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Förord
Denna bilaga är en del av åtgärdsprogrammet för Norra Östersjöns vattendistrikt. Den utgör en
sammanfattning av ett av distriktets 84 åtgärdsområden. Sammanfattningen baserar sig på utdrag
ur VISS1 och analyser genomförda av länsstyrelserna och vattenmyndigheterna.
Syftet är att tydliggöra vilka åtgärder som myndigheter och kommuner behöver vidta för att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas i Kolbäcksåns avrinningsområde samt vilka fysiska
åtgärder som behöver genomföras. Osäkerheten i de fysiska åtgärdernas uppskattade effekter och
kostnader kan vara betydande på den lokala skalan eftersom de analyser som de stödjer sig på
ibland utgår ifrån information från en grövre geografisk skala. Om det finns information som stödjer
andra, mer kostnadseffektiva åtgärder, kan dessa ersätta de fysiska åtgärder som föreslås här.
Enligt miljöbalken2 ska ett åtgärdsprogram innehålla:






uppgifter om de åtgärder som myndigheter eller kommuner behöver vidta,
vilka myndigheter eller kommuner som behöver vidta åtgärderna,
när åtgärderna behöver vara genomförda,
uppgifter om hur krav på förbättringar ska fördelas mellan olika typer av källor och mellan
olika åtgärder, samt
uppgifter om den förbättring som var och en av åtgärderna bedöms medföra och hur
åtgärderna tillsammans bedöms bidra till att normen följs.

Myndigheter och kommuner ansvarar för att miljökvalitetsnormer följs och skall inom sina
ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs enligt detta åtgärdsprogram.2

1

Den databas som bland annat innehåller uppgifter om enskilda vattenförekomsters statusklassificeringar.
www.viss.lansstyrelsen.se
2
5 kap. om Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning
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Sammanfattning
Kolbäcksåns avrinningsområde är 3117 km2, vilket gör det till det tredje största avrinningsområdet i
Norra Östersjöns vattendistrikt. Avrinningsområdet sträcker sig över tre län (Dalarna, Västmanland
och Örebro) och 14 kommuner. Vattensystemet har sina källor i Dalarnas län och mynnar i Freden,
en vik i västra Mälaren.
I Kolbäcksåns avrinningsområde finns sammanlagt 120 vattenförekomser, varav 44 är sjöar och 76
är vattendrag. Endast tolv av dessa uppnår god ekologisk status (fem vattendrag och sju sjöar).
Vandringshinder, reglering, försurning och särskilda förorenande ämnen (SFÄ) samt rensning av
flottleder är del av orsakerna till att god ekologisk status inte uppnås.
Sex vattendrag har klassificerats som kraftigt modifierade vatten (KMV). Fyra av dessa bedöms ha
otillfredsställande ekologisk potential och två måttlig ekologisk potential.
I avrinningsområdet finns omfattande problem med förändrade habitat genom fysiska förändringar.
Kolbäcksån och flera biflöden sträcker sig genom gamla brukssamhällen och är påverkade av
rensning i anslutning till olika typer av hyttverksamheter och annan äldre kraftutvinning. Inom
avrinningsområde är 37 vattenförekomster påverkade av flödesförändringar, 91 av
konnektivitetsförändringar och 48 av morfologiska förändringar. För att uppnå god ekologisk status
behöver åtgärderna miljöanpassade flöden, fiskvägar eller utrivning av vandringshinder, ekologiskt
funktionella kantzoner och flottledsåterställning genomföras.
Förutom förhöjda kvicksilverhalter i fisk, som förekommer i samtliga vattenförekomster i området,
har åtta vattenförekomster bedömts ej uppnå god kemisk status på grund av förorening av metaller
och PAH:er (polyaromatiska kolväten). Detta berör främst sjöarna mellan Ludvika och Fagersta
där förhöjda halter av PAH:er och metaller uppmätts i bottensedimenten. Även förhöjda halter av
pentabromerade difenyletrar (PBDE) i fisk har uppmätts i ett antal sjöar. Samtliga
vattenförekomster i Kolbäcksåns huvudfåra har också förhöjda zinkhalter. Förorening av zink
bedöms under kategorin SFÄ som utgör en kvalitetsfaktor till ekologisk status. Föreslagna åtgärder
inom åtgärdsområdena utgörs av efterbehandling av förorenade områden , dagvattenåtgärder och
utsläppsreduktion miljögifter.
I avrinningsområdet har 33 vattenförekomster miljöproblemet försurning. I 31 av
vattenförekomsterna har kalkningsåtgärder genomförts sedan 1983. Kalkningsinsatserna optimeras
kontinuerligt för att säkerställa att åtgärderna anpassas utifrån rådande försurningssituation.
Viktiga motiv för kalkning i Kolbäcksåns avrinningsområde är bland annat flodpärlmussla,
flodkräfta och fritidsfiske.
Av de 120 vattenförekomsterna inom Kolbäcksåns avrinningsområde har åtta
övergödningsproblem. Övergödningen är störst i de nedre delarna av avrinningsområdet från
mynningen till Mälaren och uppströms till Östersjön. För att uppnå god ekologisk status behöver
tillförseln av fosfor minskas med 2 800 kg. Det motsvarar tio procent av den totala tillförseln till
vattnet i avrinningsområdet. De åtgärder som beräknats kunna leda till den största minskningen av
fosfor är strukturkalkning, anpassade skyddszoner, anläggning av fosfordammar, förbättrad rening
av enskilda avlopp och minskade utsläpp från avloppsreningsverk. Om föreslagna åtgärder
genomförs är det möjligt att nå god ekologisk status med avseende på övergödning.
För att följa miljökvalitetsnormerna i Kolbäcksåns avrinningsområde behöver senast 2018 ett antal
åtgärder sättas in. Åtgärderna rangordnas nedan utifrån miljöproblem.
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För miljöproblemet övergödning behöver:






3 300 hektar åkermark strukturkalkas och 4,4 hektar fosfordammar och 240 hektar
våtmarker anläggas. Jordbruksverket behöver besluta om nya styrmedel för att säkerställa
att åtgärderna genomförs i tillräcklig omfattning. Jordbruksverket behöver också
tillsynsvägleda länsstyrelser och kommuner för att dessa i ett senare skede ska kunna utföra
relevanta tillsynsinsatser. Ludvika, Smedjebackens, Fagersta, Norbergs, Surahammars och
Hallstahammars kommuner behöver bedriva nödvändig tillsyn. Länsstyrelserna i
Västmanlands och Dalarnas län behöver bedriva tillsynsvägledning samt rådgivning till
jordbruksföretag så att åtgärderna genomförs i tillräcklig omfattning.
Ludvika, Smedjebackens, Fagersta, Norbergs, Surahammars och Hallstahammars
kommuner bedriva nödvändig tillsyn och prövning så att ca 600 enskilda avlopp uppnår hög
skyddsnivå. Havs- och Vattenmyndigheten behöver besluta om nya styrmedel för att
säkerställa att åtgärderna genomförs i tillräcklig omfattning.
Hallstahammars kommun i samråd med Länsstyrelsen i Västmanlands län behöver se över
möjligheter att minska fosforbelastningen från avloppsreningsverk och avloppsledningsnät.
Naturvårdsverket behöver besluta om nya styrmedel för att säkerställa att åtgärderna
genomförs i tillräcklig omfattning för att minska fosforbelastningen från dessa källor.

För miljöproblemet förändrade habitat genom fysisk påverkan:







Länsstyrelserna i Västmanlands, Dalarnas och Örebro län behöver bedriva nödvändig tillsyn
och prövning för att säkerställa fria vandringsvägar vid 106 vandringshinder. Havs- och
vattenmyndigheten behöver vägleda länsstyrelserna i tillämpningen av Kammarkollegiets
strategi gällande fysisk påverkan vid arbetet med tillsyn och prövning av
vattenverksamheter.
Länsstyrelserna i Västmanlands, Dalarnas och Örebro län behöver bedriva tillsyn och
prövning så att minimitappning och miljöanpassade flöden vid dammar, fiskvägar och
torrfåror vid 37 vattenkraftverk/dammar genomförs.
Länsstyrelsen i Dalarnas län bedriva nödvändig tillsyn och prövning så att åtta hektar
flottledsåterställningar genomförs.
Havs och Vattenmyndigheten behöver besluta om nya styrmedel så att ekologiskt
funktionella kantzoner kan anläggas utmed strandzoner i sjöar och vattendrag.
Naturvårdsverket behöver utveckla en nationell strategi för hantering av
markavvattningar.

Otillräckligt dricksvattenskydd:



Vansbro, Ludvika, Smedjebacken, Fagersta, Surahammar och Hallstahammars kommuner
revidera befintliga vattenskyddsområden som är fastställda enligt gamla vattenlagen så att
de har ett fullgott skydd enligt gällande lagstiftning, och
Länsstyrelsen i Västmanland utföra fördjupad kartläggning och åtgärdsutredning för de
grundvattenförekomster som riskerar att inte uppnå god kemisk status till 2021.

Miljöproblemet miljögifter:




Länsstyrelsen i Västmalands län, Ludvika, Smedjebackens, Fagersta, Surahammars och
Hallstahammars kommun behöver inom sitt arbete med föroreningsskadade områden
åstadkomma efterbehandlingsåtgärder för att minska utsläppen av miljögifter,
Ludvika, Smedjebackens, Fagersta, Surahammars och Hallstahammars kommun bedriva
nödvändig tillsyn så att utsläpp av miljöfarliga ämnen minskar och att miljökvalitetsnormer
följs,
Ludvika, Smedjebackens, Fagersta, Surahammars och Hallstahammars kommun behöver se
över dagvattnets belastning på Lindessjön och eventuellt genomföra åtgärder föra att
minska denna
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1 Beskrivning av åtgärdsområdet
Kolbäcksåns avrinningsområde är 3117 km2 och tillhör Norrströms huvudavrinningsområde (figur
1). Det är det tredje största avrinningsområdet i Norra Östersjöns vattendistrikt och sträcker sig
över tre län (Dalarna, Västmanland och Örebro) och 14 kommuner. Vattensystemet har sina källor i
Dalarnas län och mynnar i Freden, en vik i västra Mälaren.
Kolbäcksåns avrinningsområdet består till största del av skogsmark (78 procent). Vattnet är
känsligt för sur nederbörd och är näringsfattigt. Utmed hela Kolbäcksåns huvudfåra finns tätorter
och jordbruksmark. Inslaget av åkermark är dock litet (4 procent). Åkermarken är koncentrerad till
huvudfårans närområde i de nedre delarna av systemet och det är också här de mest
näringsbelastade områdena finns. Även industrin svarar för en del av närsaltstillförseln, speciellt
kväve.

I hela avrinningsområdet bor drygt 75 000 personer, varav ca 65 000 i tätort och ca 10 000 på
landsbygden. Tidigare gruvdrift och metallindustri har medfört att sjöar och vattendrag har
påverkats av metallutsläpp under mycket lång tid. Sannolikt har sedimenten i många av sjöarna
förhöjda metallhalter.
Inom Kolbäcksåns avrinningsområde finns det 120 ytvattenförekomster, varav 44 är sjöar och 76 är
vattendrag (figur 2). Dessutom finns det 27 grundvattenförekomster, varav två beskrivs i
Hedströmmens avrinningsområde (Färnaåsen: Stjärnvik-Bastmora och SE665365-147574).
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Figur 1. Översikt av området: dess plats i distriktet, kommuner, tätorter, och markanvändning.
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Figur 2. Ytvattenförekomsternas ID-beteckningar (EUCD).
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1.1 Status och miljöproblem
1.1.1 Ytvatten
Ekologisk status och miljöproblem

I Kolbäcksåns avrinningsområde uppnår tolv vattenförekomster (fem vattendrag och sju sjöar) god
ekologisk status (figur 3). Vandringshinder, reglering, försurning och särskilda förorenande ämnen
(SFÄ) samt rensning av flottleder är del av orsakerna till att god ekologisk status inte uppnås i 114
vattenförekomster. 89 av dem har måttlig ekologisk status, tio har otillfredsställande ekologisk
status och tre har dålig ekologisk status. Även övergödning påverkar vissa vattenförekomster
negativt. Av de särskilt förorenande ämnena är det förhöjda halter av zink som medför att samtliga
vattenförekomster i Kolbäcksån huvudfåra har bedömts uppnå måttlig status med avseende på
särskilda förorenande ämnen.
Sex vattendrag har klassificerats som kraftigt modifierade vatten (KMV). Detta med hänsyn till att
få åtgärder har genomförts som påverkar vattenförekomstens hydromorfologiska och/eller
ekologiska kvalitetsfaktorer. Fyra av dessa förekomster bedöms ha otillfredsställande ekologisk
potential och två måttlig ekologisk potential.
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Figur 3. Ytvattenförekomster i Kolbäcksåns avrinningsområde och deras ekologiska status.

Kemisk status

Ingen av de 120 vattenförekomsterna i Kolbäcksåns avrinningsområde uppnår god kemisk status.
Om kvicksilverhalter i fisk undantas från bedömningen är det åtta vattenförekomster som inte
uppnår god kemisk status. Södra Barken, Norra Barken, Väsman, Övre Hillen, Nedre Hillen, Bysjön
samt de två vattendragsträckorna Kolbäcksån (SE667067-146927) och Kolbäcksån (SE667089146587) har bedömts ej uppnå god kemisk status (figur 4). Orsaken är framförallt förhöjda halter av
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PAH:er och tungmetaller i sedimenten. I de ovanstående har dessutom förhöjda halter av
pentabromerade difenyletrar i fisk uppmätts i alla utom Bysjön. I Övre Hillen har även
Hexaklorcyklohexan och hexaklorcyklobensen uppmätts i förhöjda halter i bottensedimenten, och i
Norra Barken har förhöjda halter av TBT i sediment uppmätts.

Figur 4. Kemisk status ytvatten (exklusive kvicksilver).
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1.1.2 Grundvatten

Figur 5. Grundvattenförekomster där det finns risk att kemisk status inte uppnås till 2021.

