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SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER  

 
För att grundvattenförekomster ska ha god status måste en rad villkor uppfyllas. Dessa 

villkor fastställs i ramdirektivet för vatten och, om den kemiska statusen är god, beskrivs 

ytterligare i grundvattendirektivet. Ett av dessa villkor är att se till att grundvatten som 

rinner ut i anslutet ytvatten inte gör att miljömålen för det vattnet inte kan uppfyllas eller 

leder till att vattnets status eller miljömässiga eller kemiska kvalitet försämras avsevärt.  

 

Anslutna akvatiska ekosystem är ytvattenförekomster i form av vattendrag , sjöar och 

vatten i övergångszoner där ytvattnets vattenbalans och miljö är beroende av att 

grundvatten rinner till för att uppfylla miljömålen i ramdirektivet för vatten. Dessa 

miljömål kan variera och därför kan miljökvalitetsnormerna (EQS) och flödes-

/nivåkraven för anslutna akvatiska ekosystem skilja sig åt mellan ytvattenförekomster 

med hög och god status. 

 

I vattenförslaget noterades att analysen av de första förvaltningsplanerna för 

avrinningsdistrikt har visat att medlemsstaterna (MS) har haft svårigheter med att 

förstå interaktionerna mellan grundvatten och ytvatten och att genomföra de 

nödvändiga statusbedömningarna. Arbetsgruppen för grundvatten (WGGW) påpekade 

detta i en undersökning från 2014/15, som visade att endast hälften av 

medlemsstaterna hade gjort bedömningar av kvantitativa interaktioner och väldigt få 

hade tagit upp frågan om kemisk belastning, inklusive fastställande av tröskelvärden 

som var lämpliga för de mål för anslutna akvatiska ekosystem som finns i ramdirektivet 

för vatten. 

 

Denna rapport syftar till att öka kunskapen om vad anslutna akvatiska ekosystem är och 

hur de passar ihop med förfaranden inom ramdirektivet för vatten samt hjälpa 

medlemsstaterna att ta hänsyn till dessa ekosystems behov när de planerar förvaltningen 

av avrinningsdistrikt. 

 

I rapporten klargörs de olika kategorierna av anslutna akvatiska ekosystemsamt deras 

relativa beroende av grundvatten. Dessutom sammanställs befintliga kunskaper och 

erfarenheter med hjälp av ett antal exempel och fallstudier. Termer och 

tillvägagångssättet för statusbedömningar förklaras och pragmatiska metoder föreslås så 

att medlemsstaterna får lite svängrum för att anpassa arbetet till sina specifika behov. I 

denna tekniska rapport, som inte är något “vägledningsdokument”, används och 

kompletteras befintliga dokument för den gemensamma genomförandestrategin, 

inklusive befintliga tekniska rapporter om grundvattenberoende terrestra ekosystem 

samt CIS Guidance 18 (Guidance on Groundwater Status and Trend Assessment ). 

 

Varje kapitel innehåller rutor med rekommendationer till tekniska användare av 

rapporten. Gemensamma ämnesområden för dessa rekommendationer f inns 

sammanställda i kapitel 8, som vanliga problem och frågor riktade till arbetsgruppen för 

grundvatten. Rapportens viktigaste budskap är behovet av ett närmare samarbete 

mellan olika vetenskapliga discipliner, utövare och arbetsgrupper för att skapa förståelse 

för begreppet anslutna akvatiska ekosystem och genomförandet av kraven i 

ramdirektivet för vatten. Detta innefattar att identifiera, karakterisera och övervaka 

anslutna akvatiska ekosystem samt anta lämpliga metoder för statusbedömning. 

 

 

 

 

 



1  INLEDNING  

Denna tekniska rapport har författats av arbetsgruppen för grundvatten inom ramen för 

den gemensamma genomförandestrategin för ramdirektivet för vatten. 

 

1.1 Varför behövs en teknisk rapport om anslutna akvatiska 

ekosystem (GWAAE)? 
 

Analysen av de första förvaltningsplanerna för avrinningsdistrikt, som har utarbetats och 

genomförts av vattenförvaltare i hela Europa, 

(vattenförslaget:http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm) har 

visat att EU:s medlemsstater har haft svårt att förstå interaktionen mellan grundvatten 

och ytvatten, såväl ur ett kvantitativt eller volymmässigt som ur ett kvalitativt eller 

kemiskt perspektiv.  

 

Dessa svårigheter blev även tydliga i en riktad undersökning som arbetsgruppen för 

grundvatten genomförde bland medlemsstaternas grund- och ytvattenföreträdare under 

vintern 2014/2015 (Europeiska kommissionen, 2015b). Undersökningen visade att 

ungefär hälften av de 21 medlemsstater som svarade hade gjort bedömningar av hur 

grundvattnet påverkar de låga flödesnivåerna i vattendrag, men bara ett fåtal hade gjort 

bedömningar av hur kemisk belastning från grundvattnet påverkar ytvattnet (främst i 

vattendrag). Några medlemsstater hade börjat göra bedömningar av påverkan i 

Natura 2000-områden, men dessa bedömningar befann sig ännu i ett tidigt stadium. 

Andra medlemsstater uppgav att de planerade att ta större hänsyn till anslutna 

akvatiska ekosystem när de utarbetade sin andra omgång av förvaltningsplaner för 

avrinningsdistrikt (RBMP2). Denna tekniska rapport syftar till att underlätta detta arbete. 

 

I en nyligen publicerad teknisk EU-rapport (2015-086) med titeln Ecological flows in the 

implementation of the Water Framework Directive (Europeiska kommissionen, 2015a) 

belystes också behovet av att ta hänsyn till grundvattnet, särskilt när ekologiska flöden 

inte har uppnåtts. Särskild vikt fästes vid den ofta problematiska grundvattentillgången 

när vattendragen har låga flödesnivåer och vid att bevara ekosystem i vattendrag som är 

direkt beroende av grundvatten. 

 

Denna rapport syftar till att öka kunskapen om vad anslutna akvatiska ekosystem är och 

hur de hör ihop med förfaranden inom ramdirektivet för vatten för att på så sätt hjälpa 

medlemsstaterna att ta lämplig hänsyn till dessa ekosystems behov när de planerar 

förvaltningen av avrinningsdistrikt. 

 

I arbetsgruppen för grundvattens undersökning från 2015 påvisades att de flesta 

medlemsstater i nuläget inte fastställer tröskelvärden för grundvattenförekomster 

baserat på de mål för anslutna akvatiska ekosystem som finns i ramdirektivet för vatten, 

utan helt enkelt använder dricksvattennormer som tröskelvärden, troligtvis på grund av 

brist på uppgifter. Vi hoppas med denna rapport att bidra till att förbättra utarbetandet 

av tröskelvärden för grundvatten baserat på målen för anslutna akvatiska ekosystem. 

Detta kommer att vara ett viktigt steg för att värna om den ekologiska statusen i EU:s 

ytvattenförekomster.  

 

Bilderna 1.1 och 1.2 visar ytvattenförekomster i Europa som har påverkats i olika grad 

av näringsämnen. Föroreningar kan färdas på olika sätt från föroreningskällan till 

ytvattnet, till exempel via grundvattnet (ett av ämnena för denna rapport). 

 

 
 



 

 

 
 

Bild 1.1: EU-översikt över eutrofieringstillståndet i vatten i övergångszoner och 

kustvatten. Källa: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/chlorophyll-in-

transitional- coastal-and-2/assessment#toc-3. Observera: Uppgifter för Danmark saknas i 

denna rapport. Höga koncentrationer av klorofyll a och hypoxi förekommer ofta i danska 

kustvatten på sommaren. 
 

 

Bild 1.2: EU-översikt över andelen vattendrag- och sjövattenförekomster som 

har sämre ekologisk status än “god” eller “god ekologisk potential”.  Källa: WISE 

WFD Database. 

1.2 Den tekniska rapportens räckvidd 
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Antropogena förändringar av grundvattennivån och koncentrationen av förorenande 

ämnen i en grundvattenförekomst kan påverka ytvattenekosystem som är direkt 

beroende av detta grundvatten (anslutna akvatiska ekosystem) i sådan utsträckning att 

grundvattenförekomsten inte kan uppnå god status. Denna rapport syftar till att: 

 Klargöra de olika kategorierna av anslutna akvatiska ekosystem och deras relativa beroende av 

grundvatten. 

 Sammanställa befintliga kunskaper och erfarenheter.  

 Bidra till att klargöra termer med hjälp av befintliga CIS-dokument. 

 Samt föreslå pragmatiska lösningar för att genomföra bestämmelserna som 

gäller interaktionen mellan grundvattenförekomster och anslutna och beroende 

akvatiska ekosystem, men samt idigt ge medlemsstaterna manöverutrymme för 

sina specifika behov.  

Denna tekniska rapport, som inte är någon CIS Guidance, kompletterar de två befintliga 

tekniska rapporterna om grundvattenberoende terrestra ekosystem (Europeiska 

kommissionen, 2012 och 2014). Därför ingår inte grundvattenberoende terrestra 

ekosystem såsom våtmark i rapporten. I rapporten ges särskilt kompletterande teknisk 

information till CIS Guidance nr 18 (Guidance on Groundwater Status and Trend 

Assessment) (GD18, EG, 2009). De allmänna tillvägagångssätt som beskrivs i GD18 i 

kapitel 4.4.4: Test: Significant diminution of associated surface water chemistry and 

ecology due to transfer of pollutants och 5.3.2: Test: Surface Water Flow kan fortfarande 

användas. 

På samma sätt finns det tydliga kopplingar mellan ämnet för denna rapport och 

arbete som har utförts parallellt i andra arbetsgrupper för den gemensamma 

genomförandestrategin för ramdirektivet för vatten, särskilt arbetsgruppen som 

utarbetade vägledningsdokumentet om miljöflöden (teknisk EU-rapport 2015-086). 

Slutligen noterar vi att ekosystem som finns i själva grundvattnet (grundvatten-

ekosystem) kan ha en egen betydelse. Men de faller utanför denna rapports räckvidd 

eftersom de inte ingår i målsättningarna och efterlevnadssystemen i ramdirektivet för 

vatten.

 

 

 

 

Bild 1.3: CIS Guidance nr 18, bild 12 (beskrivning av tillvägagångssättet för 

ytvattendelen av kvantitativa statusbedömningar).  



 

 

 

 

Bild 1.4: CIS Guidance nr 18, bild 8 (föreslaget tillvägagångssätt för att testa en 

avsevärd försämring av den ekologiska eller kemiska kvaliteten på en ansluten 

ytvattenförekomst). 

 

1.3 Anslutna akvatiska ekosystem i ramdirektivet för vatten och grundvattendirektivet  

I ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) och grundvattendirektivet (2006/118/EG) 

inrättas en ram för att skydda Europas vattenförekomster och uppnå god kvantitativ, 

kemisk och ekologisk status fram till år 2027. På så sätt säkerställs att det finns 

tillräckligt med vatten av bra kvalitet för att täcka människornas, företagens och 



 

miljöns behov i hela EU 

(http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm).  

 

1.3.1  Ramdirektivet för vatten (2000/60/EG)  

Syftet med ramdirektivet för vatten är att skapa en ram för att skydda inlandsytvatten, 

vatten i övergångszoner, kustvatten och grundvatten. För grundvattnet ringas fem 

miljömål in i artikel 4. I dessa målsättningar ingår att uppnå en god grundvattenstatus, 

vilket innebär en god kvantitativ och kemisk status för grundvattnet. Dessa två begrepp 

definieras i ramdirektivet för vatten (bilaga V).  

När det gäller anslutna akvatiska ekosystem  

 föreskrivs följande i artikel 1: “Syftet med detta direktiv är att upprätta en ram 

för skyddet av inlandsytvatten, vatten i övergångszon, kustvatten och 

grundvatten, för att a) hindra ytterligare försämringar och skydda och 

förbättra statusen hos akvatiska ekosystem och, såvitt avser deras 

vattenbehov, även terrestra ekosystem och våtmarker som är direkt beroende av 

akvatiska ekosystem... och därigenom bidra till... skydd för territoriella och 

marina vatten...”. 

 I skäl 34 identifieras följande: “Ur miljöskyddssynpunkt behövs det en ökad 

integrering av de kvalitativa och kvantitativa aspekterna av både yt- och 

grundvattenresurserna som tar hänsyn till de naturliga 

vattenflödesförhållandena i den hydrologiska cykeln” (EG 2000).  

 I bilaga V definieras kriterierna för bedömning av grundvattnets kvantitativa 

och kemiska status, till exempel på grundval av målsättningar för god status 

för anslutna ytvatten och direkt beroende terrestra ekosystem. 

 
Tabell 1.3.1: Definition av en god kvantitativ status för grundvattnet (hämtad från 

bilaga V, tabell 2.1.2, i ramdirektivet för vatten) 

 

Faktorer God status  

 
 

Grundvatten

nivå 

Grundvattennivån i grundvattenförekomsten är sådan att den 

tillgängliga grundvattenresursen inte underskrider det långsiktiga 

årliga genomsnittsuttaget. 

 

Därmed får grundvattennivån inte utsättas för 

antropogena förändringar som skulle resultera i:  

 Att miljömålen i artikel 4 för anslutna ytvatten 

inte kan uppnås. 

 En avsevärd försämring av dessa 

ytvattenförekomsternas status.  

 Avsevärda skador på terrestra ekosystem som är direkt 

beroende av grundvattenförekomsten. 

Flödesriktningen kan tillfälligt förändras på grund av 

nivåvariationer, eller förändras regelbundet inom ett begränsat 

område, men sådana förändringar leder inte till att saltvatten eller 

annat vatten tränger in och visar inte på en ihållande och tydlig 

mänsklig påverkan av flödesriktningen som kan leda till sådan 

tillförsel. 



 

Tabell 1.3.2: Definition av en god kemisk status för grundvattnet (hämtad från 

bilaga V, tabell 2.3.2, i ramdirektivet för vatten) 

 

Faktorer God status  

 

 

Allmänt  

Grundvattenförekomstens kemiska sammansättning är sådan 

att koncentrationerna av föroreningar:  

 Enligt specifikationerna nedan inte överskrider 

effekterna av saltvatten eller andra tillströmmande 

vatten 

 Inte överskrider de tillämpliga kvalitetsnormerna i annan 

relevant gemenskapslagstiftning i enlighet med artikel 17 

 Varken är sådana att miljömålen för anslutna 

ytvatten i artikel 4 inte skulle kunna uppfyllas eller 

innebär avsevärda försämringar av 

vattenförekomstens ekologiska eller kemiska 

kvalitet eller avsevärda skador på terrestra ekosystem 

som är direkt beroende av grundvattenförekomsten 

 

Observera: En otillfredsställande kemisk status återspeglar inte inverkan från höga 

koncentrationer av naturligt förekommande ämnen utan endast den mänskliga påverkan.  

 

1.3.2  Grundvattendirektivet (2006/118/EG)  

Syftet med grundvattendirektivet är att skydda grundvattnet mot att förorenas och 

försämras. 

 

När det gäller anslutna akvatiska ekosystem läggs i grundvattendirektivet tonvikt 

på bedömningar av grundvattnets kemiska status för att skydda 

grundvattenberoende terrestra ekosystem och anslutna akvatiska ekosystem: 

 I artikel 3 specificeras kriterierna för att bedöma grundvattnets kemiska status, 

vilket omfattar allmänna kvalitetsnormer för nitrater och bekämpnings medel 

enligt definitionerna i bilaga I. Dessutom finns en minimiförteckning över 

förorenande ämnen i bilaga II i grundvattendirektivet. Dessa måste beaktas när 

tröskelvärdena fastställs för att skydda anslutna akvatiska ekosystem och 

beroende terrestra ekosystem: “Tröskelvärden som är tillämpliga på god kemisk 

status skall baseras på skyddet för grundvattenförekomster i enlighet med del A 

punkterna 1, 2 och 3 i bilaga II, varvid man skall beakta grundvattnets inverkan 

på och växelverkan med förbundna ytvatten och därav direkt beroende terrestra 

ekosystem och våtmarker, och hänsyn skall bland annat tas till vad som är känt 

om ämnenas humantoxikologi och ekotoxikologi.”  

 
 I bilaga I finns en uppräkning av de allmänna kvalitetsnormerna för nitrater och 

bekämpningsmedel, där följande föreskrivs: “Om det anses att kvalitetsnormerna 

för grundvatten för en viss grundvattenförekomst skulle kunna innebära att 

miljömålen för förbundna ytvattenförekomster enligt artikel 4 i direktiv 

2000/60/EG inte uppnås eller leda till en betydande försämring av en sådan 

förekomsts ekologiska eller kemiska kvalitet eller en betydande skada på 

terrestra ekosystem som är direkt beroende av grundvattenförekomsten, skall 

striktare tröskelvärden fastställas i enlighet med artikel 3 och bilaga II till det här 

direktivet. De program och åtgärder som krävs för ett sådant tröskelvärde skall 

även gälla verksamhet som omfattas av direktiv 91/676/EEG.”  



