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Rivers: with focus on watercourses and industries 
within the Ume and Vindel Rivers water conservation 
association 
 
Caroline Edlund 
 
 
Abstract  
 
The purpose of this report is to clarify whether the current control program of the 
coordinated recipient control of Ume and Vindel Rivers are following the quality elements for 
watercourses and its relation to the emissions from industries along the two rivers. To 
accomplish this, the program was compared with current legislation, the Environmental 
Protection Agency’s manuals to investigate if the program is following the quality elements 
for watercourses. The program is also compared with the emissions reported in the 
environmental reports from industries within the Ume and Vindel Rivers water conservation 
association, to determinate if the analyses within the program are related to these emissions. 
The results in this study show lack of analyses for the biological quality elements diatoms and 
fish. Analyses for metals were performed on unfiltered samples within the program, while the 
assessment criteria and limit values require filtered samples. Despite the lack of some basic 
data in the control program, the performed analyses can be used for expert assessment of 
environmental conditions of the rivers. However, I proposes a number of changes and 
additions to ensure comparable results. For example, the program is to a majority adapted to 
the industries within the Ume and Vindel Rivers water conservation association, but analysis 
of PFOA/PFOS should be added for monitoring emissions. 
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1 Inledning 
 
Majoriteten av världens djur- och växtarter är beroende av god vattenmiljö för att överleva 
och det är vårt mest essentiella livsmedel. Ungefär 2,5 % av allt vatten på jorden är 
färskvatten och mycket av detta är bundet i bland annat snö och is (Vattenmyndigheterna 
2010, 2014). Tillgängligt färskvatten finner man i vattendrag, sjöar och grundvatten. Dessa 
påverkas av mänskliga aktiviteter som bidrar till bland annat försurning, övergödning och 
utsläpp av metaller samt miljögifter (Ahlström et al. 2014). I Sverige har vi gott om vatten 
och rent vatten ses som en självklarhet, men i stora delar av världen är det knappt om rent 
vatten och många dör på grund av förorenat vatten (Vattenmyndigheterna 2010, 2014). I 
många av Europas städer tar man ut för mycket av sitt grundvatten och vi i Sverige kan 
därför vara tvungna att låta andra ta del av ”vårt” vatten. Dock har vatten inga gränser då 
exempelvis floder kan sträcka sig genom flera länder (Vattenmyndigheterna 2014). Det bör 
alltså ses som en gemensam resurs och det krävs ett långsiktigt arbete där vi samarbetar för 
att skydda våra vatten. För att möjliggöra detta har EU tagit fram ett ramdirektiv för vatten 
(Vattenmyndigheterna 2010, 2014). 
 
1.1 Ramdirektivet för vatten 
Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 
upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område 
(ramdirektivet för vatten eller vattendirektivet) har man satt en ram för förvaltningen av 
medlemsstaternas vatten så att den ska ske likartat (Naturvårdsverket 2007, 2008a). Syftet 
med vattendirektivet är att skydda och förbättra vattenmiljön inom gemenskapen (till detta 
räknas grundvatten, inlandsytvatten, kustvatten och vatten i övergångszon). Därför har man 
satt som mål att år 2015, eller om detta är tekniskt eller ekonomiskt orimligt senast år 2027, 
ska alla vatten ha uppnått god status, och inga vatten får bli sämre (Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/60/EG, SFS 2004:660). För inlandsytvatten innebär det att man ska 
uppnå både god ekologisk status och god kemisk status. Om god status inte kan uppnås på 
grund av att vattnet är kraftigt påverkat eller konstgjort, det vill säga skapat genom mänsklig 
verksamhet, ska man istället eftersträva god ekologisk potential samt god kemisk 
ytvattenstatus (Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG). 
 
1.2 Vattenförvaltning i Sverige 
I Sverige har direktivet införlivats i nationell 
lagstiftning och då främst i miljöbalken (SFS 
1998:808), förordning (SFS 2004:660) om 
förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön och 
förordning (SFS 2007:825) med 
länsstyrelseinstruktion (Naturvårdsverket 2007, 
2008a). Genom 5 kapitlet 10 § miljöbalken har man 
indelat vattenförvaltningen i 5 vattendistrikt (figur 1); 
Bottenvikens, Bottenhavets, Norra Östersjöns, Södra 
Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt. Inom varje 
distrikt har en länsstyrelse utsetts till 
vattenmyndighet och ansvarar för förvaltningen av 
kvaliteten på vattenmiljön i distriktet (SFS 1998:808, 
SFS 2007:825). 
 
1.2.1 Övervakning av ytvatten 
Vattenmyndigheterna arbetar i sexåriga cykler där 
den första avslutades 2009 varpå den andra 
inleddes samma år och slutade 2015. Varje cykel 
inrymmer ett antal moment som är återkommande. 
Ytvattenförekomsternas tillstånd analyseras och 
beskrivs inom varje cykel och påverkan från 

Figur 1. Översiktskarta över Sveriges 5 
vattendistrikt (Vattenmyndigheterna 
2016b). 
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mänsklig verksamhet kartläggs (SFS 2004:660, HVMFS 2015:26, Vattenmyndigheterna 
2016). Kvalitetskrav, så kallade miljökvalitetsnormer, bestäms för vattenförekomsterna för 
att se så att tillståndet inte försämras och att de ska ha uppnått god status senast 2015 
(Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG, SFS 2004:660, HVMFS 2013:19). För 
att miljökvalitetsnormerna ska uppfyllas ska man uppge de åtgärder som behövs i ett 
åtgärdsprogram, vilket exempelvis kan vara åtgärder för att hindra diffusa utsläpp av 
förorenande ämnen (SFS 1998:808, SFS 2004:660). Vid cykelns slut ska 
vattenmyndigheterna bestämma en förvaltningsplan för vattendistriktet som sammanfattar 
vattenförhållandena och förvaltningen av vattenmiljöns kvalitet (SFS 2004:660). 
Vattenmyndigheterna ska därefter inkomma med åtgärdsprogram och förvaltningsplaner till 
Havs- och vattenmyndigheten som sedan rapporterar till EU (HVMFS 2015:34). 
 
1.2.2 Miljömål 
Utöver vattendirektivet arbetar Sverige med miljömål. Det finns 16 nationella miljömål och 
dessa utgör en riktlinje över den kvalitet miljön ska ha till år 2020 (Naturvårdsverket 2012). 
Många av målen berör vatten, bland annat ”bara naturlig försurning”, ”ingen övergödning”, 
”levande sjöar och vattendrag” och ”hav i balans” samt ”levande kust och skärgård” 
(Naturvårdsverket 2012, Ahlström et al. 2014).  
 
1.3 Uppföljning av miljöfarlig verksamhet 
Utsläpp till mark, vattenområden och grundvatten från mark, byggnader eller anläggningar 
definieras som miljöfarlig verksamhet i miljöbalken (SFS 1998:808). De miljöfarliga 
verksamheterna som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 
miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) samt enligt avdelning 4 i bilagan i förordningen 
(SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska kontrollera utsläppen och 
dess påverkan på miljön enligt 26 kapitlet 19 0ch 22 §§ miljöbalken (SFS 1998:808) och 
förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. 
 
1.3.1 Miljörapporter  
De miljöfarliga verksamheterna som är tillståndspliktiga samt de verksamheter som tas upp i 
bilaga 1 i Europaparlamentets och rådets förordning 166/2006/EG ska senast 31 mars varje 
år inkomma med en miljörapport för verksamhetsåret till den myndighet som bedriver 
tillsynen (SFS 1998:808, NFS 2006:9). Miljörapporten ska bland annat innehålla en 
emissionsdeklaration där årsvärden för föroreningar som nämns i bilaga 2 
Europaparlamentets och rådets förordning 166/2006/EG samt bilaga 1 Naturvårdsverkets 
föreskrifter om miljörapport (NFS 2006:9). Sker utsläpp till vatten ska det framgå om detta 
sker till ett externt reningsverk eller till en recipient. 
 