Kemisk status och risk

Samtliga grundvattenförekomster i Kolbäcksåns avrinningsområde bedöms ha god kemisk status.
Det finns dock två förekomster (Färnaåsen: Oti-Björsbo och SE667752-145379) som riskerar att inte
uppnå god kemisk status 2021 (figur 5). I Färnaåsen: Oti-Björsbo har spår av bekämpningsmedel
(BAM; 2,6-diklorbensamid), förhöjda kloridhalter samt PAH:er påträffats. Halterna har inte varit
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över riktvärdena för god kemisk status, men över utgångspunkt för att vända trend, det vill säga
åtgärder bör vidtas för att tillse att halterna inte ökar. I vattenförekomsten SE667752-145379 har
spår av bekämpningsmedel påträffats. Halterna har varit under riktvärdet för god kemisk status,
men över utgångspunkten för att vända trend.
Kvantitativ status och risk

Samtliga 25 grundvattenförekomster i Kolbäcksåns avrinningsområde bedöms ha god kvantitativ
status. Ingen risk föreligger att de inte har god kvantitativ status även 2021.

1.1.3 Skyddade områden enligt annan EU-lagstiftning
Inom vattenförvaltningsförordningen ska skyddade områden pekas ut. Ett sådant område kan
innehålla en eller flera vattenförekomster. Anledningen till utpekandet är att
vattenförekomsten/förekomsterna inom ett sådant område är särskilt skyddsvärda ur ett EUperspektiv. Dessa områden ska inte förväxlas med områdesskyddet i kapitel 7 i miljöbalken
(naturreservat, nationalparker).
Avloppsdirektiv (91/271/EEG)3 syftar till att skydda miljön från skadliga utsläpp av avloppsvatten
genom att samla upp och rena avloppsvatten från tätbebyggelse. Direktivet har pekat ut vatten som
är känsliga för fosforutsläpp. För Sverige gäller detta samtliga vatten, vilket även inkluderar
kustvattnen.
Badvattendirektiv (2006/7/EG)4 handlar om att bevara, skydda och förbättra vattenkvaliteten på
större badplatser inom EU. Kommunerna har ett särskilt ansvar att provta vatten och att informera
allmänheten om kvaliteten på vattnet. Inom Kolbäcksåns avrinningsområde finns två EU-bad
utpekade, båda inom tätorten Ludvika. I sjön Väsman finns EU-badet Skuthamn och i sjön Haggen
finns EU-badet Jägarnäs. Vattenkvaliteten har bedömts som god för båda5.
Dricksvattendirektivet (98/83/EEG)6 handlar om att säkerställa ett dricksvatten av god kvalitet för
att skydda människors hälsa. Inom Kolbäcksåns avrinningsområde finns 15 dricksvattentäkter som
omfattas av direktivet.
Natura 2000 syftar till att bevara biologisk mångfald. Detta genomförs via art- och
habitatdirektivet (92/43/EEG) samt Fågeldirektivet (79/409/EEG) som ska bevara livsmiljöer och
djur- och växtarter78. Inom Kolbäcksåns avrinningsområden finns totalt 34 skyddade områden.
Områdena har skyddats genom att naturreservat och/eller Natura 2000-områden upprättats. 13 av
områdena är Natura 2000-områden. Av de skyddade områdena är det fyra områden som direkt berör
vattenförekomster. Sex av dessa områden utgör en stor del av en eller flera vattenförekomster.
Naturreservat Malingsbo-Kloten är ett kuperat och höglänt barrskogsområde i Bergslagen. Området
är hela 26 000 hektar stort, varav 2000 hektar består vatten. Reservatet har pekats ut för att skydda
naturvärden i skyddsvärda delar av området samt för att underlätta för allmänheten att vistas i
reservatet, det vill säga underlätta för friluftslivet.
Gnien är ett naturreservat och Natura 2000-område (SE0250096). Området utgör en del av
Kolbäcksåns huvudfåra och berör vattenförekomst Kolbäcksån: mellan Östersjön och Gnien.

3

RÅDETS DIREKTIV av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (91/271/EEG).
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/7/EG av den 15 februari 2006 om förvaltning av
badvattenkvaliteten och om upphävande av direktiv 76/160/EEG
5
http://badplatsen.folkhalsomyndigheten.se/
6
RÅDETS DIREKTIV 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten
7
Livsmiljöer och arter. Art och habitatdirektivet (92/43/EEG). RÅDETS DIREKTIV 92/43/EEG av den 21 maj
1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter.
8 Fågeldirektivet (79/409/EEG). RÅDETS DIREKTIV av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar
4
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Området är utpekat på grund av sina fågelvärden. Hoten mot området är igenväxning, reglering och
brist på blå bård.
Sörstafors är ett naturreservat som berör en vattenförekomst. Reservatet har bildats med syfte att
skydda en outbyggd sammanhängande forssträcka. Dammar och vattenkraftsproduktion finns i
anslutning till området.
Strömsholm är både naturreservat och Natura 2000-område. Området överlappar vattenförekomst
Kolbäcksån: mellan Freden/Mälaren och "Sörstafors" och en del av Mälaren i mynningsområdet.
Naturtypen som pekats ut är naturligt näringsrik sjö. Syftet med området är att skydda såväl
terrestra som vattenmiljöer. Hoten mot området är övergödning, reglering av Mälaren, rätningar
och rensningar av diken inom området, muddring och exploatering av strandområdet och
främmande arter.
Nitratdirektivet (91/676/EEG)9 syftar till att skydda vattenmiljöer inom EU från skadliga effekter
från läckaget av nitrater som kommer från jordbruket. Cirka 30 procent av avrinningsområdet ligger
inom nitratkänsligt område. De delar av avrinningsområdet som berörs är från Mälaren och
uppströms till mynningen av Åmänningen. Dessutom berörs delar av sjön Snyten och en del av
avrinningsområdet uppströms Snyten, som ligger inom socken Karbenning. Totalt ligger cirka 6500
hektar jordbruksmark inom nitratkänsligt område av totalt cirka 12000 hektar.

1.2 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) är juridiskt bindande kvalitetskrav. Enligt förordningen om
förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön är det grundläggande målet för alla vattenförekomster att
de ska uppnå god ekologisk och kemisk status till 2015. För alla vatten gäller dessutom ickeförsämringskravet vilket innebär att tillståndet i vattenförekomsten inte får försämras. Ickeförsämringskravet gäller per kvalitetsfaktor.
I en del vattenförekomster har det bedömts att det inte är tekniskt möjligt eller att det medför
orimliga kostnader att uppnå god ekologisk status/potential till år 2015. Vattenmyndigheten har i
dessa fall beslutat om undantag från kravet på att vattenförekomsten ska uppnå god ekologisk
status/potential till år 2015.
Beslut om miljökvalitetsnormer togs av vattendelegationen för Norra Östersjöns vattendistrikt den
xxx 20XX.
Observera att det i skrivande stund fortfarande pågår kvalitetssäkring av statistiken över MKN. För
uppdaterad information om vilka miljökvalitetsnormer som har föreslagits för respektive
vattenförekomst hänvisas till VISS samt den tabell med MKN för samtliga vattenförekomster i
vattendistriktet, som finns tillgänglig på Vattenmyndighetens webbplats
www.vattenmyndigheterna.se.

1.2.1 Ytvatten
Nio sjöar har idag miljökvalitetsnormen god ekologisk status 2015. 35 sjöar har tidsundantag till
2021, alltså god ekologisk status 2021. Skälen till tidsundantagen grundar sig på orimliga kostnader
och tekniskt omöjligt.
Fem vattendrag har idag miljökvalitetsnormen god ekologisk status 2015. 63 vattendrag har
tidsundantag till 2021, alltså god ekologisk status 2021. Skälen till tidsundantagen grundar sig på
orimliga kostnader och tekniskt omöjligt.
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Två vattendrag har tidsundantag till 2027 på grund av övergödning (Gonäsen SE666648-145494 och
Gonäsen SE666886-146043). Åtgärder för att begränsa näringsbelastningen på sjön behövs i vattnen
uppströms. Hög historisk belastning har gjort att sedimenten i sjön sannolikt har höga fosforhalter
vilka leder till internbelastning. Det kommer att ta flera decennier för åtgärderna uppströms att få
genomslag på sjöns status vilket motiverar en tidsfrist till 2027 för att nå god ekologisk status, skälet
till undantaget är orimliga kostander samt lång återhämtningstid.
Övriga fem vattendrag har god ekologisk potential 2021. Skälen till tidsundantagen är orimliga
kostnader och tekniskt omöjligt.
Samtliga vattenförekomster har miljökvalitetsnormen god kemisk status 2015, men med sänkt
kvalitetskrav för kvicksilver på grund av förhöjda bakgrundshalter. Sex sjöar och två vattendrag
har ytterligare tidsundantag till 2021 för god kemisk status, skälen grundar sig på tekniskt omöjligt
och orimliga kostander.
Tabell 1. Miljökvalitetsnormer för ekologisk status för de vattenförekomster som inte uppnår god
eller hög status 2015
Namn Vatten
ID
Miljökvalitetsnorm Orsak
Kolbäcksån: mellan
Freden/Mälaren och
"Sörstafors"

SE660312152532

God ekologisk status
2021

Övergödning (Orimliga kostnader), Konnektivitet
(Orimliga kostnader), Morfologiska förändringar
(Orimliga kostnader), Flödesförändringar
(Orimliga kostnader)

Svenbybäcken

SE661145151882

God ekologisk status
2021

Övergödning (Orimliga kostnader), Morfologiska
förändringar (Orimliga kostnader)

Kolbäcksån: mellan
"Sörstafors" och
Östersjön

SE661289152248

God ekologisk
potential 2021

Konnektivitet (Tekniskt omöjligt),
Flödesförändringar (Orimliga kostnader)

Östersjön

SE661880152199

God ekologisk status
2021

Övergödning (Orimliga kostnader), Morfologiska
förändringar (Orimliga kostnader)

Kolbäcksån: mellan
Östersjön och Gnien

SE662263152281

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader),
Morfologiska förändringar (Orimliga kostnader),
Flödesförändringar (Orimliga kostnader)

Kolbäcksån: mellan
Gnien och Stora
Nadden

SE662814152179

God ekologisk
potential 2021

Konnektivitet (Tekniskt omöjligt),
Flödesförändringar (Orimliga kostnader)

Kolbäcksån: mellan
Stora Nadden och
Virsbosjön

SE663404151881

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader),
Morfologiska förändringar (Orimliga kostnader),
Flödesförändringar (Orimliga kostnader)

Kolbäcksån: mellan
Virsbosjön och
Åmänningen

SE663856151353

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader),
Morfologiska förändringar (Orimliga kostnader),
Flödesförändringar (Orimliga kostnader)

Åmänningen

SE663863151351

God ekologisk status
2015

Ån

SE664648150092

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader)

Haggeån inflöde till
Simmelsjön

SE664848146043

God ekologisk status
2021

Försurning (Tekniskt omöjligt)

Billsjön

SE664916-

God ekologisk status

Konnektivitet (Orimliga kostnader)
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Namn Vatten

ID

Miljökvalitetsnorm Orsak

149160

2021

Snytsboån: mellan
Åmänningen och
Snyten

SE664978151144

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader),
Morfologiska förändringar (Orimliga kostnader)

Stora Aspen

SE664998150295

God ekologisk status
2021

Övergödning (Orimliga kostnader), Morfologiska
förändringar (Orimliga kostnader)

Plågbäcken

SE665037149215

God ekologisk status
2021

Morfologiska förändringar (Orimliga kostnader)

Snyten

SE665050151163

God ekologisk status
2021

Övergödning (Tekniskt omöjligt), Morfologiska
förändringar (Orimliga kostnader)

Tunkarlsbobäcken

SE665236148710

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader)

Simmelsjön

SE665309146190

God ekologisk status
2021

Försurning (Tekniskt omöjligt), Konnektivitet
(Orimliga kostnader), Flödesförändringar
(Orimliga kostnader)

Haggeån mellan
Simmelsjön och St
Avlången

SE665322146192

God ekologisk status
2021

Försurning (Tekniskt omöjligt), Konnektivitet
(Orimliga kostnader), Flödesförändringar
(Orimliga kostnader)

Kolbäcksån: mellan
Stora Aspen och
"Semla"

SE665375149873

God ekologisk
potential 2021

Konnektivitet (Tekniskt omöjligt),
Flödesförändringar (Orimliga kostnader)

Tunkarlsbobäcken

SE665425148922

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader),
Morfologiska förändringar (Orimliga kostnader)

Stora Avlången

SE665490146159

God ekologisk status
2021

Försurning (Tekniskt omöjligt), Konnektivitet
(Orimliga kostnader), Flödesförändringar
(Orimliga kostnader)

Hyttån

SE665540148135

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader)

Södra Barken

SE665545149734

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader),
Morfologiska förändringar (Orimliga kostnader)

Snytsboån:
Snytsboån,
Norbergsån

SE665651150917

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader),
Morfologiska förändringar (Orimliga kostnader)

Haggeån

SE665835146170

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader),
Flödesförändringar (Orimliga kostnader)

Saxån

SE665835147230

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader)

SE665870-149095

SE665870149095

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader),
Morfologiska förändringar (Orimliga kostnader)

Hyttån

SE665874148648

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader),
Morfologiska förändringar (Orimliga kostnader)

Västra Sveten

SE665922148446

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader),
Morfologiska förändringar (Orimliga kostnader)

Hyttån

SE665929-

God ekologisk status

Konnektivitet (Orimliga kostnader)
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Namn Vatten

ID

Miljökvalitetsnorm Orsak

148439

2021

Östra Sveten

SE665958148580

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader),
Morfologiska förändringar (Orimliga kostnader)

Snösjön

SE665980146773

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader)