 

Den ekologiska eller kemiska kvaliteten hos ytvattenförekomster som är anslutna till 

grundvatten (anslutna akvatiska ekosystem) eller en framt ida försämring av 

förekomsternas ekologiska eller kemiska status är alltså mycket viktiga drivkrafter när 

statusen för grundvattenförekomster ska bedömas.  
 

En annan betydande aspekt är hur beroende det anslutna akvatiska ekosystemet är av 

grundvattnet, d.v.s. om det endast är beroende av grundvattnet under vissa delar av 

året. På samma sätt måste frågan ställas om beroendet är kopplat till grundvattnets 

kemiska sammansättning. (Till exempel när en viss ytvattenlevande art är beroende av 

grundvattnet eller när relativt icke-förorenat grundvatten behövs för att upprätthålla den 

ekologiska balansen i en förorenad ytvattenförekomst). 
 

Vi rekommenderar att ni ökar er förståelse för de kvantitativa och kemiska beroende na 

hos ett anslutna akvatiska ekosystem innan ni genomför detaljerade statusbedömningar 

enligt ramdirektivet för vatten, eftersom dessa aspekter kan påverka mätningarna.  
 

Vi rekommenderar även att ni undersöker interaktionerna mellan grundvatten-

förekomsten och det akvatiska ekosystemet med hjälp av en modellberäkning. Detta kan 

ske med hjälp av en enkel konceptuell modell (till exempel den som visas i slutet av 

kapitel 2 (bild 2.3)) eller en mer detaljerad konceptuell eller numerisk modell. Metoden 

för modellberäkningen och hur detaljerad den bör vara avgörs av risknivån (eller 

skadenivån) för det akvatiska ekosystemetsamt den kunskap som medlemsstaten redan 

förfogar över. I CIS Guidance nr 26: Risk assessment and conceptual models (kapitel 

3.3, Europeiska kommissionen, 2010) finns ytterligare vägledning om modeller och i 

beskrivningen av projektet GENESIS (publikation 5, GENESIS, 2015) i kapitel 2 finns fler 

exempel och möjliga metoder.  

 

 

 

Rekom men dation  

1.1: Un dersö k n oggrant bå de kvantitativa och kemi ska interakti on er mell an det  

an slutn a ytvatten systemet och gru n dvatten fö rekomster inn an ni gen omf ör 

detaljerade statu sbed ö mnin gar enligt ram di rektivet fö r vatten, så  att dessa 

aspekter kan avgöra vilka mätnin gar som eventuellt beh ö ver gö ras. I detta arbete 

kan kon ceptu ell och vid beh ov nu meri sk modellräknin g använ das, där detaljnivån 

an passas till risknivån ( eller skadenivån) fö r det akvatiska ekosystemet samt 

tillgän gliga data.  



 

 

 

Exempel 1.1 – grun dvattn et s kemi ska status baserat på målsättnin gen om god 

statu s för ett estu arie ( an slutn a akvatiska ekosystem)  

En god ekologisk status för anlsutna akvat iska ekosystem, såsom estuariet  i danska 

Horsens (H insby et  al., 2012 ), kan äventyras av eut rofier ing, som beror på att  för mycket  

näringsämne n har ansamlats i avrinningsdistr ikt med intensi vt jordbruk. För att  skydda det  

anslutna akvat iska ekosystemet  och säkerställa en god ekologisk status brukar sötvatten - 

och marinekologer beräkna den maximala årliga eller årst idsvisa mäng d näringsäm nen som 

totalt får släppas ut  i ekosystemet  (vanligtvis kväve och/eller fosfor).  

Övervakningsdata från grundvat tnet  (i syresatta och inte syresatta delar av 

grundvattenförekomster) och vattendrag (totalt  vattenflöde och koncent rat ioner av 

näringsämnen) används för att  beräkna den fakt iska vattenburna mängden nä ringsäm nen 

och den andel av denna mängd som ko mmer från grundvat tnet , ink lusive yt ligt 

dräneringsvatten. 

Dessa uppgifter, tillsam mans med den beräknade maximalt  t illåtna mäng den, användes för 

att  fastställa en total koncent ration av kväve i grundvattnet  so m kunde användas som 

tröskelvärde för den totala kvävemängden i grundvattenförekomsterna i avrinningsområdet 

kring estuariet i Horsens för att säkra och bevara en god ekologisk status för detta anslutna 

akvat iska ekosystem. Mer informat ion om denna studie finns i exempel 5 .2  och avsnitt 6.2 i 

denna rapport  samt  i (H insby et  al., 2 012 ).  



 

 

Exempel 1.2 – grundvattnets kvantitativa status baserat på målsättningen 

om god status för anslutna akvatiska ekosystem (ett exempel från 

Schweiz) 

 

Den kvantitativa statusen för grundvatten och den ekologiska statusen för anslutna 

akvatiska ekosystem äventyras lokalt och regionalt i många delar av Europa på 

grund av uttag från grundvattnet för vattenförsörjning, bevattning o.s.v., samt på 

grund av klimatförändringen. Klimatförändringen kan påverka både det direkta 

återflödet av regnvatten/smältvatten och det indirekta återflödet via 

ytvattenförekomster.  

 

Ett exempel på interaktioner mellan grundvatten och ytvatten (anslutna akvatiska 

ekosystem) i samband med mänsklig användning, klimatförändringen och 

ekosystem finns i övre Emme-dalen i Schweiz (Hunkeler, et al., 2015). Den akvifer 

som gränsar till vattendraget tillhandahåller upp till 40 % av dricksvattnet i staden 

Bern. Den ekologiska statusen för vattendraget Emme äventyras på grund av den 

kombinerade effekten av uttag från grundvattnet i vattenförsörjningssyfte och 

klimatförändringen som orsakar torka på sommaren. Vattenflödena på sommaren 

minskar på grund av tidig snösmältning och allt mindre glaciärer. Under 2003 fick 

pumpningsmängderna från brunnarna för vattenförsörjning exempelvis minskas för 

att upprätthålla miljöflödet (Europeiska kommissionen, 2015) och säkra en god 

ekologisk status för vattendraget. Sådana minskade uttag kommer att ske oftare i 

framtiden på grund av de längre och torrare somrar som nuvarande 

klimatprognoser genomgående förutspår.  

 

Interaktionerna mellan grundvatten- och ytvattenförekomster/-ekosystem har 

undersökts inom ramen för det schweiziska forskningsprojektet GW-TREND: 

Groundwater shortage due to climate change? (Hunkeler et al., 2015) och i ett 

pågående doktorandprojekt vid univers itetet i Neuchâtel. Projektgruppen använder 

sig av distribuerade, helt sammanlänkade modeller för grundvatten-ytvatten för att 

bedöma klimatförändringens inverkan på vattendraget Emme i övre Emme-dalen. 

Ett verktyg för modellberäkning har utvecklats och används för att bedöma hur 

årstidsvisa trender för grundvattennivåer och vårfloder kan variera på grund av 

klimatförändringen. Det går även att utvärdera vilken inverkan uttag från 

grundvattnet har när villkoren förändras på grund av klimatförändringen. På så sätt 

kan de största möjliga uttagsmängderna beräknas som säkerställer 

minimif lödesnivåer i vattendraget (de miljöflöden som krävs enligt lagstiftningen). I 

det pågående doktorandprojektet håller ett styrsystem på att utvecklas som gör 

det möjligt att optimera pumpningsschemat med hänsyn till vattenflödet in i 

vattendragen samt vattenförhållandena i akviferen i realtid.  

 

Den kunskap som samlas in genom dessa projekt utgör basen för kvantitativa 

bedömningar av olika faktorers betydelse i förhållande till hur klimatförändringen 

påverkar vattenflödet, interaktionerna mellan ytvatten och grundvatten samt 

antropogena ingrepp. Med hjälp av resultaten kan akviferer och anslutna akvatiska 

ekosystem som reagerar särskilt känsligt på klimatförändringen identifieras, 

lämpliga åtgärder kan vidtas i god tid och riktade övervakningsprogram kan 

genomföras. 

 

Referenser: 

Europeiska kommissionen, 2015: Ecological flows in the implementation 

of the Water Framework Directive. Tekniska rapporter, vägledningsdokument nr 31 

 

 

 

 
 



 

2  VIKTIGA BEGREPP OCH DEFINITIONER  

2.1 Vad är anslutna akvatiska ekosystem och anslutna ytvattenförekomster? 

Med hänsyn till kraven i ramdirektivet för vatten (bilaga 5) och grundvattendirektivet 

(artikel 3) som beskrivs i avsnitt 1.3 ovan föreslås följande definition: 

 

 

 

 

Grundvattnet bidrar till vattenflödet i de flesta ytvattenförekomsterna. Hur mycket 

grundvatten som tillförs varierar beroende på den hydrogeologiska och fysiska miljön – 

andelen grundvatten i vattenflödet kan vara mycket olika under olika delar av året. 

Grundvattentillförselns betydelse för ytvattenförekomstens ekologiska eller kemiska 

status skiftar avsevärt, men en tumregel är att betydelsen ökar i takt med att mer 

grundvatten tillförs till ytvattenförekomstens totala vattenflöde. I vissa fall kan dock ett 

relativt litet inflöde av grundvatten vara ekologiskt viktigt när bedömningen görs 

årstidsvis istället för på årsbasis. Därför kan grundvatten som tillförs till en 

ytvattenförekomst även från en mindre produktiv akvifer vara betydelsefullt, t.ex. under 

perioder med låga vattenflöden. Å andra sidan finns det ytvattenförekomster, såsom 

grundvattenberoende sjöar (utan utmynnande vattendrag) eller vissa vattendragavsnitt, 

som är nästan helt beroende av grundvatten. 

 

GENESIS-projektet (GENESIS, 2015) har gett intressant vägledning om 

karakterisering av flödesvägar och utveckling av konceptuella modeller. Vi har använt 

dessa uppgifter i arbetet med denna rapport, men om du vill ha mer detaljerad 

information, särskilt om konceptuella metoder för anslutna akvatiska ekosystem och, 

ännu viktigare, hanteringen av situationer när anslutna akvatiska ekosystem har 

skadats, rekommenderas ett besök på webbplatsen för GENESIS: 

http://www.bioforsk.no/ikbViewer/page/prosjekt/hovedtema?p_dimension_id=16858&p_menu_id= 

16904&p_sub_id=16859&p_dim2=16860 

 
 
 
 
 
 
 

 

Definition av ett anslutet akvatiskt ekosystem:  

 

Ett ekosystem som st räcker si g över en eller flera ytvattenförekomster 

(vatten drag, sjöar, vattenförekomster i övergån gszoner eller 

ku stvatten förekomster), vars statu s (ekol ogisk eller kemi sk) eller 

miljömål  skulle kunn a påverkas av förän drin gar av gru n dvattennivån eller 

de förorenin gskon centration er som överfö rs via gru n dvattn et (se bil dern a 

2.1 och 2.2).  

 

Ett skadat an slutet akvatiskt ekosystem som påverkar statu sen h os 

ytvatten förekomsten skulle också ku nn a leda till otillfredsstäl lan de statu s 

hos den grun dvatten förekomst som tillhan dahål ler det grun dläggan de 

vattn et. Hu r beroen de det an slutna akvatiska ekosystemet är av 

gru n dvatten kom mer sann olikt att variera mellan åren och årsti dern a, men 

ett ekosystems akuta beroen de av gru n dvatten är centralt för dess 

definition och skydd.  
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Bild 2.1: Konceptuell modell för ett anslutet akvatiskt system, grundvatten-

förekomst och påverkanstryck.  

 

Denna bild kommer att användas som utgångspunkt för resten av rapporten. 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2.2: Exempel från Danmark på anslutna akvatiska ekosystem och kopplingen 

till verksamheterna i avrinningsområdet (ändrad från Hinsby et al., 2008, 2012).  

 

 

 

 

 

 
 



  

 

 

 

 

2.2 Kategorier av anslutna akvatiska ekosystem 

För att göra det enklare att genomföra ramdirektivet för vatten och grundvatten-

direktivet föreslår vi en funktionell samling kategorier som är pragmatiska, användbara 

och, när så är lämpligt, sammanlänkade med ytvattenklassificeringarna i ramdirektivet 

för vatten och definitionerna för skyddade områden. Vi förstår att medlemsstaterna 

kan vilja utarbeta sina egna kategorier som återspeglar de specifika förhållandena i det 

egna landet. 

 

Det finns flera sätt att kategorisera anslutna akvatiska ekosystem (exempelvis Brown 

et al., 2007; GENESIS, 2015). De flesta metoder innefattar ekosystem ovan mark, 

såsom vattendrag, sjöar och estuarier, och vissa kan omfatta ekosystem i 

grundvattnet. I denna tekniska rapport tar vi endast upp anslutna ytvatten och inte 

ekosystem i själva grundvattnet. Grundvattenberoende terrestra ekosystem diskuteras 

Exempel 2.3: Nit rathaltigt grundvat ten (med en koncent ration på  ca 35 mg/l som NO 3) 

som st röm made in i en direkt  beroende flodvattenf örekomst  i Tjeckien gjorde att  

flodvat tnets kemiska status hamna de under godk ä nd nivå . Det lå ngsikt iga 

basflödesindexet  ligger på  ca 0,7 och grä nsen mellan god och må tt lig ekologisk status gå r 

vid 20  mg NO 3/l. Trots att  kvalitetsnorme n f ör grundvatten enligt bilaga I i 

grundvattendirekt ivet  uppnå ddes (50 mg NO 3/l) så  ä r den ekologiska statusen i f loden 

(som är ett  anslutet  akvatiskt  ekosystem inte god enligt  ramdirektivet  f ör vat ten på  grund 

av grundvattenrelaterad påverkan). 

Exempel 2.2: Kvä veberikat  grundvatten str öm mar ut i ett  vat tendrag som mynnar ut  i 

flodmynningen i Horsens (Danmark), et t Natura 2000 -områ de. Den ekologiska skadan 

(minskad t illvä xt  av sjögrä s och en avsevä rd ökning av t rå dformiga alger) på  

flodmynningen (=  den anslutna ytvattenf örekomsten) innebä r att  statusen enligt 

ramdirektivet  för vatten försä mras och att  må lsättningen o m god status i detta direkt iv inte 

uppfy lls. Grundvattnets tr öskelvärde för total nitratmä ngd berä knas t ill 6 ,0  mg/l, vilket 

motsvarar ca 25 mg/l nitrat (se Hinsby et  al., 2012 , och fler uppgif ter i exempel 5 .2 ). 

Exempel 2.1: Turlougher är prioriterade livsmiljöer i bilaga I t ill Natura 2000 som 

främst förekommer i karstområden med kalksten i Ir land. Det handlar om tillfälliga 

sjöar som uppstår genom en kombination av stora regnmä ngder och lika höga 

grundvattennivåer i de topografiska sänkorna i karsten. Översvämningar i turlougher 

kan te sig mycket  olika och v ara under kort  e ller lång t id.  

Ett tvärvetenskapligt projekt  med na mnet  Assessing the Conservat ion Status of 

Turloughs (En bedö mning av bevaringsstatusen för turlougher) har geno mförts av 

nat ionalparker, v ilt vårdst jänsten och Trinity College i Dublin i syfte att  bevara turlougher. 

De ekologiska konsekvensbedö mningarna inriktades på v ikt iga arter i livsmiljön och 

inbegripna algsamhällen, växtsamhällen samt  närvaron av enskilda arter av kärlväxter 

och vattenlevande ryggradslösa djur. Vattenkvalitetsbedömninga rna inriktades på att  

ident ifiera de vikt igaste orsakerna till varierande koncent rationer av näringsämne n i 

översvämningsvattnet i turlougherna.  

Alla de turlougher som undersöktes befann sig i riskzonen för ökade näringsäm nesnivåer 

snarare än att  de var drabbade av kvantitativa problem, me n för at t förstå problemen 

med vat tenkvaliteten var det  mycket  vikt igt  att  göra konceptuella modeller av och 

kvant ifiera utbytet  mellan grundvatten och ytvatten.  



  

i den tekniska rapporten nr 6 (Europeiska kommissionen, 2012).  

 

Hur beroende ett anslutet akvatiskt ekosystem är av grundvattnet kan skilja sig åt 

mellan de ytvattenförekomster där den ekologiska miljön är oerhört beroende av 

grundvatten och därför inte uppnår må len i ramdirektivet för vatten när 

grundvatteninflödets kvalitet eller kvantitet 

försämras (vilket också leder till att grundvattenförekomsten inte får godkänt i det 

kemiska eller kvantitativa statustestet) och de ytvattenförekomster där den ekologiska 

eller kemiska miljön kan klara av stora förändringar av grundvattentillförseln utan att 

det förändrar ytvattenförekomstens status. 

 

Tabell 2.1: Ram och exempel för kategorierna av anslutna 

akvatiska ekosystem. 

Nedan beskrivs de olika kategorierna av anslutna akvatiska ekosystem på grundval av den 

anslutna ytvattenförekomsten och denna “anslutnings” egenskaper (tillfällig eller 

permanent). 
 

