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Coordinated recipient control for streams in northern 
Sweden: with focus on the Ume and Vindel Rivers. 

Isabell Larsson 

Abstract 
This report compares programmes of coordinated recipient control for rivers in northern 
Sweden. The aim was to investigate differences in the programme of the Ume and Vindel 
Rivers compared with those of Skellefte, Torne, Kalix and Ångerman Rivers. Future impacts 
on Ume and Vindel Rivers, and consequently the programme, were also studied. A 
quantitative method, namely meta-analysis, was used in order to collect data of programmes 
on Water Information System Sweden (VISS). The results of this study showed that the 
programme for the streams is slightly different regarding measured parameters, number of 
sampling points and sampling frequency. However, the similarities between the programmes 
of Ume and Vindel Rivers and Torne and Kalix Rivers are greater than compered to Skellefte 
River. The conclusion is that the differences in the programmes may have a natural 
explanation such as different emissions to the recipients, but can also indicate different 
ambitions. The programme may be affected and in need of change if a potential nickel 
sulphide mine in Tärnaby, Storuman is established and joins the water conservation 
association of the Ume and Vindel Rivers. Intensified forestry might also increase future 
impacts. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
I många länder är vattenbrist ett stort problem och tillgången på rent och brukligt vatten 
begränsad (Vattenmyndigheterna 2015a). I Sverige har vi gott om vatten, men miljöstatusen 
är inte tillfredsställande i alla svenska sjöar och vattendrag och så är även fallet i 
Västerbottens län (Naturvårdsverket 2014 a, Naturvårdsverket 2015a). Våra vatten har länge 
varit utsatta för antropogen påverkan, framförallt för att människor sökt sig till vatten då det 
är essentiellt för vår överlevnad. Vattendrag, sjöar och hav har använts och används även 
idag för transporter, för att utvinna energi, för fiske och som dricksvatten. Samtidigt bor vi 
intill eller i närheten av vatten och påverkar därmed vattnet genom bland annat 
avloppsvatten, jordbruk, skogsbruk, gruvor och olika industrier (Naturvårdsverket 2014b). I 
framtiden kan vattendragen påverkas av ökad befolkning (Malmqvist och Rundle 2002, IPCC 
2014), ökad temperatur och nederbörd (IPCC 2014), eventuella verksamheter som nya 
gruvor, skogsbruk eller vattenkraftverk (Naturvårdsverket 2014b) och utsläpp av 
läkemedelsrester som redan idag är ett problem (Europaparlamentets och rådets direktiv 
2013/39/EU, EUT L 226, 24.8.2013, s. 1–17.).  

1.2 Vattendirektivet 
Vattnet går runt i ett oavbrutet kretslopp och färdas över region- och landsgränser. Lokala 
verksamheter kan därmed påverka platser längre bort och ett samordnat arbete krävs därför 
över nationsgränser. Detta, samt behovet av vatten av god kvalitet och önskade åtgärder för 
skydd av Europas vatten blev därför grunden för direktivet Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/60/EG, EGT L 327, 22.12.2000, p.1, även kallat vattendirektivet, som 
Europaparlamentet och Europeiska unionens råd antog år 2000. Direktivets syfte var och är 
att fungera som en ram för att skydda inlandsytvatten, vatten i övergångszon, kustvatten och 
grundvatten, med det yttersta målet att uppnå en god ekologisk och kemisk status i alla EU:s 
vatten fram till år 2015 (Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG, EGT L 327, 
22.12.2000, p.1) eller senast till år 2027 (Vattenmyndigheterna 2015b). Detta ska i sin tur 
leda till att vattenanvändningen blir mer 
hållbar, att vattenmiljön får ökat skydd, att 
förorening av vatten minskar och att 
effekterna vid översvämning dämpas med 
hjälp av förebyggande åtgärder 
(Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/60/EG, EGT L 327, 22.12.2000, p.1). I 
svensk lagstiftning har vattendirektivet 
implementerats i miljöbalken (SFS 
1998:808), förordningen om förvaltning av 
kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660) 
och förordning med länsstyrelseinstruktion 
(SFS 2002:864).   

1.3 Sveriges vattenförvaltning 
I Sverige samordnas vattenförvaltningen för 
att genomföra vattendirektivet och för att nå 
de gemensamma målen genom olika 
vattendistrikt och vattenmyndigheter. Arbetet 
är uppdelat på fem vattendistrikt (figur 1) 
enligt miljöbalken 5 kap 10 § (SFS 
1998:808). Länsstyrelsen Norrbotten ingår i 
Bottenvikens vattendistrikt, Länsstyrelsen 
Västernorrland i Bottenhavets 

Figur 1. Uppdelningen av de fem vattendistrikten i 
Sverige enligt miljöbalken 5 kap 10 § (SFS 1998:808) 
(Vattenmyndigheterna 2015d). 
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vattendistrikt, Länsstyrelsen i Västmanlands län i Norra Östersjöns vattendistrikt, 
Länsstyrelsen Kalmar län i Södra Östersjöns vattendistrikt och Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län i Västerhavets vattendistrikt. Varje vattendistrikt har en vattendelegation 
(Vattenmyndigheterna 2015c).  

Vattenförvaltningens arbete sker i sexåriga cykler och över kommungränser. Vattenstatusen i 
alla vattenförekomster i Sverige analyseras och beskrivs för att kunna nå och bevara god 
vattenstatus. Utifrån resultaten upprättas sedan åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och 
förvaltningsplaner (Vattenmyndigheterna 2015e). Länsstyrelserna övervakar länens 
vattenförekomster och utför tillsyn över verksamheter kopplade till vatten. De samordnar 
även arbetet i distrikten, stöttar och medverkar till bildande av vattenråd och utarbetar 
förslag till åtgärdsprogram, miljöövervakningsprogram och förvaltningsplaner för de olika 
distrikten (Vattenmyndigheterna 2015f). Vattenråd, precis som vattenvårdsförbund, består 
av berörda aktörer i området med stor kunskap om lokala förhållanden och hjälper till att ta 
fram lösningar för att nå en god vattenstatus i området (Vattenorganisationer 2015a). 

1.4 Kontrollprogram  
1.4.1 Recipientkontrollprogram 
Företag och föreningar som utför verksamheter eller vidtar åtgärder som påverkar miljön 
eller människors hälsa ska enligt 26 kap 19 och 22 §§ miljöbalken (SFS 1998:808) genomföra  
egenkontroll samt utföra undersökningar för att kontrollera dess påverkan på miljön. De kan 
därigenom behöva ett kontrollprogram, vilket för vattendrag kan innebära ett 
recipientkontrollprogram, RK, där bl.a. utsläppen till en recipient kontrolleras.  

1.4.2 Samordnat recipientkontrollprogram 
För att underlätta och effektivisera övervakningen samt sänka de ekonomiska kostnaderna 
med egenkontrollen är ett samordnat recipientkontrollprogram, SRK, att föredra 
(Naturvårdsverket 2015b). Ofta styrs samordnad recipientkontroll av vattenråd, 
vattenvårdsförbund, eller liknande och består av medlemmar som kommuner, verksamheter 
och föreningar som påverkar en recipient. Programmet innebär, förutom de ekonomiska 
fördelarna, att överblicken av hur den samlade påverkan ser ut i hela recipienten blir lättare 
(Naturvårdsverket 2015b). Samtliga av dessa fördelar framställs i en rapport där en 
utvärdering om införande av samordnad recipientkontroll i Svealands kustvatten gjorts 
(Aneer m.fl. 2007). 

1.5 Miljökvalitetsmål 
Utöver EU:s ramdirektiv för vatten har Sverige även miljökvalitetsmål som berör vatten. I de 
16 nationella miljökvalitetsmålen finns bl.a. målen ”levande sjöar och vattendrag”, 
”grundvatten av god kvalitet och hav i balans”, ”levande kust och skärgård”, ”bara naturlig 
försurning” samt ”ingen övergödning”. Varje mål beskriver den framtida miljön som arbetet 
och åtgärderna i slutändan ska leda till (Naturvårdsverket 2013). Ansvaret för uppföljningen 
av de olika målen är uppdelat på olika nationella myndigheter i Sverige. Länsstyrelserna har 
den övergripande och samordnande rollen för att tillsammans med andra aktörer, så som 
kommuner, näringsliv och frivilliga organisationer, nå målen (Naturvårdsverket 2012). 