Saxån

SE665999147489

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader),
Morfologiska förändringar (Orimliga kostnader)

SE666053-146507

SE666053146507

God ekologisk status
2021

Morfologiska förändringar (Orimliga kostnader)

Dammsjön

SE666086149116

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader)

Noren

SE666103150613

God ekologisk status
2015

Haggeån

SE666133146711

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader),
Morfologiska förändringar (Orimliga kostnader),
Flödesförändringar (Orimliga kostnader)

Norra Barken

SE666165148695

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader)

Snytsboån:
Svartbäcken

SE666347149926

God ekologisk status
2021

Försurning (Tekniskt omöjligt), Konnektivitet
(Orimliga kostnader)

Snytsboån: Botån,
Flikån

SE666473150508

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader)

Gonäsån

SE666648145494

God ekologisk status
2027

Övergödning (Tekniskt omöjligt), Konnektivitet
(Orimliga kostnader)

Haggen

SE666703147051

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader),
Morfologiska förändringar (Orimliga kostnader),
Flödesförändringar (Orimliga kostnader)

Pillisoån

SE666734143926

God ekologisk status
2021

Försurning (Tekniskt omöjligt)

"Namnlös": Sågån

SE666736149856

God ekologisk status
2021

Försurning (Tekniskt omöjligt), Konnektivitet
(Orimliga kostnader)

Haggeån

SE666747147094

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader),
Morfologiska förändringar (Orimliga kostnader),
Flödesförändringar (Orimliga kostnader)

Larsboån

SE666760148782

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader)

Storsjön

SE666766143608

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader)

Stimmerboån

SE666775148509

God ekologisk status
2021

Morfologiska förändringar (Orimliga kostnader)

Nedre Hillen

SE666816147235

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader),
Morfologiska förändringar (Orimliga kostnader),
Flödesförändringar (Orimliga kostnader)

Kolbäcksån

SE666866-

God ekologisk

Konnektivitet (Orimliga kostnader),
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Namn Vatten

ID

Miljökvalitetsnorm Orsak

147265

potential 2021

Flödesförändringar (Orimliga kostnader)

Kolbäcksån

SE666866147265

God ekologisk
potential 2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader),
Flödesförändringar (Orimliga kostnader)

Issen

SE666871148523

God ekologisk status
2021

Morfologiska förändringar (Orimliga kostnader)

Gonäsån

SE666886146043

God ekologisk status
2027

Övergödning (Tekniskt omöjligt), Konnektivitet
(Orimliga kostnader), Morfologiska förändringar
(Orimliga kostnader)

"Namnlös": mellan
Gäsen och
Dammsjön

SE666887150370

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader)

Jörken

SE666901148962

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader)

Kolbäcksån

SE666934147700

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader),
Flödesförändringar (Orimliga kostnader)

Storsjöån

SE666938143645

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader)

Leran

SE666979147524

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader),
Morfologiska förändringar (Orimliga kostnader)

Larsboån

SE667038149267

God ekologisk status
2021

Försurning (Tekniskt omöjligt), Konnektivitet
(Orimliga kostnader)

Pillisoån

SE667040144112

God ekologisk status
2021

Försurning (Tekniskt omöjligt)

Kolbäcksån

SE667067146927

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader),
Flödesförändringar (Orimliga kostnader)

Väsman

SE667085146552

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader),
Morfologiska förändringar (Orimliga kostnader),
Flödesförändringar (Orimliga kostnader)

Övre Hillen

SE667086146907

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader),
Morfologiska förändringar (Orimliga kostnader),
Flödesförändringar (Orimliga kostnader)

Kolbäcksån

SE667089146587

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader),
Flödesförändringar (Orimliga kostnader)

Pillisoån

SE667227144383

God ekologisk status
2021

Försurning (Tekniskt omöjligt)

Stimmerboån

SE667252148440

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader)

Storsjöån

SE667267143769

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader)

Kolbäcksån

SE667298143413

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader)

Larsboån

SE667321149549

God ekologisk status
2021

Övergödning (Orimliga kostnader)

Gäsen

SE667369-

God ekologisk status

Konnektivitet (Orimliga kostnader)
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Namn Vatten

ID

Miljökvalitetsnorm Orsak

148392

2021

"Namnlös":
Stensjöån,
Dyllingsån

SE667384150287

God ekologisk status
2021

Försurning (Tekniskt omöjligt), Konnektivitet
(Orimliga kostnader)

Stora Låsen

SE667434142932

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader)

Låsån

SE667488143152

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader),
Flödesförändringar (Orimliga kostnader)

Larsboån

SE667518149664

God ekologisk status
2021

Försurning (Tekniskt omöjligt)

Gräftån

SE667520144758

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader)

Kolbäcksån

SE667535143696

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader)

Kolbäcksån

SE667568144449

God ekologisk status
2021

Försurning (Tekniskt omöjligt), Konnektivitet
(Orimliga kostnader), Morfologiska förändringar
(Orimliga kostnader), Flödesförändringar
(Orimliga kostnader)

Finnbobäcken

SE667598147927

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader),
Morfologiska förändringar (Orimliga kostnader)

Kolbäcksån

SE667610144598

God ekologisk status
2021

Försurning (Tekniskt omöjligt)

Kolbäcksån

SE667611144060

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader),
Morfologiska förändringar (Orimliga kostnader),
Flödesförändringar (Orimliga kostnader)

Kolbäcksån

SE667725145116

God ekologisk
potential 2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader),
Flödesförändringar (Orimliga kostnader)

Kolbäcksån

SE667725145116

God ekologisk
potential 2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader),
Flödesförändringar (Orimliga kostnader)

Övre Noren

SE667746144743

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader)

Ursån

SE667747143404

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader)

Stora Ursen

SE667802143298

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader)

Stimmerboån

SE667809148189

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader),
Morfologiska förändringar (Orimliga kostnader)

Finnbobäcken

SE667964147608

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader)

Norsån

SE667971144790

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader),
Flödesförändringar (Orimliga kostnader)

Gänsån

SE667993144249

God ekologisk status
2021

Försurning (Tekniskt omöjligt), Konnektivitet
(Orimliga kostnader), Morfologiska förändringar
(Orimliga kostnader), Flödesförändringar
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Namn Vatten

ID

Miljökvalitetsnorm Orsak
(Orimliga kostnader)

Norrboån

SE667994145618

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader)

Björken

SE668037145601

God ekologisk status
2021

Morfologiska förändringar (Orimliga kostnader)

Norsen

SE668136144776

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader),
Flödesförändringar (Orimliga kostnader)

Bysjön

SE668161145410

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader),
Morfologiska förändringar (Orimliga kostnader)

Långalen

SE668188148271

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader)

Gänsen

SE668241144162

God ekologisk status
2021

Försurning (Tekniskt omöjligt), Konnektivitet
(Orimliga kostnader)

Saxen

SE668359145636

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader),
Morfologiska förändringar (Orimliga kostnader)

Stimmerboån

SE668464148520

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader),
Morfologiska förändringar (Orimliga kostnader)

Gläcken

SE668535148497

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader)

Norrboån

SE668553145292

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader),
Morfologiska förändringar (Orimliga kostnader)

Norsån

SE668629144677

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader)

Gänsån

SE668754143853

God ekologisk status
2021

Försurning (Tekniskt omöjligt), Konnektivitet
(Orimliga kostnader), Morfologiska förändringar
(Orimliga kostnader), Flödesförändringar
(Orimliga kostnader)

Lilla Lövsjön

SE668918143626

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader)

Saxhyttån

SE668987145738

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader)

Stora Lövsjön

SE669039143414

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader)

Norrboån

SE669344144920

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader),
Morfologiska förändringar (Orimliga kostnader)

Tyren

SE669389144127

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader)

Orsen

SE669394143910

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader)

Norrboån

SE669399143992

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader),
Flödesförändringar (Orimliga kostnader)

Saxhyttån

SE669658145865

God ekologisk status
2021

Konnektivitet (Orimliga kostnader)
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1.2.2 Grundvatten
Alla grundvattenförekomster i åtgärdsområdet har miljökvalitetsnormen god kemisk status 2015
samt god kvantitativ status 2015.

1.2.3 Kompletterande krav för skyddade områden
I Kolbäcksåns avrinningsområde finns tre Natura 2000-områden och naturreservat som berör
vattenförekomster. Inga av vattenförekomsterna har kompletterande krav för skyddade områden.
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2 Åtgärdsanalys per miljöproblem i ytvatten

2.1 Övergödning
2.1.1 Tillstånd
Övergödningsproblemen i Kolbäcksåns avrinningsområde är relativt små. I mynningen är
totalfosforhalten uppmätt till 32 µg/l. För att uppnå god status med avseende på näringsämnen
behöver fosforhalten sänkas till 30 µg/l. För att sänka halten behöver tillförseln av fosfor minska
med ca 2 800 kg. Det motsvarar tio procent av den totala fosforbelastningen från
avrinningsområdet.
Av de 120 vattenförekomsterna inom Kolbäcksåns avrinningsområde bedöms åtta ha
övergödningsproblem (tre sjöar och sex vattendrag). Det motsvarar sju procent av
vattenförekomsterna (figur 6). Ytterligare en vattenförekomst (Snyten) riskerar att ha problem,
men där saknas data för att kunna göra en säker bedömning.
Övergödningen är främst lokaliserad till de nedre delarna av avrinningsområdet från mynningen till
Mälaren och uppströms till Östersjön. Två av sjöarna (Åmänningen och Stora Aspen) uppströms
Östersjön har bedömts ha lindriga problem med övergödning. Tre vattenförekomster (Larsbobäcken
och två vattenförekomster i Gonäsån) i Dalarnas län har övergödningsproblem.
Svenbybäcken är den vattenförekomst som skiljer sig från övriga vattenförekomster inom
Kolbäcksåns avrinningsområde. Bäcken har fått bedömningen otillfredsställande status utifrån
undersökningar av kiselalger.
För sjöarna Stora Aspen, Åmänningen och Östersjön bedöms växtplankton till måttlig status.
Mätningar av fosfor visar emellertid på låga fosforhalter och statusen för näringsämnen bedöms som
god. För Östersjön ligger halterna på god status men nära gränsen till måttlig. Även halterna av
kväve i ytvattnet är låga i dessa sjöar. I bottenvattnet i Stora Aspen förekommer dock periodvis
mycket höga halter av både kväve och fosfor.
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Figur 6. Vattenförekomster med miljöproblemet övergödning i Kolbäcksåns avrinningsområde.
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2.1.2 Förbättringsbehov
Förbättringsbehovet baseras på skillnaden mellan uppmätt koncentration i vattnen och den
koncentration som krävs för att nå god ekologisk status. Med hjälp av modellerad belastning10 per
vattenförekomst uttrycks förbättringsbehovet i kg fosfor. Förbättringsbehovet anges per
vattenförekomst och återfinns i VISS11. De största förbättringsbehoven finns i de två
vattenförekomsterna i Kolbäcksån som ligger längst nedströms och närmast Mälaren.
I Åmänningen och Östersjön är statusen med avseende på fosfor god. Eftersom biologiska
undersökningar ändå indikerar näringspåverkan har förbättringsbehovet uppskattats till 3
respektive 10 procent av belastningen.
Förbättringsbehovet har fördelats mellan vattenförekomsterna så att det totala åtgärdsbehovet
minimerats12 (figur 7).
För hela Kolbäcksåns avrinningsområde behöver tillförseln av fosfor till vatten minska med ca 2 800
kg. Med undantag för Gonäsån, längre uppströms i Dalarnas län, är reduktionsbehovet och därmed
åtgärderna lokaliserade till de delar av Kolbäcksåns avrinningsområde som ligger inom
Västmanlands län.

10

Ejhed m.fl. 2011. Beräkning av kväve- och fosforbelastning på vatten och hav för uppföljning av
miljökvalitetsmålet ingen övergödning. SMED rapport Nr 56. http://www.smed.se/wpcontent/uploads/2011/10/SMED-56-20111.pdf
11

http://viss.lansstyrelsen.se/
Gyllström, M. m.fl, 2014. Åtgärder mot övergödning för att nå god ekologisk status – underlag till
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Länsstyrelsen i Västmanland. Ej publicerad.
12
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Figur 7. Status med avseende på näringsämnen samt hur mycket fosfortillförseln till vatten behöver

minska för att nå god status.
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2.1.3 Källor till påverkan
Källfördelningen av fosfor i hela Kolbäcksåns avrinningsområde framgår av figur 813. Fosfortillförsel
från skogen är den dominerande källan. Fosfortillförseln skogen består nästan uteslutande
bakgrundsläckage och därför föreslås inga åtgärder i skogen. Näst efter skogen står jordbruket för en
betydande del av fosfortillförseln. Avloppsreningsverk, enskilda avlopp och dagvatten är andra
betydande källor.

Enskilda avlopp
Dagvatten
Jordbruk
Skog
Avloppsreningsverk
Industri
Övrigt

Figur 8. Källfördelning av fosfor för Kolbäcksåns avrinningsområde.

I Kolbäcksåns avrinningsområde är påverkan från jordbruk betydande i den södra delen upp till
Stora Nadden. Påverkan från enskilda avlopp är också koncentrerad till den södra delen av
avrinningsområdet (upp till Östersjön) men även Stora Aspen är påverkad av fosforutsläpp från de
enskilda avloppen.
I området i närheten av tätorten Hallstahammar finns dessutom betydande påverkan från
dagvatten.