Typ av anslutet 

akvatiskt 

system 

 

Ansluten 

vattenföre-

komst  

Beskrivning av 

grundvattenberoende 

Exempel: Natura 

2000-områden 

och andra 

skyddade 

områden 

Sjöar med 

säsongs-

varierat 

grundvatten

-inflöde 

Sjö Kritiskt beroende: Sjöns 

vattenekologi är helt beroende 

av tillförsel av grundvatten och 

av den kemiska 

sammansättningen hos 

grundvattnet eftersom det 

utgör den största 

vattentillförseln. 

Turlougher i 

Irland, 

Breckland Meres 

i Storbritannien 

Sjöar med 

permanent 

grundvatten

-inflöde 

Sjö Kritiskt beroende: Grundvatten 

är den enda vattenkällan eller 

innehåller ämnen som är mycket 

viktiga för ekologin och som inte 

tillhandahålls genom andra 

vattenresurser. 

Ohridsjön 

(Makedonien, 

Albanien) 

Sjö Sjö Ansluten men inte extremt 

beroende. Sjöar där en avsevärd 

del av vattentillförseln kommer 

från direkta 

grundvatteninflöden, men som 

inte är extremt beroende av 

denna vattentillförsel eller dess 

kemiska sammansättning.  

De flesta sjöar 

som också får 

vatten från åar, 

bäckar eller 

andra 

vattendrag. 



  

Tillfälliga 

vattendrag 

eller 

vattendrags 

delsträckor 

som främst får 

sitt vatten från 

grundvattnet 

Vattendrag Kritiskt beroende: Grundvattnet 

ger den enda eller största 

vattentillförseln och 

vattendragets ekologi skulle lida 

skada om denna källa minskade 

avsevärt. 

Vattendrag eller 

delsträckor som 

endast uppstår 

på vinterhalvåret  

Alkalina 

vattendrag 

med ett högt 

basflödesindex 

Vattendrag Kritiskt beroende: Grundvatten  

ger den huvudsakliga 

vattentilförseln och innehåller 

kemiska parametrar som är 

avgörande för vattendragets  

ekologi. 

Itchen-floden, 

Storbritannien 

Permanent

a 

vattendrag 

Vattendrag Ansluten men inte kritiskt 

beroende. Vattendrag där en 

avsevärd del av vattenflödet (på 

årsbasis eller årstidsvis) 

kommer från direkta 

grundvatteninflöden 

(exempelvis under perioder med 

lågt vattenflöde), men där 

vattendragets ekologi inte är 

helt beroende av 

grundvattentillförseln eller dess 

kemiska egenskaper.  

De flesta 

vattendrag som 

även har 

ytvatteninflöden 

(exempelvis 

vattendrag som 

fått tillförsel av 

tillf löden/ 

ytvattendrag 

uppströms vilkas 

flöden 

huvudsakligen 

utgörs av 

ytvattenavrinninge

n) 

 

    Tillfälligt 

grundvatten-

försörjda 

ansamlingar av 

sötvatten på 

tidvattenslätter 

Vatten i 

övergångs-

zoner 

/kust-

vatten 

Kritiskt beroende: Grundvatten 

är den huvudsakliga källan till 

sötvatten, som är av avgörande 

betydelse för ytvattnets 

ekologi. 

Ekologin är 

beroende av 

sötvattentillförsel 

via grundvattnet 

(t.ex. på Sylt i 

Tyskland) 

Estuarier*, 

vatten i 

övergångszoner 

och kustvatten 

som har ett 

permanent 

grundvatten-

inflöde, antingen 

direkt eller via 

vattendrag / 

floder 

Vatten i 

övergångs-

zoner 

/kust-

vatten 

Ansluten men inte kritiskt 

beroende. Utan de 

föroreningar som tillförs via 

grundvattnet skulle estuariet 

ha god status. 

Estuariet i 

Horsens, 

Danmark 

Dalyan-

lagunen 

(GENESIS, 

2015) 



  

Små utrymmen i 

vattendrags, 

sjöars och 

estuariers* 

sediment 

Vatten-

drag, sjö 

eller 

estua-

rium* 

Kritiskt beroende: När syrerikt 

grundvatten flödar ut genom 

flodbädden upprätthålls de 

syre- och 

temperaturförhållanden som 

behövs för ytvattnets ekologi. 

Den hyporheiska 

zonen i vattendrag 

kan vara av stor 

betydelse som 

lekmiljö för lax och 

tillf lyktsort för 

laxyngel när lax 

utgör den skyddade 

arten i Natura 

2000-områden; 

Luleälven, Sverige 

(GENESIS, 2015). 

Vattenekologin i 

en källa 

(ytvatten), inte 

den våtmarks-

ekologi som är 

ansluten till 

källan 

Vattendrag Kritiskt beroende. Ekologin i 

ytvattnet är helt beroende av 

utflödet av grundvatten 

Italien – Po-dalen, 

Storbritannien – 

pingoer. Det är 

viktigt att noggrant 

skilja på 

grundvatten-

beroende akvatiska 

ekosystem och ett 

grundvatten-

beroende terrestra 

ekosystem. Se 

Europeiska 

kommissionen 

(2012). 

* Flod-, älv- och åmynningar där sötvatten blandas med det saltare havsvattnet, och där både marina och limniska 
miljöer förekommer och utgör en ekologisk enhet (Naturvårdsverket, NV-04493-11). 
 

2.3 Hur avgörs om ett akvatiskt ekosystem är beroende av en 

grundvattenförekomst? 

Grundvatten, ytvatten, nederbörd och havsvatten kan alla tillföra vatten till ett anslutet 

akvatiskt system. För att kunna skydda anslutna akvatiska ekosystem med hjälp av 

ramdirektivet för vatten och grundvattendirektivet är det oerhört viktigt att avgöra om 

vattenekologin är extremt beroende av grundvatten (volymmässigt eller kemiskt) eller 

om den akvatiska ekologin bara är ansluten med grundvatten. Vi kommer att diskutera 

beroendet ytterligare i kapitel 3.  

 

Beroendet kan vara permanent (till exempel i turlougher) eller tillfälligt (till exempel i den 

hyporheiska zonen i vattendrag där dessa zoner är avgörande för att bevara laxens 

livsmiljö enligt Natura 2000).  
 



  

 

 
 

2.4 Skador på ett anslutet akvatiskt system 

Anslutna akvatiska ekosystem kan påverkas om dess inflöde av grundvatten förändras 

vad gäller kvantitet eller kemisk sammansättning. Denna ekologiska förändring skulle 

(a) kunna leda till att miljömålen inte kan uppnås (inklusive god status) för den anslutna 

ytvattenförekomsten, eller (b) är ännu inte så betydande att miljömålen inte kan 

uppnås, men om trenden fortgår så kommer miljömålen att äventyras inom överskådlig 

tid. 

 

Det finns alltså två skadekriterier:  

a)  Miljömålen för anslutna ytvattenförekomster kan inte uppnås: Detta sker 

när den grundvattenrelaterade belastningen på ytvattenförekomsten (biologi, 

hydromorfologi eller kemi) leder till att ytvattenförekomstens status försämras eller 

till att ytvattenförekomsten inte uppnår hög eller god ekologisk eller kemisk status. 
 

 

Exempel 2.4: Uttag ur grundvat tnet  för at t bevattna grödor under de torra 

som marmå na derna gör at t grundvat tennivå n sjunker. Det  få r t ill fö ljd att  andelen 

grundvat ten i en grundvat tenberoende flods basfl öde sjunker under de hydro logiska 

normerna för lå gt flöde. Det  leder t ill att  det kvantitat iva statustestet misslyckas (se 

kapite l 7 ). 

Exempel 2.5: Ö verdriven gödsling av grödor på  tunn och mycket  geno mslä pplig mark 

har gjort att  betydande m ä ngder nitrat har lä ckt  ut i yt ligt  grundvatten. Nä r det ta 

grundvat ten ström mar ut  i det  anslutna vattendraget berikas vattnet s å att  de typiska 

arterna av ryggradslösa djur ersä tt s av arter som ä r vanliga i vatten r ika på  

nä ringsä m nen, snarare ä n i de när ingsä mnesfatt iga referensförhål landena i 

vattendraget . Nä r ytvattenförekomstens ekologiska kvalitet f örsä mras på  grund av den 

kemiska belastningen fr å n grundvattenförekomsten så få r grundvattnet  inte heller 

godkä nt i det  kemiska statustestet  (kapite l 7 ).  

Exempel 2.6: Uttag ur grundvat tnet  för dricksvattenförsörjning har gjort  att  

grundvat tenniv å n har sjunkit  så  mycket  att  mä ngde n grundvat ten med hög alkalinitet 

som t illförs det anslutna vattendraget  har minskat  avsev ärt. Vattendragets övriga 

vatten kom mer frå n avrinning i högre belä gna o mrå den i avrinningso mrå det , men 

det ta vatten har inte hög naturlig alkalinitet . Detta leder t ill at t flodens alkalinitet 

minskar betydligt  och att  vattendragets Natura 2000 -egenskaper blir ogynnsa m ma i 

frå ga om bevarandestatus.  

Denna försä mring av förhål landena i ett skyddat  områ de (i registret  över skyddade 

områ den) resulterar i att  m ålen för det skyddade områ det inte kan uppnå s och i att  

ytvattenförekomsten får lä gre status. Dä rför är statusen otillfredsstä llande för den 

grundvattenförekomst som är käl lan till dett a vatten. 

Observera  

Anslutna akvat iska ekosystem skyddas redan i ramdirekt ivet  f ör vatten, eftersom de 

utgör integrerade bestå ndsdelar i ytvattenförekomster (se avsnitt  2 .5 ). Det är angelä get 

att  undersöka om den avgörande grundvattenandelen ingår på  ett lä mpligt sätt  i 

bedömnings metoderna för ytvattenförekomster. Grundvattnets andel av det  totala 

ytvattenflödet kan vara av stor betydelse f ör ett  anslutet  akvat iskt ekosystem, men 

kanske inte beaktas vid statusbed ömningen av ytvattenförekomsten (till exempel den 

temperaturstabilisering i et t vattendrags hyporheiska zon och de stabila t illf lyktsorter 

med lå gt  vattenflöde som behövs för laxens livsmiljö enligt  Natura 2000 ). 



 

b)  Signifikant försämring av den ekologiska kvaliteten på den anslutna 

vattenförekomsten. Det finns ingen närmare definition av ”signifikant försämring” i 

ramdirektivet för vatten eller grundvattendirektivet. 

 

Definitionen av försämring (diminution) är: En minskning av någontings storlek, 

utsträckning eller betydelse (Oxford Dictionary på nätet). 

Vi definierar ”signif ikant försämring av den ekologiska kvaliteten på den anslutna 

vattenförekomsten” som en trend med sänkning av ekosystemets kvalitet som till slut 

(inom överskådlig tid) kommer att få till följd att ekosystemet inte längre kan uppfylla sin 

roll i den anslutna vattenförekomsten (i fråga om att uppnå statusmål eller mål för 

skyddade områden), men det har ännu inte gått så långt. 

 

2.5 Ordlista  

I ramdirektivet för vatten definieras grundvatten som ” allt vatten som finns under markytan i 

den mättade zonen och som står i direkt kontakt med marken eller underliggande jordlager”. 

Tröskelvärden (TV) är kvalitetsnormer som medlemsstaterna har fastställt. De utgör ett av 

de viktigaste kriterierna för att bedöma grundvattenförekomsters kemiska status. Om ett 

tröskelvärde överskrids så inleds nästan alltid en utredning för att bekräfta 

grundvattenförekomstens status. 

Kriterievärden (CV) är kvalitetsnormer för föroreningar som har fastställts för att skydda en 

specifik miljörecipient eller vattenanvändning. Ibland kallas de recipientbaserade normer, tar 

inte hänsyn till naturliga bakgrundsnivåer av föroreningar och kan härstamma från annan 

lagstiftning. 

I kapitel 6 finns en närmare beskrivning av tröskelvärden och kriterievärden samt hur de 

används för att bedöma god kemisk status hus grundvatten. 

I denna rapport syftar hänvisningar till ”status” på statusen hos hela vattenförekomster, 

enligt definitionen i ramdirektivet för vatten. Detta skiljer sig från bevarandestatusen för 

livsmiljöer i habitatdirektivet (92/43/EEG), vilken vi kommer att hänvisa till som 

”bevarandestatus”. Natura 2000-områden i habitatdirektivet blir skyddade områden i 

ramdirektivet för vatten (bilaga IV) och målen och normerna för dessa områden blir miljömål i 

ramdirektivet för vatten. Även dessa skiljer sig från miljömålen för ytvatten och grundvatten 

(såsom noteras i artikel 4 i ramdirektivet för vatten), som innefattar att uppnå god status för 

vattenförekomster.  

Natura 2000-områden som är skyddade områden i ramdirektivet för vatten kan best å av delar 

av, en hel eller mer än en vattenförekomst. Det innebär att om bevarandestatusen i ett Natura 

2000-område inte uppnås så kommer inte heller målen för ett skyddat område enligt 

ramdirektivet för vatten att kunna uppnås. Det kan även påverka statusen för den 

vattenförekomst där området är beläget. När vi i denna rapport talar om förhållandena för 

ett anslutet akvatiskt system så kan det antingen syfta på bevarandestatusen eller statusen 

enligt ramdirektivet för vatten (som täcker in en hel vattenförekomst). 
 

I princip kan en grundvattenförekomst med ett anslutet akvatiskt system inte uppnå sina 

statusmål enligt ramdirektivet för vatten om detta akvatiska ekosystem inte uppnår målen för 

skyddade områden eller ytvatten på grund av inverkan från antropogen påverkan i 

grundvattenförekomsten.  
 

När vi talar om framt ida påverkan baserat på nuvarande trender så använder vi begreppet 

”överskådlig tid”. Detta kan tolkas som inom planeringsperspektivet för ramdirektivet för vatten 

(t.ex. två cykler för förvaltningsplanerna för avrinningsdistrikt), men i praktiken kommer vilken 

tidsplanering som är lämplig för ett särskilt fall att bero på en rad olika faktorer, exempelvis hur säker 

den övervakade trenden är, hur snabbt de miljömässiga förhållandena förändras o.s .v.  

              

      



 

3  ATT AVGÖRA KVALITETS- OCH KVANTITETSBEHOVEN HOS ETT ANSLUTET  

AKVATISKT SYSTEM 

Vetenskapen tar snabba kliv framåt på detta område, men det praktiska genomförandet 

av denna nya kunskap är inte helt okomplicerat. I detta kapitel vil l vi visa hur behoven 

hos ett anslutet akvatiskt system kan fastställas genom en undersökning av det 

akvatiska ekosystemets funktionella hydrologiska egenskaper, till exempel den 

hydrogeologiska/hydrologiska kopplingen till grundvattenförekomsten.  

 

Erfarenhet från genomförandet av ramdirektivet för vatten under den första 

förvaltningscykeln, vilket också noteras i den senaste enkäten från arbetsgruppen för 

grundvatten (Europeiska kommissionen, 2015b), har visat att medlemsstaterna i stor 

utsträckning inkluderade ytvattenförekomsternas grundvattenbehov som kvantitativa 

flödesbehov under perioder med låga vattenflöden i vattendragen (alltså som 

basflödeskrav). De akvatiska ekosystemens behov av viss kemisk sammansättning eller 

behoven hos skyddade områden (Natura 2000) har i de flesta fall inte beaktats i den 

första förvaltningscykeln. Men många medlemsstater uppgav att de i den andra 

förvaltningscykeln skulle försöka ta större hänsyn till behoven hos anslutna akvatiska 

ekosystem. 

 

Nyligen (2014) slutförde CIS-arbetsgruppen om Eflows  en rapport (Europeiska 

kommissionen, 2015a) om utarbetande av miljöflödeskrav för ytvattenförekomster, 

särskilt vattendrag, i enlighet med ramdirektivet för vatten. Grundvatten kan spela en 

viktig roll genom att tillhandahålla vatten under perioder med låga vattenflödesnivåer 

(basflöden) i vattendrag och kan i vissa fall förse vattendrag med ekologiskt viktiga 

kemiska sammansättningar (såsom ökad alkalinitet, låga koncentrationer av 

näringsämnen, stabiliserade pH-värden och temperaturer samt en flodbädd med hög 

syrehalt (t.ex. den hyporheiska zonen)). 

  

Projekten inom EU:s sjunde ramprogram för forskning, GENESIS (GENESIS, 2015) och 

REFORM (REFORM, 2015), har bidragit till att öka vår kunskap om utbytet mellan 

grundvatten och beroende ekosystem. Vi har tagit med den praktiska och konceptuella 

kunskapen från dessa projekt i denna rapport. 

 

Grundvattenbehoven hos anslutna akvatiska ekosystem har hitintills inte kartlagts på ett 

systematiskt sätt i EU. Förutom bedömningar av grundvattenbehov baserat på basflöden 

har det inte gjorts några jämförelser av metoder för att fastställa grundvattenbehoven 

hos anslutna akvatiska ekosystem, för att inte tala om jämförelser och harmonisering av 

resultaten i form av normer.  

