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Regeringsuppdrag om skydd av värdefulla
sjöar och vattendrag

Nationella strategier från 2007 för genomförande av
miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag
Åtgärdsprogram för genomförande
till 2010
Skydd av våra allra finaste naturkultur- och fisk- fiskemiljöer

Restaurering av vattendrag (med
höga potentiella värden)
Myndighetsgemensamt och
tvärsektoriellt angreppssätt
Gemensamt underlag för skydd
och restaurering (databasen
Värdefulla vatten)
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Nationell strategi för skydd (2007)
Syfte
Kvantifiering av delmålet om skydd av värdefulla
vattenmiljöer och behov av åtgärder.
Ta fram underlag, riktlinjer och prioriteringar för
genomförande av delmålet
Utgångspunkter:
• Värdebaserat angreppssätt. Nationella värden
(naturvård, fisk-/fiske och kulturmiljö)
• Långsiktigt skydd av värdekärnor i ett
landskapsperspektiv
• Tvärsektoriellt arbetssätt
• Länsstyrelser (och kommuner) genomför, centrala
myndigheter vägleder
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Databasen Värdefulla vatten
Underlag för de nationella strategierna
Områden med höga värden samt beskrivningar
Databaser för Naturvård, fisk-/fiskevård och
kulturmiljövård
Värdeklasser
• nationellt särskilt värdefulla
• nationellt värdefulla (potentiellt värdefulla efter
åtgärder) (ej kulturmiljö)
Prioritering av områdesskydd och restaurering
Planeringsunderlag
HaV förvaltar https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/kartor-gis/karttjanster/karttjanster/vardefulla-vatten.html
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Nationellt särskilt värdefulla områden
Natur
525
områden

2017-11-23

Fisk-/Fiske
281
områden

Kultur
426
områden

Skydd av värdefulla områden- långsiktigt skydd
Skydd av områden med höga värden där annan lagstiftning inte
ensamt kan trygga bevarandevärdena.
Långsiktigt skydd i den nationella strategin: Området vara avsatt och avgränsat med syfte
att skydda limniska eller vattenanknutna bevarandevärden. Formellt Juridiskt bindande skydd .
Vattenanknutna värden skall vara beskrivna och dokumenterade. Områdena ska i relevanta fall
ha föreskrifter, skötselplan och uppföljning av dessa värden.
Naturvården: Nationalparker, naturreservat, Natura 2000 (med bevarandeplan),
biotopskyddsområden, djur- och växtskyddsområde, naturvårdsavtal

Kulturmiljövården: Kulturreservat, naturreservat, fast fornlämning, …
Fisk-/fiskevård: Förordnande enligt fiskelagen, Vattendrag skyddade mot
vattenkraftsutbyggnad enligt MB 4 kap 6§, Vattendom eller omprövning, Naturvårdens
styrmedel

Andra kompletterande bevarandeinstrument behövs för ett långsiktigt skydd .
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Andra skyddsformer och bevarandeinstrument
Lagar och förordningar
Miljökvalitetsnormer för vatten (MB 5 kap)
Strandskydd (MB 7 kap 13§)

Riksintresseområde (MB kap 3) grundläggande
hushållningsbestämmelser
Kulturmiljövården
Naturvården
Friluftsliv

Yrkesfisket
Riksintresse (MB 4 kap) natur och kulturvärden
Anmälan för samråd (MB 12 kap 6§)
Tillståndsprövning enligt 9 kap. och 11 kap. MB

Kommunal planering (PBL) – översiktsplan – detaljplan
– områdesbestämmelser
Hänsyn enligt skogsvårdslagen (SVL §30)
Vattenskyddsområden (MB 7 kap)
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Annat
Miljöersättningar
Information och rådgivning
Frivilliga åtaganden

Gröna skogsbruksplaner och Certifiering
Blå målklassning i skogsbruksplaner
Blå-Gul-Grön målklassning - ett verktyg för värna
värdefulla vatten i ett landskapsperspektiv
…….