2.1.4 Åtgärder
Genomförda och planerade åtgärder 2010-2015

Arbetet med att åtgärda läckage av näringsämnen från enskilda avlopp och avloppsreningsverk har
pågått under många år. Sedan 2010 har det varit möjligt att finansiera åtgärder som minskar
läckaget av näringsämnen till vatten med hjälp av LOkala VAttenvårdsprojekt (LOVA)14. Inom

13

Källfördelningen är beräknad med SMED:s modellsystem TBV. Ejhed m.fl. 2011. Beräkning av kväve- och
fosforbelastning på vatten och hav för uppföljning av miljökvalitetsmålet ingen övergödning. SMED rapport Nr 56.
http://www.smed.se/wp-content/uploads/2011/10/SMED-56-20111.pdf
14
LOkala VAttenvårdsprojekt är ett bidrag till genomförande av fysiska åtgärder som syftar till att minska
belastningen av näringsämnen på sjöar, vattendrag och hav. Länsstyrelsen i Västmanlands information om LOVA.
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Kolbäcksåns avrinningsområde har två LOVA-projekt genomförts. Ett projekt i Hallstahammars
kommun som ska minska belastningen av ovidkommande vatten på avloppsledningsnätet och ett
strukturkalkning av 110 åkermark i anslutning till vattenförekomsterna Svenbybäcken och
Kolbäcksåns huvudfåra (Kolbäcksån: mellan ”Sörstafors” och Österjön). Projekten beräknas att ha
minskat tillförseln av fosfor till Kolbäcksån med cirka 30 kg fosfor per år.
Flera lantbrukare inom Kolbäcksåns avrinningsområde är idag anslutna till Greppa näringen15 och
totalt omfattas 3000 hektar, av totalt 12 000 hektar jordbruksmark, inom Kolbäcksåns
avrinningsområde. Hur mycket reduktion av näringsämnen detta har lett till går inte att bedöma.
Däremot antyder forskningen på området rådgivning har haft önskad effekt när det gäller att
minska läckage av näringsämnen till vatten16.
Föreslagna åtgärder

De åtgärder som föreslagits för att nå god ekologisk status i Kolbäcksåns avrinningsområde framgår
av tabell 2. Tabellen redovisar även uppskattad omfattning, kostnad och kostnadseffektivitet för
åtgärderna.
I första hand behöver ett antal åtgärder på jordbruksmark tillsammans med enskilda avlopp (till
normal skyddsnivå) och avloppsreningsverk (rening av totalfosfor till 0,1 mg/L) genomföras.
De åtgärder som kan leda till de största fosforminskningarna inom jordbruket är strukturkalkning,
fosfordammar och anpassade skyddszoner. Tillsammans kan de stå för cirka hälften av hela
reduktionsbehovet av fosfor. Eftersom dessa åtgärder är de mest kostnadseffektiva bör de
genomföras i stor omfattning som är möjlig för att de totala kostnaderna ska minimeras.
För enskilda avlopp behöver kommunerna prioritera tillsynen inom de delavrinningsområden som
har ett fosforbeting (Figur 7).
De föreslagna åtgärderna ger en effekt på ca 800 kg mer än vad som behövs för att nå god ekologisk
status inom Kolbäcksån. De överskjutande åtgärderna behövs dock för att det ska bli möjligt att nå
god ekologisk status i den nedströms belägna Mälaren-Arnöfjärden och för att minska både fosfor
och kvävetillförseln till kust och hav.

15

Rådgivning till lantbrukare för att minska miljöpåverkan. Länsstyrelsen i Västmanlands information om Greppa
Näringen.
16
Institutionen för vatten och miljö, SLU. Kväve- och fosfortrender i jordbruksvattendrag. Har åtgärderna gett
effekt? Fölster J, Kyllmar K, Wallin M, Hellgren S. Rapport 2012:1.
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Tabell 2. Åtgärder för att nå god ekologisk status med avseende på näringsämnen rangordnade efter
kostnadseffektivitet
Åtgärdskategori
Åtgärds- Enhet
Effekt
Kostnad
Kostnadseffektivitet
storlek
storlek (kgP/år) (kr/år)
(kr/kgP år)
Strukturkalkning

3 300

Hektar 840

0

0

Anpassade skyddszoner på
åkermark

300

Antal

89 000

330

Våtmark - fosfordamm

4,4

Hektar 450

220 000

480

81

130 000

1 600

950

3 000 000

3 200

Minskat fosforläckage vid
spridning av stallgödsel

270

Ökad rening av P till 0,1 mg/l
vid avloppsreningsverk

0

Ton

Kalkfilterdiken

1 300

Hektar 210

830 000

3 900

Våtmark för näringsretention

240

Hektar 330

3 900 000

12 000

Åtgärdande av enskilda avlopp
till normal skyddsnivå

590

Antal

350

4 600 000

13 000

Installera kemisk P-fällning för
bräddat avloppsvatten

2

Antal

84

1 300 000

15 000

Åtgärdande av EA från normal
skyddsnivå till hög skyddsnivå

590

Antal

28

890 000

32 000

3 600

15 000 000

SUMMA

2.2 Försurning
2.2.1 Tillstånd
Inom Kolbäcksåns avrinningsområde omfattas 897 km2 av kalkningsverksamhet. Det motsvarar
cirka 28 procent av avrinningsområdets yta. Av 120 vattenförekomster i avrinningsområdet har 33
vattenförekomster miljöproblemet försurning (figur 9).
Kalkningsåtgärder har genomförts i 31 vattenförekomster sedan 1983. I elva av dessa
vattenförekomster har kalkningen lagts ”vilande” under senare år med möjlighet att återuppta
kalkningsinsatsen igen. Kunskapen om vilka vatten som har försurningsproblem är god. Inom
kalkningsverksamheten optimeras kalkningsåtgärderna kontinuerligt för att säkerställa att
kalkningen anpassas utifrån rådande försurningssituation. Viktiga motiv för kalkningen i
Kolbäcksåns avrinningsområde är att nuvarande bestånd av flodpärlmussla, flodkräfta, öring,
elritsa och mört fortsatt ska vara livskraftiga samt att gynna fritidsfisket.
Två vattenförekomster kalkas inte trots att de har försurningsproblem. Anledningen till att dessa
vattenförekomster inte kalkas är att de fungerar som referensobjekt för kunskap om
försurningssituationen i okalkade vatten.
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Figur 9. Vattenförekomster som har miljöproblemet försurning samt kalkområden som ingår i dagens
kalkningsverksamhet.
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2.2.2 Förbättringsbehov
Förbättringsbehovet för försurning är hur mycket pH behöver höjas för att god status ska kunna
nås utan kalkning. I försurningsbedömningen är delta-pH (∆pH) skillnaden mellan nuvarande pH
och ett modellerat pH för år 1860 som tas fram med modelleringsverktyget MAGIC 17. För att få
fram rätt ∆pH för kalkade vatten måste effekten från kalkningen räknas bort med hjälp av
vattenkemisk data från närliggande, okalkade vatten. Förbättringsbehovets storlek har beräknats
som ∆pH- 0,4 där 0,4 är gränsen mellan god och måttlig status (figur 10).
Försurningsbedömningen innehåller en hel del osäkerheter och ∆pH behöver därför rimlighetsbedömas innan det kan ligga till grund för förbättringsbehovet för försurning. Bland annat bör hänsyn
tas till om nuvarande pH-värde ligger över det vattenkemiska målet för kalkningen och om
biologiska värden riskeras om kalkningen trappas ner/avslutas.
Rimlighetsbedömning av ∆pH saknas för vattenförekomsterna. Förbättringsbehovets storlek bör
därför inte anses som tillförlitligt innan en kompletterande bedömning har utförts.

Figur 10. Förbättringsbehov med avseende på försurning uttryckt som skillnaden mellan dagens pH och pH
för god status (pH). NA betyder att vattenförekomsten har miljöproblemet försurning men att inget
förbättringsbehov är beräknat.

2.2.3 Källor till påverkan
Nedfallet av svavel är ca 2,54 kg/ha och år, vilket bedöms överskrida den mängd som skogsmarken
tål inom området (ca 2,5 kg/ha och år). Nedfallet av kväveoxider är däremot under gränsen för vad
skogsmarken tål.
Ett förväntat ökat uttag av skogsråvara till biobränsle utgör en faktor som kan motverka
möjligheten till återhämtning. Skogstillväxt innebär en försurning av marken till följd av upptag av
basiska ämnen. I ett naturligt ekosystem återförs dessa när träden dör och förmultnar. När skogen

17
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skördas blir förlusten av basiska ämnen permanent. Inom de försurade områdena är cirka 1920
hektar skog avverkad mellan 2010-2012. Det motsvarar 5 procent av skogsarealen.

2.2.4 Åtgärder
Inom avrinningsområdet kalkas 20 vattenförekomster och 25 mindre sjöar (så kallade övriga
vatten). Planerade åtgärder genomförs enligt ett regionalt kalkningsprogram som tas fram av
länsstyrelsen i samarbete med huvudmän för kalkningens genomförande. Berörda huvudmän i
avrinningsområdet är Norbergs, Ljusnarsbergs, Gagnefs, Ludvika och Smedjebackens kommuner.
För att uppnå fastställda pH-mål enligt kalkningsprogrammet spreds under perioden 2010-2013 ca
860 ton kalk per år i vattenförekomsterna. Den årliga kalkkostnaden för perioden 2016-2021
beräknas uppgå till ca 513 000 kronor (tabell 3). Detaljerad information om planerad och utförd
kalkning finns i den Nationella Kalkdatabasen: http://kalkdatabasen.lansstyrelsen.se/
Tabell 3. Planerade åtgärder i pågående kalkningsprogram för perioden 2016-2021
Åtgärdskategori

Antal
vattenförekomster

Kalk,
ton/år

Kostnad
kr/år

Ansvarig myndighet

Huvudman

Kalkning med
båt

11

300

277617

Norbergs, Ludvika och
Smedjebackens kommuner

Kalkning med
flyg

4

38

82024

Kalkning med
doserare
Summa:

5

320

153000

Länsstyrelsen
Västmanland,
Länsstyrelsen Dalarna
Länsstyrelsen
Västmanland,
Länsstyrelsen Dalarna
Länsstyrelsen Dalarna

20

658

512 641

Norbergs och
Smedjebackens kommuner
Ludvika och Smedjebackens
kommuner

Föreslagna åtgärder

Möjliga åtgärder för att minska skogsbrukets påverkan i området är begränsning av uttag av grenar
och toppar vid avverkning, askåterföring och anläggande av vegetationsklädda skyddszoner i
anslutning till hyggen.

2.3 Miljögifter
2.3.1 Tillstånd
Samtliga vattenförekomster i åtgärdsområdet har sänkt status med avseende på parametern
kvicksilver. Om förhöjda kvicksilverhalter i fisk undantas bedömningen är det åtta
vattenförekomster i Kolbäcksåns åtgärdsområde som inte uppnår god kemisk status. Södra Barken,
Norra Barken, Väsman, Övre Hillen, Nedre Hillen, Bysjön samt de två vattendragsträckorna
Kolbäcksån (SE667067-146927) och Kolbäcksån (SE667089-146587) har bedömts ej uppnå god
kemisk status. Orsaken är framförallt förhöjda halter av PAH:er och tungmetaller i sedimenten. I de
ovanstående har dessutom förhöjda halter av pentabromerade difenyletrar (PBDE) i fisk uppmätts i
alla vattenförekomster utom Bysjön. I Övre Hillen har även Hexaklorcyklohexan och
hexaklorcyklobensen uppmätts i förhöjda halter i bottensedimenten, och i Norra Barken har
förhöjda halter av TBT i sediment uppmätts. Halter och åtgärdsbehovet för de olika föroreningarna
i respektive vattenförekomst anges i figur X. Vid klassningen har möjligheten till expertbedömning
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nyttjas, genom användandet av alternativa matriser (sediment), i enlighet med Havs- och
vattenmyndighetens skrivelse (2013092718).
De fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorerna som berör miljögifter och därmed den ekologiska statusen
på vattenförekomsten går under benämningen särskilda förorenande ämnen (SFÄ). Inom
Kolbäcksåns avrinningsområde återfinns 21 vattenförekomster där parametern zink bidrar till att
den ekologiska statusen sänks.
Utsläppskällor för miljögifter är dels direkta punktutsläpp från industrier, avloppsreningsverk eller
andra miljöfarliga verksamheter, men många ämnen tillförs också diffust genom atmosfärisk
deposition. Utsläpp kan också ske i form av läckage från förorenad mark. Tidigare luftdeponerade
ämnen kan också frigöras genom diffusa läckage från skogsmark. För flera tungmetaller anses detta
generellt vara den största källan sett över hela landet, men lokalt kan punktutsläppskällor
dominera. Dagvatten från tätorter kan också ha ett högt föroreningsinnehåll. I alla tätorter i
delområdet har industriell verksamhet pågått under mycket lång tid. Framförallt metallindustri har
bidragit till att den historiska belastningen av tungmetaller till Kolbäcksån varit hög. I synnerhet
området vid den tidigare gruvverksamheten vid Saxdalen har visats läcka stora mängder av
framförallt zink, men även andra tungmetaller. Inom åtgärdsområdet återfinns även annan
förorenad mark och spår av äldre industriell verksamhet. Detaljerade beskrivningar av
statusklassning och miljöpåverkan i de enskillda vattenförekomsterna finns publicerad i VISS19.
Åtgärder som efterbehandling av miljögifter är motiverat i de vattenförekomster som är påverkade
av zink, koppar, bly, nickel, flouranten och kadmium. För mer specifik åtgärd krävs fler
undersökningar. För kvicksilver och pentabromerade difenyletrar i fisk har inga åtgärder föreslagits.
Åtgärdande av miljöproblem med dessa ämnen kräver nationella och internationella insatser snarare
än lokala.

2.3.2 Förbättringsbehov
Inom Kolbäcksåns avrinningsområde har status klassificerats ner med avseende på zink, koppar,
bly, kadmium, nickel, flouranten och PBDE. Status har även klassificerats ner med avseende på
naftalen och PAH:erna benso(a)pyren, benso(g,h,i,)perylen, benso(b)fluoranten och
benso(k)fluoranten för några vattenförekomster. De alternativa gränsvärden för sediment som
föreslagits för dessa ämnen har dock inte ansetts som tillräckligt tillförlitliga för att enbart dessa
ämnen ska kunna klassa ner kemiska status för en vattenförekomst. Förbättringsbehovet baseras på
uppmätt halt och dess differens till förslag på gränsvärde (QS) (se tabell 4).