1.6 Miljökvalitet i vatten 
Vattenförekomster klassas utifrån dess ekologiska status, baserat på biologiska, hydrologiska, 
kemiska och fysikalisk-kemiska faktorer och särskilda förorenande ämnen, och kemiska 
ytvattenstatus, baserat på koncentrationen av förorenande ämnen. Utifrån 
vattenförekomstens status fastställs kvalitetskrav (Naturvårdsverket 2007). Kvalitetskraven, 
som ska säkerställa att statusen uppnår bestämmelserna i EU:s vattendirektiv, ska 
bestämmas av respektive vattenmyndighet enligt 4 kap 1 och 2 §§ förordning om förvaltning 
av kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660). Den ekologiska statusen kan delas in i ”hög”, 
”god”, ”måttlig”, ”otillfredsställande” och ”dålig” och den kemiska ytvattenstatusen ”god” 
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eller ”uppnår ej god” enligt bilaga V i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG, 
EGT L 327, 22.12.2000, p.1. 

1.7 Ume- och Vindelälven 
Umeälven rinner parallellt med Vindelälven från Tärna- och Ammarnäsfjällen, för att sedan 
rinna ihop strax innan den mynnar ut i Bottenviken. De är två av Sveriges största älvar och 
har ett avrinningsområde på 26 815 km2. Älvarna ingår i Ume- och Vindelälvens 
vattenvårdsförbund och precis som övriga sjöar och vattendrag i Sverige berörs de av 
vattendirektivet och förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (SFS 
2004:660). Ume- och Vindelälvens vattenvårdsförbund har sedan år 2006 använt sig av 
samordnad recipientkontroll för hela avrinningsområdet för att få en överblick över 
miljökontrollen. Den samordnade recipientkontrollen omfattar olika moment som ska ge den 
information som krävs för att se miljömålsuppföljningen i Ume- och Vindelälven samt för att 
fungera som underlag till förbättrande åtgärder.  

Enligt SCB:s senaste statistik för vattendistrikt och huvudavrinningsområden från år 2005 
var befolkningen i Ume- och Vindelälvens avrinningsområde 110 330 personer och 
landarealen bestod av 46 % skogsmark, 0,9 % åkermark och 0,14 % betesmark (SCB 2008). 
Befolkningen är mest sannolikt ökande, framför allt i kustnära områden. Längs Ume- och 
Vindelälven finns utsläpp från kommunala vatten- och avloppsanläggningar, olika industrier, 
fiskodlingar, gruvnäring, skogsbruk, jordbruk och enskilda avlopp (Thunéll 2013). Umeälven 
är kraftigt reglerad av vattenkraftverksutbyggnad medan Vindelälven är oreglerad och endast 
påverkad av ett dämningsområde efter det att den runnit ihop med Umeälven 
(Vattenmyndigheten Bottenviken 2015). Verksamheterna längs älvarna påverkar och bidrar 
med utsläpp av metaller, näringsämnen, syreförbrukande ämnen och kemikalier. 
Vattenkraftverksamheten i Umeälv utgör en fysisk påverkan i form av vandringshinder för 
framför allt havsöring och lax, påverkan på biotoper och arter och spridning av lagrade 
föroreningar i sedimenten (Naturvårdsverket 2008a). Vad som ska mätas i 
kontrollprogrammet bestäms således av de aktiviteter som finns längs älvarna och även av de 
historiska aktiviteter som ägt rum, så som flottning och tidigare gruvverksamheter. 
Kontrollprogrammet kan behöva ändras till exempel vid förändrad belastningssituation eller 
implementering av nya EU-direktiv (Länsstyrelsen Västerbotten 2013a).  

1.7.1 Miljökvalitet i Ume- och Vindelälven 
I Ume- och Vindelälvens avrinningsområde finns totalt 1635 vattenförekomster. I det ingår 
sjöar, vattendrag och grundvatten (Vattenmyndigheten Bottenviken 2010a). 
Vattenmyndigheten Bottenviken (2010a) uppgav att det i Ume- och Vindelälven bland sjöar 
och vattendrag fanns 528 (40,4 %) vattenförekomster som, vid denna bedömning, riskerade 
att inte uppnå god ekologisk status till år 2015. I området finns höga halter av kvicksilver som 
påverkar den kemiska statusen i sjöar och vattendrag och bidrar till att god status inte har 
uppnåtts i någon vattenförekomst. De höga kvicksilverhalterna anses bero på naturligt höga 
bakgrundshalter, historisk belastning och luftburna föroreningar. Vid bedömning där 
kvicksilver uteslutits var det dock bara fyra vattenförekomster som inte uppnådde god status 
på grund av förhöjda halter av kadmium och bly. Ett mer positivt resultat erhölls gällande 
den kemiska och kvantitativa statusen på grundvatten där endast tre vattenförekomster 
riskerade att inte uppnå god kemisk status till år 2015. Den kemiska statusen baseras på 
koncentrationen av förorenande ämnen listade i Europaparlamentets och rådets direktiv om 
skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring 2006/118/EG, EUT L 372, 
27.12.2006. 19-31 och den kvantitativa statusen baseras på tillgången av och balansen i 
grundvatten (SGU-FS 2013:2). 

1.8 Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormerna för Ume- och Vindelälven säger att god eller hög status ska uppnås 
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fram till 2015, eller till 2021 där god status på kortare sikt inte kan nås på grund av olika 
anledningar (Vattenmyndigheten Bottenviken 2010a). För mer information om 
miljökvalitetsnormerna hänvisas till Underlagsmaterial till Åtgärdsprogram för Bottenvikens 
vattendistrikt 2009-2015 utgiven av Vattenmyndigheten Bottenviken. 

1.9 Skellefteälven, Torne- och Kalix älven och Ångermanälven 
I Bottenviken och Bottenhavet mynnar flera älvar av olika storlek och med påverkan från 
olika verksamheter ut. Många vattendrag är fysiskt påverkade av bl.a. vattenkraft, men i 
Bottenvikens distrikt finns de fyra nationalälvarna, Torne-, Kalix-, Pite- och Vindelälven, som 
är skyddade från sådan utbyggnad (Vattenmyndigheten Bottenviken 2015).   

1.9.1 Skellefteälven 
Skellefteälven rinner från fjällen i Arjeplog ut i Bottenviken via Skellefteå. Älven har ett 
avrinningsområde på 11 731 km2 och påverkas av bl.a. vattenkraft, såväl aktiv som nedlagd 
gruvverksamhet, industrier (och då särskilt Scharins industriområde som medför risk för 
utsläpp av dioxiner och metaller), tidigare flottning, jordbruk och avloppsreningsverk 
(Vattenmyndigheten Bottenviken 2010b, Länsstyrelsen Västerbotten 2015).  

1.9.2 Torne- och Kalix älven 
Torne- och Kalix älvsystem tillhör de största älvsystemen som är opåverkad av vattenkraft i 
Europa (VISS 2010). Vattendragen rinner från Abisko och Kebnekaise i de nordvästliga 
fjällområdena till Haparanda och Kalix i öst. Vid Tärendöälven delar Torneälven sig i två 
delar, i en bifurkation, och 50 % av Torneälven rinner in i Kalixälven. Tillsammans omfattar 
älvarna ett avrinningsområde på 58 287 km2. Området påverkas bland annat av 
avloppsreningsverk, gruvverksamhet, olika industrier och skogsbruk (Hushållningssällskapet 
2011) 

1.9.3  Ångermanälven 
Ångermanälven rinner från fjällen i södra Lappland ut i Bottenhavet med ett 
avrinningsområde på 31 865 km2 (Länsstyrelsen Västerbotten 2013b). Älven har bland det 
högsta medelflödet i Sverige (SMHI 2010) och vattenkraftsproduktionen och 
vattenregleringen är omfattande i området (Länsstyrelsen Västerbotten 2013b). Ytterligare 
påverkan kommer från skogsbruk, jordbruk, avloppsreningsverk, olika industrier och 
historisk flottning (Vattenorganisationer 2015b, Länsstyrelsen Västerbotten 2013b)  

1.10 Syfte 
Syftet med denna studie är att utvärdera ett samordnat recipientkontrollprogram för ett 
vattendrag i norra Norrland. Kontrollprogrammet som studeras gäller för Ume- och 
Vindelälven och utvärderas genom en jämförelse med andra samordnade 
recipientkontrollprogram i norra Norrland. Möjliga förändringar i verksamheter längs Ume- 
och Vindelälven som kan påverka vattenstatusen och därmed förändra kontrollprogrammet 
ska också bedömas.  

