Att göra fördjupade studier och beskrivningar inom vissa utvalda områden. 

Projektet är planerat som ett treårigt arbete och vi har utifrån den givna budgetramen för 2016 

års arbete valt att lägga fokus på att arbeta vidare på det kunskapsunderlag som beskriver 

kopplingen mellan Natura 2000-områden innefattande grundvattenberoende naturtyper och 

grundvattenförekomster. Bakgrunden till att vi börjat med denna uppgift är att det ger oss en 

erfarenhetsgrund i och med genomgången av ett större antal områden med olika 

grundvattenberoende naturtyper och olika geologiska förhållanden, samtidigt som vi också får 

fram ett värdefullt dataunderlag att använda i olika sammanhang. Bland annat kan vi 

identifiera olika typfall och erhålla en känsla för svårigheter och möjligheter givet befintliga 

underlag. Nytt i denna omgång, jämfört med det kopplingsarbete som utfördes år 2013, är att 

vi nu i större omfattning även bedömt kontakten i områden med akvatiska 

grundvattenberoende naturtyper vilket gör att vi fått en större inblick i frågeställningar 

kopplade till utbytet yt- grundvatten än tidigare.  

Vi har inom projektet också prioriterat att under 2016 ta fram en lämplig indikator för 

uppföljning av miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet som berör 

grundvattenberoende ekosystem vilket beskrivs närmare i resultatdelen av rapporten. 

Genomförande av kopplingsarbetet 

Arbetet har omfattat en genomgång av de Natura 2000-områden som innefattar någon eller 

några av de primärt eller sekundärt prioriterade grundvattenberoende naturtyperna och som 

ligger inom 100 m från en eller flera avgränsade grundvattenförekomster inom 

vattenförvaltningen. Kopplingen följer alltså den värdeklassning som baserats på områdets 

biogeografiska tillhörighet vilket beskrivits ovan. Syftet med denna genomgång är att få ett 

underlag som visar på varifrån ekosystemen får sitt tillskott av grundvatten. Viktigt att 

komma ihåg är att grundvatten även kan komma från andra närliggande områden till det 

studerade ekosystemet än de i vattenförvaltningsarbetet avgränsade 

grundvattenförekomsterna. Arbetet under 2016 har omfattat områden belägna inom de tre 

sydligaste vattendistrikten; Södra Östersjön, Västerhavet och Norra Östersjön. 
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För varje plats har vi bedömt om det finns förutsättningar för ett vattenutbyte, en hydraulisk 

koppling, mellan ekosystemet och grundvattenförekomsten eller ej (Ja/Nej). Kopplingen har 

framförallt bedömts utifrån det topografiska förhållandet. Ekosystem som ligger på eller 

nedströms en grundvattenförekomst har generellt sett bedömts vara kopplade. Förhållandet är 

dock starkt beroende av de jordartsgeologiska förhållandena. Förekommer tätande jordarter, 

såsom lager med lera som kan anses vara tätande i sådan grad att de förhindrar en 

utströmning, bedöms ekosystemet ej vara kopplat även om det ligger på eller nedströms 

grundvattenförekomsten. Ekosystem som ligger uppströms en grundvattenförekomst har i 

regel inte bedömts vara kopplade med förekomsten, eftersom ekosystemet då förmodas 

försörjas med grundvatten från andra områden.  

Som stöd i bedömningen har vi använt följande underlag: 

Höjddatabasen och Fastighetskartan (Lantmäteriet), Naturtypskoden (Naturvårdsverket), 

Grundvattenförekomster (Vattenförvaltningen) samt från SGU främst Grundvattenkartan 

(regional eller lokal), Jordartskartan (regional eller lokal) och Källarkivet. I många fall har vi 

också tittat i bevarandeplanen till aktuellt Natura 2000-område. 

Vi har vidare bedömt säkerheten i bedömningen i fyra kategorier; säker, relativt säker, 

relativt osäker respektive osäker. Nedan ges några exempel på när bedömningen klassats som 

osäker; 

1) I de fall det finns en avgränsad grundvattenförekomst i underliggande berg är det ofta 

svårare att avgöra om grundvatten från förekomsten står i kontakt med ekosystemet jämfört 

med de bedömningar som görs för förekomster i jordlagren. Faktorer som kan ge stöd i 

bedömningen är t.ex. om det finns källutflöden från en källa som enligt uppgifter försörjs med 

vatten från berggrunden, om det finns ytligt uppsprucket berg, att man befinner sig i en tydlig 

lågpunkt där det finns topografiska brott i bergets morfologi. Men då tydliga belägg ofta 

saknas så har vi i många fall svarat ja med klassningen osäker.  