 

En annan angreppsvinkel skulle kunna bestå i att ta reda på vilka behov särskilda 

ekosystem har av grundvatten, antingen baserat på typen av ytvattenförekomst eller 

kategorierna för Natura 2000. Vad vi vet har EU-ländernas forskning inte bidragit med 

några entydiga siffror vad gäller grundvattenbehovet. Ett vattendrag med hög alkalinitet 

är till exempel extremt beroende av just alkalinitet, som bara kan uppstå genom kontakt 

med jordlagren /geologin, men det är inte systematiskt klarlagt hur mycket alkalinitet 

som behövs och när (vilken årstid) den behövs (LIFE in UK Rivers, Natural England 

publications, 1999).  

 

I en nylig tröskelvärdesenkät som arbetsgruppen för grundvatten genomförde påvisades 

att det pågår ett litet antal specifika forskningsprojekt i Natura 2000-områden som syftar 

till att utarbeta normer för grundvattenbehov i särskilda naturskyddsområden, men det 

har inte gjorts några försök att utvärdera detta arbete systematiskt och, om möjligt, 

sammanställa resultaten på europeisk nivå, till exempel via ECOSTAT . 

 
 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Rekom men dation er  

3.1  Arbetsgru ppen fö r gru n dvatten bö r samarbeta me d arbetsgru pper fö r 

ytvatten ( exempel vi s EC OS TAT) och med koll egorn a som arbetar med 

n atu rskydd på  G D Miljö fö r att t a fram en gemen sa m ram fö r att u tvä rdera 

beh oven h os en skilda an slutn a akvati ska ekosystem så  att resultaten frå n 

dessa utvärderi n gar kan an alyseras på  ett sam man hä n gan de sä tt och 

anvä n das i h el a EU. Vi in ser att de speci fi ka beh oven och tillst ån den i 

en skil da an slutn a akvati ska ekosystem ser oli ka ut beroen de på  de l okal a 

fö rhå l l an den a, exempel vi s h ydrol ogi ska skilln ader, men an ser att gemen sa m 

ram skull e ku nn a bi dra till  sam ordn ade bed ö mni n gar och beslut.  
 

3.2  Det är också  vikti gt att fö ra en di alog med ytvatten- och 

grun dvatten ekol oger samt ytvattenfö rvalt are för att fö rstå  var 

an sl utn a akvatiska ekosystem fin n s och vil ka beh ov de h ar.  

 

3.3  Nä r ett an sl utet akvati skt ekosystem u tgö r en del av ett Natura 

20 00 -områ de bör en di al og fö ras med n atu rskyddsekol oger.  



 

4  KARAKTERISERING OCH RISKBEDÖMNING  

I kapitel 1 och 2 konstaterades att anslutna akvatiska ekosystem är viktiga recipienter 

som kan påverkas av grundvatten från en grundvattenförekomst. Om grundvattnets 

utflöde eller kemiska sammansättning förändras så att den mottagande 

ytvattenförekomstens ekologiska kvalitet avsevärt försämras eller dess 

statusklassificering sänks så kan det leda till att grundvattenförekomsten får en 

otillfredsställande status. 

 

Därför måste karakterisering och riskbedömningar av grundvattenförekomster på ett 

lämpligt sätt ta hänsyn till anslutna akvatiska ekosystem som recipienter. Enligt 

ramdirektivet för vatten (bilaga II) och CIS Guidance nr 26 (GD 26: Risk assessment 

and the use of conceptual models for groundwater – Europeiska kommissionen, 2010) 

ska den inledande karakteriseringen innefatta att identifiera grundvattenförekomster 

som har tillhörande direkt beroende ytvattenekosystem. Den ytterligare 

karakteriseringen, som inriktas på grundvattenförekomster som löper risk att inte uppnå 

god status, ska omfatta en inventering av anslutna ytvattenförekomster som 

grundvattenförekomsten har en dynamisk koppling till.  

 

Enkäten bland medlemsstaterna (Europeiska kommissionen, 2015b) visade att de flesta 

medlemsstater inte utvärderade anslutna akvatiska ekosystem i den första 

förvaltningscykeln, men vissa följde råden i CIS Guidance 18 och fastställde specifika 

tröskelvärden för grundvattenförekomster med anslutna akvatiska ekosystem. I dessa 

fall återspeglade tröskelvärdena huvudsakligen miljökvalitetsnormerna för ytvatten eller 

basflödestillförseln. I vissa fall begränsades, i linje med CIS Guidance 18, grundvattnets 

andel av ytvattenförekomstens föroreningsbelastning (50 % av belastningen). När 

denna metod används måste grundvattnet stå för minst 50 % av 

föroreningsbelastningen i det anslutna akvatiska ekosystemet och ha en 

otillfredsställande kemisk status. 

 

Den föreslagna metoden (se nedan) bygger på den begränsade erfarenheten från 

medlemsstaterna under den första förvaltningscykeln och baseras på identifiering av 

potentiella anslutna akvatiska ekosystem under den inledande karakteriseringen, 

riskbedömning och ytterligare karakterisering när en risk har identif ierats. Vi anser att 

det skulle vara en rimlig utvidgning av CIS Guidance 26 att ta med en ”identif iering av 

egenskaperna hos och eventuella försämringar i det anslutna akvatiska ekosystemet” i 

den inledande karakteriseringen, även om detta inte uttryckligen nämns i det 

dokumentet. Det skulle också vara till nytta i riskbedömningen.  
 

 

 
Observera: Det är särskilt viktigt att föra en dialog med ekologer för ytvattenskydd när 

det anslutna akvatiska ekosystemet är ett område av intresse inom ett skyddat 

område enligt habitatdirektivet (t.ex. Natura 2000) och förändringar av 

grundvattentillförseln till detta akvatiska ekosystem i betydande grad skulle 

kunna påverka målen för ytvattenförekomsten eller det område som är skyddat 

enligt ramdirektivet för vatten. 
 

Rekom men dation  

4.1 Un der den inledan de karakteriserin gen bö r an slutn a akvati ska 

ekosystem i dentifi eras, inklu sive de egenskaper som definierar beroen de. 

Un der den ytterligare karakteri serin gen bö r specifika egen skaper och 

förhå llan den (t.ex. beh ov) i dentifieras i an slutn a ytvattenf örekomster eller 

delar av ytvattenfö rekomster. 



 

Bedöm ning av  risk för ska da på   

 anslutet akvatiskt ekosystem  

Utarbetande av kri terier av 
risk för skada för ett anslutet 

akvatiskt ekosystem oc h 
identi fiering av åtgärder  

 

   

 

  

 
 

 

   

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Bild 4.1: Flödesschema för att inkludera anslutna akvatiska 

ekosystem i karakterisering och riskbedömning av 

grundvattenförekomster.  
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          Ytterligare karakterisering  

Koppla  samm an dessa  potentiellt  

anslutna  ytvattenföre kom ste r eller 

dela r av  dem med  

relevanta  grundvattenförekomste r 

Identi fiera grundvattenpåverkan  

Samla in viktiga 

egenska per hos dessa 
relevanta 

grundvattenfö rekom ster 

Identifiera grundvattenförekom ster 
som har 

potentiellt  anslutna  

ytvattenföre kom ste r eller dela r  

av ytvattenförekom ste r 

Ident ifiera ytvatten- 
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Samla in viktiga 
egenska per o ch eve ntuel la 

försämringar  av de ssa a nslutna 
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av ytvattenförekomster  

Inledande karakterisering  

Identi fiera speci fika förhållanden i  

relevanta grundvattenföreko mster (inkl.  riktning 

och hastighet  för vattenutbyte mel lan 

grundvattenförekomsterna  och de anslutna  

ytvattnen.  

Identi fiera speci fik och relevant  

grundvattenpåverka n på  det an slutna akvatiska 

ekosystemet  



 

4.1 Steg 1: Inledande karakterisering. 
 

Ringa in de grundvattenförekomster som har tillhörande anslutna akvatiska ekosystem och lokalisera 

dessa ekosystem: 

 Identifiera ytvattenförekomster eller delar av dem (till exempel skyddade Natura 

2000-områden), vars status (ekologisk eller kemisk) eller miljömå l i princip skulle 

kunna påverkas av grundvattnet. 

 Koppla samman dessa ytvattenförekomster, eller delarna av dem, med relevanta 

grundvattenförekomster. 

 Undersök kategorierna, betydande egenskaper och eventuella försämringar hos de 

potentiellt anslutna ytvattenförekomsterna eller delarna av dem (är det ett vattendrag, 

en sjö, vatten i en övergångszon eller kustvatten, ett särskilt Natura 2000-område) för 

att kunna göra en riskbedömning. 

 Sammanstä ll sedan relevanta egenskaper hos relaterade grundvattenförekomster 

(eller delar av dem), t.ex. specifika geologiska förhå llanden, nivåer eller kvalitet för 

grundvattnet. 

 

Ringa in all betydande påverkan som ytvattenförekomsterna och grundvatten-

förekomsterna löper risk att utsättas för så att en ordentlig riskbedömning kan 

genomföras. 
 

Resultatet av den inledande karakteriseringen blir en förteckning över potentiella 

anslutna akvatiska ekosystem och kopplingen mellan ytvatten och grundvatten. 

Resultaten från integrerade konceptuella modeller för grundvatten/ytvatten kan 

användas. Alla uppgifter används sedan för att bedöma skaderisken för det anslutna 

akvatiska ekosystemet och risken för att miljömålen i ramdirektivet för vatten inte 

ska kunna uppnås. 
 

4.2 Steg 2: Ytterligare karakterisering. 
 

 Gör en inventering av de anslutna ytvattensystem och ytvattenförekomster som 

grundvattenförekomsten har en dynamisk koppling till. 

 Lägg till specifika egenskaper hos de potentiella anslutna akvatiska ekosystemen, deras beroende 

av grundvattenförekomster och deras specifika (grundvattenrelaterade) behov. 

 Ange de uppskattade flödesriktningarna och flödeshastigheterna för vattenutbytet mellan 

grundvattenförekomsten och de anslutna ytvattensystemen. 

 Kartlägg och samla in uppgifter om alla betydande specifika antropogena belastningar i yt- och 

grundvattenförekomster som skulle kunna leda till en lägre status för eller till att det anslutna 

akvatiska ekosystemet inte uppnår miljömå len. 

 

a)  När anslutna akvatiska ekosystem helt eller delvis består av ytvattenförekomst 

som är vattendrag kan till exempel följande frågor ställas: 

 Är beroendet kopplat till kvantitet eller kvalitet (eller båda)? 

 Hur stor andel av flödet kommer från grundvatten och hur varierar detta under året? Detta är av 

särskild betydelse under perioder med låga vattenflöden (basflöden), eftersom ett minskat 

basflöde har en stor inverkan på  den hydromorfologiska kvalitetsaspekten av den ekologiska 

statusen. OBSERVERA: Det är användbart att ta med miljöflödeskrav i detta arbete (Europeiska 

kommissionen, 2015a). 

 Är vattendragets fysikalisk-kemiska kvalitetsaspekter akut beroende av kvaliteten på det vatten 

som kommer från grundvattnet? 

 

b)  När anslutna akvatiska ekosystem utgör delar av ytvattenförekomst som är sjö kan 

frågor ställas för att avgöra om grundvattnets kvalitet eller kvantitet är avgörande för detta 

akvatiska ekosystem, till exempel: 

 Finns det särskilda geologiska förhå llanden som leder till grundvatten med en särskild kemisk 

sammansättning som är av avgörande betydelse för det anslutna akvatiska ekosystemet? 

Ohridsjön (Makedonien, Albanien) är till exempel en geotektonisk sänka och en karst. Merparten 

(ca  50 %) av dess totala vatteninflöde kommer från grundvatten. 
 



 

 Har ytvattenförekomsten/sjön några andra inflöden (vattendrag o.s.v.)? Om så inte är 

fallet tyder det på att grundvattnet är av avgörande betydelse. Till exempel i turlougher 

i Irland, grundvattenförsörjda sjöar i Storbritannien och grundvattenförsörjda sjöar i 

Danmark. 

 

c)  När anslutna akvatiska ekosystem utgör en del av vatten i övergångszoner eller 

kustvatten kan till exempel följande frågor ställas: 

 Utgör grundvattenutflöde (antingen diffust i tidvattenzonen (eng. mudflats) eller genom 

direkt utströmning i havsbotten) en betydande andel av sötvattenflödet till vattnet i 

övergångszonen eller till kustvattnet? 

 Utgör den kemiska belastningen (föroreningar såsom nitrat) från detta flöde en risk för 

statusen i vattnet i övergångszonen eller kustvattnet? 

 Och/eller finns det en betydande vattentillförsel från vattendrag som innehåller stora 

mängder grundvattenbasflöde eller dräneringsvatten/dagvattenflöden? 

 

d)  När ett anslutet akvatiskt system också utgör en del av ett Natura 2000-område 

kan till exempel följande frågor ställas: 

 Är de egenskaper som är intressanta att bevara (exempelvis ett vattendrag med hög 

alkalinitet eller ett vattendrag som löper genom tuff) extremt beroende av grundvatten? 

 Är dessa egenskaper knutna till grundvattnets kvalitet eller kvantitet? (Exempelvis 

grundvattnet som huvudflöde, koncentration av föroreningar o.s.v.). För detta arbete 

krävs avstämning med ytvatten- och naturskyddsekologer. 

 

e)  För alla kategorier av anslutna akvatiska ekosystem kan ytterligare information 

fastställas: 

 Grundvattenkvalitets- och kvantitetskraven hos ytvattenförekomster och/eller skyddade 

Natura 2000-områden kan fastställas rumsligt (var) och tidsmässigt (när) för att kunna 

ringa in grundvattenbehov som är knutna till statusbedömningar för 

ytvattenförekomster eller Natura 2000-bedömningar. 

 Bedömning av belastningar på grundvattenförekomster som skulle kunna påverka 

grundvattenutflödet (kvalitet och kvantitet) så att behoven hos ytvattenförekomsten 

eller Natura 2000-området inte uppfylls och ytvattenförekomsten får en sämre 

status/inte klarar klassificeringstestet eller Natura 2000-området får en ogynnsam 

bevarandestatus. 

 

4.3 Steg 3: Bedömning av skaderisken för ett anslutet akvatiskt ekosystem 
 

Finns det en risk för att belastningarna från grundvattenförekomsten har en negativ 

inverkan på det anslutna akvatiska ekosystemet? 

I CIS Guidance 18 om grundvattenstatus och trendbedömning beskrivs hur anslutna ytvattens 

kemiska och ekologiska egenskaper avsevärt försämras på grund av att föroreningar förs över 

från en grundvattenförekomst. Dessutom finns en beskrivning av hur specifika tröskelvärden 

fastställs och en förklaring av det kvantitativa statustestet. 

 

Denna tekniska rapport syftar till att kasta mer ljus över riskbedömningen för anslutna 

akvatiska ekosystem. 

 

Det finns två möjliga tillvägagångssätt för riskbedömningen:  

a)  Recipientbaserat (anslutna akvatiska ekosystem eller Natura 2000) – denna metod beskrivs 

i CIS Guidance 18 – eller 

b)  grundvattenbaserat. 

Vart och ett av dessa tillvägagångssätt har sina fördelar när en riskbedömning för ett anslutet 

akvatiskt ekosystem ska göras. Nedan finns en beskrivning av båda metoderna.  
              



 

a)  Recipienten som utgångspunkt: 

 Identif iera ytvattenförekomster som har sämre status än ”god status” eller 

som är på väg att få det inom överskådlig tid. Identifiera alternativt delar av 

ytvattenförekomster som inte uppfyller miljömå len. 

 Identif iera Natura 2000-områden i vatten som har ogynnsam bevarandestatus. 
 

b)  Grundvattnet som utgångspunkt:  

 Ta hänsyn till all identifierad specifik antropogen påverkan på 

grundvattenförekomsten som kan orsaka en betydande förändring av 

volymen eller den kemiska sammansättningen hos det grundvatten som tillförs 

det anslutna akvatiska ekosystemet. Till exempel:  

o  Kvantitativ påverkan: Är basflödesindex (BFI) för vattendraget större än 

den relevanta normen för ytvattenförekomster? 

o  Sker stora uttag ur grundvattenförekomsten som skulle kunna 

påverka den volym som tillförs det anslutna akvatiska ekosystemet? 

 Ta hänsyn till alla identifierade specifika antropogena belastningar p å 

ytvattenförekomsten som kan orsaka en betydande förändring av volymen 

eller den kemiska sammansättningen hos det ytvatten som flödar genom det 

anslutna akvatiska ekosystemet. Till exempel: 

o  Sker det stora uttag eller finns det stora reservoarer uppströms 

vattendragets anslutna ekosystem som avsevärt förändrar mängden vatten 

som flödar genom detta akvatiska ekosystem och på så sätt förändrar de 

relativa andelarna grundvatten och ytvatten i det flödet? 

o  Finns det stora utlopp (t.ex. reningsverk eller intensivt jordbruk som kan 

orsaka diffusa föroreningar) uppströms om vattenförekomsten i 

övergångszonen (det anslutna akvatiska ekosystemet) som avsevärt 

förändrar kvaliteten på det vatten som flödar genom detta akvatiska 

ekosystem och på så sätt förändrar de relativa behoven av grundvatten och 

ytvatten i det flödet? 