1.11 Frågeställningar  
• Skiljer sig Ume- och Vindelälvens SRK från andra SRK?   
• Vilka potentiella förändringar i verksamheter längs Ume- och Vindelälven bör leda till 

förändringar av SRK:t? 

2. Material och metod 

Min bedömning av miljöövervakning längs vattendrag i norra Norrland grundar sig på utdrag 
av övervakningsbedömningar från Vatteninformationssystem Sverige (VISS, export utförd 
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april 2015) för de sex vattendragen Ume-, Vindel-, Skellefte-, Torne-, Kalix- och 
Ångermanälven. För att kunna avgöra vad som kan behöva mätas utifrån möjliga 
förändringar i verksamheter längs Ume- och Vindelälven har följande litteratur studerats: 
Naturvårdsverkets handbok ”Övervakning av ytvatten 2008:2”, Naturvårdsverkets handbok 
”Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i 
övergångszon 2007:4”, Naturvårdsverkets ”Handledning för miljöövervakning - 
Undersökningstyp Pesticider, typområden” och ”Handledning för miljöövervakning - 
Undersökningstyp vattenkemi i vattendrag”.  

2.1 Sökmetoder  
Litteratur och material har erhållits från myndighetsrapporter, vetenskapliga artiklar, 
forskningsrapporter, webbsidor, gällande lagstiftning och övervakningsbedömningar 
utdragna från vatteninformationssystem Sverige, VISS. 

De sökmotorer som jag har använt är Web of Science, DiVA, Google Scholar, Google och 
VISS.  

2.2 Arbetets avgränsning 
På grund av den begränsande tidsplanen och att alla vattenråds eller vattenvårdsförbunds 
SRK inte gick att hitta via Sveriges Vattenorganisationers hemsida 
(www.vattenorganisationer.se) använde jag endast det datamaterial som fanns på VISS för 
att kunna erhålla en jämförelse med likvärdigt underlagsmaterial. Det material som finns på 
VISS baseras på data som rapporteras in till dem och överensstämmer därför i vissa fall inte 
helt med vattenvårdsförbundens/vattenrådens verkliga kontrollprogram. Vid sökningen av 
SRK i norra Norrland framkom det att det inte fanns så många vattenvårdsförbund och 
vattenråd som tagit detta i bruk. Då SRK används för att underlätta egenkontrollen för olika 
verksamhetsutövare och föreningar använde jag recipientkontrollprogram för de älvar som 
saknade samordnad recipientkontroll.  

Jämförelsen mellan älvarna och deras mätparametrar avgränsades till endast analyserna av 
näringsämnen och metaller. Detta eftersom Norrbottens- och Västerbottens län har mycket 
gruvindustri (Bergsstaten 2014) och att Bottenviken och Bottenhavets avrinningsområde till 
största delen omfattas av skogsmark (Brandt och Ejhed 2002, SCB 2008). Näringsämnen 
kommer från bl.a. reningsverk och enskilda avlopp, olika industrier, markläckage och 
atmosfärdeposition som rinner med vattendragen ut i havet och bidrar till den ytterst 
aktuella övergödningsproblematiken i Östersjön (Brandt och Ejhed 2002, Sonesten m.fl. 
2009, Havs- och vatten myndigheten 2014). I Bottenviken är övergödning inte särskilt stor 
(Lundberg m.fl. 2009, havet.nu 2015), men en viss ökning av kvävebelastningen har 
åskådliggjorts även där och det anses bero på ökade vattenflöden och skogsmarksavrinning 
via älvarna (Brandt och Ejhed 2002, Sonesten 2007).  

I Bottenhavet och Bottenviken är metallbelastningen relativt hög (Brandt och Ejhed 2002). 
Metaller kan läcka ut naturligt i mark och vatten från berggrund och jord, men även komma 
från punktutsläpp från till exempel gruvindustrin, skogsbruk och andra industrier och 
därigenom orsaka förhöjda halter. I naturen och biologiska system kan förhöjda halter av 
metaller, och då främst tungmetaller, leda till olika direkta och indirekta miljöproblem 
(Derome m.fl. 2005).  

2.3 Urvalskriterier 
Urvalet av vattendrag utgick i första hand efter älvar med liknande förutsättningar som Ume- 
och Vindelälven med påverkan från bland annat gruvverksamhet och skogsindustri, beläget i 
norra Norrland inom Sveriges gränser. Detta med förutsättningen att datainformation för 
samordnad recipientkontroll, SRK, och recipientkontroll, RK, för vattendragen fanns på 
VISS. 
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De älvar som slutligen kunde ingå i jämförelsen blev Ume-, Vindel-, Skellefte-, Torne-, Kalix- 
och Ångermanälven. Luleälven och Piteälven skulle även de ingå i jämförelsen, men då det 
datamaterial som fanns på VISS från dessa älvar endast innefattade NMÖ, Grmö, RMÖ, KÖ, 
RVK, VER1, övervakning enligt badvattendirketiv 2006/7 EG EUT L 372, 27.12.2006, s. 19–
31 och elfiske och inte RK eller SRK blev de älvarna tvungna att uteslutas.  

3. Resultat 
Av de sex undersökta älvarna har fem (Ume-, Vindel-, Skellefte-, Torne- och Kalix älven) ett 
fullständigt utarbetat SRK för hela avrinningsområdena. Fortsättningsvis presenteras 
älvarna som fyra områden, Ume- och Vindelälven (UV), Skellefteälven (SKE), Torne- och 
Kalixälven (TK) och Ångermanälven (Å).  

3.1 Skillnader och likheter i recipientkontrollprogram 
I tabell 1 listas de parametrar som ingår i mätningen av näringsämnen och metaller i RK och 
SRK i de fyra områdena. UV och SKE mäter samma parametrar med enda skillnaden att UV 
även mäter magnesium. Flest parametrar mäts i Å, sett till både näringsämnen och metaller. 
De metaller som skiljer Å och UV åt är strontium, vanadin, litium och molybden. Enligt 
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2008:1) ska näringsämnen i vattendrag klassificeras 
genom parametern totalfosfor (Tot-P) och i vissa fall av kvävehalt, vilket är motiverat i 
näringsfattiga sjöar och vattendrag i fjällen (Naturvårdsverket 2007). Kvävehalten ska 
klassificeras genom koncentrationer av ammoniumkväve (NH4-N), nitrat- och nitritkväve 
(NO3+2-N) och totalkväve (Tot-N).  