2) För de akvatiska naturtyperna kan det i många fall också vara svårt att avgöra om det sker 

ett utläckage. Det kan även finnas akvatiska ekosystem där ett eventuellt utläckage av 

grundvatten är så försvinnande litet i relation till ekosystemets ytvattenbidrag på platsen. Att 

veta om det finns ett grundvattenutbyte kräver egentligen kunskap om t.ex. strandbotten och 

bottens beskaffenhet och i vissa fall kunskap om uppströmsförhållande i ytvattendraget och 

turbulenta strömningsförhållanden, mm. Stöd i bedömningen har vi bl.a. tagit från 

jordartskartan genom att vi tittat på om det finns genomsläppliga jordarter i angränsning mot 

ytvattnet och hur grundvattenförekomstens avgränsning ser ut. För vissa grundvattenmagasin i 

SGUs databas finns en bedömning av hydraulisk kontakt med angränsande ytvatten. Stöd kan 

i vissa enstaka fall också fås i bevarandeplanen för Natura 2000-området. Mot bakgrund av 

dessa osäkerheter blir klassningen i många fall satt som ja kontakt kan finnas men 

klassningen bedöms som osäker. 

3) Ett annat typfall är Natura 2000-områden där de grundvattenberoende naturtyperna endast 

upptar en mindre del av området. Vi har i vissa av dessa fall tagit stöd av 

naturtypsindelningen inom Natura 2000-området. Viktigt att komma ihåg är att det också kan 

finnas osäkerheter i kartunderlaget som visar på de olika naturtypernas utbredning. Ett 

exempel på det är då utbredningen av ett ekosystem av en viss naturtyps kan ha ändrast över 

tiden.  
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Figur 1. Stormossens Natura 2000-område väster om Ludvika (det större rastrerade området). De 
rosa ytorna visor kontaktytor som bedömts vid kopplingsarbetet. Den blå linjen visar yttre 
begränsningen av en grundvattenförekomst. I bakgrunden syns SGUs jordartskarta. Här har vi bedömt 
att det råder en hydraulisk kontakt. 

 

 

Figur 2. Håkansbodabergets Natura 2000-område nordväst om Lindesberg (det rastrerade området 
strax öster om åsen). De rosa ytorna visar de kontaktytor som bedömts vid kopplingsarbetet. Den blå 
linjen visar yttre begränsningen av en grundvattenförekomst. I bakgrunden syns SGUs jordartskarta. 
Här har vi bedömt att det inte råder någon hydraulisk kontakt mot bakgrund av de höga berglägen som 
avskärmar isälvmaterialet (gröna områden) från Natura 2000-området öster om åsen. 
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Utöver klassningen av den hydrauliska kopplingen så finns en beskrivning av de underlag 

som legat till grund för respektive koppling samt i de fall det behövts en kommentar kopplat 

till den specifika kopplingen. Sammantaget har varje bedömning beskrivits genom följande 

attribut; 

 

Parameter Svarsalternativ/Fritext 

Råder hydraulisk kontakt Ja/Nej 

Säkerhet i bedömning av hydraulisk kontakt Säker/Relativt säker/Relativt osäker/Osäker 

Använt bedömningsunderlag Fritext 

Kommentar Fritext 

 

 

RESULTAT 

Utfört kopplingsarbete 

Som tidigare nämnts så har vi så här långt hunnit gå igenom områden inom de tre sydligaste 

vattendistrikten; Södra östersjön, Västerhavet och Norra Östersjön.  

Arbetet har sammanlagt inneburit en genomgång 1399 st platser i vilka det finns ett 

geografisk överlapp mellan GIS-skiktet med grundvattenförekomster inom 

vattenförvaltningen (buffrade ut 100 m) och ett angränsande Natura 2000-område infattande 

någon eller några av de 22 prioriterade naturtyperna. I vissa fall har vi bedömt flera olika 

kontaktytor som berör samma Natura 2000-område, t.ex. i de fall vi har stora Natura 2000-

områden som kan beröra olika grundvattenförekomster eller som berör en och samma 

grundvattenförekomst men på olika platser. På liknande sätt har vi ibland haft flera 

kontaktytor för samma grundvattenförekomst. 

Totalt omfattas resultatet av bedömningar för 344 st grundvattenförekomster och 538 st 

Natura 2000-områden. 

För 839 platser av de totalt 1399 st bedöms det råda en möjlig hydraulisk kontakt. Dessa 

platser omfattar 254 olika vattenförvaltningsförekomster och 344 olika Natura 2000-områden. 

För dessa bedömningar är 245 bedömningar klassade som osäkra, 68 bedömningar klassade 

som relativt säkra, 342 klassade som relativt säkra och 184 klassade som säkra. 

Resultatet från kopplingsarbetet finns tillgängligt på SGU och delges till intresserade efter 

förfrågan. 
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Figur 3. Natura 2000-områden där det bedöms finnas en hydraulisk kontakt med en angränsande 
grundvattenförekomst inom vattenförvaltningen.  
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Förslag miljömålsindikator grundvattenberoende ekosystem 

Det förslag till miljömålsindikator som arbetades fram visade på en indikator i vilken vi 

planerar följa bevarandestatus i grundvattenberoende naturtyper. Förslaget följer samma 

struktur som indikatorn Bevarandestatus våtmarkstyper vilken används för uppföljning av 

miljömålet Myllrande våtmarker. Skillnaden blir att vi följer ett urval grundvattenberoende 

naturtyper som inte bara innefattar våtmarksnaturtyper. Urvalet baseras på den synteslista 

med de naturtyper som har högst känslighet och värde och omfattar de 22 primärt och 

sekundärt prioriterade grundvattenberoende naturtyperna (Werner & Collinder 2015).  