 

Observera: Det är endast effekten av de antropogena belastningarna som ska 

undersökas – inte grundvattnets naturliga egenskaper, även om det kan verka som att 

de naturliga egenskaperna inverkar negativt – t.ex. en naturlig minskning av 

grundvattnets källflöde under en torr period eller ökade koncentrationer av naturligt 

förekommande ämnen såsom tungmetaller eller ammonium i grundvattnet som beror på 

naturliga processer. 

 

              

Rekom men dation er  

4.2  För riskbedö mnin gar av anslutna akvatiska ekosystem an ses bå de 

reci pient- och grun dvatten baserade tillvägagån gssätt vara lika 

an vän dbara. 

 

4.3  Precis som karakteriserin gen och riskbedö mnin gen tydli gt visat behö vs 

en direkt dialog och ett samarbete inom medl emsstatern a:  

i.  Mellan yt- och gru n dvatten experter och forskare för att bedö ma risken 

för att fö rändrin gar i gru n dvatten fl ödet kan inverka avsevärt på an slutn a 

akvatiska ekosystem samt  

ii .  mellan grun dvattenforskare och ytvatten ek ol oger fö r att lokalisera 

och utreda de hydrol ogiska/hydrokemi ska beh oven h os an slutn a 

akvatiska ekosystem.  



 

5  ÖVERVAKNING  

5.1  Sammanställning av bakgrundsfakta  

Det finns redan stora mängder information om övervakning, inklusive övervakning av 

interaktioner mellan grundvatten och ekosystem, t.ex. i CIS Guidance 7 (övervakning) 

och CIS Guidance 15 (grundvattenövervakning), den tekniska rapporten nr 3 

(grundvattenövervakning), CIS Guidance 26 (riskbedömning och konceptuella modeller) 

samt den tekniska rapporten nr 6 (grundvattenberoende terrestra ekosystem). 

 

En tillräcklig kunskap för att effektivt inkludera anslutna akvatiska ekosystem i 

karakteriseringen enligt ramdirektivet för vatten/grundvattendirektivet (kapitel 4) och 

statusbedömningen (kapitel 6) kan uppnås genom att samla in följande 

övervakningsinformation: 

 Ta reda på omfattningen av nuvarande eller framtida förändringar av kvalitet eller 

kvantitet för vattnet i den grundvattenförekomst som förser det anslutna akvatiska 

ekosystemet med vatten. 

 Undersök om det grundvatten som behövs för att den anslutna 

ytvattenförekomsten ska uppnå god status är av tillräcklig kvalitet och finns i 

tillräckliga volymer.  

 Undersök följande för det anslutna akvatiska ekosystemet: 

o  Om det grundvatten som behövs för att undvika avsevärda 

försämringar av det beroende ekosystemet är av tillräckligt hög kvalitet 

och finns i tillräckliga mängder. 

o  Om förhållandena i det anslutna ekosystemet har förändrats i en utsträckning 

som kan beskrivas som en ”avsevärd försämring” eller kommer att förändrats 

på ett sådant sätt inom överskådlig tid om utvecklingen fortgår.  

 

Behovet av information om alla dessa tre faktorer beror på risknivån (som fastställs 

enligt stegen i kapitel 4). Övervakningen blir mest effektiv om informat ionen från alla 

övervakningsnätverk integreras. Nedan visas ett konceptuellt schema över 

övervakningsverksamheten. 

 

Bild 5.1: Schematiskt förhållande mellan grundvattenförekomst och anslutet 

akvatiskt ekosystem, med möjliga övervakningsplatser. 

 



 

Med hänvisning till bild 5.1 kräver den Inledande karakteriseringen (se kapitel 4) 

information om: 

 Platsen för det anslutna akvatiska ekosystemet och tillståndet för den anslutna 

ytvattenförekomsten. Detta kan omfatta ekologiska bedömningar (d). 

 Tillståndet för grundvattenförekomsten (e). 

 Hydrogeologiska och hydrogeokemiska behov hos det anslutna akvatiska ekosystemet (d) samt  

 betydande påverkan som ytvattenförekomsterna och grundvattenförekomsterna 

kan utsättas för. 

 

För den ytterligare karakteriseringen behövs information om: 

 Egenskaperna hos det anslutna akvatiska ekosystemet (detta kan innefatta ekologiska 

bedömningar) (d). 

 Specifik påverkan på grundvattenförekomsten som skulle påverka kvaliteten 

och kvantiteten för det grundvatten som strömmar in i det anslutna akvatiska 

ekosystemet (a och b). 

 Specifik påverkan på ytvattenförekomsten som skulle påverka kvaliteten och 

kvantiteten för det vatten som förser det anslutna akvatiska ekosystemet 

med vatten(f och g). 

 En processuell kunskap om kopplingen mellan grundvat tenförekomsten och 

kvantiteten och/eller kvaliteten för det grundvatten som är tillgängligt för det 

anslutna akvatiska ekosystemet (d.v.s. uppskattningar av riktningarna och 

flödeshastigheterna för vattenutbytet mellan grundvattenförekomsten och de 

anslutna ytvattensystemen) (c). 

 
5.2  Övervakning i grundvattenförekomster och anslutna ytvattenförekomster  

Data från övervakningsnätverk omfattar såväl kvantitativa som kvalitativa egenskaper 

och deras utveckling. Det är god praxis att se till att övervakningen av 

grundvattenförekomsten är knuten till motsvarande konceptuell modell (se ovan och 

kapitel 2.2) för att säkerställa att övervakningsställena kan ge en korrekt bild av 

grundvattenförekomstens status och relationen till det anslutna akvatiska ekosystemet. 

Med andra ord kommer den konceptuella modellen av grundvattenflödet till det anslutna 

akvatiska ekosystemet, som utarbetas som en del av karakteriseringen och 

behovsbedömningen av det akvatiska ekosystemet, att underlätta utvärderingen av vilka 

övervakningsställen i grundvattenförekomsten som är representativa för inflödena i det 

anslutna akvatiska ekosystemet. Dessa övervakningsuppgifter kan sedan analyseras för 

att kontrollera hur de påverkar förhållandena i det anslutna akvatiska ekosystemet och 

statusen hos ytvattenförekomsten. Vid behov kan specifika övervakningsställen 

övervägas för att utvärdera det anslutna akvatiska ekosystemet, på grundval av den 

konceptuella modellen av grund- och ytvattenflöde. 

 

Övervakningen av grundvattenförekomster innefattar i regel mätningar av vattennivån 

och dess förändringar över tid. Dessa uppgifter kan ge en fingervisning om vilken 

inverkan det grundvattenflöde som förser det anslutna akvatiska ekosystemet med 

vatten har. Det kan potentiellt påverka målen för det akvatiska ekosystemet eller 

statusen för vattenförekomsten, eller åtminstone beroendet av grundvatten. Det är god 

praxis att särskilt beakta variationerna i vattennivå. På samma sätt kan 

flödesövervakning vara till nytta i fall där det anslutna akvatiska ekosystemet är klart 

beroende av utflöde ur grundvattenförekomsten (som basflöde) in i ytvattenförekomsten.  

 

Vid behov kan övervakningsinformation från de anslutna ytvattenförekomsterna 

användas för att utvärdera möjlig inverkan på målen för det anslutna akvatiska 

ekosystemet och vattenförekomstens status. Det kan vara användbart att övervaka 

uppströms och nedströms om det anslutna akvatiska ekosystemet. Denna övervakning 

kan om så krävs omfatta både kvalitet och kvantitet. 

 



 

Övervakningsnätverken och parameteruppsättningen med de kvalitativa egenskaperna hos 

den grundvattenförekomst som är ansluten till det anslutna akvatiska ekosystemet bör vara 

representativa för behoven och förhållandena i det anslutna akvatiska ekosystemet 

(exempelvis om bevarandestatusen är gynnsam eller ogynnsam). Det innebär att 

parameteruppsättningen kan baseras på det specifika anslutna akvatiska ekosystemet. För 

att förstå interaktionerna mellan grundvattenförekomst, ytvattenförekomst och anslutet 

akvatiskt ekosystem rekommenderar vi att de fysikalisk-kemiska parametrar och kemiska 

ämnen som bestämmer/påverkar det anslutna akvatiska ekosystemet egenskaper och 

funktion ingår i övervakningen.  

 

I tabell 2.1 fastställdes flera grader av beroende (”extremt beroende”, ”beroende” och 

”inte beroende, men kan påverkas av föroreningar”). Därför föreslår vi att 

övervakningen inriktas efter dessa tre klassif iceringar:  

I.  Anslutna akvatiska ekosystem som är extremt beroende av 

grundvattenförekomsten, t.ex. genom vattentillförsel från 

grundvattenförekomsten och/eller på grund av specifika fysikalisk-kemiska 

behov som uppfylls genom den anslutna grundvattenförekomsten – i detta fall 

räcker det med övervakningsdata från grundvattenförekomsten, så länge dessa 

är representativa för behoven och statusen/målen för det anslutna akvatiska 

ekosystemet. 

II.  Anslutna akvatiska ekosystem som är beroende av ytvattenförekomster och 

grundvattenförekomster, där båda typerna av vattenförekomster kan påverka 

akvatiska ekosystemets bevarandestatus och statusen för anslutna 

vattenförekomster (t.ex. permanenta vattendrag i tabell 2.1). Här kan det 

finnas behov av specifika övervakningsdata från det anslutna akvatiska 

ekosystemet i kombination med utvald information från 

grundvattenförekomsten och ytvattenförekomsten. 

III.  Anslutna akvatiska ekosystem som inte är akut beroende av 

grundvattenförekomster (se tabell 2.1) och som har begränsat utbyte med 

sådana, men som kan påverkas negativt om föroreningar överförs till 

akvatiska ekosystemet. Om sådan påverkan är tydlig behöver det anslutna 

akvatiska ekosystemet sannolikt övervakas. 

Övervakningen kan skräddarsys för var och en av dessa tre allmänna klassificeringar och 

antalet parametrar, övervakningsplatser och tidpunkter för provtagning som behövs för 

att övervaka grundvattenförekomsten kan vara färre för vissa klassificeringar. 

 

När det finns en risk för avsevärd försämring (d.v.s. en utveckling som inom 

överskådlig tid kommer att leda till att miljömålen inte kommer att kunna uppfyllas) 

föreslår vi att inte bara inkludera värden från specifik övervakning, utan även mer 

långsiktiga dataserier med parametrar som är knutna till det anslutna akvatiska 

ekosystemet och kommer från övervakning av grund- och ytvattenförekomster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Exempel 5.1: Övervakning av grundvattenförekomster för anslutna akvatiska  

ekosystem  

På platser där utbytet är mycket tydligt har grundvattenförekomster övervakats för att 

fastställa inverkan på anslutna akvatiska ekosystem. Denna övervakning ligger till 

grund för det anonymiserade exemplet nedan:  

-  Vattennivån och/eller flödet mättes på ett ställe längs flödesvägen mellan 

grundvattenförekomsten och det anslutna akvatiska ekosystemet (e på bild 5.1), 

eller vid minst två övervakningsställen om de inte låg längs flödesvägen. Det räckte 

med årstidsvisa intervall: 

-  Övervakningen av de fysikalisk-kemiska parametrarna innefattade en förteckning 

som godkänts för grundvattenförekomsten, med minst två provtagningar per år. 

Övervakningsställena behövde ligga längsmed grundvattnets flödesväg mot det 

anslutna akvatiska ekosystemet, vilket innebar att källor och springflöden som 

korsade grundvattenflödet men inte mynnade ut i det anslutna akvatiska 

ekosystemet uteslöts. 

-  Det är möjligt att det finns flera olika flödesvägar eller hydrogeologiska förhållanden 

i olika skikt inom en enda grundvattenförekomst och att detta kan påverka 

transporten av föroreningar (t.ex. nitrat). I dessa fall rekommenderade vi att ett 

övervakningsnätverk i flera nivåer med avskiljning på olika djup skulle användas 

längs den huvudsakliga flödesvägen. En övervakningspunkt räckte. 

-  Parameterförteckningen för övervakning av grundvattenförekomsten baserades 

på känsligheten hos de ekologiska recipienterna (det anslutna akvatiska 

ekosystemet) och deras indikatorer, när dessa var kända (t.ex. för Natura 2000-

nätverk). 

-  I övervakningen av det anslutna akvatiska ekosystemet ingick parametrar som inte 

inkluderades för grundvattenförekomsten. Dessutom beaktades årstidsvariationer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  Rekom men dation  

5.1 Övervaknin g för att un derstö dja risk- och statu sbedö mnin g för 

gru n dvatten anslutn a vatten ekosystem bö r täcka in data från bå de grun d- och 

ytvatten förekomsten. Det är avgö ran de att grun d- och ytvatten forskare in om 

medl emsstatern a samarbetar i frå ga om övervaknin gsbeh ov och utbyte av 

befintlig informati on och kun skap.  

Rekom men dation  

1.1: Un dersö k n oggrant bå de kvantitativa och kemi ska interakti on er mell an 

det an slutn a ytvatten systemet och grun dvattenf örekomster inn an ni 

gen omfö r detaljerade statusbed ö mnin gar enli gt ram di rektivet fö r vatten, så  

att dessa aspekter kan avgö ra vilka mätnin gar so m eventu ellt beh över göras. 

I detta arbete kan konceptu ell och vi d beh ov nu meri sk modellräknin g 

an vän das, där detaljnivån an passas till risknivån (eller skadenivån) fö r det 

akvatiska ekosystemet samt till gän gliga data.  



 

 

Exempel 5.2: Nödvändiga övervakningsdata för att sätta tröskelvärden för 

grundvatten för att skydda anslutna akvatiska ekosystem. 

Sjöar och estuarier kan förses med grundvatten både från direkta utlopp från 

grundvattenförekomster och från grundvatteninnehåll i utmynnande vattendrag. Det är 

viktigt att kvantifiera andelen grundvatten både i vatten från utmynnande vattendrag 

och i den totala mängd vatten som mynnar ut i det anslutna akvatiska ekosystemet för 

att kunna uppskatta grundvattnets bidrag till den totala föroreningsbelastningen i 

akvatiska ekosystemet och slutligen sätta tröskelvärden för att bedöma 

grundvattenförekomstens kemiska status. 

 

För att detta arbete ska kunna ske måste alla parametrar som är relevanta för 

kvaliteten (koncentrationer) och kvantiteten (avrinning/vatten som tillförs via 

vattendrag) övervakas. För denna typ av bedömningar behövs ibland både 

övervakningsdata och kalibrerade numeriska modellberäkningar av utbytet mellan 

grundvatten och ytvatten. 

 

En annan faktor att ta hänsyn till är den geokemiska miljö där övervaknings-

stationerna finns. Exempelvis bör övervakningsställen som finns i den anoxiska 

zonen inte ingå i uppskattningen av genomsnittliga nitratkoncentrationer, eftersom 

nitraterna har minskat och inte borde finnas i denna zon. Om alla övervaknings-

stationer var placerade i den anoxiska zonen så skulle den genomsnittliga 

koncentrationen i grundvattenförekomsten vara 0 mg/l, även om ytligt syrerikt 

grundvatten med korta transporttider till vattendrag (och de mest sårbara 

grundvattenanslutna akvatiska ekosystemen) innehöll >30 mg/l nitrater och hade en 

allvarlig inverkan på anslutna akvatiska ekosystem. Ett sådant exempel återfinns i 

fallet med estuariet i Horsens, Danmark, som visas på bild 5.2.  

 

Anslutna akvatiska ekosystem är i regel känsligare för de totala årliga belastningarna 

av näringsämnen (främst total mängd nitrat och bekämpningsmedel) än för 

maximala koncentrationer. Därför kräver bedömningen av näringsämnenas inverkan 

på ett akvatiskt ekosystem långvarig övervakning av årstidsvisa variationer både i 

fråga om kvantitet (avrinning) och kvalitet (t.ex. nitratkoncentrationer) för att 

flödesviktade koncentrationer och årliga eller totala nitratbelastningar på 

ekosystemet ska kunna uppskattas samt för att tröskelvärden för vattendrag och 

grundvatten slutligen ska kunna sättas för att skydda ekosystemet (Hinsby et al., 

2008, 2012). Det ovan beskrivna fallet med estuariet i Horsens är ett exempel på 

detta. 

 

Data från både övervakning och modellberäkningar kompletterar varandra och 

underlättar förståelsen för utbytet mellan grundvatten och ytvatten och för vilka typer 

av uppgifter som behövs. Dessutom får vi genom denna kombination av uppgifter 

viktig information för anpassningen till klimatförändringen och för bedömningen av 

klimatförändringens effekter på grund- och ytvattnets kvalitet och kvantitet. 
 

Observera  

I CIS Guidance 18 beskrivs metoder för att fastställa tröskelvärden som tar hänsyn 

till naturliga bakgrundskoncentrationer och legitim grundvattenanvändning. Dessa 

skulle leda till ett tröskelvärde för nitrat (uttryckt som N) som skulle likna storleken 

på det värde som fastställdes ovan för att säkerställa (återställa) en god ekologisk 

status för estuariet i Horsens. Men vissa sjöar och/eller grundvattenberoende 

terrestra ekosystem i avrinningsområdet kring estuariet i Horsens, eller i andra 

avrinningsområden, kan vara känsligare och därför skulle vissa grundvatten-

förekomster behöva ett ännu lägre tröskelvärde för nitrat. Nya bevis från 

Storbritannien (UKTAG, 2012) visar att spannet för nitratkänslighet hos 

grundvattenberoende terrestra ekosystem kan börja redan vid ett så lågt värde som 

4 mg/l nitrat (NO3). 