Grön infrastruktur och värdefulla vatten
”Grön infrastruktur definieras som ett
ekologiskt funktionellt nätverk av
livsmiljöer och strukturer,
naturområden samt anlagda element
som utformas, brukas och förvaltas på ett
sätt så att biologisk mångfald bevaras
och för samhället viktiga ekosystemtjänster
främjas i hela landskapet”
(Naturvårdsverket).
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Värdefulla Vatten utgör en
prioriteringsgrund för de
mest skyddsvärda
sötvattensområdena för ett
långsiktigt bevarande av
biologisk mångfald i sötvatten

Spridning av arter - sötvatten
Arters förekomst och populationsutveckling
påverkas av
tillgång på livsmiljöer & sannolikheten
för lyckad spridning och etablering i
dessa miljöer.
”Avståndsbegränsad spridning”: sannolikheten för
kolonisation avtar med avstånd från spridningskälla.
”Barriärbegränsad spridning”: sannolikheten för
kolonisation avtar över ”barriärer”.
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Största hoten mot värdefulla vatten
Stort hot - Natur
Skogsbruk, Avverkning
Vandringshinder
Fragmentering
Dikning, dikesrensning
Reglering, Vattenkraft
Rensning (vattendrag)
Främmande arter och stammar
Övergödning
Exploatering, vägar, bebyggelse
Utsättning av fisk och kräftor
Försurning
Vattenuttag, torrläggning
Avlopp
Föroreningar
Industri
Fiskodling
Täktverksamhet
Fiske

Vattendrag
Sjö

0
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Länsstyrelsernas
bedömningar

Största hoten mot värdefulla vatten
-

Natur och Fiske
Skogsbruk
Vandringshinder
Fragmentering
Reglering
(vattenkraft)
Dikning/ dikesrensning

Kultur
- Återställning av vattenmiljöer
för naturvården och fiskets
intressen
- Förfall av bebyggelse….
- Nya miljökrav på vattenkraft

Finns ett stort behov av
samarbete/samverkan
mellan intressena när
det gäller åtgärder inom
arbetet med skydd men
även grön infrastruktur
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Regeringsuppdraget
Havs- och vattenmyndigheten ska i samarbete med Naturvårdsverket,
Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen:

• Redovisa skydd och geografisk fördelning av ”oskyddade” värdefulla sjöar och
vattendrag
• Analysera behov av en kompletterande kartläggning av idag ”okända” värdefulla sjöar
och vattendrag.

• Komplettera delar av underlagen för den nationella strategin för skydd av
vattenanknutna natur- och kulturmiljöer (databasen Värdefulla vatten).
Resultaten och de kompletterade underlagen ska sedan användas i arbetet med att
revidera den nationella strategin för skydd av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer
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Varför har vi fått uppdraget?
Drivkrafter bakom uppdraget

Syfte med uppdraget

Bidrar till uppnående av internationella
överenskommelser och globala mål

•

Förbättra skyddet av värdefulla
vattenmiljöer och deras
bevarandevärden

Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och
vattendrag

•

• Etappmålet om skydd av
landområden, sötvattensområden och
marina områden 2014-2020.

Överblick över vad som är skyddat och
inte av våra mest värdefulla
vattenmiljöer

•

• Bidrar till uppnående av andra
miljökvalitetsmål

Öka möjligheterna att uppnå
etappmålet för skydd av sjöar och
vattendrag

•

Länka samman skydd av värdefulla
vattenmiljöer och andra prioriterade
arbetsområden bland annat GI-arbetet.

• Kopplingar till nya arbetsområden t ex
Grön infrastruktur
2017-11-23
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Genomförande
Projektform
Enkätundersökning (till länsstyrelserna). Fokus
på nationellt särskilt värdefulla områden
1.

Länsstyrelsernas arbete med Värdefulla vatten

2.

Kompletteringar av underlag

3.

Bedömningar av långsiktigt skydd

Analyser och utvärdering
Redovisning till Regeringen 30 november
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Hur har det gått med skyddet av Värdefulla vatten?
Olika förutsättningar
- Storlek och variation
- Olika motiv för bevarande
- En del områden redan
skyddade
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Skydd av särskilt värdefulla områden - Natur
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Nej, området saknar eller har ett visst skydd men skyddet är otillräckligt för att
långsiktigt trygga bevarandevärdena
Nej, området är till stor del skyddat men skyddet är otillräckligt för att långsiktigt trygga
bevarandevärdena
Ja, området har ett långsiktigt skydd
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K

Skydd skiljer sig åt
mellan länen.
Dels hur långt man
kommit med att
skydda områden
men även vad som
anses vara
långsiktigt skyddat.