1.3.2 Recipientkontroll 
Ett sätt att kontrollera utsläppen från verksamheten och dess påverkan på miljö är att utföra 
recipientkontroll. Genom recipientkontroll övervakas miljöförhållandena i recipienten för att 
kunna se miljöeffekterna av föroreningar och utsläpp samt utreda tillståndet i miljön och 
möjliga förändringar i relation till föroreningar. Utöver detta ger det även en grund för 
miljöskyddande åtgärder (Naturvårdsverket 2016). 
 
1.3.3 Samordnad recipientkontroll 
När ett område påverkas av olika verksamheter kan man samordna recipientkontrollen för 
att se den gemensamma påverkan på recipienten. Detta brukar bedrivas av verksamheter 
som bildat vattenråd eller vattenvårdsförbund (Havs- och Vattenmyndigheten 2015). Den 
samordnade recipientkontrollen liknar standardiserad miljöövervakning därför är det viktigt 
att ha jämförbara resultat för att få en heltäckande bild av tillståndet i miljön. Samordnad 
recipientkontroll är även mer kostnadseffektiv, ger en ökad delaktighet och medlemmarnas 
miljökompetenser tillvaratas bättre (Aneer et al. 2007, Havs- och Vattenmyndigheten 2013, 
Naturvårdsverket 2016). 
 



3 
 

1.3.4 Kvalitetskrav för ekologisk status 
Ekologisk status klassificeras för naturliga vattenförekomster, det vill säga de vatten som inte 
är konstgjorda eller kraftigt förändrade. Kvalitetskraven måste bestämmas för att 
miljökvalitetsnormer ska kunna fastställas enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter 
(SFS 2013:19) om klassificering. Kvalitetskraven följer klassgränserna hög, god, mellan god 
och måttlig ekologisk status. Kraven bestäms så att tillståndet inte försämras i 
ytvattenförekomsten och så att den uppnått god status till 2015 (Naturvårdsverket 2007). Om 
den ekologiska statusen klassificerats som hög för en ytvattenförekomst ska kvalitetskravet 
även det vara hög ekologisk status i och med att en vattenförekomst inte får försämras. Om 
den ekologiska statusen däremot klassats som god, måttlig, otillfredsställande eller dålig 
bestäms kvalitetskravet till god ekologisk status (Naturvårdsverket 2007). Bestämmande av 
kvalitetskrav för ekologisk status ska utföras enligt Naturvårdverkets bedömningsgrunder 
där hänsyn tas till biologiska kvalitetsfaktorer som, enligt vattendirektivet, väger tyngst följt 
av fysikalisk-kemiska faktorer och sedan hydromorfologiska kvalitetsfaktorer 
(Naturvårdverket 2007). När kvalitetskraven är bestämda kan beslut tas om 
miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomsten, det vill säga beslut tas om den miljökvalitet 
som ska ha uppnåtts år 2015 (Naturvårdsverket 2007). 
 
1.3.5 Kvalitetskrav för ekologisk potential 
Ibland är det inte möjligt att uppnå god ekologisk status om en ytvattenförekomst är 
hydromorfologiskt påverkad och kan förklaras som kraftigt modifierade eller konstgjord. 
Dessa kan då istället för god ekologisk status uppnå god ekologisk potential 
(Naturvårdsverket 2007). Arbetsgången är i princip densamma som klassificering av 
ekologisk status men klassbenämningarna skiljer sig åt. För ekologisk potential gäller 
maximal ekologisk potential följt av god, mellan god och måttlig ekologisk potential 
(Naturvårdsverket 2007). 
 
1.3.6 Kvalitetskrav för kemisk ytvattenstatus 
En ytvattenförekomsts kemiska status klassificeras endera som god eller uppnår ej god 
status. För att bedömas med god kemisk ytvattenstatus får halterna av toxiska ämnen med 
kvalitetskrav på EU-nivå inte överskridas (Naturvårdsverket 2007). De EU-gemensamma 
gränsvärdena för kemisk ytvattenstatus regleras främst i ett dotterdirektiv till 
vattendirektivet. Där listas 45 prioriterade ämnen och 8 andra förorenande ämnen, dessa 
utgör en risk för vattenmiljön (Naturvårdsverket 2008c, Europaparlamentet och rådets 
direktiv 2008/105EG). Utöver dessa ingår även de ämnen som regleras i fiskevattendirektivet 
och skaldjursdirektviet i klassificeringen. Direktiven är införlivade i nationell lagstiftning 
genom Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (SFS 2013:19) om klassificering och 
miljökvalitetsnormer avseende ytvatten och förordning (SFS 2001:554) om 
miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten (Naturvårdsverket 2007). Den sistnämnda 
tillämpas på de fiskevatten som tas upp i Naturvårdsverkets förteckning (NFS 2002:6) över 
fiskevatten som ska skyddas enlig förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- 
och musselvatten (SFS 2001:554). 
 
1.4 Ume- och Vindelälven 
Umeälven ingår i Bottenvikens vattendistrikt och har ett avrinningsområde på 26 815 km2 

som börjar i Tärnafjällen och därefter passerar genom ett antal kommuner för att sedan 
mynna ut i Bottenviken. Av Umeälvens biflöden är Vindelälven det största och utgör 40 % av 
Umeälvens avrinningsområde (SCB 2008, Vattenmyndigheten Bottenviken 2010, Thunéll 
2015). Vindelälven är en av Sveriges nationalälvar som skyddas mot vattenkraftsutbyggnad 
och är därmed oreglerad. Dock påverkas älven av Stornorrfors dämningsområde (Umeälven) 
i sin nedersta del. Umeälven däremot har 18 kraftverk och är kraftigt reglerad (SFS 
1998:808, Vattenmyndigheten Bottenviken 2010). Det stora avrinningsområdet innebär att 
Ume- och Vindelälven är recipienter av utsläpp från en rad olika verksamheter, bland annat 
gruvverksamhet, kommunala VA-anläggningar och fiskodling (Vattenmyndigheten 2010, 
Thunéll 2015). Dessa orsakar alla olika typer av utsläpp till Ume- och Vindelälven och 



4 
 

belastar dessa på olika sätt. För recipientkontroll av Ume-och Vindelälven har Länsstyrelsen 
Västerbotten tillsammans med Ume- och Vindelälvens vattenvårdsförbund, som är en ideell 
förening med verksamhetsutövare och kommuner som medlemmar, tagit fram ett program 
för att samordna denna kontroll (Länsstyrelsen Västerbotten 2013, Ahlström et al. 2014). 
 