 



 

 
 

 

 

Bild 5.2: Estuariet i Horsens. Nitrat-N-koncentrationer (mg/l) i övervakade 

grundvatten (2011) jämfört med det fastställda tröskelvärdet för grundvatten på 6,0 

mg/l totalt N (motsvarar ~25 mg/l nitrat). De flesta övervakade källorna finns i 

anaerobt grundvatten som inte innehåller nitrat och låga mängder oorganiskt kväve 

(DIN) – de har nitrat-N-koncentrationer under tröskelvärdet och den genomsnittliga 

mängden nitrat-N antyder inga problem med nitrat. Men estuariet har en dålig 

ekologisk status och merparten av övervakningsställena i den oxiska zonen uppvisar 

nitrat-N-koncentrationer som är betydligt högre än tröskelvärdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.3  Övervakning i det anslutna akvatiska ekosystemet  
 
Förutom övervakning i grundvattenförekomsten så kan även specifik övervakning i det 

anslutna akvatiska ekosystemet genomföras som en del i den operativa övervakning som 

beskrivs i CIS Guidance 15 (grundvattenövervakning), när en risk har identif ierats antingen på 

grund av påverkan från grundvattenförekomsten eller förhållandena i det anslutna akvatiska 

ekosystemet (se kapitel 4).  

 

Vi rekommenderar att först undersöka utbytet mellan grundvattenförekomster och 

ytvattenförekomster med hjälp av den konceptuella modellen för att få en bild av det anslutna 

akvatiska ekosystemets beroende av grundvatten och/eller ytvatten. I den mån det är möjligt 

med den konceptuella modellen måste vi klarlägga graden av beroende hos det anslutna 

akvatiska ekosystemet (klass I eller klass II, enligt avsnitt 5.2). Detta påverkar även den 

specifika övervakningsförteckningen för det anslutna akvatiska ekosystemet. När anslutna 

akvatiska ekosystem är mycket beroende av ytvattenförekomster måste de förekomsterna 

övervakas särskilt (klass III).  

 

Tredimensionell (nivåavskiljd) övervakning kan behövas för anslutna akvatiska ekosystem som 

är beroende av ett särskilt skikt i grundvattenförekomsten, exempelvis när ett skikt i 

grundvattenförekomsten tillhandahåller syrerikt grundvatten eller grundvatten med hög 

alkalinitet. 

 

Det kan behövas särskild övervakning för att påvisa att anslutna akvatiska ekosystem som 

tidigare inte klassificerats som ”avsevärt skadade” inte blir ”avsevärt skadade” på grund av 

belastningar i grund- eller ytvattenförekomster (övervakning av risk för försämring). Detta är 

endast möjligt när det finns en lämplig tidsserie för mätningarna. 

 

Övervakningen av anslutna akvatiska ekosystem kan inriktas på att utvärdera effekterna på de 

viktigaste biogeokemiska processerna (t.ex. inverkan på cykeln för kväve/näringsämnen) på 

platsen. Denna metod kan användas för att ringa in kemiska föreningar som påverkar de 

biologiska egenskaperna.  

 

En direkt övervakning av den ekologiska statusen (inkl. biolo giska och hydrologiska aspekter) 

kan ingå i övervakningen av det anslutna akvatiska ekosystemet om detta bidrar till 

kunskapen om förhållandena i akvatiska ekosystemet eller effekterna av påverkan på grund- 

eller ytvattenförekomster (se avsnitt 6.4 om fastställande av tröskelvärden på grundval av 

övervakningsdata från det anslutna akvatiska ekosystemet). 

 

Om karakteriseringen eller övervakningen av det anslutna akvatiska ekosystemet eller 

grundvattenförekomsten påvisar en betydande skaderisk för det akvatiska ekosystemet så 

måste en förteckning med lämpliga parametrar sammanställas.  

 

Om en skada har konstaterats på ett grundvattenanslutet akvatiskt ekosystem och skadan har 

lett till sänkt status för ytvattenförekomsten, grundvattenförekomsten eller det skyddade 

området så rekommenderar vi att en lämplig övervakning upprätthålls för att ta reda på hur 

effektiva de åtgärder är som har vidtagits för att återställa det akvatiska ekosystemet. 

 

 

 

Rekom men dation  
 

5.2 Det kan behö vas specifik övervaknin g av an slutn a akvatiska 

ekosystemnär det akvati ska ekosystemet är skadat eller löper ri sk att skadas. 

Enli gt god praxis ska denn a övervaknin g baseras på  en konceptu ell förstå else 

av utbytet mellan gru n dvatten fö rekomsten, ytvattenfö rekomsten och det 

akvatiska ekosystemet och ske i samarbete med rel evanta forskare som 

känn er till ytvatten fö rekomsten eller det skyddade områ det (t.ex. Natura 

200 0). 



 

6 TRÖSKEL- OCH KRITERIEVÄRDEN 
 

6.1  Definition av tröskel- och kriterievärden 

Begreppet tröskelvärden (TV) för grundvatten för att bedöma grundvattnets 

kemiska status nämns för första gången i skäl 7 i grundvattendirektivet: 

 

”Med beaktande av behovet av att uppnå likformiga skyddsnivåer för grundvatten bör man 

upprätta kvalitetsnormer och tröskelvärden och utveckla metoder grundade på ett gemensamt 

tillvägagångssätt för att få kriterier för bedömning av grundvattenförekomsters kemiska status.” 

 

Tröskelvärden definieras sedan i artikel 2 som kvalitetsnormer som 

medlemsstaterna fastställer i enlighet med artikel 3. I artikel 3 beskrivs ”kriterierna 

för bedömning av kemisk grundvattenstatus”, vilka innefattar tröskelvärden. Det 

föreskrivs att: 

 

Artikel 3.1 b: 

“Tröskelvärden som är tillämpliga på god kemisk status skall baseras på skyddet för 

grundvattenförekomster i enlighet med del A punkterna 1, 2 och 3 i bilaga II, varvid man skall 

beakta grundvattnets inverkan på och växelverkan med förbundna ytvatten och därav direkt 

beroende terrestra ekosystem och våtmarker, och hänsyn skall bland annat tas till vad som är känt 

om ämnenas humantoxikologi och ekotoxikologi.”  

 

Artikel 3.2: 

”Tröskelvärden kan fastställas på nationell nivå, för ett avrinningsdistrikt eller för den del av det 

internationella avrinningsdistriktet som ligger inom en medlemsstats territorium eller för en 

grundvattenförekomst eller en grupp av grundvattenförekomster.”  

 

Medlemsstaterna måste meddela och tillämpa det striktaste tröskelvärde som krävs för 

att skydda alla ekosystem samt rättfärdiga relevant användning av den undersökta 

grundvattenförekomsten. Om övervakningsdata från grundvattnet i 

grundvattenförekomsten (eller relevanta delar av grundvattenförekomsten) visar att det 

fastställda tröskelvärdet har överskridits så ska en ”lämplig undersökning” följa. 

Resultatet av denna undersökning avgör huruvida grundvattenförekomsten har en god 

eller otillfredsställande kemisk status. 

 

Mer information om tröskelvärden finns i tidigare publikationer (Müller et al., 2006, 

Hinsby et al., 2008, Europeiska kommissionen, 2009, Europeiska kommissionen, 2012). 

Av dessa källor framgår tydligt att de flesta medlemsstater, i enlighet med CIS Guidance 

18, tar hänsyn till de naturliga bakgrundsnivåerna av ett näringsämne när de fastställer 

tröskelvärden för grundvattenförekomster.  

 

Det finns ingen specifik definition av termen kriterievärde (CV) i grundvattendirektivet, 

men termen används för första gången i vägledningsdokument 18 (bild 3) som en 

kvalitetsnorm som fastställs för alla relevanta näringsämnen för alla specifika 

miljökriterier eller recipienter (saltvatteninträngning, anslutna akvatiska ekosystem, 

grundvattenberoende terrestra ekosystem) eller användningsområden (dricksvatten, 

industri, jordbruk o.s.v.). Dessa kriterievärden, som ibland kallas recipientbaserade 

normer, tar inte hänsyn till naturliga bakgrundsnivåer av föroreningar och kan 

härstamma från annan lagstiftning. Till exempel består kriterievärdet för skydd av 

dricksvatten av dricksvattennormen för en viss förorening. Tröskelvärdet för samma 

förorening, som fastställs för att skydda grundvatten som en dricksvattenresurs, bestäms 

av medlemsstaten, men kan i princip variera mellan dricksvattennormen (kriterievärdet) 

och den naturliga bakgrundsnivån för föroreningen (när kriterievärde > bakgrundsnivå). I 

vägledningsdokument 18 beskrivs olika faktorer och den allmänna metoden för att 

fastställa tröskelvärden. Där står följande:  

 

 

 



 

”Medlemsstaterna fastställer tröskelvärden genom att jämföra bakgrundsnivån med 

kriterievärdet. Kriterievärdet är koncentrationen av en förorening, utan hänsyn till 

eventuella bakgrundskoncentrationer. Om kriterievärdet överskrids kan det leda till att  

kriteriet för god status inte uppfylls. När kriterievärden fastställs ska riskbedömningen 

och grundvattnets funktioner beaktas. ” 

 

Tröskelvärden och kriterievärden utgör grunden för kemiska normer, men vi föreslår att 

kvantitativa normer ska inrättas på samma sätt för att ge ett lämpligt skydd till anslutna 

akvatiska ekosystem. För att undvika förvirring bör dock dessa nya normer inte kallas 

tröskelvärden eller kriterievärden.  

 

 

 

 

 

 

 
6.2  Tillämpning av tröskel- och kriterievärden på anslutna akvatiska 

ekosystem  

I ovanstående text framgår att den minsta inrättandenivån för tröskelvärden är en 

grundvattenförekomst. Men precis som Müller et al. (2006) och Hinsby et al. (2008) 

påpekar kan det bli nödvändigt att dela in en grundvattenförekomst i olika hydrokemiska 

miljöer beroende på föroreningen i fråga för att kunna beräkna meningsfulla 

tröskelvärden och bakgrundsnivåer. Detta beror på att föroreningens beteende och 

koncentrationer kan skilja sig åt avsevärt i olika geokemiska miljöer. I exempel 5.2 visas 

att nitrat (den förorening som oftast hindrar grundvattenförekomster från att uppnå god 

status) inte förekommer i anoxiska grundvattenmiljöer och mätningar i denna zon skulle 

inte vara representativa vid en jämförelse med det tröskelvärde för nitrat som fastställts 

för att skydda det anslutna akvatiska ekosystemet, eftersom endast förhållandena i den 

övre, oxiska delen av grundvattenförekomsten är relevanta för anslutna akvatiska 

ekosystem. 

 

Fastställandet av tröskelvärden för att ge ett adekvat skydd till anslutna akvatiska 

ekosystem skulle i praktiken kunna innebära att en stor grundvattenförekomst eller en 

grundvattenförekomst som innehåller flera olika geokemiska miljöer delas in i mindre 

grundvattenförekomster eller olika geokemiska zoner. Det skulle kunna underlätta det 

praktiska genomförandet eller fastställandet av ytterligare åtgärder, eftersom olika 

förvaltningsstrategier för dessa mindre vattenförekomster skulle vara effektivare. Denna 

metod utvärderas i ett forskningsprojekt (Hinsby och Refsgaard, 2015, 

www.soils2sea.eu) där en genomgång görs av olika bestämmelser och effektiva åtgärder 

för att kontrollera näringsämnen (nitrat och bekämpningsmedel) som läckt från 

jordbruksmark ut i ytvatten/anslutna akvatiska ekosystem. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rekom men dation  

6.1: Medlemsstatern a u pp munt ras att utarbeta kvantit ativa n ormer f ör att 

skydda an slutn a akvatiska ekosystem. Dessa n orme r bö r tas fram på  

likn an de sätt som t rö skel värden och kriterievärden, men få  en an n an 

benä mnin g för att inte blan das ih op med dessa.  



 

 

 

 

Bild 6.1: Konceptuell modell för avrinningsområdet kring estuariet i Horsens, 

Danmark, med data- och näringsämneskällor samt en illustrering av 

beräkningsprocessen för tröskelvärden för vattendrag och grundvatten (Hinsby et al., 

2012). 

 

Såsom beskrivs i grundvattendirektivet och ytterligare utvecklas i vägledningsdokument 

18 kan tröskelvärden för grundvatten fastställas för att skydda anslutna akvatiska 

ekosystem i liten skala lokalt för relativt små sjöar till i stor gränsöverskridande skala för 

kustvatten och marina vatten. Ofta är anslutna akvatiska ekosystem de mest sårbara 

recipienterna i det avrinningsområde som undersöks och för att fastställa ett 

motsvarande tröskelvärde för grundvattnet för föroreningen i fråga måste godtagbara 

medelkoncentrationer i och totala belastningar på det anslutna akvatiska ekosystemet 

användas. 

 

Eftersom tröskelvärden för grundvattenförekomster måste skydda de särskilda behoven 

hos anslutna akvatiska ekosystem måste dessa akvatiska ekosystems ekologiska behov 

vara utgångspunkten när tröskelvärdena ska fastställas. Hydro(geo)loger och ekologer 

måste ha ett nära samarbete när tröskelvärdena ska fastställas för att reda ut och 

kvantif iera interaktionerna mellan grundvatten och ytvatten (bild 6.1). Denna 

kvantif iering är avgörande för att exempelvis uppskatta den högsta godtagbara 

belastningen (ekologisk tröskel) av ett särskilt näringsämne på et t ekosystem, vilket 

kan utgöra basen för att fastställa tröskelvärdet. På bild 6.2 visas ett exempel på de 

övervakningsdata för ett anslutet akvatiskt ekosystem som behövs för att göra en 

uppskattning av tröskeln för ett sådant akvatiskt ekosystem i ett estuarium. 



 

 

 

 

Bild 6.2: Relation mellan medelkoncentrationen och procent dagar med 

begränsning för oorganiskt kväve, DIN. Årlig beräkning från 1985 till 2006 för estuariet 

i Horsens, Danmark. Fyllda cirklar (inre del) respektive öppna cirklar (yttre del). 

Beräkningarna görs baserat på data från maj till oktober (184 dagar) och begränsningen 

antas inträffa när DIN är < 14 μg l−1. De vertikala streckade linjerna visar när 

begränsningarna inträffar 2/3 av tiden, och motsvarande koncentrationer (DIN 21 μg l−1) 

anses utgöra målvärden för god ekologisk status i estuariet. Den vertikala prickade linjen är 

den resulterande DIN-koncentrationen i den yttre delen av estuariet med en årlig 

nitratbelastning på 560 t yr−1. Hinsby et al. (2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rekom men dation er  

6.2 : Arbetet med att fast stä lla adekvata trö skelvärden fö r att skydda ett 

an slutet akvati sktekosystem bö r baseras på  kun skap om de ekol ogi ska 

beh oven h os detta akvatiska ekosystem och den konceptu ella kopplin gen 

mell an grun dvatten förekomsten och det an slutn a akvati ska ekosystemet.  

 

6.3 : Ekologer som arbetar med an slutn a akvati ska ekosystem, 

hydrogeologer och hydrol oger bö r arbeta tillsam man s och kom mu nicera 

un der alla faser av utarbetan det av trö skelvärden a.  

Exempel på  arbetsflöde för att  faststäl la ett  tröskelvä rde för ett  anslutet  akvatiskt 

ekosystem:  

a.  Faststä ll den högsta t illåtna koncent rationen i det  anslutna akvatiska ekosystemet  

(och under vilken tid på  året, t ill exempel må nat liga e ller årst idsvisa genomsnitt ).  

b.  Beräkna befintliga och maximalt  godtagbara belastningar på  det anslutna 

akvat iska ekosystemet  (frå n grund- och ytvattenkä l lor). 

c.  Anta att  a lla andra belastningar ä r konstanta och ber ä kna den 

belastning som kom mer frå n grundvattnet . 

d.  Omvandla belastningen frå n grundvattnet  till en koncentrat ion i grundvattnet  = 
tröskelvärdet . 

(µg l-1) 



 

6.3  Exempel på hur tröskelvärden fastställs och tillämpas för att 

skydda anslutna akvatiska ekosystem 
 

Exempel från medlemsstaterna  

Enligt resultaten från enkäten om tröskelvärden som har skickats ut till alla 

medlemsstater (Europeiska kommissionen, 2015b) finns det mycket få exempel på att 

tröskelvärden för grundvatten har fastställts på grundval av målsättningarna för 

anslutna akvatiska ekosystem. I allmänhet rapporterar medlemsstaterna att de inte har 

tillgång till data för att fastställa tröskelvärden för grundvatten för att skydda anslutna 

akvatiska ekosystem, och de utgår antingen från dricksvattennormer eller 

miljökvalitetsnormer för ytvatten, i vissa fall multiplicerade med en faktor mindre än ett 

(t.ex. 0,75) som en försiktighetsåtgärd. Miljökvalitetsnormerna för ytvatten gäller 

vanligtvis för en hel ytvattenförekomst och inte bara för det anslutna akvatiska 

ekosystemet. Med det anslutna akvatiska ekosystemet kan ha specifika, mer 

begränsade behov än de allmänna behoven hos hela ytvattenförekomsten. 