Tabell 1. Analysparametrar som ingår i recipientkontrollprogram och samordnade recipientkontrollprogram i 
Ume- och Vindelälven (UV), Skellefteälven (SKE), Torne- och Kalix älven (TK) och Ångermanälven (Å) utifrån 
data hämtat från VISS (export utförd april 2015).  
Kvalitetsfaktor UV SKE TK Å Kvalitetsfaktor UV SKE TK Å 
Näringsämnen     Metaller     
Tot-N   X X X X Bly och blyföreningar  X X X X 
NO2-N+NO3-N  X X X X Kadmium och 

kadmiumföreningar  
X X X X 

NO2-N X X  X Kvicksilver och 
kvicksilverföreningar  

X X X X 

NO3-N X X  X Nickel och nickelföreningar X X X X 
NO2   X X Zink X X X X 
NO3   X X Krom X X X X 
Tot-P X X X X Arsenik X X X X 
PO4-P X X  X Kobolt  X X X X 
PO43- X X X  Koppar  X X X X 
TOC X X X X Aluminium, Tot-Al X X X X 
NH4 X  X  Vanadin   X X 
NH3  X  X Barium X X X X 
NH4-N  X X  X Strontium   X X 
Fe X X X X Magnesium X  X X 
Mn X X X X Litium    X 
Si   X X Molybden   X X 
Totalt 12 12 10 14 Totalt 12 11 15 16 

                                                        
1 NMÖ = nationell miljöövervakning, RMÖ = regional miljöövervakning, KÖ = kommunal miljöövervakning, 
Grmö = gemensamt, regionalt miljöövervakningsprogram, RVK = råvattenkontroll och VER = 
verifieringsövervakning 
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En sammanställning i tabell 2 visar vilka parametrar som mäts i de tre områdena som har ett 
utarbetat SRK (d.v.s. UV, SKE och TK). I denna tabell ingår inte RK och således utesluts 
Ångermanälven. UV mäter totalt sett flest parametrar och är de enda som har mätningar av 
bottenfauna och växtplankton i sitt SRK. I de andra områdena, TK och SKE, finns mätningar 
av dessa kvalitetsfaktorer i andra mätprogram, till exempel i olika RK och VER. Överlag mäts 
dock ungefär samma parametrar i UV och TK, om än de inte alltid återfinns under samma 
kvalitetsfaktor. SKE mäter betydligt färre parametrar än de två andra programmen.  

3.1.1 Näringsämnen och metaller 
Samtliga områden mäter tot-P, tot-N och NO2-NO3-N som är de parametrar som anges och 
rekommenderas i Naturvårdsverkets föreskrifter 2008:1. Parametern NH4-N ska också mätas 
som ett mått på hur mycket NH4 som förekommer i vattnet. I UV och TK anges denna 
parameter som NH4. I SKE mäts NH4 inte överhuvudtaget, men däremot totalt organiskt kol 
(TOC). Även TK mäter TOC, samt järn och mangan, vilka även mäts i UV:s SRK, men då 
under ”övriga fysikaliska och kemiska parametrar”.  
 
I kustvatten och vatten i övergångszon klassificeras näringsämnen med fler parametrar, bl.a. 
löst oorganiskt fosfor (NFS 2008:1). För att beskriva halterna av löst oorganiskt fosfor brukar 
parametrarna divätefosfat (H2PO4), vätefosfat (HPO42-) och fosfat (PO43-) samlas under 
namnet fosfat-fosfor (PO4-P). Dessa former av fosfor är de enda som växterna kan ta upp 
(Bydén m.fl. 2003). Samtliga program mäter denna parameter (tabell 2).  
 
Metaller återfinns under ”prioriterade ämnen” och ”särskilda förorenande ämnen”, men även 
under ”övriga fysikaliska och kemiska parametrar” och ”näringsämnen”. SKE mäter 
sammantaget minst antal metaller och TK flest. Skillnaden mellan TK och UV är att TK mäter 
en parameter mer, nämligen kvicksilver och kvicksilverföreningar.  
 
Tabell 2. Lista över de parametrar som mäts i respektive kvalitetsfaktor i SRK i Ume- och Vindelälven (UV), 
Skellefteälven (SKE) och Torne- och Kalix älven (TK). Data är hämtat från VISS (export utförd april 2015).   
Kvalitetsfaktor Analys UV SKE TK 
Temperaturförhållanden A    
Temperatur  X X X 
Totalt  1 1 1 
Övriga fysikaliska och 
kemiska parametrar 

A    

Kobolt  X  X 
Aluminium/totalaluminium  X X X 
Järn  X   
Mangan  X   
TOC  X   
Kisel  X   
Kalium  X  X 
Klorid  X  X 
Kalcium     X 
suspenderade ämnen    X 
absorbans    X 
Natrium    X 
Totalt  8 1 8 
Försurning B    
pH  X X X 
Alkalinitet  X X X 
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Sulfat    X 
Totalt  2 2 3 
Syrgasförhållande C    
Kemisk syreförbrukning, Mn, 
COD-Mn 

 X X X 

Syremättnad  X X  
Syrehalt  X   
Svavelväte (H2S)  X   
Syre   X  
Totalt  4 3 1 
Ljusförhållanden D    
Grumlighet (Turbiditet)  X X X 
Suspenderat material  X   
Färg  X X X 
Absorbans filtrerat (420 nm /5 cm)  X   
Siktdjup  X   
Totalt  5 2 2 
Salthaltsförhållanden E    
Konduktivitet  X X X 
Salinitet  X   
Totalt  2 1 1 
Näringsämnen F    
Tot-N  X X X 
NO2-N+NO3-N  X X X 
Nitrat    X 
Tot-P  X X X 
PO4-P  X X X 
TOC   X X 
Ammonium  X  X 
Järn    X 
Mangan    X 
Totalt  5 5 9 
Prioriterade ämnen G    
Kadmium och 
kadmiumföreningar,  

 X X X 

Bly och blyföreningar,   X X X 
Kvicksilver och 
kvicksilverföreningar 

   X 
 

Nickel och nickelföreningar  X  X 
Totalt  3 2 4 
Särskilda förorenande 
ämnen 

H    

As  X X X 
Cr  X  X 
Zn  X X X 
Cu  X X X 
Totalt  4 3 4 
Bottenfauna I    
Mjukbottenfauna  X   
Totalt  1 0 0 
Växtplankton     
Klorofyll a  x   
Totalt  1 0 0 
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Totalt  36 20 33 
 
I tabell 3 listas de analyser och i vilken frekvens de utförs på olika provtagningspunkter i 
älvarna. Analyserna betecknas som (A) övriga fysikaliska och kemiska parametrar och 
temperatur, (B) försurning, (C) syrgas, (D) ljusförhållande, (E) salthaltsförhållande, (F) 
näringsämnen, (G) prioriterade ämnen, (H) särskilda förorenande ämnen och (I) 
bottenfauna. Översikten visar att de kvalitetsfaktorer som mäts på älvarnas 
provtagningspunkter är relativt lika, med vissa skillnader. Undersöks till exempel de 
mätningar som ingår i flest provtagningspunkter, det vill säga vilka som i regel ingår i en 
slags standard i de olika programmen, är utfallet något varierande. SKE som har minst 
provtagningspunkter undersöker flest kvalitetsfaktorer vid respektive provtagningspunkt, 
oftast analyserna A, B, C, D, F, G, H (tabell 3). I deras program ingår dock färre parametrar i 
varje kvalitetsfaktor (tabell 2). I UV ingår oftast analyserna A, B, D, E, F och i TK oftast A, B, 
C, E, F. Största skillnaden mellan UV:s SRK och de två andra programmen är att SKE och TK 
nästan alltid mäter syrgasförhållande (C), prioriterade ämnen (G) och särskilda förorenande 
ämnen (H), d.v.s. de analyser som mäter metaller. Analys C, G och H mäts på samtliga 
provtagningspunkter av SKE. TK mäter analys C på 21 av 28 provtagningspunkter och analys 
G och H på 18 av 28. UV mäter analys G och H endast sju gånger på totalt 27 
provtagningspunkter.  

För operativ övervakning gällande fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer rekommenderas en 
provtagningsfrekvens på fyra gånger per år för temperaturförhållande, syresättning, salthalt, 
näringsstatus, försurningsstatus och andra förorenande ämnen och 12 gånger per år för 
prioriterade ämnen enligt vattendirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/60/EG). Frekvensen kan dock behöva anpassas till svenska förhållanden 
(Naturvårdsverket 2008b). Provtagningsfrekvensen i de undersökta områdena ligger 
framförallt mellan fyra och sex gånger per år. Mest varierande provtagningsfrekvens 
förekommer inom samma program, TK, där fyra provtagningspunkter ska mätas så ofta som 
mellan 13 och 20 gånger per år. I UV:s SRK finns det också några provtagningspunkter och 
parametrar som ska tas 12 respektive 20 gånger per år. 

Flest provtagningspunkter återfinns i TK, tätt följt av UV som bara har en provtagningspunkt 
mindre (tabell 3). UV har 27 provtagningspunkter vilket innebär att de har flest sett till 
avrinningsområdets storlek, 0,0008 provtagningspunkter/km2, SKE har sju stycken och 
således 0,0006 provtagningspunkter/km2 och TK 28 stycken vilket ger 0,0005 
provtagningspunkter/km2.  