1.4.1 Ume- och Vindelälvens samordnade recipientkontrollprogram 
Ume- och Vindelälvens samordnade recipientkontrollprogram utgör ett delprogram i 
programområdet sötvatten inom Länsstyrelsen Västerbottens miljöövervakning (Ahlström et 
al. 2014). Kontrollprogrammet uppkom 2006 och har därefter genomgått ett antal 
revideringar varav den senaste skedde 2010 och det föreliggande gäller från 2013. 
Recipientkontrollprogrammet ska skildra tillståndet, både det kemiska och det biologiska 
tillståndet, i Ume- och Vindelälvens avrinningsområde genom att följa de kvalitetskrav som 
rekommenderas i handbok 2007:4 (Naturvårdsverket 2007) så långt det är ekonomiskt 
möjligt. Undersökningarna ska utgöra underlag vid utvärdering, planering och 
genomförande av miljöskyddande åtgärder (Länsstyrelsen Västerbotten 2013, Ahlström 
2014). De vattenkemiska undersökningarna kan även användas för att spåra punktutsläpp 
och bedöma påverkan av utsläpp, luftföroreningar och markanvändning inom 
avrinningsområdet. I avrinningsområdet finns det gruvverksamhet, både nedlagd och 
pågående, som påverkar metallhalterna i vattnet. På grund av dessa genomförs omfattande 
metallanalyser vid flera provtagningsstationer (Länsstyrelsen Västerbotten 2013). 
 
1.5 Syfte  
Arbetets syfte är att klargöra om det nuvarande recipientkontrollprogrammet för Ume- och 
Vindelälven följer kvalitetsfaktorerna för vattendrag samt hur det förhåller sig till utsläpp 
från verksamhetsutövare längs de båda älvarna. 
 
1.6 Frågeställningar  
 Följer recipientkontrollprogrammet de kvalitetsfaktorer som anges för bedömning av 

ekologisk status eller potential samt kemisk ytvattenstatus i vattendrag? 

 Vilka ämnen kan förekomma i utsläpp från verksamheter inom Ume- och Vindelälvens 
vattenvårdsförbund? 

 Är analysprogrammet kopplat till verksamheter inom Ume- och Vindelälvens 
vattenvårdsförbund och deras utsläpp? 
 
 

2 Material och metod 
 
Bedömningen om gällande recipientkontrollprogram följer kvalitetsfaktorerna för vattendrag 
utförs genom en litteraturstudie. Denna baseras på gällande lagstiftning, Länsstyrelsens 
Västerbottens läns program för samordnad recipientkontroll inom Vindelälven och 
Umeälvens avrinningsområde (2013) samt Naturvårdsverkets handböcker 2007:4 Status, 
potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon (2007) 
och 2008:2 Övervakning av ytvatten (2008a). 
 
Data om punktutsläpp från verksamhetsutövare insamlas via mailkontakt med medlemmar i 
Ume- och Vindelälvens vattenvårdsförbund varpå de antingen bifogat hela miljörapporter 
eller enbart delen med emissionsdeklaration. Dessa utsläpp jämförs därefter med de 
parametrar som ingår i Ume- och Vindelälvens samordnade recipientkontrollprogram. Ett 
tidsspann väljs för att täcka in eventuella variationer av de analyser som utförs hos 
verksamhetsutövare. Den senaste revideringen av recipientkontrollprogrammet skedde 2010 
och den senaste rapporten är från år 2014, vilket ger tidsspannet 2010-2014 för arbetet. 
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2.1 Sökmetoder 
Litteratur och underlag har erhållits från gällande lagstiftning, myndighetsrapporter, 
handböcker, webbsidor, gällande recipientkontrollprogram för Ume- och Vindelälven och 
punktutsläppsdata från medlemmar i vattenvårdsförbundet. 
 
Använda sökmotorer är: Google, Google Scholar, Web of Science. 
 
Sökord: recipientkontroll, miljöövervakning, prioriterade ämnen 
 
2.2 Arbetets begränsningar 
På grund av tidsbristen och mängden data begränsades arbetet till att se över 
recipientkontrollprogrammets del för övervakning av vattendrag och utelämna övervakning 
av kustvatten då bedömningsgrunderna skiljer sig åt.  
 
2.3 Urvalskriterier 
Urvalet av vilka verksamheter som granskas utgick ifrån de verksamheter som är medlemmar 
i Ume- och Vindelälvens vattenvårdsförbund. Undantagen var Stensele såg som inte längre är 
aktiv och inte har någon kontaktperson i Sverige samt Vattenregleringsföretagarna i och med 
att de reglerar det rena vattnet i älvarna och har därmed inga utsläpp. 
 
 

3 Resultat 
 
3.1 Svar 
Av de 20 medlemmarna i Ume- och Vindelälven var det 10 som inkom med utsläppsdata över 
12 verksamheter, vilket ger en svarsfrekvens på 50 %. 
 
3.2 Kvalitetsfaktorer för ekologisk status/potential 
För bedömning av ekologisk status/potential saknades de biologiska kvalitetsfaktorerna 
kiselalger och fisk i recipientkontrollprogrammet (tabell 1), för bottenfauna fanns samtliga 
parametrar/index som tas upp i Naturvårdsverkets handbok (2007). Den fysikalisk-kemiska 
kvalitetsfaktorn näringsämnen fanns med i recipientkontrollprogrammet (tabell 1). För 
bedömning av försurning finns underlagsdata enligt BDM/pBDM och för särskilda 
förorenande ämnen se figur 1. De hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna rör inte 
verksamheters utsläpp och dess påverkan på miljön och behandlas därför inte i 
recipientkontrollprogrammet. 
 
3.2.1 Särskilda förorenade ämnen 
Särskilda förorenande ämnen är en av de fysikalisk-kemiska faktorerna vid klassificering av 
ekologisk status. De ämnen som är särskilt förorenande är de som listas i bilaga 2 i Havs- och 
vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende 
ytvatten (HVMFS 2013:19) och som släpps ut, eller tillförs på annat sätt, i 
ytvattenförekomsten i betydande mängd. Det vill säga ett ämne som släpps ut i sådan mängd 
att det kan hindrat att vattenförekomsten uppnådde den biologiska statusen till 2015 
(Naturvårdsverket 2007). Av dessa ämnen uppmättes zink hos 6 av verksamheterna, krom 
hos 5, koppar hos 5 och arsenik hos 3 av verksamheterna (figur 2). Bedömningsgrunderna för 
dessa gäller filtrerade prover, för koppar och zink gäller det dessutom biotillgänglig 
koncentration (HVMFS 2013:19). I recipientkontrollprogrammet analyserades samtliga på 
ofiltrerade prover (tabell 4, Thunell 2015). 
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Tabell 1. Sammanställning över parametrar eller index för biologiska och fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer i 
vattendrag där bedömningsgrunder finns framtagna och förekomst av dessa i recipientkontrollprogrammet 

(Naturvårdsverket 2007, HVMFS 2013:19). Inga analyser markeras med ”/”. 
  

Kvalitetsfaktor Parameter/index Recipientkontrollprogram 

Biologiska faktorer Kiselalger IPS / 
   ACID / 

 Bottenfauna ASPT Ja 
  DJ-index Ja 
   MISA Ja 

  Fisk VIX / 

Fysikalisk-kemiska faktorer Näringsämnen Tot-P Ja 

 Försurning BDM/pBDM 
underlagsdata som 
krävs är ANC 
(alkalinitet) och TOC 
eller DOC. 

Underlagsdata finns 

  Särskilda 
förorenande 
ämnen 

De ämnen som 
släpps ut i 
betydande mängd 

Figur 2 

 
 

 
Figur 2. Särskilda förorenande ämnen enligt HVMFS 2013:19 och förekomst av dessa i utsläpp hos verksamheter i 
Ume- och Vindelälvens vattenvårdsförbund år 2010-2014. 