18

Skrivelse med rekommendationer angående klassgränser för Särskilda Förorenande Ämnen och
expertbedömning vid kemisk statusklassning. Havs- och Vattenmyndigheten. 2013-09-27.
19
http://viss.lansstyrelsen.se/
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Tabell 4. Förbättringsbehovet för respektive parameter, vattenförekomst och aktuellt matrisgränsvärde.
Förkortningen TS står för torrsubstans, vv för våtvikt. I de fall där gränsvärdet markerats med asterisk (*)
anges att överskridandet i första hand markerar ett övervakningsbehov och att gränsvärdet inte är bör anses
tillräckligt tillförlitligt för att det ska kunna fastställas att god kemisk status ej uppnås. I de fall en halt
angetts som okänd baseras bedömningen på en extrapolering från angränsande vattenförekomster där det med
stor säkerhet kan förmodas att halten överskrider gränsvärdet
Vattenförekomst

Parameter/
kvalitetsfaktor
Zink

Uppmätt halt

Matris

Förbättringsbehov

5,88 µg/l

Gränsvärde/QSsediment
3 µg/l

Vatten

2,88 µg/l

Kolbäcksån mellan
Virsbosjön och
Åmänningen
SE663856-151353

Zink

9,9 µg/l

3 µg/l

Vatten

7 µg/l

Leran
SE666979-147524

Zink

14 µg/l

3 µg/l

Vatten

11 µg/l

Södra Barken
SE665545-149734

Zink
Zink
Kadmium
Bly
Nickel
PBDE
Naftalen
Benso(a)pyren
Benso(ghi)per.
Benso(b)fl.
Benso(k)fl.

11 µg/l
1390 mg/kg TS
3,9 mg/kg
158 mg/kg
19 mg/kg
0,32 µg/kg vv
2100 µg/kg TS
230 µg/kg TS*
270 µg/kg TS*
430 µg/kg TS*
150 µg/kg TS*

3 µg/l
230 mg/kg TS
2,3 mg/kg
131 mg/kg
13 mg/kg
0,0085 µg/kg vv
138 µg/kg TS*
91,5 µg/kg TS*
42 µg/kg TS*
70,7 µg/kg TS*
67,5 µg/kg TS*

Vatten
Sediment
Sediment
Sediment
Sediment
Biota
Sediment
Sediment
Sediment
Sediment
Sediment

13 µg/l
1160 mg/kg TS
1,6 mg/kg TS
27 mg/kg TS
6 mg/kg TS
0,31 µg/kg vv
1962 µg/kg TS
138,5 µg/kg TS
228 µg/kg TS
359,3 µg/kg TS
82,5 µg/kg TS

Norra Barken
SE666165-148695

Zink
Zink
Kadmium
Bly
Bly
Nickel
PBDE
TBT
Benso(a)pyren
Benso(ghi)per.
Benso(b)fl.
Benso(k)fl.

14 µg/l
1050 mg/kg TS
3,1 mg/kg
1,4 µg/l
202 mg/kg TS
23 mg/kg
0,50 µg/kg vv
14,1 µg/kg TS
180 µg/kg TS
180 µg/kg TS
270 µg/kg TS
110 µg/kg TS

3 µg/l
230 mg/kg TS
2,3 mg/kg
1,2 µg/l
131 mg/kg
13 mg/kg
0,0085 µg/kg vv
10 µg/kg TS*
91,5 µg/kg TS*
42 µg/kg TS*
70,7 µg/kg TS*
67,5 µg/kg TS*

Vatten
Sediment
Sediment
Vatten
Sediment
Sediment
Biota
Sediment
Sediment
Sediment
Sediment
Sediment

11 µg/l
820 mg/kg TS
0,8 mg/kg TS
0,2 µg/l
71 mg/kg TS
10 mg/kg TS
0,49 µg/kg vv
4,1 µg/kg TS
88,5 µg/kg TS
138 µg/kg TS
199,3 µg/kg TS
42,5 µg/kg TS

Nedre Hillen
SE666816-147235

Zink
PBDE

15 µg/l
okänd

3 µg/l
0,0085 µg/kg vv

Vatten
Biota

12 µg/l
okänd

Övre Hillen
SE667086-146907

Zink
Zink
Zink
Kadmium
Bly
Koppar
PBDE

14 µg/l
5 µg/l
1730 mg/kg TS
4,2 mg/kg
210 mg/kg
77 mg/kg
0,84 µg/kg

3 µg/l
3 µg/l
230 mg/kg TS
2,3 mg/kg
131 mg/kg
64 mg/kg TS
0,0085 µg/kg vv

Vatten
Vatten
Sediment
Sediment
Sediment
Sediment
Biota

11 µg/l
2 µg/l
1500 mg/kg TS
1,9 mg/kg TS
79 mg/kg TS
13 mg/kg TS
0,84 µg/kg vv

Kolbäcksån mellan
Östersjön och Gnien
SE662263-152281

34(60)

Vattenförekomst

Parameter/
kvalitetsfaktor
HCH
HCB
Benso(a)pyren
Benso(ghi)per
Benso(b)fl.
Benso(k)fl.

Uppmätt halt

Matris

Förbättringsbehov

73 µg/kg TS
41 µg/kg TS
150 µg/kg TS
150 µg/kg TS
240 µg/kg TS
130 µg/kg TS

Gränsvärde/QSsediment
10,3 µg/kg TS*
16,9 µg/kg TS*
91,5 µg/kg TS*
42 µg/kg TS*
70,7 µg/kg TS*
67,5 µg/kg TS*

Sediment
Sediment
Sediment
Sediment
Sediment
Sediment

62,7 µg/kg TS
24,1 µg/kg TS
58,5 µg/kg TS
108 µg/kg TS
169,3 µg/kg TS
62,5 µg/kg TS

Väsman
SE667085-146552

Zink
Zink
Koppar
Kadmium
Bly
Nickel
Flouranten
PBDE
Benso(a)pyren
Benso(ghi)per
Benso(b)fl.
Benso(k)fl

14 µg/l
854 mg/kg TS
173 mg/kg
2,9 mg/kg
136 mg/kg
26 mg/kg
19 mg/kg
0,26 µg/kg vv
300 µg/kg TS
360 µg/kg TS
570 µg/kg TS
220 µg/kg TS

3 µg/l
230 mg/kg TS
127 mg/kg TS
2,3 mg/kg
131 mg/kg
13 mg/kg
2 mg/kg
0,0085 µg/kg vv
91,5 µg/kg TS*
42 µg/kg TS*
70,7 µg/kg TS*
67,5 µg/kg TS*

Vatten
Sediment
Sediment
Sediment
Sediment
Sediment
Sediment
Biota
Sediment
Sediment
Sediment
Sediment

11 µg/l
624 mg/kg TS
46 mg/kg TS
0,6 mg/kg TS
5 mg/kg TS
13 mg/kg TS
17 mg/kg TS
0,25 µg/kg vv
208,5 µg/kg TS
318 µg/kg TS
499,3 µg/kg TS
152,5 µg/kg TS

Bysjön
SE668161-145410

Bly

2,5 µg/l

1,2 µg/l

Vatten

1,3 µg/l

Kolbäcksån
SE666866-147265

Zink

14 µg/l

3 µg/l

Vatten

11 µg/l

Kolbäcksån
SE666934-147700

Zink

16 µg/l

3 µg/l

Vatten

13 µg/l

Kolbäcksån
SE667067-146927

Zink
PBDE

17 µg/l
okänd

3 µg/l
0,0085 µg/kg vv

Vatten
Biota

14 µg/l
okänd

Kolbäcksån
SE667089-146587

Zink
PBDE

okänd
okänd

0,0085 µg/kg vv
0,0085 µg/kg vv

Biota
Biota

okänd
okänd

Gläcken
SE668535-148497

Zink

45 µg/l

3 µg/l

Vatten

42 µg/l

Kolbäcksån mellan
Freden/Mälaren och
Sörstafors
SE660312-152532

Zink

7 µg/l

3 µg/l

Vatten

4 µg/l

Kolbäcksån mellan Stora
Aspen och Semla
SE665375-149873

Zink

14 µg/l

3 µg/l

Vatten

11 µg/l

Kolbäcksån mellan
Sörstafors och Östersjön
SE661289-152248

Zink

7,8 µg/l

3 µg/l

Vatten

4,8 µg/l

Kolbäcksån mellan Gnien
och Stora Nadden
SE662814-152179

Zink

3,6 µg/l

3 µg/l

Vatten

0,6 µg/l

Åmänningen

Zink

12 µg/l

3 µg/l

Vatten

9 µg/l
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Vattenförekomst

Parameter/
kvalitetsfaktor

Uppmätt halt

Gränsvärde/QSsediment

Matris

Förbättringsbehov

Virsbosjön
SE663636-151645

Zink

10 µg/l

3 µg/l

Vatten

7 µg/l

Stora Nadden
SE662994-151936

Zink

6 µg/l

3 µg/l

Vatten

3 µg/l

Östersjön SE661880-152199

Zink

5,8 µg/l

3 µg/l

Vatten

2,8 µg/l

SE663863-151351

2.3.3 Källor till påverkan
Miljögifter, både organiska och oorganiska, sprids i vår miljö både från punktkällor och via diffus
spridning från många typer av antropogen aktivitet. Utöver detta sker ett naturligt läckage av vissa
miljögifter, till exempel metaller från berggrunden. Tidigare luftdeponerade ämnen kan också
frigöras genom diffusa läckage från skogsmark. För flera tungmetaller anses detta generellt vara den
största källan sett över hela landet. Nedanstående tabell 5visar kartlagda och potentiella källor till
spridning av miljögifter som angetts ha betydande påverkan på respektive nedklassad
vattenförekomst. De största källorna till påverkan bedöms vara ett antal större förorenade
markområden som bidrar till att vattensystemet belastas med relativt stora mängder tungmetaller.
Utsläppen från industrier är idag betydligt mindre än tidigare och utgör förmodligen en relativt liten
del av tungmetallutsläppen. I alla tätorter i delområdet har industriell verksamhet pågått under
mycket lång tid. Framförallt metallindustri har bidragit till att den historiska till Kolbäcksån varit
hög.
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Tabell 5. Kartlagda och potentiella källor till spridning av miljögifter i åtgärdsområdet
vattenförekomst och tillhörande parameter/kvalitetsfaktor
Vattenförekomst

Parameter/
kvalitetsfaktor
Zink

Påverkanskälla

Kolbäcksån mellan
Virsbosjön och
Åmänningen
SE663856-151353

Zink

Diffusa – Förorenad
mark/gammal industrimark

Leran
SE666979-147524

Zink

Diffusa – Förorenad
mark/gammal industrimark

Södra Barken
SE665545-149734

Zink
Kadmium
Bly
Nickel

Punktkällor – IPPC-industri
Diffusa – Förorenad
mark/gammal industrimark
Atmosfärisk deposition

Norra Barken
SE666165-148695

Zink
Koppar
Kadmium
Bly
Nickel

Punktkällor – IPPC-industri
Diffusa – Förorenad
mark/gammal industrimark
Atmosfärisk deposition

Nedre Hillen
SE666816-147235

Zink

Diffusa – Förorenad
mark/gammal industrimark

Övre Hillen
SE667086-146907

Zink
Kadmium
Bly
Koppar

Punktkällor – IPPC-industri
Punktkällor – Inte IPPC-industri
Diffusa – Förorenad
mark/gammal industrimark
Atmosfärisk deposition

Väsman
SE667085-146552

Zink
Zink
Kadmium
Bly
Nickel
Flouranten

Punktkällor, reningsverk generellt
Punktkällor – IPPC-industri
Punktkällor – Inte IPPC-industri
Diffusa – Förorenad
mark/gammal industrimark

Bysjön
SE668161-145410

Bly

Diffusa – Förorenad
mark/gammal industrimark

Zink
Zink
Zink

Diffusa – Förorenad
mark/gammal industrimark
Diffusa – Förorenad
mark/gammal industrimark
Diffusa – Förorenad
mark/gammal industrimark

Kolbäcksån mellan
Östersjön och Gnien
SE662263-152281

Kolbäcksån
SE666866-147265
SE666934-147700
SE667067-146927
Gläcken
SE668535-148497

Zink

Kolbäcksån mellan
Freden/Mälaren och
Sörstafors

Zink

Diffusa – Förorenad
mark/gammal industrimark

Diffusa – Förorenad
mark/gammal industrimark
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Vattenförekomst

Parameter/
kvalitetsfaktor

Påverkanskälla

SE660312-152532
Diffusa – Förorenad
mark/gammal industrimark

Kolbäcksån mellan Stora
Aspen och Semla
SE665375-149873

Zink

Kolbäcksån mellan
Sörstafors och Östersjön
SE661289-152248

Zink

Diffusa – Förorenad
mark/gammal industrimark

Kolbäcksån mellan Gnien
och Stora Nadden
SE662814-152179

Zink

Diffusa – Förorenad
mark/gammal industrimark

Åmänningen
SE663863-151351

Zink

Diffusa – Förorenad
mark/gammal industrimark

Virsbosjön
SE663636-151645

Zink

Diffusa – Förorenad
mark/gammal industrimark

Stora Nadden
SE662994-151936

Zink

Diffusa – Förorenad
mark/gammal industrimark

Östersön
SE661880-152199

Zink

Diffusa – Förorenad
mark/gammal industrimark

2.3.4 Åtgärder
Genomförda och planerade åtgärder 2010-2015

Inom Kolbäcksåns avrinningsområde är det sju fördetta bensinstationer (SPI Miljösaneringsfond
AB -SPIMFAB) som är åtgärdade.
Det finns sex stycken åtgärder som ligger som planerade för efterbehandling av miljögifter. Detta
beror på att åtgärdsutredningar är igång men det krävs fler undersökningar eller att delåtgärder är
genomförda.
Föreslagna åtgärder

De åtgärder som föreslagits för att uppnå god status, inom Kolbäcksåns avrinningsområde, kan ses i
tabell 6. Åtgärderna omfattar ett övergripande behov då påverkanskällorna är diffusa. Med
övergripande behov menas att fler undersökningar krävs för att kunna ange en mer specifik åtgärd
och storlek på åtgärd.
Tabell 6. Föreslagna fysiska åtgärder för att nå god status för miljögifter
Vattenförekomst
Gläcken
SE668535-148497
Väsman
SE667085-146552

Parameter/
kvalitetsfaktor
Zink
Zink
Koppar
Kadmium
Bly
Nickel
Flouranten

Åtgärd

Kostnad (kr/år)*

Efterbehandling av
miljögifter
Efterbehandling av
miljögifter

1 400 000
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1 400 000

Vattenförekomst

Parameter/
kvalitetsfaktor
Zink
Kadmium
Bly
Koppar

Åtgärd

Kostnad (kr/år)*

Efterbehandling av
miljögifter
Dagvattenåtgärder

1 400 000

Leran
SE666979-147524

Zink

Efterbehandling av
miljögifter

1 400 000

Kolbäcksån
SE666934-147700

Zink

Efterbehandling av
miljögifter

1 400 000

Norra Barken
SE666165-148695

Zink

1 400 000

Södra Barken
SE665545-149734

Zink
Koppar
Kadmium
Bly
Nickel
Bly

Efterbehandling av
miljögifter
Utsläppsreduktion av
miljögifter
Efterbehandling av
miljögifter
Utsläppsreduktion av
miljögifter

Övre Hillen
SE667086-146907

1 400 000

Bysjön
Efterbehandling av
1 400 000
SE668161-145410
miljögifter
* Investeringskostnaden för åtgärder med en livslängd som är längre än ett år har räknats om till en årlig
kostnad baserad på åtgärdens livslängd och en diskonteringsränta på 4 %.