 

Medlemsstaterna har dock i hög utsträckning använt sig av kvantitativa normer 

för att skydda anslutna akvatiska ekosystem, såsom basflödet i vattendrag. Vi 

rekommenderar att detta tillvägagångssätt, i situationer där ett anslutet 

akvatiskt ekosystem är utsatt för risker, breddas till att omfatta andra 

kategorier av ytvattenförekomster, såsom sjöar och kustvattenförekomster 

eller vattenförekomster i övergångszoner.  

 

I bilaga 1 till denna rapport presenteras två fallstudier, en från Storbritannien och en 

från Belgien (Vallonien).  

 

Forskningsexempel 

Baserat på litteratursökningar i Web of Science och Scopus finns det även i de 

vetenskapliga tidsskrifterna endast ett fåtal exempel på fastställda tröskelvärden för 

grundvatten (eller andra kvalitetsnormer för grundvatten) för att skydda anslutna 

akvatiska ekosystem i enlighet med ramdirektivet för vatten och grundvattendirektivet 

(Hinsby et al., 2008, 2012, 2015). Skälet är antagligen att det för att fastställa sådana 

värden krävs stora mängder övervakningsdata med tid och plats för grundvatten, 

vattendrag och kustvatten (eller sjöar), kunskap om både kvantitativa och kemiska 

aspekter av den hydrologiska cykeln, liksom en omfattande förståelse av ekosystemets 

status och dynamik (se bild 6.1), vilket också kräver ett nära samarbete och 

tvärvetenskapliga forskningsprojekt mellan hydrogeologer, hydrologer samt sötvatten- 

och marinekologer. 
 

Vi hittade inga andra exempel på tröskelvärden för grundvatten eller liknande 

kvalitetsnormer för grundvatten när vi genomförde en global sökning. Men USA:s metod, 

där totala högstabelastningar per dag (TMDL) uppskattas för ekosystem (t.ex. 

Bjorneberg et al., 2015, Reuben och Sorensen, 2014, Paolisso et al., 2015, US EPA,  

2015), baseras på samma tankesätt/resonemang om att skydda och bedöma statusen 

för sötvatten och ekosystem. Denna metod kan användas för att fastställa tröskelvärden 

för grundvatten och vattendrag som är jämförbara med de europeiska exemplen. Det 

tillvägagångssätt som användes för att fastställa tröskelvärden i linje med ramdirektivet 

för vatten/grundvattendirektivet på grundval av målsättningar om god status och 

godtagbara högstabelastningar (”TDML”) för två estuarier i Danmark, och som beskrivs i 

Hinsby et al. (2008, 2012, 2015), är jämförbara med den amerikanska TMDL-metoden.  
 

Tröskelvärden för grundvatten och vattendrag kan även användas för att införa ny och 

differentierad lagstiftning och förvaltningsstrategier för markanvändning, såsom beskrevs i 

avsnitt 6. 

 

 

 



 

7  STATUSBEDÖMNING 

7.1  Bakgrund 

För att uppnå god status för grundvatten måste en rad villkor uppfyllas, vilka definieras i 

ramdirektivet för vatten/grundvattendirektivet. Anslutna akvatiska ekosystem är 

ytvattenförekomster, inklusive vattendrag, sjöar och vatten i övergångszoner, där ytvattnets 

ekologi och hydrologi är beroende av vattentillförsel från grundvatten för att kunna uppfylla 

miljömålen enligt ramdirektivet för vatten. Miljömålen för dessa ytvattenförekomster kan 

variera och därför kan de relaterade miljökvalitetsnormerna eller flödes-/nivåkraven för 

anslutna akvatiska ekosystem skilja sig åt mellan ytvattenförekomster med hög och god 

status. 
 

I ramdirektivet för vatten definieras grundvatten som ” allt vatten som finns under markytan i 

den mättade zonen och som står i direkt kontakt med marken eller underliggande jordlager”. 

Anslutna akvatiska ekosystem kan under naturliga förhållanden förses med vatten från djupt 

eller ytligt grundvatten, eller i många fall från båda. När ett statustest genomförs för ett 

anslutet akvatiskt ekosystem måste därför hänsyn tas till vattenflöden från både djupt liggande 

och ytligt grundvatten som kan utmynna i den anslutna ytvattenförekomsten. Det är viktigt att 

förstå dessa flöden och interaktioner när konceptuella modeller utarbetas för anslutna akvatiska 

ekosystem (se kapitlen 2.3 och 4). 
 

Definitionen av god kvantitativ grundvattenstatus finns i bilaga V till ramdirektivet för 

vatten. 

2.1.2 .  I denna bilaga påpekas att i fråga om anslutna akvatiska ekosystem så uppnås en god 

kvantitativ grundvattenstatus när grundvattennivån inte är föremål för antropogena förändringar 

som skulle kunna resultera i:  
 

 att miljömålen i artikel 4 för anslutna ytvatten inte kan uppnås, eller  

 en avsevärd försämring av dessa ytvattenförekomsternas status. 
 

Definitionen av god kemisk grundvattenstatus f inns i bilaga V 2.3.2 till ramdirektivet för 

vatten. I fråga om anslutna akvatiska ekosystem föreskrivs att en sådan status uppnås när 

grundvattenförekomstens kemiska sammansättning är sådan att koncentrationerna av 

föroreningar: 
 

 varken är sådana att miljömålen för anslutna ytvatten i artikel 4 inte skulle kunna 

uppfyllas eller innebär avsevärda försämringar av vattenförekomstens ekologiska eller 

kemiska kvalitet eller avsevärda skador på terrestra ekosystem som är direkt beroende 

av grundvattenförekomsten. 
 

För att kunna bedöma om dessa förutsättningar har uppfyllts presenterades fem kemiska och 

fyra kvantitativa tester i CIS-vägledningsdokument 18 (om grundvattenstatus och 

trendbedömning). Två av dessa tester, ett kemiskt och ett kvantitativt, handlar om huruvida 

det tillförda grundvattnets kemiska sammansättning eller uttag ur grundvattnet bidrar till att 

målen för anslutna ytvattenförekomster i artikel 4 i ramdirektivet för vatten inte kan uppfyllas. 
 

”I enlighet med grundvattendirektivet behöver statusbedömningar endast genomföras för 

grundvattenförekomster som bedöms vara i riskzonen och i förhållande till recipienten och alla 

förorenande ämnen som bidrar till att grundvattenförekomsten får denna klassif icering (bilaga 

III 1 grundvattendirektivet). 

Grundvattenförekomster som inte bedöms vara i riskzonen klassif iceras automatiskt som att 

de har god status” (CIS-vägledningsdokument 18).  
 

”Statusbedömningar genomförs med hjälp av tillgängliga övervakningsdata och operativa 

övervakningsdata som har samlats in under perioden för förvaltningsplanen för  

avrinningsdistrikt. Statusbedömningen ska genomföras i slutet av en 

vattenförvaltningscykel för att utvärdera effektiviteten i de åtgärdsprogram som tidigare 

har upprättats (CIS- vägledningsdokument 18).  

 

 

 

 



 

Även om en ytvattenförekomst kan vara liten i jämförelse med de anslutna 

grundvattenförekomsterna så räcker det med ett icke godkänt test för ett anslutna akvatiska 

ekosystem (precis som det motsvarande testet för grundvattenberoende terrestra ekosystem) 

för att hela grundvattenförekomsten ska få otillfredsställande status. Det kan vara flera 

belastningar som gör att en ytvattenförekomst inte uppnår målen i ramdirektivet för vatten, 

men enligt den gemensamma strategin i vägledningsdokument 18 ska en grundvatten-

förekomst, som är orsaken till att en ytvattenförekomst inte uppnår miljömålen enligt 

ramdirektivet för vatten, bedömas ha otillfredsställande status när grundvattnet bidrar med 

mer än 50 % av den kemiska belastningen eller grundvattenuttaget ut förekomsten är större 

än 50 % av det tillåtna vattenuttaget. Vi förstår dock att det kan finnas andra 

tillvägagångssätt som passar bättre i vissa medlemsstater och för vissa anslutna akvatiska 

ekosystem. 

 

7.2  Kvantitativ status  

I bilaga V till ramdirektivet för vatten föreskrivs att grundvattennivån ska vara den viktigaste 

parametern för att bedöma god kvantitativ status. Men för att fullt ut förstå relationerna 

mellan grundvatten och anslutna akvatiska ekosystem behövs ofta andra uppgifter som bas för 

statusbedömningen, såsom grundvattenflöde och tillförseln till det anslutna akvatiska 

ekosystemet. 

 

Till skillnad från vattenbalanstestet tar testet för anslutna akvatiska ekosystem hänsyn till 

huruvida, på lokal nivå, påverkan från grundvattenuttag har någon betydande inverkan på 

enskilda ytvattenförekomster när allpåverkan som dessa utsätts för räknas in. När ett 

grundvattenuttag i betydande grad kan bidra till att förhindra uppfyllandet av målen för en 

ansluten ytvattenförekomst så är det per definition lämpligt att genomföra ett test för det 

anslutna akvatiska ekosystemet. En grundvattenförekomst kan angränsa flera olika 

ytvattenförekomster, som var och en har sina egna mål. 

 

För detta test måste behoven av flöde (flöde) eller vattennivå (miljönivå) identifieras (se CIS-

vägledningsdokument nr 31 om miljöf löden) för ytvattenförekomster för att se till att dessa 

vattenförekomster uppfyller målen enligt ramdirektivet för vatten. Om dessa flödes-/nivåkrav 

inte uppfylls på grund av avsevärd inverkan från grundvattenuttag så kommer 

ytvattenförekomsten per definition inte att uppnå målen enligt ramdirektivet för vatten och 

grundvattenförekomsten kommer att få otillfredsställande status. 

 

Det är en utmaning att direkt koppla grundvattenuttag till flödet/vattennivån i en 

ytvattenförekomst. Därför föreslår vi en modell, baserad på en konceptuell förståelse, för att 

uppskatta hur stor del av det bristfälliga tillståndet i ytvattenförekomsten som beror på 

grundvattenuttag. ”Ett förslag till tröskel för grundvattenuttagens betydelse skulle kunna vara 

när grundvattenuttagen är större än 50 % av det ’tillåtna’ grundvattenuttaget inom hela 

avrinningsområdet uppströms” (CIS-vägledningsdokument 18). Definitionen av vad som är 

tillåtet kommer att variera beroende på de övergripande förvaltningssätten för vattenuttag, 

men hänsyn till miljöflöde, miljönivå och socioekonomiska krav. I påverkade system kan den 

tillåtna volymen för grundvattenuttag utgöra en liten del av den effektiva nederbörden eller 

återflödet, men i system med färre kvantitativa problem kan den också utgöra en större andel 

av den effektiva nederbörden eller återflödet. 
 

En av de viktigaste utmaningarna som medlemsstaterna påtalade under den andra 

rapporteringscykeln för ramdirektivet för vatten är hur de ska utarbeta kvantitetskriterier som 

skyddar anslutna akvatiska ekosystem och hur dessa kriterier hör ihop med befintliga kriterier 

för ytvattenflöde, såsom vattenflödesnormer för vattendrag eller vattennivånormer för sjöar. 

Som en provisorisk åtgärd skulle låg flödesnivå i allmänhet (t.ex. ett flöde på 95 percentil) 

eller en del av det årliga återflödet eller den effektiva nederbörden kunna användas som det  

 

 

 



 

 

minimif löde som måste upprätthållas under kritiska perioder under året (för det anslutna 

akvatiska ekosystemet) eller den maximala procent grundvatten som får tas ut i 

avrinningsområdet uppströms. Vi rekommenderar att tidsrelaterade (t.ex. årstidsvisa) behov 

hos det anslutna akvatiska ekosystemet ska inkluderas i f lödeskriterierna så snart som det är 

praktiskt möjligt. När det finns tidigare uppgifter om varierande vattendelare för grundvatten, 

minskade vattenflöden i vattendrag eller vattennivåer i sjöar och/eller ekologiska effekter som 

inte beror på annan påverkan än grundvattenuttag i avrinningsområdet så kan det dessutom 

göras en ytterligare karakterisering av dessa avrinningsområden för ytvattenförekomster. På 

så sätt underlättas utarbetandet av normer för miljöf löden och miljönivåer, förvaltningsp lan för 

anslutna uttag och normer för grundvattennivåer.  

 

7.3  Kemisk status  

När det gäller kemisk status föreskrivs följande i bilaga III 2 c i grundvattendirektivet: 

“Medlemsstaterna skall ta hänsyn till […] (c) all annan relevant information, inbegripet en 

jämförelse mellan det årliga aritmetiska medelvärdet för koncentrationen av de relevanta 

förorenande ämnena vid en övervakningspunkt och de kvalitetsnormer för grundvattnet 

[…] och de tröskelvärden […].” Det vill säga att det årliga aritmetiska medelvärdet för 

koncentrationen av ett förorenande ämne, som är relevant för det otillfredsställande 

tillståndet i ett anslutet akvatiska ekosystem, ska jämföras med den relevanta 

vattenkvalitetsnormen eller det relevanta tröskelvärdet vid en operativ 

övervakningspunkt eller en övervakningspunkt i grundvattenförekomsten eller gruppen 

av grundvattenförekomster som hör ihop med det anslutna akvatiska ekosystemet. 

 

En bedömning av den kemiska statusen hos ett anslutet akvatiskt ekosystem utlöses 

alltså i följande fall:  

 En ansluten ytvattenförekomst uppnår inte sina miljömå l och detta beror inte på 

punktvisa källinf löden (t.ex. vattentillförsel via rör) eller andra faktorer såsom 

invasiva arter eller hydromorfologi, d.v.s. att den misstänka orsaken är diffusa 

föroreningar, och 

 grundvattnet är en viktig f lödesväg genom vilken diffusa föroreningar kan nå 

ytvattenförekomsten – dessa ytvattenförekomster är alltså per definition anslutna 

akvatiska ekosystem – och 

 kvalitetsnormerna för grundvatten och/eller tröskelvärdena för den berörda 

föroreningen i ytvattenförekomsten överskrids vid ett övervakningsställe eller 

en operativ grundvattenövervakningspunkt i grundvattenförekomsten eller 

gruppen av grundvattenförekomster som är ansluten till ytvattenförekomsten. 

 

Testet är utformat för att avgöra huruvida överföringen av föroreningar från 

grundvattnet till ytvattnet eller någon annan senare inverkan på ytvattnets ekologi eller 

kemiska sammansättning räcker för att äventyra målen enligt ramdirektivet för vatten 

för dessa anslutna ytvattenförekomster. I fall där miljökvalitetsnormerna verkar 

uppfyllas, men ekologiska brister upptäcks och den misstänkta orsaken till bristerna är 

oklar så kan testet för anslutna akvatiska ekosystem därför fortfarande genomföras med 

hjälp av kvalitetsnormer för grundvatten eller tröskelvärden som återspeglar diffus 

påverkan i avrinningsområdet för den ytvattenförekomst som uppvisar brister.  

 

Observera: Ta också hänsyn till den naturliga bakgrundshalten hos det grundvatten som 

strömmar ut i de anslutna ytvattenförekomsterna, eftersom de noterade 

effekterna på ytvattnet helt enkelt kan bero på den naturliga 

grundvattenkvaliteten. De som ansvarar för klassificeringen av ytvattnet bör 

också göras uppmärksamma på detta. 

 

 

 



 

 

När en grundvattenförekomst identifieras som potentiellt förser en ytvattenförekomst 

med stora mängder vatten så ska grundvattenmängden/-flödet till ytvattenförekomsten 

beräknas. Härvid ska hänsyn tas till grundvattenförekomstens vattenflöde till 

ytvattenförekomstens avrinningsområde, t.ex. med hjälp av basflödesindex, hydrografisk 

separation, beräkningar av grundvattenbildning o.s.v. 
 

Testet resulterar i god status för grundvattenförekomsten om kvalitetsnormen för 

grundvatten eller tröskelvärdet för föroreningen i fråga inte överskrids vid något 

övervakningsställe i grundvattenförekomsten eller gruppen av grundvattenförekomster.  

Om koncentrationen är högre än kvalitetsnormen för grundvatten eller tröskelvärdet för 

föroreningen i fråga (eller föroreningen när det rör sig om en ekologiskt bristfällig status) 

och detta leder till en status sämre än god i ytvattenförekomsten så kan sedan 

medelkoncentrationen i de anslutna grundvattenförekomsterna beräknas med hjälp av:  

 

Övervakningsdata eller operativa övervakningsdata från platser nära 

ytvattenförekomsten, särskilt där effekterna av grundvattnet begränsas till avskilda 

avsnitt längs ytvattenförekomsten, som skulle vara representativa för grundvattenflödet 

in i ytvattenförekomsten. Ackumulerade data från övervakning eller operativ övervakning 

i grundvattenförekomster eller grupper av grundvattenförekomster som är anslutna till 

en ytvattenförekomst med bristfällig status. 