 
3.3 Kvalitetsfaktorer för kemisk ytvattenstatus 
Av de prioriterade ämnena och de andra förorenande ämnen som finns reglerade i Havs- och 
vattenmyndighetens föreskrifter (SFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer 
avseende ytvatten ska klassificering endast ske för de ämnen som släpps ut eller tillförs på 
annat sätt i ytvattenförekomsten. Det förekom utsläpp av kadmium från 5 av 
verksamheterna, bly från 5 verksamheter, kvicksilver från 5 verksamheter och nickel från 5 
verksamheter (figur 3), men ingen verksamhet analyserade föroreningar av dessa. 
Perfluoroktansulfonsyra och dess derivat (PFOA/PFOS) uppmättes hos en verksamhet.  
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As

Cu

Cr
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Antal verksamheter

Särskilda förorenande ämnen
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Figur 3. Prioriterade ämnen som uppmätts av verksamheter i Ume- och Vindelälvens vattenvårdsförbund år 
2010-2014. 

 
För kadmium och bly fanns det gränsvärden för inlandsytvatten och sediment, kvicksilver 
och perflouroktansulfonsyra och dess derivat hade gränsvärden för inlandsytvatten och biota 
och för nickel fanns gränsvärden för inlandsytvatten (tabell 2). Gränsvärdena för 
inlandsytvatten gäller filtrerade prover för metaller men i recipientkontrollprogrammet 
analyseras ofiltrerade prover (HVMFS 2013:19, Thunell 2015). I 
recipientkontrollprogrammet skedde mätningar i inlandsytvatten av kadmium, bly och nickel 
(tabell 2). Inga mätningar av biota eller i sediment skedde. 
 
Tabell 2. Prioriterade ämnen där gränsvärden finns och som uppmätts av verksamheter i Ume- och Vindelälvens 
vattenvårdsförbund år 2010-2014 och ingår i recipientkontrollprogrammet. Inga analyser markeras med ”/”. 

  Inlandsytvatten Biota Sediment 

Kadmium och kadmiumföroreningar Ja kadmium - / 

Bly och blyföroreningar Ja bly - / 

Kvicksilver och kvicksilverföroreningar / / - 

Nickel och nickelföroreningar Ja nickel - - 

Perfluoroktansulfonsyra och dess derivat (PFOS) / / - 

    
Tabell 3. Parametrar för bedömning av kemisk ytvattenstatus i fiskevatten enligt SFS 2001:554 och vilka av dessa 
som är med i recipientkontrollprogrammet. Inga analyser markeras med ”/”.  
Parameter med miljökvalitetsnorm eller riktvärde 

Recipientkontrollprogram 

Temperatur ºC Ja 

O₂ Ja 

pH Ja 

Uppslammade fasta substanser Ja 

Syreförbrukning (BOD₅) / 

Nitriter (NO₂) NO₂-N + NO₃-N 

Fenolföreningar (C6H5OH) / 

Mineraloljebaserade kolväten / 

Ammoniak (icke-joniserat ammonium, NH₃) / 

Ammonium, totalt (NH₄) NH₄-N 

Restklor, totalt (HOCl) / 

Zink, totalt (Zn) Löst i vatten 

Upplöst koppar (Cu) Ja 

0 1 2 3 4 5 6

Kadmium och kadmiumföroreningar

Bly och blyföreningar

Kvicksilver och kvicksilverföreningar

Nickel och nickelföreningar

Perfluoroktansulfon-syra och dess derivat (PFOS)

Antal verksamheter

Prioriterade ämnen i utsläpp hos verksamhetsutövare
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Ume- och Vindelälven klassas som laxfiskevatten och behöver skyddas eller förbättras enligt 
fiskvattendirektivet och berörs därför av miljökvalitetsnormerna för laxfiskevatten i 
förordningen (SFS 2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten (NFS 
2002:6). Tabell 3 visar vilka parametrar det fanns miljökvalitetsnorm eller riktvärde för och 
vilka av dessa som analyserades i recipientkontrollprogrammet. I 
recipientkontrollprogrammet analyserades nitriter tillsammans med nitrat. Vid analys av 
zink analyserades det som finns löst i vatten. Uppslammade fasta substanser analyserades 
enligt VISS databas (VISS 2014). 
 
3.4 Verksamheternas utsläpp 
I gruppen ”syrgasförhållanden” skedde analyser av syrgashalt, syremättnad, BOD och COD 
hos verksamheter inom Ume- Och Vindelälvens vattenvårdsförbund. Analyser av dessa 
skedde för alla förutom BOD inom recipientkontrollprogrammet (tabell 4). Samtliga 
parametrar för gruppen ”ljusförhållanden” hos verksamheter analyserades i 
recipientkontrollprogrammet. Färgtal analyseras dock som absorbans. Alla parametrar som 
verksamheterna analyserade i gruppen ”näringsämnen” analyserades även i 
recipientkontrollprogrammet. Nitrit- och nitratkväve analyserades dock tillsammans i 
recipientkontrollprogrammet. För gruppen prioriterade ämnen analyserades metallerna 
kadmium, nickel, och bly (tabell 2, tabell 4). Salthaltsförhållanden analyserades enbart hos 3 
verksamheter genom analys av konduktivitet (tabell 4). Denna analyserades även i 
recipientkontrollprogrammet men även salinitet analyserades för att beskriva 
salthaltsförhållandet. Samtliga parametrar som analyserades hos verksamheter i grupperna 
”försurning”, ”särskilda förorenande ämnen” och ”temperaturförhållanden” analyserades i 
kontrollprogrammet. I gruppen ”övriga parametrar” skedde enbart analyser av aluminium, 
klorid, kobolt, järn och mangan i recipientkontrollprogrammet av de parametrar som 
analyserades hos verksamheter. 
 
3.5 Möjliga framtida förändringar 
Vattendirektivet kan komma att ändras i framtiden då kommissionen enligt artikel 19 punkt 
2 (Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG) ska se över direktivet senast 2019. 
Miljökvalitetsnormerna för fisk- och musselvatten kan även de komma att ändras då Havs- 
och vattenmyndigheten på uppdrag av regeringen ska göra en översyn av förordningen 
(2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Översynen kan innebära att 
normer tas bort eller ändras eller att nya normer tillkommer (Havs- och Vattenmyndigheten 
2016). En ny nickelgruva planeras i Rönnbäcken med stora fyndigheter av nickelsulfid. 
Denna är dock inte godkänd ännu (IGE Nordic 2010, Nickelmountain 2016b). Om gruvan 
etableras planeras den pågå i minst 19 år och producera 26 000 ton nickel samt 730 ton 
kobolt årligen (Nickelmountain 2016a). Studier har visat att läckage av lakvatten från 
gruvområden och gruvavfall med sulfidhaltiga mineral kan påverka pH i vattendrag på grund 
av att oxidation av sulfider gör vattnet surt. pH har dock visat sig stiga igen en bit nedströms. 
Lakvattnet kan även innehålla höga halter av metaller och sulfat som kan förorena 
vattendraget (Meck, Love och Mapani 2006, Favas, Pratas och Gomes 2012). 
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Tabell 4. Parametrar hos verksamheter i Ume- och Vindelälvens vattenvårdsförbund år 2010-2014 och vilka av 
dessa som ingår i föreliggande recipientkontrollprogram. Se bilaga 2 för förkortningsförklaring och bilaga 3 för 
kemiska förkortningar.  