2.4 Främmande arter
Främmande arter finns i avrinningsområdet i vissa vattenförekomster. Det går dock inte att avgöra
i vilken utsträckning den ekologiska statusen påverkas. Därför får främmande arter ingen påverkan
på den ekologiska statusen för någon vattenförekomst.

2.5 Förändrade habitat genom fysisk påverkan
Miljöproblemet Förändrade habitat genom fysisk påverkan avser alla typer av fysiska förändringar
som är orsakade av människan och som påverkar hydromorfologin och därmed livsmiljöerna i ett
vattenområde. Ingrepp i vattenmiljön som sjösänkning, dämning, utdikning och muddring är
exempel på den här typen av fysiska förändringar. Fysiska förändringar påverkar de hydrologiska
och morfologiska processerna som skapar förutsättningarna för de akvatiska livsmiljöerna. De
fysiska förändringarna indelas förändringar avseende konnektivitet, flöde och morfologi, beroende
på vilken typ av fysisk påverkan de medför.
I kartläggningen av fysisk påverkan har konnektivitet (vandringshinder) prioriterats, eftersom det
finns mer data tillgängligt. Dataunderlag och åtgärder är därför mer genomarbetade för
konnektivitet i jämförelse med flödesförändringar och morfologiska förändringar. Kartläggningen
avseende hydrologi och morfologi bygger på modellerad data respektive GIS-analyser och har därför
en något lägre tillförlitlighet. Avseende morfologi har endast närområde och svämplan klassificerats,
vilket avspeglas i att den åtgärd som föreslås för morfologiska förändringar i nuläget är anläggande
av ekologiskt funktionella kantzoner. De markavvattningar eller rätningar och rensningar som finns
i avrinningsområdet syns inte i kartläggningen. Därför finns heller inga konkreta åtgärder som
anknyter till denna typ av morfologisk påverkan.
Inom Kolbäcksåns avrinningsområde är 37 vattenförekomster påverkade av flödesförändringar, 91
av konnektivitetsförändringar och 48 av morfologiska förändringar (figur 11).
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Figur 11. Vattenförekomster där förändrade habitat genom fysisk påverkan angivits som miljöproblem i
Kolbäcksåns avrinningsområde.

2.5.1 Tillstånd
Kolbäcksån och flera av dess biflöden sträcker sig genom gamla brukssamhällen och är därför
påverkade av rensning i anslutning till olika typer av hyttverksamheter och annan äldre
kraftutvinning, det vill säga kraftutvinning som ej används idag. Kolbäcksån är även påverkad av
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torrlaggda strömsträckor samt vandringshinder som ofta är kopplat med en dålig hydrologisk
situation.
Bedömningen av morfologiskt tillstånd och hydrologisk regim är gjorda med hjälp av GIS-analys
respektive modellering och behöver verifieras innan de kan få större genomslag i bedömningen av
ekologisk status.
Konnektivitet

Konnektivitet är ett mått på möjligheten för vattenlevande organismer eller landlevande
organismer, med del av sin livscykel i vatten, att förflytta sig upp- och nedströms i vattendrag eller
längs grunda områden i sjöar. Följden av bristande konnektivitet är att fiskar och andra
vattenlevande arter inte längre kan röra sig fritt i vattensystemet. Konnektiviteten bedöms om
möjligt utifrån vilka fiskarter med vandringsbehov som finns i vattenförekomsten, i förhållande till
vilka arter som borde finnas. De flesta fiskarter har ett behov av att vandra och vandrar mellan flera
ytvattenförekomster under del av sin livscykel. I praktiken finns det inte alltid tillgång till data som
visar tillgången på fisk. En indirekt bedömning har då genomförts utifrån befintliga
vandringshinders passerbarhet, vattenförekomstens placering i vattensystemet samt fiskars
beteende.
Statusklassningen i Kolbäcksåns avrinningsområde visar att 91 vattenförekomster har sämre än god
status med avseende på parametern konnektivitet (figur 12). När statusen är sämre än god innebär
det att mer än 25 procent av de fiskarter som förväntas förekomma i vattenförekomsten saknas.
I Kolbäcksåns avrinningsområde finns totalt 402 artificiella vandringshinder enligt de karteringar
som gjorts, varav 231 i vattenförekomster. Vandringshindren utgörs av dammar och vägtrummor.
Naturliga hinder är inte medräknade.
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Figur 12. Status avseende konnektivitet i sjöar och vattendrag. Med vandringshinder avses dammar, trummor,
fiskgaller och naturliga hinder. Vid bedömningen av ett hinders passerbarhet har öring (starksimmande) och
mört (svagsimmande) använts. Mört representerar i princip alla andra arter förutom lax/öring och ål. Ett
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hinder anges antingen som definitivt eller partiellt20. Dammar från SMHI:s dammregister reovisas i de fall
ingen mer detaljerad information finns.

Hydrologisk regim

Hydrologisk regim i vattendrag beskrivs av det hydrologiska tillstånd som en vattenförekomst har
med avseende på flödesvolym, flödesdynamik och tillgänglig flödesenergi. Flödesvolymen
bestämmer vilken utbredning akvatiska habitat kan ha och därmed var de vattenlevande
organismerna kan leva. Flödesdynamiken beskriver hur vattnets flöde varierar över tiden mellan
låg-, medel- och högvattenföring. Flödesenergi är ett mått på kraften i det flödande vattnet som
påverkar morfologin i vattendraget och skapar olika vattenmiljöer att leva i. Hydrologisk regim
beskrivs av de underliggande parametrarna volymavvikelse, flödets förändringstakt, vattnets
förändringstakt och specifik flödesenergi.
När hydrologisk regim är klassad som sämre än god innebär det att inte heller finns förutsättningar
för god ekologisk status. Vid bedömning av hydrologisk regim är den sämsta parametern
utslagsgivande, eftersom det räcker att en parameter är sämre än god för att det ska få omfattande
negativa konsekvenser för biologin i vattnet. För att bedöma hur den hydrologiska regimen i en
vattenförekomst påverkats av mänsklig verksamhet jämförs reglerade och oreglerade förhållanden.
Klassificeringarna som har använts vid bedömning av hydrologisk regim har utförts av SMHI och
baseras på beräkningar av dygnsvärden av vattenföring för vattendrag respektive vattenstånd för
sjöar, för perioden 1981-2010. Den hydrologiska modellen S-HYPE har använts där mätningar
saknas. Modellberäkningarna ger en fingervisning om årsregleringen i landets större magasin.
Korttidsregleringar för mindre vattendrag och sjöar, såsom vecko-, dygns- och timreglering, tas
dock inte hänsyn till i klassificeringen.
Statusklassningen i Kolbäcksåns avrinningsområde visar att 37 vattenförekomster har sämre än god
status med avseende på hydrologisk regim. Detta innebär att flöde och volym avviker mer än 15
procent från naturliga förhållanden och att vattenståndet förändras snabbare än 0,15 meter per
timme. För sjöar får avvikelsen mellan reglerat och naturligt vattenstånd inte vara större än 0,25
meter om statusen ska betraktas som god. Klassificeringen är gjord efter en modellering som behöver
styrkas innan den kan få större genomslag på den ekologiska statusen.
Morfologiskt tillstånd

Morfologiskt tillstånd är förenklat en beskrivning av de fysiska förhållanden som råder i en
vattenförekomst och hur de avviker i förhållande till ett referenstillstånd med ingen eller mycket lite
mänsklig påverkan. De morfologiska förhållandena beskrivs via djup, bredd, typ av bottensediment,
vilka typer av ackumulations- eller erosionsformer som finns i vattnet såsom revlar, dyner och
deltabildningar, samt förekomst av död ved. Även former och strukturer av skapade av människan
såsom pirar, stenkistor, bryggor, utfyllnader och muddringar ingår i beskrivningen.
För vattenförekomsterna i Kolbäcksåns avrinningsområde har parametrarna vattendragets
närområde och svämplanets strukturer och funktion i vattendrag klassificerats. Svämplanet är den
flacka ytan längs vattendraget/sjön som bildas genom återkommande översvämningar. Närområdet
är markområdet närmast en vattenförekomst, 30 meter från strand-/vattenlinjen. För närområde
anges den mänskliga påverkan som andel aktivt brukad mark och anlagda ytor. För de
vattenförekomster som är flottledsrensade har även parametrarna vattendragsfårans form,
vattendragets planform, vattendragsfårans bottensubstrat och strukturer i vattendraget samt

20 Definitivt - hindret kan med största sannolikhet inte passeras under några förhållanden.

Partiellt - hindret kan passeras under vissa gynnsamma förhållanden, vanligtvis vid högvattenföring.
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vattendragsfårans kanter klassificerats. De vattenförekomster som bedöms ha ett stort behov av
återställning har fått måttlig status på dessa parametrar. En sammanvägning av ovanstående
parametrar ger kvalitetsfaktorn Morfologiskt tillstånd.
Nästan all morfologisk påverkan leder till förlust eller förändring av habitat som i sin tur leder till
mer homogena samhällen eller/och utarmning av biodiversiteten.
I Kolbäcksåns avrinningsområde bedöms det att 48 vattenförekomster inte uppnår god status med
avseende på morfologiska förändringar (figur 13). Klassificeringen är gjord efter en modellering som
behöver styrkas innan den kan få större genomslag på den ekologiska statusen.
Om statusen för närområde och svämplan är sämre än god utgörs mer än 15 procent av
närområdet/svämplanet av aktivt brukad mark eller anlagda ytor. För dålig status är mer än 75
procent av närområdet påverkat.
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Figur 13. Status avseende morfologiskt tillstånd i sjöar och vattendrag i Kolbäcksåns avrinningsområde.

2.5.2 Förbättringsbehov
Konnektivitetsförändringar

För konnektivitet är förbättringsbehovet angett som antalet vandringsinder. Förbättringsbehovet
är 100 antal vandringshinder som behöver åtgärdas för att god ekologisk status ska uppnås. För
vissa vattenförekomster finns fler åtgärder angivna. För vattendraget Haggeån mellan Simmelsjön
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och St Avlången anges dock förbättringsbehovet som den totala vattendragslängd som är helt eller
delvis stängd för fiskvandring. För Simmelsjön och Stora Avlången anges förbättringsbehovet som
den ytareal i sjön som är helt eller delvis stängd för fiskvandring. Totalt är förbättringsbehovet för
vattendraget cirka 0,5 kilometer och 46 hektar för de två sjöarna.
Flödesförändringar

Förbättringsbehov med avseende på flödesförändringar anges som m3/s (MLQmedellågvattenföring) och antalet dammar som behöver förändra tappningsregimen för att uppnå
god ekologisk status. Totalt är förbättringsbehovet 20 m3/s och 38 dammar (MLQ är inte medräknat
för dessa dammar). För vattenförekomsten Haggeån mellan Simmelsjön och St Avlången finns ett
förbättringsbehov för parametern volymavvikelse som ligger på 0,04 m3.
Morfologiska förändringar

I Kolbäcksåns avrinningsområde har förbättringsbehovet angetts till antal kilometer vattendrag
som är i behov av flottledsrestaurering samt antal hektar som behöver restaureras till följd av
rensningar med mera. Totalt är cirka sex kilometer vattendrag i behov av flottsledsåterställning och
upp till 5 000 hektar ekologiskt funktionella kantzoner kan behöva anläggas för att god ekologisk
status ska uppnås.

2.5.3 Miljöproblem och källor till påverkan
Konnektivitetsförändringar

Vandringshinder är ett stort problem i Kolbäcksåns avrinningsområde med avseende på
förändringar av fysiska habitat. Det finns 91 vattenförekomster som är fysiskt påverkade av
vandringshinder (figur 14). Med vandringshinder avses dammar både med och utan aktiv reglering
samt vägtrummor.
Flödesförändringar

Aktiv reglering av dammar är det största problemet med avseende på flödesförändringar. I
Kolbäcksåns avrinningsområde finns det 37 vattenförekomster som är påverkade av reglering (figur
14).
Morfologiska förändringar

Aktivt brukad mark och anlagda ytor i närområde och svämplan är ett stort miljöproblem med
avseende på morfologiska förändringar. Det finns även påverkan från gamla flottleder. Dessa
antropogena ingrepp påverkar vattnets omgivning och omformning av landskapet. Detta i sin tur
påverkar livsmiljöer för organismer i vattendraget. I Kolbäcksåns avrinningsområde är det 46
vattenförekomster som är påverkade av morfologiska förändringar (figur 14).