Tabell 3. Sammanställning av de analyser som görs på olika provtagningspunkter (pp) och i vilken frekvens (f) de 
utförs i SRK i de tre områdena Ume- och Vindelälven (UV), Skellefteälven (SKE) och Torne- och Kalixälvarna 
(TK). Olika frekvenser och parametrar mäts för olika stationer och vissa stationer ingår både i samordnad 
recipientkontroll och verksamhetsutövarens egenkontroll. Data är hämtat från VISS (export utförd april 2015).   
UV SKE TK 

PP Analys f 
(ggr/år) 

 PP Analys f 
(ggr/år) 

PP Analys f 
(ggr/år) 

 

U1 A, B, D, E, F 5 -2 Sbf
2 

A, B, C, D, F, 
G, H 

4 La 10 A, B, C, E, 
F 

6 Q3 

Vbf4 A, B, D, E, F 5  Sbf A, B, C, D, F, 4 Lj 05 A, B, C, E, 6 X4, ΩΩ5 

                                                        
2 - innebär att övriga fysikaliska och kemiska parametrar ej ingår i analys A.    
3 Q = I analys A ingår Klorid, kalcium, kalium, suspenderade ämnen och absorbans. 
4 X = I analys A ingår Klorid, kalcium, kalium, suspenderade ämnen, absorbans och totalaluminium. 
5 ΩΩ = På denna provtagningspunkt ingår SRK Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund och ett RK som mäter 
fler parametrar.  



	   10	  

4 G, H F, G, H 
Ubf1 A, B, D, E, F, 

G, H, I 
5 *6 Sbf

3 
A, B, C, D, F, 
G, H 

4 Mu 10 A, B, C, E, 
F, 

6  

Vbf2 A, B, D, E, F 5  Sbf1 A, B, C, D, F, 
G, H 

4 Mu 70 A, B, C, E, 
F 

8  

Ubf2 A, B, D, E, F, I 5 * S2 A, B, C, D, E, 
F, G, H 

6 To 5 A, B, C, D, 
E, F, G, H, 

5 ω7 

NÖ1 A, B, D, E, F, 
G, H 

12 #8 S3 A, C, D, F, G, 
H 

6 To 445 A, B, C, E, 
F 

5 Y9, Δ10, 
Φ11 

U10 A, B, C, D, E, 
F 

5  S1 A, C, D, E, F, 
G, H 

6 To 165 A, B, C, E, 
F 

6 Q, Δ 

U9 A, B, C, D, E, 
F, G, H 

5 ^12    To 35 A, B, C, E, 
F, G, H 

5 Z13, Δ, 
Φ 

Ubf3 A, B, D, E, F 5     To 171 A, B, C, E, 
F, G, H 

6 X 

Vbf1 A, B, D, E, F, I 5 *    To 141 A, B, C, E, 
F, G, H 

6 X 

U5 A, B, D, E, F 5     To 220 A, B, C, E, 
F, G, H 

7 X 

NÖ2 A, B, D, E, F 12     Vt 05 A, B, C, E, 
F 

8 Q 

U8 A, B, D, E, F, 
H 

5 +14    KT 10 A, B, C, E, 
F 

6 Q 

U2 A, B, D, E, F, 
G, H 

5     KA 100 A, B, C, E, 
F 

6 Q 

U6 A, B, D, E, F 5     KA 50 A, B, C, E, 
F 

2 Q, Φ 

U4 A, B, D, E, F 5     KA 15 A, B, C, E, 
F, G, H 

7 X, ☐15, 
¢ 16 

U3 A, B, D, E, F, 
G, H 

5     KVA 
03 

A, B, C, D, 
E, F, G, H 

6 ΩΩ 

V1 A, B, D, E, F 5     KVA 
04 

A, B, C, D, 
E, F, G, H 

6 ΩΩ 

V2 A, B, D, E, F 5     530 A, B, D, E, 
F, G, H 

13-
20 

ΩΩ, Å17 

U7 A, B, D, E, F 5     532 A, B, D, E, 
F, G, H 

13-
20 

ΩΩ, Å 

                                                        
6 * innebär att analysen I tas var tredje år.  
7 ω = På denna provtagningspunkt ingår två SRK program, Norrbottenskusten och Torne- och Kalix älvars 
vattenvårdsförbund, där Norrbottenskusten analyserar några andra parametrar än Torne- och Kalix älvars 
vattenvårdsförbund, bl.a. växtplankton 4 ggr/år.	   
8 # innebär att analysen G tas fler än 20 ggr/år.  
9 Y = I analys A ingår suspenderade ämnen och absorbans. 
10 Δ innebär att järn ej ingår i provtagningen av analys F.  
11 Φ innebär att sulfat inte ingår i analys B. 
12 ^ innebär att även kvicksilver och kvicksilverföreningar mäts i analys G. 
13 Z = I analys A ingår suspenderade ämnen, absorbans och totalaluminium. 
14 + innebär att analys F tas fler än 20 ggr/år. 
15 ☐=Nickel och nickelföreningar ingår ej i analys G. 
16  ¢=Krom ingår ej i analys H.  
17 Å = i analys A ingår kalcium, kobolt och tot-al. 
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V4 A, B, D, E, F, 
G 

5     Li 10 A, B, C, E, 
F, G, H 

6 Z,☐, 
¢ 

V5 A, B, D, E, F 5     MVA 
01 

A, B, D, E, 
F, G, H 

6 ΩΩ, v18 

Vbf3 A, B, D, E, F, 
G, H, I 

5 *    MVA 
02 

A, B, D, E, 
F, G, H 

6 ΩΩ,v 

UKV1 A, C, D, E, F 5 ∞19    527 A, B, D, E, 
F, G, H 

13-
20 

Å 

UKV
2 

A, C, D, E, F 5 ∞    525 A, B, D, E, 
F, G, H 

6 Å 

UKV
3 

A, C, D, E, F 5 ∞    526 A, B, D, E, 
F, G, H 

13-
20 

Å 

UKV
4 

A, C, D, E, F 5 ∞    Äå 60 A, B, C, E, 
F 

5 Q 

       Äå 10 A, B, C, E, 
F, G, H 

2 X, ☐, 
¢ 

 

3.2 Möjlig framtida förändring  
Förändringar i verksamheter och klimat som sker längs Ume- och Vindelälven kan ge effekt 
på vattenkvaliteten och därmed kräva att kontrollprogrammet i framtiden måste förändras. I 
och med klimatförändringarna märks redan nu en generell ökning av den årliga avrinningen 
med framförallt en tidigare snösmältningsflod (Wilson m.fl. 2010, IPCC 2014). År 2010 var 
vårflödet i Ume- och Vindelälven rekordhögt och 2011 mättes ett högt medelflöde (Thunéll 
2012). Året därpå var dock flödet lägre än normalt (Thunéll 2013). Sannolikheten för en ökad 
vattentemperatur är generellt sett också stor (IPCC 2014). En ökad befolkning kan också 
innebära en förändring med högre belastning på vatten- och avloppsanläggningar och bruk 
av mark.  

3.2.1 Bekämpningsmedel och gödsel  
Bekämpningsmedel används inom till exempel jordbruk och skogsbruk och flera av dessa 
ingår i EU:s lista över prioriterade ämnen (Europaparlamentets och rådets direktiv 
2013/39/eu, EUT L 226, 24.8.2013, s. 1–17). Steffens (2015) menar i sin avhandling, där hon 
studerat läckage av bekämpningsmedel i olika jordar i södra Sverige, att de 
klimatförändringar som förutspås kan leda till ett ökat läckage av bekämpningsmedel till 
grund- och ytvatten beroende på bekämpningsmedlets egenskaper, appliceringssäsongen och 
klimatscenario. Det är dock osäkert om användningen i framtiden kommer att öka eller 
minska. Läckage av bekämpningsmedel räknas som en diffus utsläppskälla och enligt 
Naturvårdsverkets handbok 2008:5 (2008a) bör en sådan påverkan mätas en bit nedströms 
från de områden som mest sannolikt står för utsläppet. Det ligger dock inte på Ume- och 
Vindelälvens SRK att utföra mätningar av bekämpningsmedel utan är istället något som mäts 
av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i den regionala miljöövervakningen (Graaf m.fl. 2011, 
Törnquist 2011, Naturvårdsverket 2014c, VISS 2015). I dagsläget utförs endast dessa 
mätningar av bekämpningsmedel i Skåne, Östergötland, Västra Götalands och Hallands län 
(Naturvårdsverket 2014c). En intensifiering av skogsbruket med en ökad användning av 
gödsel skulle också kunna leda till en förhöjd påverkan på vattendragen, med högre läckage 
av närings- och försurande ämnen.  