 
  

Parameter VL ÖAR UE UA TAR SAR HAR SFP SCA KP HTA B 

Totalt antal 

verksamheter RK

O2 X X 2 X

Syremätnad % X 1 X

BOD 7 X X X X X X X 7

COD X X X X X X X X 8 X

Grumlighet/turbiditet X 1 X

Susp material X X X 3 X

Färgtal mg/l Pt X X 2 Abs

PO4-P X X 2 X

P-Tot X X X X X X X X X X 10 X

NH4-N X X X X X 5 X

NO2-N X 1

NO3-N X 1

NO3-N+NO2-N X X X 3 X

N-tot X X X X X X X X X 9 X

Cd X X X X X 5 X

Hg X X X X X 5

Ni X X X X X 5 X

Pb X X X X 4 X

PFOA X 1

PFOS X 1

Konduktivitet X X X 3 X

Salinitet 0 X

Alkalinitet X X X 3 X

pH X X X X X 5 X

TOC X X X X 4 X

As X X X 3 X

Cu X X X X X 5 X

Cr X X X X X 5 X

Zn X X X X X X 6 X

Temperaturförhållande Temperatur X X X 3 X

Al X X 2 X

Ba X 1

Ca X 1

Cl X 1 X

Co X 1 X

Fe X 1 X

Mg X 1

K X X 2

Mn X 1 X

Mo X 1

Na X X 2

S X 1

Sb X 1

Sr X 1

Tl X 1

V X 1

Opolära alifatiska 

kolväten X X 2

Tot extraherbara 

aromateriska ämnen X X 2

SO4 X 1

Oljeindex X 1

Antal parametrar 9 12 8 27 5 4 4 5 15 2 12 35 29

Särskilda förorenande 

ämnen

Övriga parametrar

Syrgasförhållanden

Ljusförhållanden

Näringsämnen

Prioriterade ämnen

Salthaltsförhållande

Försurning
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4 Diskussion 
 
En samordning av recipientkontrollen för verksamheters kontroll av utsläpp och dess 
påverkan på miljön har många fördelar. Dels blir kontrollen mer ekonomiskt genomförbar. 
Dels får man bättre information om tillstånd, påverkan och förändringar i recipienten och 
kan bidra med data för den nationella övervakningen samt uppföljning miljökvalitetsmål 
(Havs- och Vattenmyndigheten 2015). Fördelarna förstärks om samma bedömningsgrunder 
används eftersom att detta ger jämförbara resultat. Denna studie visar på att analyserna i 
nuvarande recipientkontrollprogram är tillräckliga för att ge information om recipientens 
tillstånd. Dock föreslås ett antal förändringar och tillägg för jämförbara resultat och 
uppföljning av utsläpp. 
 

4.1 Kvalitetsfaktorer för ekologisk status/potential 
Totalfosfor är den parameter som krävs vid bedömning av den fysikalisk-kemiska 
kvalitetsfaktorn ”näringsämnen” i vattendrag. I kraftigt övergödda vattendrag och vissa 
näringsfattiga vattendrag, exempelvis i fjällen, kan däremot kväve vara den begränsande 
faktorn. I sådana fall kan hänsyn behövas tas till kvävehalten istället (Naturvårdsverket 
2007). I recipientkontrollprogrammet analyseras även kväve varpå kontrollprogrammet inte 
behöver komplettering av detta. I recipientkontrollprogrammet finns även de underlagsdata 
som krävs för bedömning av den fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorn ”försurning” och därför 
behövs ingen komplettering där heller. Bland de biologiska kvalitetsfaktorerna saknas 
analyser av ”kiselalger” och ”fisk”. Kiselalger utgör ofta majoriteten av primärproducenterna 
och är en bra indikator på vattenkvaliteten i vattendrag eftersom de svarar på näringsämnen 
(Naturvårdsverket 2007). Vid hög näringshalt kan man få ökad förekomst av kiselalger. 
Analys av kiselalger kan läggas till i recipientkontrollprogrammet som ett komplement av de 
analyser av näringsämnen som redan sker. Beståndsövervakning av fisk, undersökningar av 
miljögifter i fisk och inventering av makrovegetation har tagits upp som något som bör finnas 
med i ett recipientkontrollprogram (Länsstyrelsen Västerbotten 2013).  
 
För att underlätta bedömningen av ekologisk status/potential bör man lägga till de analyser 
som saknas i recipientkontrollprogrammet, även om analyserna som utförs i dagsläget räcker 
för en expertbedömning (Naturvårdsverket 2007, HVMFS 2013:19). Det kan tänkas att fler 
kvalitetsfaktorer kan tillkomma i och med att vattendirektivet ska ses över senast 2019 men 
möjligheterna att göra en expertbedömning av ytvattensförekomstens ekologiska 
status/potential lär förbli oförändrade då det rent ekonomisk kan vara svårt att uppfylla alla 
krav i direktivet (Ahlström 2007). 
 
4.1.1 Särskilda förorenande ämnen 
Av de ”särskilda förorenande ämnena”, en av de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna, som 
förekom i utsläpp hos verksamhetsutövare i Ume- och Vindelälvens vattenvårdsförbund 
analyserades alla i föreliggande recipientkontrollprogram. Bedömningsgrunderna för zink, 
koppar, krom och arsenik gäller dock filtrerade prover och recipientkontrollprogrammets 
analyser sker på ofiltrerade prover. Detta medför att analyserna i 
recipientkontrollprogrammet inte är jämförbara med bedömningsgrunderna. För koppar och 
zink gäller bedömningsgrunderna biotillgänglig koncentration, det vill säga den del av halten 
som beräknas upptas av vattenlevande organismer. För bedömning av biotillgänglig 
koncentration kan hänsyn behöva tas till bland annat löst organiskt kol, vattnets hårdhet, pH 
eller andra parametrar som påverkar biotillgängligheten av dessa ämnen i vatten (HVMFS 
2013:19). I recipientkontrollprogrammet skedde ingen analys av vattnets hårdhet vilket kan 
medföra att analyserna för zink och koppar, även av denna anledning, inte är jämförbara med 
bedömningsgrunderna i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om 
klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten. För att säkerställa att uppmätta 
värden går att jämföra med gällande bedömningsgrunder bör analyser utföras på filtrerade 
prover och analys av vattnets hårdhet bör läggas till i recipientkontrollprogrammet. 
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4.2 Kvalitetsfaktorer för kemisk ytvattenstatus 
Detta arbete utgår ifrån punktutsläpp, men ämnen kan även tillföras till recipient genom 
bland annat diffusa utsläpp och atmosfärisk deposition (Naturvårdsverket 2008c). När det 
gäller de prioriterade ämnena ska man undersöka de som tillförs ytvattenförekomsten på 
något sätt. Med detta som grund kan det förekomma fler prioriterade ämnen i Ume- och 
Vindelälven som behöver analyseras. I en rapport av Länsstyrelsen Gävleborgs (2012) följdes 
de prioriterade ämnena upp genom kartläggning av kemikaliehanteringen inom Norrlands 
kustlän. I Västerbottens län hanterades enligt rapporten bensen, di(2-etylhexyl)ftalat 
(DEHP), diuron, naftalen, simazin, triklormetan (kloroform) utöver de som uppmätts hos 
verksamheter i Ume- och Vindelälvens vattenvårdsförbund. Det kan alltså, även av denna 
anledning, förekomma fler prioriterade ämnen i Ume- och Vindelälven och att det därför 
finns ett behov av att utöka det samordnade recipientkontrollprogrammets analyser av 
prioriterade ämnen. Dock ansåg man att det fanns bättre metoder för uppföljningen av de 
prioriterade ämnena. Där bör utsläppsdata från verksamheter vara en bättre metod för 
ändamålet. Dels på grund av att prioriterade ämnen kan skapas som en biprodukt vid 
framställning av andra produkter samt vid förbränning och dels för det som faktiskt kan 
tillföras recipienten är det som är av intresse (Naturvårdsverket 2008c). 
 