46(60)

Figur 14. Antalet vattenförekomster med fysiska förändringar i Kolbäcksåns åtgärdsområde.

2.5.4 Åtgärder
Föreslagna åtgärder

För att nå god ekologisk status bedöms de åtgärder som föreslagits kunna leda till de största
minskningar av miljöproblemet Förändrade habitat genom fysisk påverkan i åtgärdsområdet
(tabell 7).
Tabell 7. Föreslagna åtgärder samt kostnader inom åtgärdsområdet
Miljöproblem
Åtgärdskategori
Antal
Åtgärdsstorlek Enhet
åtgärder

Kostnad
(SEK/år)

Flödesförändringar Miljöanpassade
flöden

37

42

Kubikmeter

3 200 000

Konnektivitet

Fiskväg eller
utrivning av
vandringshinder

106

160

Meter

8 100 000

Morfologiska
förändringar

Ekologiskt
funktionella
kantzoner

40

6 800

Hektar

14 000
000

Morfologiska
förändringar

Flottledsåterställning 6

8

Hektar

17 000

SUMMA

189

26 000
000
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Konnektivitetsförändringar
Problem med vandringshinder finns i 91 vattenförekomster i avrinningsområdet. För att uppnå
MKN behöver 106 vandringshinder åtgärdas (tabell 7). Med vandringshinder avses dammar och
vägtrummor. Åtgärder kan antingen vara att dammar rivs ut eller att en fiskväg anläggs. Det kan
också vara trummor som behöver läggas om eller bytas.
Flödesförändringar
I Kolbäcksåns avrinningsområde har 37 åtgärder med miljöanpassade flöden angetts (tabell 7).
Åtgärden miljöanpassade flöden beskriver den nödvändiga nivån av flöden som krävs för att
upprätthålla ursprungliga och livskraftiga populationer. Åtgärden är en avvägning mellan flera
intressen där ingen får mycket men alla klarar sig.
Morfologiska förändringar
För att komma till rätta med morfologiska förändringar har åtgärden ekologiskt funktionella
kantzoner föreslagits. Åtgärden innebär förenklat att en zon skapas som innefattar strandzonen och
det fastmarksområde som direkt påverkar vattendraget. Den ekologiska funktionen i vattendragen
påverkas bland annat av beskuggning, nedfall av organiskt material och en filtrering av sediment,
närsalter, vatten mm på mark ovanför högvattensnivå som också ingår i kantzonen. Åtgärden kan
innefatta allt från gallring av skog där en naturlig föryngring tillåts till inlösen av jordbruksmark
och plantering av gräs, träd och buskar.
Bredden på kantzonen kan variera, i små vattendrag ska den minst vara 15 meter bred och i stora
vattendrag åtminstone 20 meter bred. Som schablon för kantzonens bredd har hela närområdet (30
meter) används för alla vattenförekomster. Omfattningen av åtgärden inom avrinningsområdet är
således överskattad för många mindre vattenförekomster.
Åtgärden flottledsåterställning syftar till att restaurera flottleden till ett så ursprungligt skick som
möjligt. Det kan vara stora skillnader i omfattning av arbetet mellan olika vattenförekomster.
I Kolbäcksåns avrinningsområde har 40 åtgärder med funktionella kontzoner föreslagits samt sex
åtgärder med flottledsåterställning. Detta innebär att 6 800 hektar kantzoner behöver anläggas
samt att åtta hektar vattendrag behöver flottledsåterställas (tabell 7).
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3 Åtgärdsanalys per miljöproblem i grundvatten
Samtliga 25 grundvattenförekomster i Kolbäcksåns avrinningsområde har god kemisk och
kvantitativ status. Ingen av förekomsterna riskerar att inte uppnå god kvantitativ status 2021, men
däremot riskerar grundvattenförekomsterna Färnaåsen: Oti-Björsbo och SE667752-145379 att inte
uppnå god kemisk status till 2021. Strömsholmsåsen_Kvicksund-Surahammar bedömdes riskera att
inte uppnå god kemisk status 2015 på grund av att spår av bekämpningsmedel (BAM, 2-6diklorbensamid) uppmätts i reservvattentäkten i Kolbäck vid undersökningar mellan 1997 och 2000.
Inga bekämpningsmedel har dock påträffats i mätningar mellan 2011 och 2012, varför förekomsten
inte anses riskera att inte uppnå god kemisk status 2021.

3.1 Miljögifter
3.1.1 Tillstånd
Det har gjorts fyra mätningar vid vardera ett tillfälle 2010 i grundvattenförekomsten Färnaåsen:
Oti-Björsbo. BAM uppmättes i reservvattentäckten i Hedkärra med en halt på 0,03 µg/l, vilket är
under riktvärdet (0,1 µg/l) men över utgångspunkten att vända trend (0 µg/l). Inga
bekämpningsmedel detekterades i de övriga proverna. Halten av PAH uppmättes i en av de
fyraprovplatserna 2010 (Viksviken). Halten låg på 40 ng/l vilket är under riktvärdet (100 ng/l), men
över utgångspunkten att vända trend (20 ng/l).
Grundvattenförekomsten SE667752-145379 har provtagits och analyserats med avseende på
bekämpningsmedel vid 47 tillfällen. I dessa har bekämpningsmedel detekterats i 28 fall.

3.1.2 Förbättringsbehov
Förbättringsbehovet anges som skillnaden mellan den uppmätta halten och utgångspunkt för att
vända trend.
För Färnaåsen: Oti-Björsbo är förbättringsbehovet för BAM 0,03 µg/l och för PAH 20 ng/l.
Förbättringsbehovet för SE667752-145379 är inte beräknat.

3.1.3 Källor till påverkan
BAM är en nedbrytningsprodukt av diklobenil, som ingick i preparatet Totex Strö som idag är
förbjudet. Preparatet har använts som totalbekämpningsmedel på bland annat grusgångar,
banvallar och i ledningsgravar. Problem med BAM har oftast visats långvariga. För både
Färnaåsen: Oti-Björsbo och SE667752-145379 bedöms BAM komma från diffusa påverkanskällor.
PAH är en grupp av ämnen som finns i stenkol och petroleum. PAH förekommer i stadsmiljöer samt
i förorenade jordmassor. Orsaken till något förhöjda halter av PAH i Färnaåsen är okänd och
påverkanskällan/källorna bedöms därför som diffusa, men kan misstänkas bero på förorening av
mark.

3.1.4 Åtgärder
Skyddspumpning där grundvattnet pumpas upp och renas är en åtgärd som har föreslagits för att
minska BAM i grundvattenförekomsterna. Det är den vanligaste metoden för att sanera förorenat
grundvatten, där bland annat biologiska eller kemiska nedbrytningsprocesser,
koncentrationsmetoder och olika typer av reaktiva barriärer eller filter kan användas. Men på grund
av diffusa påverkanskällor behöver undersökande övervakningar göras innan en åtgärd kan
genomföras.
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Den föreslagna åtgärden för PAH är efterbehandling av miljögifter då förorenad mark troligtvis
påverkar förekomsten. Åtgärden efterbehandling av miljögifter är en övergripande åtgärd som
kräver förundersökningar (undersökande övervakning) då påverkanskällan/källorna är diffusa.

3.2 Klorid
3.2.1 Tillstånd
Kloridhalten grundvattenförekomsten Färnaåsen: Oti-Björsbo har mätts på fyra platser vid ett
tillfälle 2010. Medelhalten i de fyra proverna var 32,61 mg/l och den högsta uppmätta halten var
85,95 mg/l. Kloridhalten ligger under riktvärdet (100 mg/l) men över utgångspunkt för att vända
trend (50 mg/l).

3.2.2 Förbättringsbehov
Förbättringsbehovet anges som skillnaden mellan den uppmätta halten och utgångspunkten för att
vända trend. Förbättringsbehovet i Färnaåsen: Oti-Björso för klorid är 36 mg/l.

3.2.3 Källor till påverkan
Saltning av väg 66 är den troligaste orsaken till de förhöjda kloridhalterna i Färnaåsen: Oti-Björsbo.

3.2.4 Åtgärder
För att minska kloridhalten vid Färnaåsen: Oti Björsbo har åtgärden minskad användning av
vägsalt angetts. Trafikverket bör se över behovet och möjligheten till att åtgärda riskerna med
saltning av vägg 66 genom att till exempel minska saltanvändningen alternativt skapa ett
tätskikt/barriär i vägdikena.
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4 Otillräckligt dricksvattenskydd
Drickvattenförekomster pekas ut som skyddade områden enligt förordningen (2004:660) om
förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (VFF), med hänvisning till artikel 7 i EU:s ramdirektiv
för vatten (2000/60/EG). Det gäller yt- och grundvattenförekomster där vattenuttaget är större än
10 m3/dag eller som försörjer fler än 50 personer. Det gäller även vattenförekomster som är avsedda
för sådan framtida användning. Enligt 5 § i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på
vattenmiljön ska åtgärdsprogrammet innehålla åtgärder för inrättande av vattenskyddsområden
eller för att på annat sätt skydda dricksvatten. Syftet är att garantera tillgången på dricksvatten av
god kvalitet.

4.1 Nulägesbeskrivning
De flesta av grundvattenförekomsterna i åtgärdsområdet har god vattenkvalitet och utnyttjas som
vattentäkter för dricksvatten. Den absoluta merparten av vattentäkterna omfattas också av
vattenskyddsområden. De flesta har skyddsföreskrifter fastställda enligt vattenlagen.
Grundvattenförekomsten Strömsholmsåsen: Kvicksund-Surahammar har tre vattentäkter, samtliga
belägna i Hallstahammars kommun. En av täkterna är en större enskild vattentäkt och omfattas
inte av något vattenskyddsområde, se tabell 8. De andra två täkterna inom
grundvattenförekomsten har skyddsområde enligt Hälsoskyddsförordningen § 11 (författningen har
upphävts genom SFS 1998:899). Övriga vattentäkter omfattas av skyddsområden meddelade med
stöd av vattenlagen.
Tabell 8. Befintliga vattenskyddsområden i Kolbäcksåns åtgärdsområde. *Enskilda vattentäkter har
inget krav på vattenskyddsområde
Kommun

Antal
allmänna
vattentäkter

Skydd enligt
miljöbalken

Skydd enligt
vattenlagen

Vansbro

1

Gagnef

1

Ludvika

3

3

Smedjebacken

5

5

Fagersta

2

2

Surahammar

2

2

Hallstahammar

3

2

Skydd med
lokala
föreskrifter

Saknar
skydd

1
1

Norberg

1*

4.2 Åtgärder
De vattenskyddsområden som har skydd enligt vattenlagen och alltså inrättades före miljöbalkens
ikraftträdande kan vara i behov av revidering och bör därför ses över. Vattenskyddsområde saknas
för en större enskild vattentäkt i Strömsholmsåsen: Kvicksund-Surahammar.
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5 Åtgärder för skyddade områden enligt annan EU-lagstiftning

5.1 Natura 2000-områden
För de utpekade Natura 2000-områdena och reservat är det viktigt att vattentillförseln och
vattenkvaliteten inte försämras utan förbättras. Kraven bedöms inte stå i konflikt med
miljökvalitetsnormerna för de vattenförekomster som berörs av dessa områden. Tvärtom pekar
bevarandeplanerna på samma behov som dessa underlag att belastningen av näringsämnen behöver
minska.

5.2 Skyddade arter enligt habitatdirektivet
I avrinningsområdet lever flera skyddsvärda arter. Fiskarten asp är upptagen på artdatabankens
rödlista, Bernkonventionens lista över hotade arter och i EU:s habitatdirektiv. Stensimpa är även
det en art inom Natura 2000. Stensimpan är idag utbredd i många av våra vattenmiljöer och arten
bedöms idag vara livskraftig. Flodpärlmusslan är idag bedömd som starkt hotad i den svenska
rödlistan och i Internationella Naturvårdsunionen (IUCN). Musslan finns också med i bilaga 2 till
EU:s habitatdirektiv (92/43/EEG), vilket innebär att det ska finnas tillräckligt många områden med
förekomster av musslan för dess långsiktiga överlevnad. Sedan år 1994 är arten fridlyst.
I Kolbäcksån finns två vattendrag med förekomst av flodpärlmusslor. Båda vattendragen ligger i
Dalarnas län. I Krabbsjöån och Norrviksån och i ett av Kolbäcksåns källflöden Pajsoån/Gänsån.
För att gynna ovanstående arter behöver i första hand fria vandringsvägar skapas inom
Kolbäcksåns avrinningsområde. Detta för att möjliggöra upp- och nedströms vandring för arterna i
deras jakt på föda eller i samband med reproduktion.