På samma sätt som för indikatorn Bevarandestatus våtmarkstyper så kommer indikatorn 

enbart få nytt dataunderlag vart 6e år. Underlaget baseras på den naturtypsvisa bedömningen 

för bevarandestatus som utförs under ledning av Artdatabanken inför rapporteringen rörande 

Art- och habitatdirektivet. Dataunderlaget varierar beroende på naturtyp. Under 2017 kommer 

arbetet med indikatorer att fortsätta och en samordning av indikatorer för flera 

miljökvalitetsmål som berör bevarandestatus enligt Art- och habitatdirektivet kan bli aktuell. 

 

DISKUSSION 

Vid arbetet med att koppla grundvattenberoende ekosystem till grundvattenförekomsterna 

inom vattenförvaltningen är det vanligt att bedömningen blivit ja men angivits som osäker.  

För att öka nyttan av dessa kopplingar så bör vi stärka säkerheten i bedömningar med 

avseende på de geologiska förutsättningarna, speciellt när det gäller förutsättningar för utbytet 

mellan yt- och grundvatten. En sådan insatts skulle lämpligen ta avstamp i ett samarbete med 

handläggare på en eller fåtal utvalda länsstyrelser som har lokalkunskap om förutsättningarna 

inom sitt läns Natura 2000-områden. För att skapa struktur i uppdateringsarbetet är det också 

viktigt att man formar rutiner för hur det ska gå till, såsom att datummärka tabellen efterhand 

som ändringar sker. 

I det fortsatta arbetet och i användningen av de utförda kopplingarna blir det viktigt att lyfta 

fram frågeställningar som rör grundvattnets betydelse för de akvatiska ekosystemen jämfört 

med betydelsen av ytvattnets mängd och kvalitet. Är t.ex. ett minskat utläckage av 

grundvatten av stor betydelse för det akvatiska ekosystemet? Är grundvattenberoendet främst 

lokalt eller är det av stor betydelse i en sjö eller ett vattendrag som helhet? Beroende på 

storleken på sjön eller vattendraget och den utspädning som sker så kan vi få en stor variation. 

För att skapa underlag till detta behöver vi studera och beskriva frågan om vattenbalanser och 

utspädningsförhållanden mellan yt- och grundvatten i anslutning till våra prioriterade 

naturtyper.  

För att nu komma vidare ser vi det som nödvändigt att utföra mer platsspecifika fördjupade 

studier. Förslagsvis gör vi detta i områden med ytvattenförekomster inom vattenförvaltningen 

som klassats med dålig eller otillfredsställande ekologisk status och inom vilka det finns 

grundvattenberoende ekosystem. Kan vi finna fall där det även finns en koppling till en 

grundvattenförekomst som också den enligt vattenförvaltningens klassningsmodell bedöms att 

vara ”at-risk” alternativt klassad som ”otillfredsställande kemisk status” eller 

”otillfredsställande kvantitativ status” så ger också det en värdefull input i studien. Vi behöver 

också arbeta vidare och gå igenom de två norra vattendistrikten, Bottenhavet och Bottenviken. 

I dessa områden står vi inför utmaningen att bedöma de större oreglerade älvarna. Här 

bedömer vi att vi till en början kommer behöva utföra översiktliga bedömningar med större 

osäkerhet som följd. 
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Eftersom de nu utförda kopplingarna, i vissa fall sammanfaller med de platser som också 

bedömdes i det kopplingsarbete som utfördes under år 2013, så kan vi nu reflektera över om 

det skett några förändringar i våra bedömningar. En viktig skillnad att beakta vid en sådan 

jämförelse, är att nu utförda bedömningar beaktar ekosystemens känslighet för både kvalitativ 

och kvantitativ påverkan, till skillnad från den föregående bedömningen som enbart tog i 

beaktande ekosystemens känslighet för kvalitativ påverkan. Ett typfall där vi ser en förändring 

till följd av detta är när det grundvattenberoende ekosystemet ligger på alternativt nedströms 

grundvattenförekomster i sedimentärt berg. I dessa fall har vi i denna omgång oftare bedömt 

att det föreligger en koppling än tidigare.  

För ett flertal av de administrativa styrmedel som pekats ut i arbetet med att nå 

miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet så kommer nu framtagen kunskap att utgöra 

ett värdefullt underlag och stöd. Som nämnts i inledningen har vi en tydlig koppling till 

arbetet som styrs av EU:s Ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) liksom av 

Grundvattendirektivet (2006/118/EG). Andra viktiga styrmedel som ges stöd är vid 

tillämpningen av 11kap MB i samband med tillståndsprövning av verksamheter som innebär 

uttag av vatten. Ett annat är i mark- och vattenanvändningsplanering i enlighet med Plan- och 

bygglagen med förordningar. 
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