                                                        
18 v=I analys D mäts bara grumlighet. 
19 ∞ innebär att endast övriga fysikaliska och kemiska parametrar ingår i analys A samt att växtplankton även 
provtas. 
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3.2.2 En ny nickelgruva 
En del av metallutsläppen längs Ume- och Vindelälven härstammar mest troligt från aktiva 
eller nedlagda gruvor (Thunéll 2013). En ny nickelsulfidgruva med tillhörande krossverk, 
malmlager och anrikningsverk är planerad, men ännu ej godkänd, i Rönnbäcken, Tärnaby 
(IGE Nordic AB 2010), vilket skulle kunna leda till ytterligare påverkan på Umeälven. Vad 
som bör mätas och vilka metoder som ska användas vid denna eventuella gruva kommer att 
kräva noggrann undersökning och dessa förslag är därför bara hypoteser.  

Bolaget Nickel Mountain AB planerar ett dagbrott med målet att få en gruva och ett 
anrikningsverk som producerar 26 000 ton nickel och 720 ton kobolt under en period på 
ungefär 19 år (Nickel Mountain AB 2015). Nickelsulfidmalm, som ofta innehåller koppar och 
kobolt (SGU 2007), bryts i såväl dagbrott som underjord (Mudd 2010) och ger ofta upphov 
till en stor mängd gruvavfall (Norgate och Rankin 2006). Miljöproblemen med 
nickelsulfidgruvor var större förr och då på grund av att det saknades rökgasrening i 
smältverken så svavel och svaveldioxid, partiklar och tungmetaller släpptes ut i luften (SGU 
2007, Mudd 2010).  I en studie utförd av Meck m.fl. (2006) undersöktes gruvavfall från sex 
olika metallgrupper och deras utsläpp och påverkan på vattendrag i Zimbabwe. I 
undersökningen studerades bl.a. basmetaller från brytning av nickel, zink, koppar och 
kadmium. Resultaten tydde på att gruvavfall som innehåller sulfid kan läcka ut surt lakvatten 
och påverka vattendrag nära utsläppspunkten med bl.a. sänkt pH som följd. Längre ned i 
vattendragen ökade dock pH-värdet relativt snabbt. Resultaten visade också att metallhalten 
nedströms det lagrade gruvavfallet var högre än uppströms vilket tydde på att ett visst 
läckage av metaller förekom. Från gruvavfall av basmetaller visade det sig att det fanns en 
sannolikhet för utsläpp av koppar, nickel, kobolt, zink och arsenik. 

Den närmaste provtagningspunkten (PP) i kontrollprogrammet i förhållande till den 
planerade gruvan är idag U2 (figur 2). Där mäts övriga fysikaliska och kemiska parametrar, 
temperatur, försurning, ljusförhållande, salthaltsförhållande, näringsämnen, prioriterade 
ämnen och särskilda förorenande ämnen fem gånger per år. U2 kontrollerar idag påverkan 
från flygplatsen och avloppsanläggningar i Hemavan och nedströms Hemavan (Länsstyrelsen 
Västerbotten 2013), men skulle eventuellt även kunna fungera som en del av en kontroll av 
den påverkan gruvan skulle innebära om den togs i drift. Skulle gruvan i Rönnbäcken tas i 
drift skulle dock fler provtagningspunkter krävas och mätningar av nickel och 
nickelföreningar och andra metaller skulle behöva inkluderas i fler provtagningspunkter.  
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Figur 2. Översiktskarta med inlagda figurer över nuvarande provtagningspunkt (PP) i Ume- och Vindelälvens 
vattenvårdsförbunds SRK samt rödmarkerade områden för den planerade nickelsulfidgruvan i Rönnbäcken, 
Tärnaby © Lantmäteriet [I2014/00569] 

4. Diskussion 
Syftet med den här studien var att utvärdera Ume- och Vindelälvens vattenvårdsförbunds 
samordnade recipientkontrollprogram genom att jämföra det med andra kontrollprogram i 
norra Norrland samt att ta fram möjliga förändringar i verksamheter längs Ume- och 
Vindelälven som skulle kunna påverka programmet. Mellan de studerade områdena fanns 
det vissa skillnader vad gäller uppmätta parametrar, antalet provtagningspunkter och 
provtagningsfrekvens. Då kontrollprogrammen ska vara kopplade till vilka utsläpp som finns 
längs en specifik älv, sjö eller kust kan de därför skilja sig åt. Att mäta fler parametrar än 
nödvändigt innebär en onödig kostnad.  

4.1 Skillnader och likheter i SRK  
Provtagningsfrekvensen i de studerade områdena låg mellan fyra och sex gånger per år, vilket 
även är den vanligaste frekvensen i samordnade recipientkontrollprogram för svenska 
vattendrag (Sonesten 2013). Enligt Fölster (2010) kan provtagningsfrekvens och valda 
mätvariabler beskriva vilken ambition som finns bakom en undersökning. En hög 
provtagningsfrekvens, med provtagning 12 gånger per år eller fler, används när tillstånd och 
långsiktiga förändringar i vattenkemin ska följas och noggrant beskrivas. I mindre 
avrinningsområden kan provtagningen till och med vara mer frekvent. En 
provtagningsfrekvens på sex gånger per år eller fler används när ämneshaltnivåer ska 
fastställas gentemot riktvärden. Denna frekvens används i operativ övervakning och liknar 
recipientkontroll för ytvatten (Nylén 2013). Provtagningen ska anpassas till de förhållanden 
som råder i området, till exempel till när risken för höga halter av olika utsläpp är som störst. 
Provtagningsfrekvensen i de undersökta områdena tyder således på att de är anpassade till 
att följa gällande riktvärden, vilket är syftet med ett kontrollprogram. I Torne-, Kalix-, Ume- 
och Vindelälven finns det dock vissa provtagningspunkter som mäts mer frekvent. I Ume- 
och Vindelälven förekommer det på två stationer i den nationella miljöövervakningen (NÖ1 
och NÖ2) samt på U8, där näringsämnen mäts fler än 20 gånger per år. 
Provtagningspunkten U8 ligger precis vid sydspetsen vid Ön, Umeå, där 
avloppsreningsverket UMEVA finns. Provtagningspunkten ska, enligt ”Program för 

Planerat 
område för 
gruvbrytning 
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samordnad recipientkontroll inom Ume- och Vindelälvens avrinningsområden” utgiven av 
Länsstyrelsen Västerbotten (2013), mäta påverkan från såväl reningsverket som andra 
verksamheter i Umeå.  Detta skulle kunna förklara varför denna frekvens krävs. Frekvensen 
för denna provtagningspunkt som anges på VISS stämmer dock inte överens med det 
program som finns på Ume- och Vindelälvens vattenvårdsförbunds hemsida. Enligt 
Länsstyrelsen Västerbotten (2013) mäts U8 lika ofta som övriga provtagningspunkter, d.v.s. 
fem gånger per år. Målet med nationell miljöövervakning är att utföra trendövervakning 
(Sonesten 2013) vilket förmodligen även är syftet med provtagningspunkterna NÖ1 och NÖ2 
i Ume- och Vindelälvens samordnade recipientkontrollprogram. I Torne- och Kalixälvens 
program uppträder den intensivare frekvensen på fyra stationer som ingår i recipientkontroll 
för Aitikgruvan i Gällivare. Utsläppen från gruvan kan antas vara anledningen bakom den 
höga provtagningsfrekvensen för att snabbt kunna upptäcka och åtgärda förhöjda halter.  