5.3 Nitratkänsliga områden
Inom nitratkänsliga områden ställs särskilda krav på lagring, hantering och spridning av stallgödsel
och andra gödselmedel. De viktigaste åtgärderna som tillkommer jämfört med områden som inte
omfattas är att:
•
•
•
•
•
•
•
•

det ställs krav på 6 månaders lagringskapacitet för stallgödsel för jordbruksföretagare med
mellan 3 och 10 djurenheter
gödselmedel får inte spridas närmare än 2 meter från kant som gränsar till vattendrag eller
sjö och vid lutning större än 10 procent är det också förbjudet att sprida gödselmedel på
jordbruksmark som gränsar till vattendrag eller sjö
gödselmedel får inte spridas på frusen eller snötäckt mark
mellan 1 november till 28 februari får ingen gödsel spridas
från 1 augusti till 31 oktober får stallgödsel bara spridas i växande gröda eller inför höstsådd
fastgödsel får också spridas på obevuxen mark i oktober, men ska då brukas ned inom 12
timmar
inför höstsådd av spannmål får högst 40 kg lättillgängligt kväve per hektar tillföras
dokumentation ska finnas över beräkning av grödans kvävebehov

För en fullständig beskrivning av vilka åtgärder som gäller för nitratkänsliga områden hänvisas till
Länsstyrelsen eller Jordbruksverket.
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6 Förslag till åtgärder, styrmedel och ansvarig
Den totala kostnaden för att nå god ekologisk status i Kolbäcksåns åtgärdsområde uppgår till ca 57
miljoner kronor (Tabell 9). Av dessa åtgärdskostnader är 25 miljoner kopplade till fysisk påverkan,
17 miljoner handlar om miljögifter och 15 miljoner är kopplade till minskad övergödning. Det bör
också nämnas att 17 vattenförekomster saknar fullgott dricksvattenskydd, här uppgår
åtgärdskostnader emellertid endast till 500 000 kronor.
Tabell 9. Sammanfattning av effekter, kostnader och kostnadseffektivitet
Åtgärder för miljöproblem
Övergödning

Omfattning Kostnad (kr/år) a
(antal vfk)
4

15 000 000

80

25 000 000

8

16 600 000

17

500 000

Försurning

0

0

Miljöproblem i grundvatten

2

-

Fysisk påverkan
Miljögifter
Otillräckligt dricksvattenskydd

Övrigt
Summa

56 500 000

a

Investeringskostnaden för åtgärder med en livslängd som är längre än ett år har räknats om till en årlig kostnad
baserad på åtgärdens livslängd och en diskonteringsränta på 4 %.

I tabell 10 visas sambandet mellan de fysiska åtgärderna och de åtgärder som är riktade mot
myndigheter och kommuner och som beskrivs i Åtgärdsprogrammet för Norra Östersjöns
vattendistrikt i kapitlet Åtgärder som ska vidtas av myndigheter och kommuner i Norra Östersjöns
vattendistrikt. Som framgår av tabellen så är de flesta fysiska åtgärderna sammanlänkade med
åtgärder riktade till både centrala myndigheter, länsstyrelser och kommuner. Alla dessa behöver
således agera för att den fysiska åtgärden ska genomföras i den omfattning som behövs för att följa
miljökvalitetsnormerna. Om Jordbruksverket t.ex. inför en föreskrift för genomförandet av
strukturkalkning, åtgärd SJV 3a, så behöver kommunerna genomföra tillsyn, åtgärd KOM 2, för att
se till att lagstiftningen följs. Dessutom behöver Jordbruksverket utveckla sin tillsynsvägledning till
länsstyrelserna, åtgärd SJV 6 och länsstyrelserna behöver ge kommunerna tillsynsvägledning, åtgärd
LST 1.7.
I de fall åtgärderna ska leda till att miljökvalitetsnormerna ska följas 2021 ska dessa vara vidtagna
senast 22 december 2018. Det innebär att om en fysisk åtgärd ska vara på plats före 2019 så behöver
det nationella styrmedlet tas fram innan tillsynsvägledning och tillsyn kan genomföras. I de flest fall
behöver de nationella styrmedlen därför komma på plats redan under 2016 och tillsynsvägledningen
genomföras senast 2017 för att de fysiska åtgärderna ska kunna anläggas i tillräcklig omfattning för
att följa miljökvalitetsnormen 2021.
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Tabell 10. Föreslagna fysiska åtgärder, vilka miljöproblem de har effekt på, vilken åtgärd (nr) i
åtgärdsprogramet som ska leda till att styrmedel för åtgärderna genomförs, vilket styrmedel som ska
leda till de fysiska åtgärderna samt vilka myndigheter som är ansvariga
Fysisk åtgärd

Åtgärd

Styrmedel

Ansvarig

Genomförd
senast

SJV 3a
KOM 2

Utvecklas av SJV
Tillsyn

2016
2018

LST 4
LST 7

Tillsynsvägledning
Tillsyn

SJV 4
SJV 5a
SJV 3c
KOM 2

Tillsynsvägledning
Tillsynsvägledning
Utvecklas av SJV
Tillsyn

LST 4
LST 7

Tillsynsvägledning
Tillsyn

SJV 4
SJV 5a
SJV 3j
SJV 1
KOM 2

Tillsynsvägledning
Tillsynsvägledning
Utvecklas av SJV
Information
Tillsyn

Jordbruksverket
Ludvika kommun,
Smedjebackens
kommun, Fagersta
kommun, Norbergs
kommun,
Surahammars
kommun,
Hallstahammars
kommun
Länsstyrelsen i
Västmanlands län,
Länsstyrelsen i
Dalarnas län
Jordbruksverket
Jordbruksverket
Jordbruksverket
Ludvika kommun,
Smedjebackens
kommun, Fagersta
kommun, Norbergs
kommun,
Surahammars
kommun,
Hallstahammars
kommun
Länsstyrelsen i
Västmanlands län,
Länsstyrelsen i
Dalarnas län
Jordbruksverket
Jordbruksverket
Jordbruksverket
Jordbruksverket
Ludvika kommun,
Smedjebackens
kommun, Fagersta
kommun, Norbergs
kommun,
Surahammars
kommun,
Hallstahammars

Övergödning
Strukturkalkning

Anpassade skyddszoner

Fosfordammar
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2017
2018

2017
2017
2016
2018

2017
2018

2017
2017
2016
2017
2018

Fysisk åtgärd

Anpassad stallgödsling

Ökad rening av P till 0,1
mg/l
vid reningsverk

P-fällning av bräddat
avloppsvatten

Kalkfilterdiken

Åtgärd

Styrmedel

Ansvarig

LST 4
LST 5a
LST 8d

Tillsynsvägledning
Information
Plan

SJV 3f-i
KOM 2

Utvecklas av SJV
Tillsyn

LST 4
LST 7

Tillsynsvägledning
Tillsyn

SJV 4
SJV 5a
NV 1
LST 1

Tillsynsvägledning
Tillsynsvägledning
Utvecklas av NV
Prövning och tillsyn

LST 8c

Plan

NV 1
NV 2
LST 1

Utvecklas av NV
Utvecklas av NV
Prövning och tillsyn

LST 8c

Plan

SJV 3b
SJV 1
KOM 2

Utvecklas av SJV
Information
Tillsyn

LST 4
LST 5a
LST 8d

Tillsynsvägledning
Information
Plan
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kommun
Länsstyrelsen i
Västmanlands län,
Länsstyrelsen i
Dalarnas län
Jordbruksverket
Ludvika kommun,
Smedjebackens
kommun, Fagersta
kommun, Norbergs
kommun,
Surahammars
kommun,
Hallstahammars
kommun
Länsstyrelsen i
Västmanlands län,
Länsstyrelsen i
Dalarnas län
Jordbruksverket
Jordbruksverket
Naturvårdsverket
Länsstyrelsen i
Västmanlands län
Länsstyrelsen i
Västmanlands län
Naturvårdsverket
Naturvårdsverket
Länsstyrelsen i
Västmanlands län
Länsstyrelsen i
Västmanlands län
Jordbruksverket
Jordbruksverket
Ludvika kommun,
Smedjebackens
kommun, Fagersta
kommun, Norbergs
kommun,
Surahammars
kommun,
Hallstahammars
kommun
Länsstyrelsen i
Västmanlands län,
Länsstyrelsen i
Dalarnas län

Genomförd
senast
2017
2016
2016
2016
2018

2017
2018

2017
2017
2016
2018
2016
2016
2016
2018
2016
2016
2017
2018

2017
2018
2016

Fysisk åtgärd

Åtgärd

Styrmedel

Ansvarig

Genomförd
senast

Våtmarker

SJV 3j
SJV 1
LST 4
LST 5a
LST 8d

Utvecklas av SJV
Information
Tillsynsvägledning
Information
Plan

2016
2017
2017
2016
2016

Enskilda avlopp till
godkänd standard

HaV 1

Utvecklas av HaV

KOM 1
KOM 8

Tillsyn och prövning
Plan

LST 2
LST 8

Tillsynsvägledning
Plan

HaV 1

Utvecklas av HaV

KOM 3
KOM 1

Tillsyn
Tillsyn och prövning

LST 2
LST 8

Tillsynsvägledning
Plan

KOM 8

Plan

Jordbruksverket
Jordbruksverket
Länsstyrelsen i
Västmanlands län,
Länsstyrelsen i
Dalarnas län
Havs- och
Vattenmyndigheten
Ludvika kommun,
Smedjebackens
kommun, Fagersta
kommun, Norbergs
kommun,
Surahammars
kommun,
Hallstahammars
kommun
Länsstyrelsen i
Västmanlands län,
Länsstyrelsen i
Dalarnas län
Havs- och
Vattenmyndigheten
Ludvika kommun,
Smedjebackens
kommun, Fagersta
kommun, Norbergs
kommun,
Surahammars
kommun,
Hallstahammars
kommun
Länsstyrelsen i
Västmanlands län,
Länsstyrelsen i
Dalarnas län
Ludvika kommun,
Smedjebackens
kommun, Fagersta
kommun, Norbergs
kommun,
Surahammars
kommun,
Hallstahammars
kommun

HAV 3

Statligt bidrag

Havs- och

2016

Enskilda avlopp till
Hög skyddsnivå

2016
2018
2018

2017
2016

2016
2018
2018

2017
2016

2018

Försurning
Kalkning av sjöar och
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Fysisk åtgärd

Åtgärd

Styrmedel

Ansvarig

vattendrag

Genomförd
senast

Vattenmyndigheten

Minskad deposition av
försurande ämnen från
internationella källor
som sjöfart och
koleldning

NV 5

Minskad deposition av
försurande ämnen från
svenska källor

NV 6

Tillsynsvägledning

Naturvårdsverket

2018

LST 1

Tillsyn och prövning

Länsstyrelsen i
Västmanlands län,
Länsstyrelsen i
Dalarnas län

2018

Utvecklas av SKS

Skogsstyrelsen

2016

LST 1a
LST 5b

Tillsyn och prövning
Rådgivning

KOM 1a
KOM 1b

Tillsyn
Tillsyn

LST 10

Tillsyn

KOM 1b

Tillsyn

Länsstyrelsen i
Uppsala län,
Länsstyrelsen i
Dalarnas län
Ludvika kommun,
Smedjebackens
kommun
Länsstyrelsen i
Dalarnas län,
Länsstyrelsen i
Västmanlands län
Ludvika kommun,
Smedjebackens
kommun, Fagersta
kommun,
Surahammars
kommun,
Hallstahammars
kommun

STEM 1

Vägledning

HaV 4

Vägledning

KK
LST 1
LST 3
LST 7
LST 8

Vägledning
Tillsyn och prövning
Tillsyn och prövning
Tillsyn och prövning
Tillsyn

Minskad försurning från SKS 7
skogsbruket

Naturvårdsverket

Miljögifter
Utsläppsreduktion av
miljögifter

Efterbehandling av
miljögifter

2017
2107

Fysisk påverkan
Fiskväg/utrivning av
vandringshinder
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Energimyndigheten
och Havs- och
vattenmyndigheten
Havs- och
vattenmyndigheten
Kammarkollegiet
Länsstyrelserna i
Västmanlands län,
Dalarnas län, Örebro
län

2016

2016
2016
2018
2018
2018
2016

Fysisk åtgärd

Åtgärd

Styrmedel

Ansvarig

LSt 9
Tillsyn
LST 13
Utveckling
RAÄ/HaV Vägledning

Minimitappning/vatten
i fiskväg vid
vattenkraftverk;
Miljöanpassade flöden

STEM 1

Vägledning

HaV 4

Vägledning

LST 1
LST 3
LST 7
LST 8
LSt 9

Tillsyn och prövning
Tillsyn och prövning
Tillsyn och prövning
Tillsyn
Tillsyn

HaV 6

Administrativ

LST 1
LST 8
LST 13
RAÄ/HaV

Tillsyn och prövning
Tillsyn
Utveckling
Vägledning

HaV 5

Administrativ

Skydd mot saltpåverkan
i grundvatten

BV 1

Vattenskyddsområde

Ekologiskt funktionella
kantzoner
Flottledsåterställning

Genomförd
senast

2016
2016
Riksantikvarieämbetet; 2016
Havs- och
vattenmyndigheten
Energimyndigheten
2016
och Havs- och
vattenmyndigheten
Havs- och
2016
vattenmyndigheten
Länsstyrelserna i
2018
Västmanlands län,
2018
Dalarnas län, Örebro
2018
län
2016
2016
Havs- och
vattenmyndigheten
Länsstyrelsen i
Dalarnas län

2016

Vägledning, annat

Boverket

2016

TRV 3

Genomföra åtgärder

Trafikverket

2018

LMV 1

Utvecklas av LMV

Livsmedelsverket

2016

HAV 7

Tillsynsvägledning

2017

LST 12

Tillsyn, initiativ

KOM 6ac

Tillsyn, initiativ

LST 11

Tillsyn

Havs- och
vattenmyndigheten
Länsstyrelsen i
Västmanland och i
Dalarna
Vansbro, Ludvika,
Smedjebacken,
Fagersta, Surahammar
och Hallstahammar
kommuner
Länsstyrelsen i Dalarna

BV 1c

Vägledning

Boverket

2016

LST 12

Initiativ

Länsstyrelsen i

2018

2018
2016
2016
Riksantikvarieämbetet; 2016
Havs- och
vattenmyndigheten
Havs- och
2016
vattenmyndigheten

Dricksvattenskydd

Vattenförsörjningsplan
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2018

2018

2018

Fysisk åtgärd

Åtgärd

Styrmedel

Ansvarig

Genomförd
senast

Västmanland
KOM 6d

Initiativ

Smedjebacken och
Ludvika kommuner
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2018
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