Av de prioriterade ämnena som uppmättes hos verksamheterna inom Ume- och Vindelälvens 
vattenvårdsförbund gjordes inga analyser av biota och sediment. De biota gränsvärdena för 
prioriterade ämnen gäller för fisk (HVMFS 2013:19). I recipientkontrollprogrammet är 
miljögifter i fisk en punkt som tas upp som bör finnas i recipientkontrollprogrammet 
(Länsstyrelsen Västerbotten 2013). Även analyser av sediment tas upp som en punkt i 
recipientkontrollprogrammet, men då enbart för kustområdet (Länsstyrelsen Västerbotten 
2013). Sådana analyser bör dock även innefatta vattendrag för att bedömningen av den 
kemiska ytvattenstatusen i dessa system ska bli så representativ som möjligt. Kvicksilver 
analyserades inte alls i recipientkontrollprogrammet trots att påverkan på recipienten kan 
vara stor då 5 av verksamheterna i studien analyserade kvicksilver i sina utsläpp. Dock, 
eftersom bakgrundshalterna för kvicksilver i Sverige är så pass höga att de troligtvis 
överskrider det nationella gränsvärdet för biota, kan analys av kvicksilver i biota ske mer 
sällan (Gunnarsson, Christensen och Salonsaari 2013). Anlayserna utförs på ofiltrerade 
prover i recipientkontrollprogram dock gäller gränsvärdena för metaller filtrerade prover. 
Detta medför att analyserna inte är jämförbara med gränsvärdena. För kadmium är 
gränsvärdet beroende på vattnets hårdhet, vilket inte analyseras i 
recipientkontrollprogrammet. Därför är inte analyserna av kadmium, även av denna 
anledning, jämförbara med de gränsvärden som finns angivna. För att säkerställa jämförbara 
analyser av metaller bör dessa ske på filtrerade prover och för kadmium bör även vattnets 
hårdhet analyseras (HVMFS 2013:19, Gunnarsson, Christensen och Salonsaari 2013).  
 
PFOA/PFOS förekom i utsläpp hos en av verksamheterna i Ume- och Vindelälven men 
analyserades inte i recipientkontrollprogrammet. Båda ämnena är reproduktionsstörande 
samt svårnedbrytbara (Kemi 2016). I en rapport av IVL (2015) studerades tillförseln av PFAS 
och PFOS till Mälaren från Stockholm Arlanda Airport och till Västra Ingsjön från Göteborg 
Landvetter Airport. Tillförseln av PFAS var 1,3 kg/år respektive 2,4 kg/år och tillförseln av 
PFOS var 0,9 kg/år respektive 1,3 kg/år. Halten av PFOS förutspås minska långsamt kring 
Stockholm Arlanda Airport och det kan ta lång tid innan halterna når bakgrundsnivåer. 
Detsamma kan tänkas för Ume- och Vindelälven beroende på vilken mängd som släpps ut till 
recipienten. Ett av vattendirektivets mål är att föroreningar av de prioriterade ämnena ska 
upphöra eller elimineras stegvis (Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG). 
Analys av PFOA/PFOS bör därför läggas till i recipientkontrollprogrammet för att se om det 
sker en eventuell minskning eller om åtgärder måste fastställas för att minska tillförseln av 
dessa. 
 
För att underlätta bedömningen av vattenkemin bör de analyser som saknas läggas till i 
recipientkontrollprogrammet. Dock kan de redan befintliga analyserna utgöra grunden för en 
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expertbedömning (Naturvårdsverket 2007, HVMFS 2013:19). Det kan tänkas att fler ämnen 
kommer att läggas till som prioriterade i framtiden i och med att direktivet ska ses över 
senast 2019 (Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG). Efter en sådan 
revidering kan det bli aktuellt att analysera fler parametrar inom 
recipientkontrollprogrammet. 
 
För bedömning av laxfiskevatten saknades 5 av analyserna i recipientkontrollprogrammet. 
BOD bör vara den av dessa som är relevant att lägga till i recipientkontrollprogrammet då de 
övriga normerna främst gäller för att hindra dålig smak på fisk (Naturvårdsverket 2007). De 
har heller inte uppmätts av verksamheter i Ume- och Vindelälvens vattenvårdsförbund. Man 
bör dock vänta med att bestämma vilka parametrar som ska läggas till i 
recipientkontrollprogrammet för uppföljning av laxfiskevatten, tills eventuella ändringar av 
förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten trätt i kraft i 
samband med den översyn som nu sker. Vid översynen kan det hända att några av de 
befintliga normerna tas bort eller ändras, men det kan även läggas till nya. Uppdraget är 
planerat att redovisas 31 maj 2016 och eventuella ändringar kan ske efter detta (Havs- och 
Vattenmyndigheten 2016). 
 
4.3 Verksamheternas utsläpp 
Recipientkontrollprogrammet är till stor del anpassat för medlemmarna i Ume- och 
Vindelälvens vattenvårdsförbund, men i kategorin syrgasförhållanden saknades analyser av 
BOD i recipientkontrollprogrammet. BOD är även en av de parametrar som tas upp i 
förordningen (SFS 2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten för 
bedömning av kemisk ytvattenstatus i fiskevatten men ett eventuellt tillägg av den analysen i 
recipientkontrollprogrammet bör som sagt vänta tills översynen av förordningen är klar. I 
kategorin prioriterade ämnen saknades analyser av kvicksilver och PFOA/PFOS i 
recipientkontrollprogrammet. Analys av dessa bör läggas till för att vara mer anpassat till 
medlemmarna i Ume- och Vindelälvens Vattenvårdsförbund men även för tidigare nämnda 
skäl. 
 
Det saknades en del analyser av metaller som släpps ut från verksamheterna i Ume- och 
Vindelälvens vattenvårdsförbund (tabell 4, ”övriga ämnen”) och i och med den planerade 
gruvan kan belastningen av metaller i recipienten bli större. En litteraturstudie om biologiska 
metoder för recipientkontrollprogram, med tonvikt på gruvindustrin, visade att den analys av 
bottenfauna enligt Naturvårdsverkets handbok 2007:4 som sker i 
recipientkontrollprogrammet har mycket stor potential som indikator för metallbelastning i 
vattendrag (Löfgren 2010). Därför kan det tänkas att de biologiska analyser som redan sker 
för bedömning av ekologisk status/potential är tillräckliga för att bedöma de biologiska 
kvalitetsfaktorernas påverkan av den planerade gruvan. Vad gäller de fysikalisk-kemiska 
faktorerna beror det på om den planerade gruvan kommer att släppa ut fler av de särskilda 
förorenande ämnena som listas i HVMFS 2013:19 och som inte redan analyseras i 
recipientkontrollprogrammet. Detsamma gäller för de prioriterade ämnena vid bedömning 
av kemisk ytvattenstatus. I vattendirektivet listas huvudsakliga förorenande ämnen istället 
för särskilda förorenande ämnen. En av kategorierna där är ”metaller och deras 
föroreningar” (Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG ). Därför, om den nya 
gruvan innebär fler utsläpp av metaller i betydande mängd, kan 
recipientkontrollprogrammets metallanalyser behöva utökas. Detta gäller dock bara om 
gruvan blir beviljad och Nickel Mountain väljer att gå med i vattenvårdsförbundet och 
därmed den samordnade recipientkontrollen av Ume- och Vindelälven. Dock kan 
verksamheters utsläppsdata användas som ett komplement till recipientkontrollprogrammet 
där detta brister. Detta på grund av att påverkan på recipient är ofta relaterat till dess 
tillstånd. Finns det då en liknande ytvattenförekomst med samma grad av påverkan kan detta 
användas vid en uppskattning av tillståndet (Naturvårdsverket 2008a). 
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Två av verksamheterna analyserade opolära alifatiska kolväten och totalt extraherbara 
aromatiska kolväten. Dessa analyserades inte i recipientkontrollprogrammet. Av de 
prioriterade ämnena finns många aromatiska ämnen, som till exempel bensen 
(Naturvårdsverket 2008c). Därför kan det förekomma prioriterade ämnen bland de totalt 
extraherbara aromatiska kolvätena och dessa kan behöva ytterligare analys för att se om 
recipientkontrollprogrammets analyser av prioriterade ämnen behöver kompletteras vid 
bedömning av kemisk ytvattenstatus. Dock är de befintliga analyserna av prioriterade ämnen 
som sagt tillräckliga för att utföra en expertbedömning enligt HVMFS 2013:19. 
 