Andel skydd av värdefulla vatten
Natur

Fiske

0%

Kultur

6%
11%

18%

26%
45%

21%

26%
29%

57%

37%

24%

Ja

Enligt strategin var målet att 50%
skulle vara skyddat till år 2010

Nej, området är till stor del skyddat men skyddet är
otillräckligt för att långsiktigt trygga
bevarandevärdena
Nej, området saknar eller har ett visst skydd men
skyddet är otillräckligt för att långsiktigt trygga
bevarandevärdena
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Inget svar

Användande av värdefulla vatten
Länsstyrelserna använder sig av
Värdefulla vatten vid:
- Vid skydd av vattenmiljöer
- Plan, prövning och tillsynsfrågor
- Prioritering av åtgärder

Länsstyrelserna fick svara
på enkäter med
flervalsfrågor med
möjlighet att kommentera
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Hinder mot genomförande:
- Resurser (tid och personal)
- Vägledning och kompetens
- Hög komplexitet
- Lågt prioriterat

Behov – baserat på enkätsvar
Behov:
- Finns andra områden med
betydande värden och en översyn efterfrågas
- Inventeringar av nya områden
- Inventeringar av befintliga utpekade områden
- Finns områden som behöver skyddas men som
inte omfattas av kriterier
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Revidering av den nationella strategin
Varför?
Strategin är fortfarande ändamålsenlig men behöver
revideras för att fungera som prioriteringsverktyg för det
fortsatta arbetet med skydd
•

Strategin reflekterar kunskaps- och ambitionsnivåer från
2007 med målåret 2010

•

Etappmål 2014-2020

•

Kunskaperna om värdefulla vattenmiljöer har förbättrats
och behöver beaktas

•

Vi kan dra lärdom av det arbete som har utförts (och inte)
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Revidering av strategin – inledande tankar
En betydande utmaning är att samordna det strategiska arbetet med skydd av naturmiljöer,
fisk-/fiskemiljöer och kulturmiljöer där dessa tre intressen har olika förutsättningar för
genomförande av långsiktigt skydd

• Fortsatt fokus på skydd av värdekärnor i ett landskapsperspektiv
• Strategin fortfarande ändamålsenlig men behöver anpassas
• Förbättrade kunskaper om värdefulla vattenmiljöer måste beaktas, likaså förändringar i
vår omvärld, ändrade prioriteringar
• Respektive intresse avgör hur arbetet ska genomföras och vilka mål som ska sättas
• Kopplingar till andra viktiga arbetsområden
• Kriterier för utpekande, nyckelfaktor - identifiering, utpekande, genomförande av skydd
och uppföljning
• Översyn av kriterier Naturvård, Fisk-/fiskevård och Kulturmiljövård
• Sätta nya mål. Tydliga, relevanta, skalbara och uppföljningsbara.
2017-11-23
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Revidering av strategin – det fortsatta
arbetet
• Revideringsarbetet fortsätter 2018
• Projekt med deltagare från HaV,
Naturvårdsverket, RAÄ,
Skogsstyrelsen och
länsstyrelserna
• Arbete under 2018 och remiss
innan fastställande
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Kriterier för utpekande – exempel för natur
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Framtiden
Mycket hänger på hur skydd med
värdefulla sjöar och vattendrag prioriteras
på nationell och regional nivå.
Det fortsatta arbetet bör ännu tydligare
inriktas mot skydd av värdekärnor i ett
landskapsperspektiv
Kopplingar till andra närliggande områden
tydliggörs t ex GI, vattenförvaltning,
fiskförvaltning, prövning och tillsyn
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Hur vill vi att arbetet med skydd av värdefulla
sjöar och vattendrag ska fortsätta ?
Det räcker inte med en reviderad strategi. Skydd av
värdefulla sjöar och vattendrag behöver få en högre prioritet
inom områdesskyddet
•
•

•
•
•
•
•
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Fortsatt inventering, identifiering och utpekande av nya
särskilt värdefulla områden utifrån reviderade kriterier
Resurser för områdesskydd av värdefulla sjö- och
vattendragsmiljöer
Förbättrad vägledning
HaVs riktlinjer för limniskt inriktade naturreservat bör
tillämpas vid reservatsbildning
Förstärkt skydd av värdekärnor i Natura 2000-områden
Översyn av Databasen värdefulla vatten efter att strategin har
reviderats. Avgränsningar av områden och värdekärnor
Den nationella strategin för restaurering av skyddsvärda
vattendrag behöver också revideras

Tack för uppmärksamheten!
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