 

När det inte finns tillgång till detaljerade modellberäkningar för avrinningsområden så 

kan utspädningsfaktorerna härledas från enkla index såsom basflödesindex eller 

grundvattenbildning i förhållande till den effektiva nederbörden. I sådana fall kan 

följande formel användas: 

 

 

 

 

För sjöar kan detta värde beräknas utifrån det uppskattade grundvatteninflödet vid 

ytvattenutloppet. För vatten i övergångszoner kan värdet beräknas utifrån det 

uppskattade grundvatteninflödet vid den högsta tidvattennivån. Bedömningen blir 

tillförlitligare ju mer uppgifter som f inns om utspädnings- och fastläggningsfaktorerna, 

t.ex. i den hyporheiska zonen.  

 

 

 
 



 

8  REKOMMENDATIONER 

I de föregående kapitlen av denna rapport finns ett antal rekommendationer som ha flera 

gemensamma nämnare. De belyser behovet av att: 

 

1. Främja och förbättra samarbetet och kommunikationen mellan olika vetenskapliga 

inriktningar. Hydrogeologer, hydrologer och ekologer måste föra en dialog under hela 

processen med att identifiera, karakterisera och bedöma statusen för anslutna 

akvatiska ekosystem. När Natura 2000-områden är inblandade måste 

naturskyddspersonal rådfrågas. 

 

2.  Dela med sig av befintliga arbetssätt och metoder för anslutna akvatiska ekosystem i 

fråga om: 

a.  Identif iering (vad anslutna akvatiska ekosystem är och var de finns) 

b.  Riskbedömning/karakterisering 

c.  Övervakning 

d.    Data om samt utarbetande och fastställande av tröskel- och kriterievärden för 

att skydda anslutna akvatiska ekosystem. 
 

3.  Se till att arbetsgruppen för grundvatten och andra arbetsgrupper samarbetar för att 

ta fram en gemensam EU-metod/konceptuell metodik för att identifiera, bedöma 

behoven för och skydda anslutna akvatiska ekosystem i enlighet med ramdirektivet 

för vatten. Konkret bör arbetsgruppen för grundvatten samarbeta med arbetsgrupper 

för ytvatten (exempelvis ECOSTAT) och med kollegorna som arbetar med naturskydd 

på GD Miljö för att ta fram en gemensam ram för att utvärdera behoven hos enskilda 

anslutna akvatiska ekosystem, så att resultaten från dessa utvärderingar kan 

analyseras på ett sammanhängande sätt och användas i hela EU. Vi inser att de 

specifika behoven och tillstånden i enskilda anslutna akvatiska ekosystem ser olika ut 

beroende på de lokala förhållandena, exempelvis hydrologiska skillnader, men tror att 

gemensam ram skulle bidra till samordnade bedömningar och beslut. 

 

 
Ovanstående frågor bör tas upp i arbetet i arbetsgruppen för grundvatten under nästa 

mandatperiod.  Arbetsgruppen för grundvatten kommer principiellt att fokusera på att 

utarbeta mekanismer och identif iera ansvariga organisationer för att genomföra de 

rekommenderade åtgärderna, och medlemsstaterna kommer att behöva vidta åtgärder i 

samma syfte på lokal nivå. Särskilt den sista punkten (3) är en fråga som måste 

hänskjutas till den strategiska samordningsgruppen för ramdirektivet för vatten med en 

förfrågan om att denna grupp ska hjälpa till med informationsutbytet under nästa 

arbetsprogram. 
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Bilaga 1: Fallstudier 



  

Fallstudie 1: Poole Harbour, Dorset, södra England 
 

Typ av studie och nyckelord 

Statusbedömning med hjälp av testet för anslutna akvatiska ekosystem Grundvatten, vatten i 
övergångszoner, kemisk status, nitrat, förutsägande modellberäkning 

Bakgrundsinformation 

Poole Harbour är av internationell betydelse på grund av sina bestånd av vilda fåglar och 

vadarfåglar (särskilt skyddsområde), sällsynta växtarter och ryggradslösa djur som är typiska för 

estuarieområden, våtmark och ekologisk mångfald (särskilt bevarandeområde). Hamnen är direkt 

beroende av utflödet från en ansluten grundvattenförekomst (bild 1). Målen i habitatdirektivet och 

ramdirektivet för vatten kan inte uppnås på grund av att höga nitratnivåer tränger in i hamnen och 

orsakar spridning av makroalger (sjögräs). 
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Bild 1: Status för Poole Harbours avrinningsområde och grundvattenförekomst 

 
 
 
 
 
 

Beskrivning av fallstudien 



  

 Koncentrationerna av nitrat i grundvattnet, vattendragen och hamnen har ökat snabbt under de 

senaste 50–60 åren (bilderna 2 och 3). Vad gäller fördelningen mellan olika källor så utgör diffusa 

utsläpp från lantbruket den största källan till kväve (bild 4). På grund av avrinningsområdets 

genomsläppliga natur transporteras det kväve som kommer in i hamnen i stor utsträckning via 

grundvattnets flödesvägar innan det strömmar ut som basflöde i vattendragen Frome och Piddle 

(med BFI på 85 % respektive 89 %) och sedan ut i hamnen.  Genomsnittsåldern på 

grundvattenbasflödet in i Poole Harbours avrinningsområde är 30 år – nitrater som sipprar igenom 

från jordzonen år 2015 kommer alltså inte att dyka upp i Frome och Piddle eller hamnen förrän 

2045. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 2: Modellberäknade trender för belastningar av oorganiskt kväve i Poole Harbour för fyra 
scenarier med läckage av nitrat från lantbruket (1 – ingenting görs, 2 – befintliga åtgärder enligt 
åtgärdsprogrammet för nitratkänsliga områden, 3 – ”optimala” förvaltningsåtgärder, 4  – 
hälften av avrinningsområdet omvandlas till skogsmark eller liknande). 



  

 

10, 00  
 

9,0 0  
26 p er. rö rl. m ed. v. (Lö st a nit rat er (mg N O3 -N l-1) )  

Lö st a nit rate r (mg N O3 -N l-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

C EH 
ni trater  

Lösta nitrater (mg/l NO 3  som N)  
 
 

Rörligt medelvärde (lösta nitrater i mg/l NO 3 som N)  
8,0 0  
 

7,0 0  
 

6,0 0  
 

5,0 0  
 

4,0 0  
 

3,0 0  
 

2,0 0  
 

1,0 0  
 

0,0 0  

65  6 6   67   68    69   70    7 1  72    73   74   75    7 6  7 7   78   79    8 0  8 1  8 2   83   84    85   86    8 7  8 8   89   90   91    9 2  9 3   94   95    96   97    98   99   00    01   02    0 3  0 4   05   06   07    0 8  0 9  

Datu m  

Bild 3: Vattenkvalitet för floden Frome vid East Stoke (databasrättigheterna/upphovsrätten 
tillhör NERC – 
centrum för ekologi och hydrologi samt FBA (biologiska sötvattenföreningen). 
 

Modellberäkningarna för grundvattnet pekar mot att den nitratbelastning som kommer in i 
hamnen kommer att fortsätta öka mellan 2015 och 2025 innan den stabiliseras och möjligtvis 
sjunker något (bild 5).  Denna trend beror på den intensifiering av jordbruket som inleddes kring 
1940- och 1950-talet, med de högsta nivåerna av kväveanvändning i slutet av 1980-talet och det 
tidiga 1990-talet, samt den fördröjning som uppstår när nitraterna färdas längs grundvattnets  
 
flödesväg. 

Bild 4: Fördelning mellan olika källor för avrinningsområdet i 
Poole Harbour. 
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Bild 5: Wessex-bäckenets modellberäknade (orange linje) och registrerade (blå linje) 
nitratkoncentrationer och baslinjetrend (tjock blå linje) för vattendraget Frome vid Bockhampton 

 
Bedömning av statusen i grundvattenförekomsten 

Det första steget bestod i att beräkna den totala kvävebelastningen från alla 

grundvattenförekomster som strömmar ut i Poole Harbour. Sedan beräknades den 

kvävebelastning som behövs för att Poole Harbour, som är en vattenförekomst i en övergångszon, 

ska få otillfredsställande status.  En jämförelse visade att de grundvattenförekomster som mynnar 

ut i Poole Harbour via ytvattnet totalt bidrog med mer än 50 % av den belastning som behövs för 

att detta övergångsvatten ska få bristfällig status. 

Slutsatser 

Poole Harbour har inte uppnått god status på grund av eutrofiering. De grundvattenförekomster 

som förser Poole Harbour med vatten har inte heller fått godkänt på testet för anslutna 

akvatiska ekosystem och har därmed bristfällig kemisk status på grund av nitratpåverkan på 

hamnen. 

Resultaten från undersökningen och de åtgärder som rekommenderas för att uppnå god status 

sammanfattas i ”Strategy for Managing Nitrogen Across the Poole Harbour Catchment” (En strategi 

för att hantera kväve i Poole Harbours avrinningsområde) som finns på nedanstående länk.  Dessa 

åtgärder ska se till att de diffusa jordbruksföroreningarna minskas med ungefär 550 N ton/år, vilket 

kommer att säkerställa att den framtida utvecklingen och befolkningstillväxten inte leder till 

ökadkvävebelastning i hamnen. 

Referenser/viktiga resultat/andra 

webblänkarhttp://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140328084622/http://www.e

nvironment- agency.gov.uk/research/library/publications/148450.aspx 

 
https://www.wessexwater.co.uk/About-us/Environment/Catchment-management/Poole-Harbour- 

Catchment-Initiative/ 



  

Beskrivning av fallstudien 

Fallstudie 2: Interaktion mellan grundvatten och ytvatten i 

kalkstensområden av grundvattenförekomsten 

BE_Meuse_RWM021 (Belgien) 

Typ av fallstudie och nyckelord 

Karakterisering av ett anslutna akvatiska ekosystem 

Karakterisering, basflöde, makroevertebrater, kiselalger, övervakning, effekter av uttag 

Bakgrundsinformation 

 

Projektet ”Karakterisering av vattenförekomster vars status är beroende av utbyte mellan 

grundvatten och ytvatten” leddes av hydrogeologer, sötvattenekologer och agronomer inom 

den offentliga förvaltningen (avdelningen för vatten och miljö)  i den belgiska regionen 

Vallonien. 

Karbonakvifererna i Condroz-regionen (i  centrala Vallonien) är 

viktiga grundvattenmagasin som utsätts för betydande 

påverkan, såväl kvantitativt (grundvattenuttag) som kvalitativt 

(främst nitrat från jordbruket). Vattendrag i  avrinningsområdet 

inhyser bräckliga anslutna akvatiska ekosystem, såsom 

biologiska travertiner (bild 1) och andra sötvattenekosystem, 

särskilt i  vattendragen Hoyoux (MV07R) och Triffoy (MV08R). 

Detaljerad undersökning (bild 2) under två år av 

karakteriserade (1) interaktioner mellan grundvatten och 

vattendrag samt deras inverkan på anslutna akvatiska 

ekosystem och (2) överföringarna av nitrat i  samspelet mellan 

jord – grundvatten – vattendrag.                       Bild 1: 

travertinvattenfall i vattendragen Triffoy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bild 2: Undersökta områden 



  

 

De två vattendragen karakteriseras av mycket högt basflödesindex (BFI = 0,92–0,87) och 

betydande grundvattenuttag (IGWA = 0,56–0,48) (se tabell nedan). Nitratkoncentrationerna är 

relativt konstanta under året och ligger nära gränsen för god status (bild 3). Men under vintern 

ökar dessa koncentrationer tillfälligt och överskrider gränsen för vattendraget eftersom 

nitratrester läcker från jordbruksmarken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prover togs på makroevertebrater och bentiska kiselalger på flera ställen för att bedöma den 

ekologiska statusen och reaktionen på förändringar i vattenkvalitet (näringsämnesberikning) 

och vattenkvantitet (strömhastighet och livsmiljöer i vattendrag). Övervakning av pH-värde och 

upplöst syre visade typiska dagliga variationer som en följd av ekosystemets metabolism, vilket 

antydde att ekosystemets naturliga funktion inte hade begränsats i de vattendrag som 

undersöktes. Analysen av vattendragens biosamhällen avslöjade en annan reaktion hos 

makroevertebrater och bentiska kiselalger. Biotiska index baserade på bentiska 

makroevertebrater bekräftade en god ekologisk status förutom på ett ställe. En detaljerad 

funktionell analys av den makrobentiska sammansättningen på denna plats visade på en låg 

taxonomisk, biologisk och ekologisk mångfald som var knuten till låg hastighet hos strömmarna, 

vilket lämnade vägen öppen för sedimentering och ansamling av organiska partiklar. Index för 

kiselalger och samhällenas struktur pekade på en god till hög status i båda vattendragen, vilket 

antyder att förhöjda nitratkoncentrationer inte märkbart påverkar deras biologiska kvalitet. 

Från september 2013 till augusti 2014 Hoy oux  Triffoy 

 

 
Klimatpar

ametrar 

Å rlig nederbörd  P mm (%)  897 (100)  

Evapotranspiration ETR mm (%) 612 (68) 

Variation av tillgängligt vatteninnehåll i 

jorden 

SA WC mm (%)  67,2 (7,5) 

EU = P – ETR - SAWC EU mm (%) 217,4 (24,5) 

 

 
 

 

 
Paramet

rar för 

avrinni ngso

mråde  

Yta S (km²) 145,2 30,5 

Grundva ttenutta g  Qa mm (%) 163,4 (18) 117,9 (13) 

Flodva ttenf löde  Qt mm (%) 127,1 (14) 129,2 (14) 

Ba sf löde  Qb mm (%) 116,3 (13) 112 (12) 

Å rlig va ria tion a v g rundva ttenreserver  Δres mm (%) -21 (-2) -12 (-1) 

Slutlig  g rundva ttenba la ns  (inklus ive  

g rundva ttenf löde mella n 

a vrinning sområ den) 

 mm (%) -51 (-6) -17 (-2) 

Infil tration (EU-(Qt-Qb)) I mm (%)  206,6 (23) 200,2 (22) 

 

Indi katorer  

Ba sf lödes index (Qb/Qt)  BFI 0,92 0,87 

Infil trationsindex (I/EU) IESO  0,95 0,92 

Index för g rundva ttenuttag  (Qa/(Qt +Qa)) IG W A  0,56 0,48 

 



  

 

 

 

 
Slutsatser 

Resultaten framhäver behovet av att beakta den möjliga inverkan som grundvattenuttag har på 

vattendragens hydromorfologi i karsttillrinningsområden, liksom näringsämnestillförsel i 

ytvatten. Studien visar även att analysen av biologiska och ekologiska egenskaper hos bentiska 

makroevertebrater är ett lämpligt redskap för att ta reda på hur vattensamhällen reagerar på 

förändringar i vattendragets flöde på grund av utbyte mellan grundvatten och ytvatten. 

Det behövs datautvinning från befintliga databaser för att ytterligare undersöka effekterna av 

näringsämnesberikning (nitrat kontra bekämpningsmedel) på biologiska indikatorer (särskilt 

kiselalger), liksom för att upprätta kopplingar mellan hydrologiska variabler för hydromorfologisk 

status i vattendrag.  Det kommer att underlätta utarbetandet av förutsägande modellberäkningar 

för att bedöma hur ett minskat basflöde påverkar bentiska grupper (hör ihop med miljöflödet). 

Genom särskild övervakning av konduktivitet har vi fått ökad kunskap om systemet eftersom denna 

metod visar mineraliseringen i tillrinningsområdet och grundvattentillförseln till vattendraget samt 

har möjliggjort en mer exakt hydrografisk separation och beräkning av basflödesindex. 

För att förbättra kunskaperna kommer alla strategiska övervakningssystem (mätstationer med 

konduktivitetsgivare, regelbunden provtagning i grund- och ytvatten) att upprätthållas på medellång 

till lång sikt. 

Det är möjligt att övervaka vattenkvaliteten i vattendrag med hög tidsupplösning om givaren 

kalibreras ofta: Detta är ett passande verktyg för att bedöma ekosystemets metabolism. 

Nitratkoncentrationen skulle dock kunna övervakas en gång per dag för att undersöka inverkan från 

grundvattnet och annan vattentillförsel från avrinningsområdet. 

Om det finns travertiner i de undersökta vattendragen så måste frågan om bevarande tas upp, 

eftersom dessa Natura 2000-biotoper är känsliga för eutrofiering och minskat vattenflöde på grund 

av vattenuttag. Denna fråga hör till viss del ihop med miljöflödet (CIS-vägledningsdokument nr 31). 

Referenser/viktiga resultat/andra webblänkar 

Alla resultat från studierna finns på projektets webbplats: http://goo.gl/5lLVGA or 

http://www.facsa.ulg.ac.be/upload/docs/application/pdf/2015- 

10/characterisation_of_water_bodies_whose_status_depends_on_groundwater_and_surface_water 

_interactions.pdf 
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