4.4 Egna reflektioner 
Enligt Naturvårdsverkets handbok 2007:4 samt HVMFS 2013:19 kan man utifrån befintliga 
data utföra en expertbedömning både för ekologisk status/potential och kemisk 
ytvattenstatus. För ekologisk status/potential anser jag att detta är möjligt i och med att 
bedömningen grundas på en målsättning. För kemisk ytvattenstatus däremot anser jag att 
detta inte bör vara möjligt i och med att där finns juridiskt bindande fasta gränsvärden för en 
rad ämnen. Därför borde alla prioriterade ämnen som tillförs ytvattenförekomsten 
analyseras, trots att det enligt gällande lagstiftning är möjligt att utföra en expertbedömning 
om data saknas. 
 
Vattendirektivets mål är att alla vattenförekomster ska ha uppnått god status år 2015. Detta 
datum har passerat och vattenförvaltnings andra cykel har även det passerat. Den första 
cykelns fokus var att få insikt om vattenförekomsterna och åtgärder för att skydda och 
förbättra vattenkvaliteten. Den andra cykelns fokus var att kvalitetssäkra vattenmiljödata för 
att kunna utföra säkrare statusklassificeringar och riskbedömningar samt att fördjupa 
kunskapsunderlaget (Vattenmyndigheterna 2016). I och med att god status ska ha uppnåtts 
kan det tänkas att den tredje cykelns fokus blir utvärdering och översyn av handböcker och 
lagstiftning.  
 
4.5 Metodval, genomförande och felkällor 
Anledningen till den relativt låga svarsfrekvensen kan bero på att första mailutskicket skedde 
strax innan påskhelgen och många kan ha varit på semester. En annan anledning kan vara 
formuleringen av mailet och att verksamheterna inte förstod vad deras data skulle användas 
till och struntade därför i att skicka det. Av de verksamheter som inkom med data var ingen 
fiskodling (av 20 tillfrågade medlemmar). Det hade varit bra om data från en av 
fiskodlingarna inkommit för att ge en mer täckande bild av medlemmarna i Ume- och 
Vindelälvens vattenvårdsförbund. Miljörapporterna jämfördes mot 
recipientkontrollprogrammets parametrar där tanken var att ta hänsyn till mängden som 
släpps ut av de olika ämnena, i och med att relevansen av att analysera vissa ämnen i 
recipienten, till exempel särskilda förorenande ämnen, är beroende av vilken mängd som 
tillförs recipienten. Tidsbristen gjorde att detta valdes bort för att enbart ta hänsyn till 
förekomsten. Detta bör dock kunna utvecklas i ett annat arbete nu när förekomsten av 
ämnena lyfts fram. 
 
Att bara se till miljörapporter kan vara missvisande då alla utsläpp från verksamheterna inte 
täcks in. Till exempel har tidigare studier visat på att prioriterade ämnen finns i utgående 
vatten från avloppsreningsverk (Teijon et al. 2010). Av de avloppsreningsverk som ingår i 
denna studie var det endast Öns reningsverk som redovisat prioriterade ämnen och de övriga 
reningsverkens utsläpp de kan också innehålla halter av dessa. Omfattande undersökningar 
hos respektive verksamhet kan vara att föredra om man vill ha en heltäckande bild av de 
ämnen som släpps ut i recipienten, men detta är kostsamt. Alternativt, i fallet med 
reningsverken, kan Öns reningsverk användas som en utgångspunkt över vad som kan tänkas 
förekomma i de övriga reningsverkens utsläpp.  
 
Från början var förhoppningen att besvara om recipientkontrollprogrammet är 
ändamålsenligt. Detta var en väldigt stor fråga visade det sig under arbetets gång som skulle 



14 
 

kräva mer tid än vad som fanns. Detta ledde till en begränsning till ett av 
recipientkontrollprogrammens syften, att beskriva det biologiska och kemiska tillståndet i 
vattendrag. För att besvara frågan som fanns i arbetets början hade studier behövts över 
bland annat recipientkontrollprogrammets möjligheter att spåra och upptäcka punktutsläpp 
och recipientkontrollprogrammets del med kustvatten. 
 
 

5 Slutsatser 
 

 Analyser av metaller bör ske på filtrerade prover för säkerställa jämförbara resultat 
med bedömningsgrunderna för särskilda förorenade ämnen och gränsvärdena för 
prioriterade ämnen. 

 Analyser av vattnets hårdhet bör läggas till i kontrollprogrammet för att säkerställa 
jämförbara resultat för bedömningsgrunderna för koppar och zink samt gränsvärdet 
för kadmium. 

 Analys av PFOA/PFOS bör läggas till i kontrollprogrammet för att se om det sker en 
eventuell minskning eller om åtgärder måste fastställas för att minska tillförseln av 
dessa. 

 Trots att det råder brist på en del underlagsdata till bedömningsgrunderna ekologisk 
status/potential och kemiskytvattenstatus i kontrollprogrammet kan de analyser som 
utförs användas för en expertbedömning. 

 Det kan ske ändring av lagstiftning varpå kontrollprogrammet kan behöva ses över. 

 Kontrollprogrammet är till stor del anpassat till verksamheterna inom Ume- och 
Vindelälvens vattenvårdsförbund men en ny nickelgruva kan innebära att ytterligare 
metallanalyser kan behövas. 

  



15 
 

6 Referenser 
Ahlström, J., Backlund, L., Grahn, J., Johansson, H.E., Johansson, M., Liinanki, S., Lindgren,  

L., Owusu-Ansah, E., Sedin, A., Sjunnesson, F., Strömbergö, C., Vennman, T. 2014. 
Regionalt miljöövervakningsprogram – Västerbottens län 2015-2020. Länsstyrelsen 
Västerbotten. 

Aneer, G., Lännergren, C., Nordfeldt, S., Nordvarg, L., Palmgren, T., Rolff, C och Walve, J. 
2007. Förutsättningar för samordning av recipientkontroll och miljöövervakning 
inom Svealands Kustvatten. Svealands kustvattenförbund. 

Europaparlamentets och rådets förordning 166/2006/EG av den 18 januari 2006 
om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar 
och omändring av rådets direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om  
upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område. 

Europaparlamentet och rådets direktiv 2008/105EG av den 16 december 2008 om  
miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område och ändring och senare 
upphävande av rådets direktiv 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG 
och 86/280/EEG, samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/60/EG. 

Favas, PJC., Pratas, J., Gomes, MEP. 2012. Hydrochemistry of superficial waters in the  
Adoria mine area (Northern Portugal): environmental implications. Environmental 
earth sciences. 65 (1): 363-372. 

Gunnarsson, F., Christensen, A., Salonsaari, J. 2013. Kokbok för kartläggning och kemisk  
analys 2013-2014 – Hjälpreda för klassificering av kemisk status i ytvatten. 
Vattenmyndigheterna i samverkan. 

