
Grundvattenberoende Ekosystem 
Lagar, Ramar, Krav, Uppföljning

Den livfulla källbäcken från Rotökällan i Sälen, Dalarna. 
Foto: Magdalena Torsbrink, SGU Björn Holgersson, SGU



VARFÖR FOKUS PÅ 
GRUNDVATTEN-BEROENDE 
EKOSYSTEM? • Utströmmande grundvatten skapar 

särskilda livsmiljöer för växter och djur
• Dessa kan vara tydligt avgränsade ekosystem 

eller naturtyper som t.ex. rikkärr och källmiljöer
• Även i delar av sjöar eller vattendrag då 

grundvatten med annan kemisk sammansättning 
och temperatur strömmar ut 



GRUNDVATTNETS BETYDELSE FÖR
BIOLOGISK MÅNGFALD OCH
YTVATTENKVALITETUppmärksammas i EU-direktiven
• Art- och habitatdirektivet (92/43/EEG)
• Ramdirektivet för vatten (2000/60/EG)
• Grundvattendirektivet (2006/118/EG)

Det finns ett tydligt syfte att skydda 
terrestra och akvatiska ekosystem som är 
beroende av grundvatten för sitt 
upprätthållande!



Var finns grundvattenpåverkade 
ekosystem?

Rikkärr Källpåverkad mark

Vattendrag Sjöar

Foto: Mattias PerssonFoto: Mattias Persson



Hur hittar vi grundvattenpåverkade 
ekosystem? (biotoper, naturtyper, habitat)

• Nyckelbiotoper i skogen
Skogsstyrelsens databas 
Kotten

• Våtmarksinventeringen 
SLU:s databas VMI

• N2000 SCI (habitatdirektivet) 
och SPA (fågeldirektivet)
VicNatur, Naturvårdsverket

• Rödlistade arter i 
källpåverkade naturtyper
Artdatabanken



Akvatiska ekosystem i urval

Akvatiska samt källpåverkade N2000 naturtyper, ur VicNatur

3110 Oligotrofa mineralfattiga sjöar i slättområden 
3130 Oligo-mesotr. sjöar med strandpryl, braxengräs / Ann. veg. på exponerade stränder 
3140 Kalkrika oligo-mesotrofa vatten med bentiska kransalger* 
3150 Naturligt eutrofa sjöar med nate- eller dybladsvegetation* 
3160 Dystrofa sjöar och småvatten* 
3210 Naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ 
3220 Alpina vattendrag med örtrik strandvegetation 
3260 Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor 

 

* Med bland högt värderade och 
starkt grundvattennivå-känsliga
naturtyper i VM’s genomgång,
Werner & Collinder, 2011



Terrestra ekosystem i urval

Våtmarker och sumpskogar bland N2000 naturtyper, ur VicNatur

* Med bland högt värderade och 
starkt grundvattennivå-känsliga
naturtyper i VM’s genomgång,
Werner & Collinder, 2011

4010 Fukthed med klockljung 
6410 Fuktängar med blåtåtel eller starr 
6450 Nordliga översvämningsängar 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
7160 Mineralrika källor och kalkkärr av fennoskandisk typ* 
7210 Kalkkärr med gotlandsag* 
7220 Källor med tuffbildning* 

 



Utgångspunkt i miljömålsarbetet

SGU ansvarar för miljökvalitetsmålet 
Grundvatten av god kvalitet



Vad innebär miljömålsarbetet?
• SGU ansvarar för 
miljökvalitetsmålet Grundvatten av 
god kvalitet och dess preciseringar
• 6 preciseringar med fokus på:

#1 dricksvatten
#6 naturgrus
#2&4 vattenförvaltning
#3&5 GVEko-system

• Når vi målet och preciseringarna?
• Arbetets framåtskridande 
utvärderas utifrån ett antal indikatorer 
som SGU tar fram



Preciseringar kopplade till GVEko
Precisering 3 och dess förtydligande
Utströmmande grundvatten har sådan kvalitet 
att det bidrar till en god livsmiljö för växter och 
djur i källor, sjöar, våtmarker, vattendrag och 
hav

Precisering 5 och dess förtydligande
Grundvattennivåerna är sådana att inga 
negativa konsekvenser för vattenförsörjning, 
markstabilitet eller djur- och växtliv i 
angränsande ekosystem inte uppkommer

l1



Bild 10

l1 Kanske behövs förklaras vad förtydliganden är; om förtydliganden tas med enligt förslaget här - bättre med två bilder för prec 3 resp prec 5.
lolang; 2013-10-09



SGU har ett uppdrag som dataförsörjare 

Åtgärd 10-12 (Föreslagen ny formulering)

SGU behöver ta fram hydrogeologisk data som visar på 
grundvattnets påverkan på akvatiska ekosystem (särskilt för 
ytvattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte 
uppnå, god kemisk status och/eller god ekologisk status) samt 
på terrestra ekosystem (särskilt för N2000 klassade områden 
som innehåller grundvattenberoende naturtyper)

Utgångspunkt i åtgärdsprogrammet



MEN BEHÖVS 
VATTENDIREKTIVET?
VI HAR JU MILJÖBALKEN…Miljöbalk (1998:808)
3 kap. Grundläggande bestämmelser för 

hushållning med mark- och 
vattenområden

3 § Mark- och vattenområden som är särskilt 
känsliga från ekologisk synpunkt skall så 
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan 
skada naturmiljön