De mätningar som ingår i flest provtagningspunkter i de olika programmen visade sig vara 
något varierande. I en rapport skriven av Sonesten (2013), baserat på data från VISS år 2011, 
har en sammanställning av övervakningsprogram för sjöar och vattendrag i hela Sverige 
gjorts. När samordnade recipientkontrollprogram i hela Sverige sammanställts, är det 
framförallt surhet, näringsämnen, bottenfauna och metaller som mäts. Även en liten del 
bottenlevande kiselalger, fisk och klorofyll mäts. När endast samordnad recipientkontroll i 
Bottenvikens vattendrag studerats, består två tredjedelar av undersökningarna av mätning av 
surhet och näringsämnen. Resterande undersökning består främst av metaller och en mindre 
del än vad som är vanligt i hela landet består av bottenfaunaundersökning (Sonesten 2013). 
Detta stämmer överens med de mätningar som utförs i Ume- och Vindelälvens samordnade 
recipientkontroll. Bottenfauna och växtplankton mäts däremot aldrig i Skellefte- och Torne- 
och Kalixälven. Inget av de studerade områdena har fiskövervakning. Enligt Sonesten (2013) 
är undersökning av sådana biologiska parametrar svåra att använda för att visa kortsiktiga 
effekter, vilket troligtvis resulterar i att de inte används så ofta i samordnad recipientkontroll 
och recipientkontroll. Detta är mest troligt även anledningen till varför Skellefte- och Torne- 
och Kalixälven inte mäter några biologiska parametrar. Mätning av fisk är dessutom en 
dyrare metod än till exempel vattenkemiska och bottenfaunaundersökningar och ger en 
väldigt långsiktig bild av hur förhållandena i det undersökta området varit de senaste 
månaderna och åren, vilket är mer lämpligt vid trendövervakning (Sonesten 2013).  Därför 
prioriteras kanske inte fiskövervakning i de undersökta programmen då de framför allt 
undersöker och är intresserade av aktuella ämnesnivåer i recipienten. 

4.1.1 Metaller och näringsämnen 
I jämförelsen där både recipientkontroll och samordnad recipientkontroll inkluderades (se 
definitionen av skillnaden under 1.4 i inledningen), gällande näringsämnen och metaller 
visade det sig att Ångermanälven som saknar ett fullständigt samordnad 
recipientkontrollprogram mäter flest parametrar i de båda kvalitetsfaktorerna. De metaller 
som Ångermanälven mäter utöver Ume- och Vindelälven mäts i en recipientkontroll i Liden, 
Strömsunds kommun (VISS 2014). För att kunna svara på frågeställningen hur Ume- och 
Vindelälvens samordnade recipientkontrollprogram skiljer sig från andra fullständiga 
samordnade recipientkontrollprogram kan det vara mer intressant att studera resultaten i 
tabell 2, trots att Ångermanälven då utesluts. Av de tre områdena med samordnad 
recipientkontroll (Ume-, Vindel-, Skellefte-, Torne- och Kalixälven) mäter Torne- och 
Kalixälven flest näringsämnen. De parametrar som skiljer Torne- och Kalixälven och Ume- 
och Vindelälven åt gällande ”näringsämnen” ingår dock i en annan kvalitetsfaktor i Ume- och 
Vindelälvens program, nämligen under ”övriga fysikaliska och kemiska parametrar” som 
mäts vid varje provtagningspunkt. Detta innebär att Torne- och Kalixälven inte 
nödvändigtvis mäter flest näringsämnen. Indelningen av kvalitetsfaktorer och parametrar till 
dessa behöver inte vara densamma i vattenrådens eller vattenförbundens egna program som 
på VISS, vissa parametrar skulle därför lika gärna kunna ingå i ”näringsämnen”. Både Torne- 
och Kalixälvens och Ume- och Vindelälvens program mäter de parametrar som anges i NFS 
2008:1 för att klassificera näringsämnen. Sammantaget verkar därför målsättningen med 
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klassificeringen av näringsämnen för de två områdena vara lika, medan Skellefteälven skiljer 
sig från dem.  

De ämnen som ska mätas under kvalitetsfaktorn ”särskilda förorenande ämnen” är ämnen 
som släpps ut i betydande mängd i området och ”prioriterade ämnen” baserat på 
Europaparlamentets och rådets direktivs lista över prioriterade ämnen 2013/39/EU, EUT L 
226, 24.8.2013, s. 1–17. Skillnaderna som därmed finns mellan de tre områdena kan 
förklaras med att utsläppen av vissa ämnen inte existerar eller är obetydliga i dessa områden 
och en mätning av fler parametrar skulle då vara omotiverad. Metaller återfinns dock även 
under andra kvalitetsfaktorer vilket måste tas i beaktning när programmen jämförs. Trots att 
resultatet är tydligt gällande vilket program som mäter ”särskilda förorenande ämnen” och 
”prioriterade ämnen” oftast, betyder det inte att de mäter flest metaller. Skellefteälven, som 
även mäter flest kvalitetsfaktorer vid respektive provtagningspunkt, mäter troligtvis alltid 
metaller i sina provtagningspunkter på grund av att de har så få provtagningspunkter att det 
inte blir en stor kostnadsfråga. De mäter dock färre metaller än vad både Ume- och 
Vindelälven och Torne- och Kalixälven gör. Att Torne- och Kalixälven mäter flest metaller 
och även utför den mätningen oftare än Ume- och Vindeälven kan nog bero på att de har 
flera stora gruvbolag (LKAB, Boliden Mineral AB och Northland) anslutna till sitt 
vattenvårdsförbund (Torne- och Kalixälvars Vattenvårdsförbund 2014) som därför kräver en 
noggrann övervakning. Om Ume- och Vindelälvens mätning av metaller är tillräcklig eller 
borde utökas och intensifieras likt Torne- och Kalixälvens kontrollprogram har inte 
undersökts i denna studie.  

4.2 Möjliga framtida förändringar  
För att kunna bedöma exakt vilka effekterna av möjliga förändringar i verksamheter längs 
Ume- och Vindelälven kan bli kan modeller för att bl.a. visa en uppskattning av belastningen, 
vattenförekomstens egenskaper och eventuella främmande arter i området krävas 
(Naturvårdsverket 2008b). Mina slutsatser är därför väldigt generella.  

I dagsläget ingår inte skogs- och jordbruksföretag i Ume- och Vindelälvens 
vattenvårdsförbund. Bekämpningsmedel är något som mäts av SLU för den regionala 
miljöövervakningen och endast i södra Sverige, därför berörs inte Ume- och Vindelälvens 
vattenvårdsförbunds samordnade recipientkontrollprogram av detta. Dock, om det i 
framtiden blir ett ökat behov av bekämpningsmedel i både jord- och skogsbruk och 
skogsägare, entreprenörer m.m. får utökat ansvar och i allt högre omfattning börjar klassas 
som verksamhetsutövare i skogsvårdslagstiftningen, kanske det även blir aktuellt för 
skogsbruksverksamheter att ansluta sig till Ume- och Vindelälvens vattenvårdsförbund. En 
sådan förändring av skogsvårdslagstiftningen är något som Skogsstyrelsen föreslagit i en 
remiss (Dnr 2014/1025). Skogsbruket omfattas redan idag i viss mån av miljöbalken (SFS 
1998:808) och förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901), men 
Skogsstyrelsens förslag skulle innebära att delar baserade på miljöbalken även läggs in i 
skogsvårdslagen gällande bl.a. egenkontrollen. Dock anses kontrollprogram som används för 
egenkontroll inte vara nödvändigt för skogsbrukets verksamhetsutövare, utan istället anses 
det räcka med förslag till förbättrande åtgärder (Westergaard-Nielsen m.fl. 2015). Förslaget 
som utkom 2015-04-21 hade, när detta arbete skrevs, redan börjat få remissvar. 
Naturskyddsföreningen gav ett överlag positivt remissvar, men på grund av vissa ordval 
ansåg de att skogsvårdslagen (SFS 1979:429) och skogsvårdsförordningen (SFS 1993:1096) 
fortfarande inte skulle inkludera den omgivande miljön, till exempel gällande hur 
skogsbruket påverkar vatten med tungmetaller och kväve (Sahlin 2015). Hur och om detta 
förslag på förändring av skogsvårdslagstiftningen kommer att påverka lagstiftningen kan inte 
säkerställas, men att tydligare kunna kräva egenkontroll av skogsbruksverksamhet bör 
förhoppningsvis ändå leda till något positivt och i slutändan även en bättre kontroll av 
miljön. 