MEN BEHÖVS 
VATTENDIREKTIVET?
VI HAR JU NATURA 2000…• Enligt miljöbalken är N2000-områden skyddade

mot verksamheter som kan skada livsmiljöerna
• Det innebär att vissa verksamheter inom, eller i 

anslutning till, ett N2000-område kräver 
tillståndsprövning

• Kan gälla även om verksamheten sker utanför
ett N2000-område



VATTENFÖRVALTNINGEN ÖKAR 
ARBETESTAKTEN !
• Skada i N2000-områden som föranleds av 

förändringar i anslutande gv-förekomstens 
nivå eller kemi leder till att en åtgärd måste 
sättas in

• Övervakning sätts in – för visa att ingen 
ytterligare försämring sker

• Stora synergieffekter kan uppnås om N2000-
handläggare och vattenförvaltningen 
gemensamt kan bedöma ekosystemen också 
ur ett vattenperspektiv



GVEko I 
VATTENFÖRVALTNINGSARBETETVM och HaV ansvarar för rapporteringen av 

förändrade habitat till följd av grundvattenpåverkan
SGU bidrar med kunskap om/utpekande av: 
• Geologins betydelse för GV-påverkan på 
ekosystemen 
• Andra påverkansfaktorer

(Kvantitativt och kvalitativt, per naturtyp)
• N2000-områden med GV-nivåkänsliga habitat

(Först ut…) 
• N2000-områden med GV-kemikänsliga habitat

(Snart )



VAD ÄR GJORT? FOKUS HITTILLS…
• Avgränsningarna av grundvattenförekomster är 

gjorda ur ett dricksvattenperspektiv
• Mest skyddsvärda ekosystem återfinns inom 

N2000-områden
• N2000 har prioriteras i vattenförvaltningens 

GVEko-arbete
• Hittills har fokus varit på gv-nivå relaterad 

påverkan
• En genomgång av naturtypernas värde respektive 

GV-nivåkänslighet (Werner & Collinder 2011)



VAD ÄR PÅ GÅNG? VAD KAN 
PRIORITERAS?N2000-områdenas bevarandeplaner håller på att 
uppdateras!
Vi kan prioritera: 
• Ekosystem anslutna till GVF at-risk att inte nå god 
kvantitativ status (Mycket få GVF!)
• Ekosystem anslutna till GVF at-risk att inte nå god 
kemisk status (Snart! GV-kemi genomgång…)
• Akvatiska ekosystem som utgör YVF at-risk att 
inte nå god kemisk och/eller ekologisk status 
(Obs! GV utflöde mot dessa!) 



HUR SKA 
PÅVERKANSBEDÖMNINGEN PÅ 
NATURTYPERNA GÅ TILL? • Det finns inga bedömningsgrunder ännu…

• Finns det någon övervakning av habitatförändring?
• Kan man påvisa effekt i ekosystemet utifrån underlag 
vid uppdateringen av bevarandeplaner? 
• Vem gör påverkansbedömningen? LÄNEN! Men 
hur?
• Verksamhetsutövaren måste (börja) tänka i dessa 

banor vid upprättandet av MKB



BEDÖMNINGSGRUNDER, MÅNGA 
FRÅGOR…• Bedömningsgrunder för påverkan 

– Vem skall ta fram dem??? 
FÖRESKRIVANDE MYNDIGHETER! MEN HUR?

• Halter, Ämnen, Nivåer, 
Andel gv/ytv – Vattenbalanser 
 Hur mkt tål naturtyperna? 

• Ingår GVEko-frågan i forskningsprogrammet 
WATERS (akvatiska påverkansfaktorer)?

• Går ekosystemens status och förändring att utläsa 
utifrån uppdaterade bevarandeplaner 
(Gap - gamla/nya bevarandeplaner)?



KAN VI PÅVERKA N2000-
ARBETET?
• Kan vattenförvaltningens/miljömålens behov 

styra utformningen av bevarandeplanerna vid 
uppdateringen? GV-frågan in tydligare?

• Kan N2000-arbetet prioriteras utifrån utpekade    
hydrauliska kopplingar mellan GVF och N2000 
områden? 

• Mycket av den dagliga samverkan sker på 
Länen 

(mellan Beredningssek och Naturvårdsenhet)



VAD SKER NU OCH FRAMÖVER?
• SGU arbetar nu med identifiering av 

N2000-områden som kan vara kopplade till 
GVF (GV-nivåberoende habitat, 
geografiska, topografiska och 
hydrogeologiska förhållanden)

Koppling  VISS (snart)

• SGU leder ett projekt för att kunna 
bedöma vilka arter och livsmiljöer inom 
N2000-områden som påverkas av GV-kemi

Koppling  VISS (lite längre i 
framtiden)



SAMARBETE OCH SAMVERKAN
• SGU och HaV verkar för att samarbetet stärks 

mellan de myndigheter som har ansvar för vatten 
och ekosystemen
HaV, SGU, NV, VM, Lst

• SGU och HaV vill verka för att vattenförvaltningen 
inleder ett nära samarbete med N2000-nätverket

• SGU och HaV vill verka för att när 
bevarandeplanerna uppdateras så finns en 
möjlighet att kunna analysera förändringar i habitat 
och att grundvattenfrågan lyfts in



Tack!