	   16	  

De förändringar som kan uppstå om nickelgruvan öppnas i Rönnbäcken kommer endast 
påverka Ume- och Vindelälvens vattenvårdsförbunds samordnade recipientkontrollprogram 
om företaget Nickel Mountain AB ansluter sig till vattenvårdsförbundet. I ett sådant scenario, 
med den tänkta gruvans position i ”början” av Umeälven och att nickelsulfidgruvor generellt 
ger upphov till mycket gruvavfall och försurande ämnen och metaller, kommer det dock med 
all säkerhet att påverka Umeälven och kräva en uppdatering av programmet.  

Klimatförändringar kan också påverka Ume- och Vindelälven på olika sätt. En möjlig effekt 
från ökad avrinning och höga vårflöden, som inte tagits upp i denna rapport, är till exempel 
hur provtagningsresultat och provtagningsmetodik kan påverkas. I recipientkontrollen i 
Ume- och Vindelälven från år 2013 märktes till exempel att viss mätning av fosforhalten 
påverkats av grumligheten i vattnet, vilken kan ske vid högre flöden (Thunéll 2013). En 
studie om, och eventuellt hur, Ume- och Vindelälvens vattenvårdsförbunds kontrollprogram 
kan påverkas av klimatförändringar hade därför varit intressant. 

4.3 Felkällor och val av metod 
Överlag finns det väldigt få tidigare studier som behandlar samordnade 
recipientkontrollprogram. När denna studie gjordes återfanns inga som utvärderar och 
jämför samordnade recipientkontrollprogram för vattendrag, däremot finns utvärdering av 
möjligheten att införa samordnad recipientkontroll i olika områden i Sverige, framförallt 
framtagna av vattenråd och vattenvårdsförbund.   

Den här uppsatsen baseras på en meta-analys där utdrag av data för olika samordnade 
recipientkontrollprogram från VISS har samlats och jämförts för att studera likheter och 
skillnader. Resultatet av denna metod blir kvantitativ (Backman 2008). Datamaterialet 
sammanställdes i Microsoft Excell där varje kvalitetsfaktor tilldelades en bokstav för att 
kunna få en bättre överblick av de olika programmen i de studerade områdena. Materialet 
som inhämtats från VISS för jämförelsen mellan programmen kan eventuellt avvika från 
vattenvårdsförbundens/vattenrådens egentliga kontrollprogram då detta endast baseras på 
det som finns inmatat i VISS system. Detta medför därför en osäkerhet i jämförelsen och 
resultaten bör beaktas med viss försiktighet. För att få ett säkrare resultat hade respektive 
vattenråd eller vattenvårdsförbund kunnat kontaktas för att ta del av aktuellt 
kontrollprogram. Denna metod hade dock kunnat resultera i skiftande datamaterial och 
krävt mer ombearbetning än det material som nu använts.  

Till en början var ambitionen att genomföra betydligt fler frågeställningar och granska Ume- 
och Vindelälvens vattenvårdsförbunds kontrollprogram på fler sätt, men under arbetets gång 
upptäckte jag att varken tid eller utrymme fanns. Då undersökningen av flera frågeställningar 
redan påbörjats, men var tvungen att avbrytas, orsakade det mindre tid för de två slutgiltiga 
frågeställningarna. Slutsatserna avseende framtida förändringar längs Ume- och Vindelälven 
blev därför på en övergripande nivå, men en djupare analys hade varit intressant. En 
utredning över varför alla parametrar för respektive kvalitetsfaktor mäts i de undersökta 
områdena hade också kunnat göras för att därigenom undersöka om vissa parametrar skulle 
kunna uteslutas eller borde läggas till i Ume- och Vindelälvens vattenvårdsförbunds 
kontrollprogram. 

5. Slutsats 
Skillnaderna mellan de undersökta programmen var inte stora, men det fanns en viss 
variation i antalet provtagningspunkter, uppmätta parametrar och provtagningsfrekvens. Att 
skillnader existerar skulle kunna förklaras med att kontrollprogram måste vara kopplade till 
vilka utsläpp som finns längs den specifika recipienten eller att programmet utarbetats från 
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tidigare metod i området, men de kan också bero på olika ambition i programmen. Det enda 
kontrollprogram som mätte långsiktiga biologiska parametrar var Ume- och Vindelälven. 
Utöver denna skillnad var likheterna mellan Ume- och Vindelälven och Torne- och 
Kalixälven stora och ambitionen kan antas vara på liknande nivå i dessa områden. Dessa 
avrinningsområden är dessutom större än Skellefteälven vilket skulle kunna förklara varför 
skillnaderna mellan de och Skellefteälvens program var störres.  

Skulle nickelsulfidgruvan öppnas och Nickel Mountain AB ansluta sig till Ume- och 
Vindelälvens vattenvårdsförbund skulle det kräva att kontrollprogrammet förändrades med 
fler provtagningspunkter och även genom att mätningar av bl.a. nickel och nickelföreningar 
inkluderades i fler provtagningspunkter. Framtida förändringar av jord- men framför allt 
skogsbruket skulle kunna kräva förändringar av kontrollprogrammet, men exakt hur det 
skulle påverka, vilka mätningar som skulle behövas och var de nya provtagningspunkter 
skulle behöva placeras har inte fastställts i denna studie.  

Ume- och Vindelälvens vattenvårdsförbunds samordnade recipientkontrollprogram skulle 
även kunna påverkas av klimatförändringar. Effekter från till exempel ändrat vattenflöde och 
temperatur borde undersökas för att se hur detta påverkar provtagningen och dess 
tillförlitlighet, samt hur den eventuellt skulle kunna behöva anpassas till ändrade 
förhållanden.   
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Bilagor 

Bilaga 1  
Översiktskarta över provtagningspunkter i Ume- och Vindelälvens SRK. 

 
Figur 2. Översiktskarta av provtagningspunkter för vattenkemiska och bottenfaunaundersökningar inom den 
samordnade övervakningen av Ume- och Vindelälven (Länsstyrelsen Västerbotten 2013a) 
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Figur 1. Översiktskarta med lokaler för vattenkemiska undersökningar inom övervakningen av Vindel- 
och Umeälven i Västerbottens län.  
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Bilaga 2 
Översiktskarta över provtagningspunkter vid kusten i Ume- och Vindelälvens 
SRK. 
 

 
Figur 3. Karta över provtagningspunkter för vattenkemiska undersökningar inom den samordnade övervakningen 
av Ume- och Vindelälven i kustområdet (Länsstyrelsen Västerbotten 2013a). 
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Figur 6. Provtagningspunkter för vattenkemiska undersökningar inom övervakningen av kustområdet. 

4.1.3. Frekvens 

Provtagning sker 4 ggr/år (februari, juni, juli och augusti). Klorofyll och växtplankton tas endast 
under juni, juli och augusti.  
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Bilaga 3 

Definition av kemiska förkortningar 

NO2-N+NO3-N Nitritkväve + nitratkväve 

NO2-N  Nitritkväve 

NO3-N  Nitratkväve 

NO2  Nitrit 

NO3  Nitrat 

Tot-N  Totalkväve 

Tot-P  Totalfosfor 

PO4-P  Fosfatfosfor 

PO43-  Fosfat 

NH4  Ammonium 

NH3  Ammoniak  

NH4-N  Ammoniumkväve 

TOC  Totalt organiskt kol 

Fe  Järn 

Mn  Mangan 

Si  Kisel 

As  Arsenik 

Cr Krom 

Zn  Zink 

Cu  Koppar 

COD-Mn  Kemisk syreförbrukning med tillsatt oxidationsmedel av kaliumpermanganat 
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