Havs- och Vattenmyndigheten. 2013. Miljöövervakning – Vårt miljöarbete.  
https://www.havochvatten.se/4.2cf45b7613f6ca957cc603.html (hämtad 2016-04-19) 

Havs- och Vattenmyndigheten. 2015. Vattenanknuten recipientkontroll. Redovisning av  
regeringsuppdrag M2014/1605/Nm. Göteborg: Havs- och vattenmyndigheten. 

Havs- och Vattenmyndigheten. 2016. Översyn av förordningen om miljökvalitetsnormer för  
fisk- och musselvatten (2015) – Regeringsuppdrag – Havs- och vattenmyndigheten. 
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-
uppdrag/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/oversyn-av-forordningen-om-
miljokvalitetsnormer-for-fisk--och-musselvatten-2015.html (hämtad 2016-04-29) 

HVMFS 2013:19. Havs-och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och 
miljökvalitetsnormer avseende ytvatten. Göteborg: Havs- och vattenmyndigheten. 

HVMFS 2015:26. Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om övervakning av ytvatten  
enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 
Göteborg: Havs- och vattenmyndigheten. 

HVMFS 2015:34. Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om  
förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för ytvatten enligt förordningen (2004:660) 
om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Göteborg: Havs- och 
vattenmyndigheten. 

IGE Nordic AB. 2010. Miljökonsekvensbeskrivning för bearbetningskoncession Rönnbäcken.  
http://se.nickelmountain.se/wp-content/uploads/2014/01/MKB-20100215F.pdf 
(hämtad 2016-05-17) 

Kemi. 2016. Högflourerade ämnen – PFAS.  
http://www.kemi.se/om- kemikalieinspektionen/verksamhet/handlingsplan-for-en-
giftfri-vardag/hogfluorerade-amnen-pfas (hämtad 2016-05-11) 

Länsstyrelsen Gävleborg. 2012. Kartläggning av kemikalieanvändning med fokus på  
vattendirektivsämnen i Norrlands kustlän. Rapport: 2012:9. Gävleborg: Länsstyrelsen 
Gävleborg. 

Länsstyrelsen Västerbotten. 2013. Program för samordnad recipientkontroll inom 
Vindelälvens och Umeälvens avrinningsområden. Länsstyrelsen Västerbotten. 

Löfgren, O. 2010. Biologiska metoder för recipientkontrollprogram med tonvikt på  
gruvindustri – En litteraturstudie. Vindel: Eko Vision Nord 

https://www.havochvatten.se/4.2cf45b7613f6ca957cc603.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/oversyn-av-forordningen-om-miljokvalitetsnormer-for-fisk--och-musselvatten-2015.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/oversyn-av-forordningen-om-miljokvalitetsnormer-for-fisk--och-musselvatten-2015.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/oversyn-av-forordningen-om-miljokvalitetsnormer-for-fisk--och-musselvatten-2015.html
http://se.nickelmountain.se/wp-content/uploads/2014/01/MKB-20100215F.pdf
http://www.kemi.se/om-%20kemikalieinspektionen/verksamhet/handlingsplan-for-en-giftfri-vardag/hogfluorerade-amnen-pfas
http://www.kemi.se/om-%20kemikalieinspektionen/verksamhet/handlingsplan-for-en-giftfri-vardag/hogfluorerade-amnen-pfas


16 
 

Meck, M., Love, D., Mapani, B. 2006. Zimbabwean mine dumps and their impacts on river  
water quality - a reconnaissance study. Physics and chemistry of the earth. 31 (15-16): 
797-803. 

Naturvårdsverket. 2007. Handbok 2007:4 Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, 
vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon. Stockholm: Naturvårdsverket 

Naturvårdsverket. 2008a. Handbok 2008:2 Övervakning av ytvatten. Stockholm: 
Naturvårdsverket 

Naturvårdsverket. 2008b. Förslag till gränsvärden för särskilda förorenande ämnen. – 
Stöd till vattenmyndigheterna vid statusklassificering och fastställande av MKN. 
Rapport 5799: Naturvårdsverket. 

Naturvårdsverket. 2008c. Övervakning av prioriterade ämnen listade i Ramdirektivet för  
vatten. Rapport 5801: Naturvårdsverket.  

Naturvårdsverket. 2012. De svenska miljömålen – en introduktion.  
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-8619-
0.pdf?pid=6760 (hämtad 2016-05-06) 

Naturvårdsverket. 2016. Miljöövervakning genom recipientkontroll.  
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-
Sverige/Miljoovervakning/Miljoovervakningsdata-genom-andra-
verksamheter/Miljoovervakning-genom-recipientkontroll/ (hämtad 2016-04-19) 

NFS 2002:6. Naturvårdsverkets förteckning över fiskevatten som ska skyddas enligt  
förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. 
Stockholm: Naturvårdsverket 

NFS 2006:9. Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport. Stockholm:  
Naturvårdsverket. 

NFS 2008:1. Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om klassificering och  
miljökvalitetsnormer avseende ytvatten. Stockholm: Naturvårdsverket. 

Nickelmountain. 2016a. Rönnbäcken – Nickelmountain.  
http://nickelmountain.se/assets-operations/ronnbacken/ (hämtad 2016-05-18) 

Nickelmountain. 2016b. Tillståndsprocess – Nickelmountain.  
http://se.nickelmountain.se/ronnbacken/tillstandsprocess/ (hämtad 2016-05-17) 

Norström, K., Viktor, T., Palm Cousins, A., Rahmberg, M. 2015. Risks and Effects of the  
dispersion of PFAS on Aquatic, Terrestrial and Human populations in the vicinity of 
International Airports - Final report of the RE-PATH project 2009-2014. Report B 
2232: ILV Swedish Environmental Research Institute. 

SFS 1998:808. Miljöbalk. Stockholm: Miljö- och energidepartementet. 
SFS 1998:901. Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll. Stockholm: Miljö- och  

energidepartementet. 
SFS 2001:554. Förordning om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Stockholm:  

Miljö- och energidepartementet. 
SFS 2004:660. Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Stockholm: Miljö-  

och energidepartementet. 
SFS 2007:825. Förordning med länsstyrelse instruktion. Stockholm: Finansdepartementet. 
SFS 2013:251. Miljöprövningsförordning. Stockholm: Miljö- och energidepartementet.  
Statistiska centralbyrån, SCB. 2008. Statistik för vattendistrikt och  

huvudavrinningsområden 2005. ISSN 1403-8978 Serie MI 11 SM 0701 
Vattenfall. 2016. Stornorrfors – storproducent av el.  

http://kraftverk.vattenfall.se/stornorrfors (hämtad 2016-04-04) 
Vattenmyndigheten Bottenviken. 2010. Från Torneälven till Öreälven. Beskrivning av 

huvudavrinningsområdena och kustmynnande vattendrag i Bottenvikens 
vattendistrikt. 
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/publikationer/bottenviken/ovriga-
publikationer/Pages/fran-tornealven-till-orealven.aspx (hämtad 2016-04-04) 

Vattenmyndigheterna. 2010. Vatten – vårt gemensamma ansvar. Vattenförvaltningen  
2009-2015. Vattenmyndigheterna. 

Vattenmyndigheterna. 2014. Tid för bättre vatten. En skrift om vattenförvaltningen i  
Sverige. Vattenmyndigheterna. 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-8619-0.pdf?pid=6760
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-8619-0.pdf?pid=6760
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Miljoovervakning/Miljoovervakningsdata-genom-andra-verksamheter/Miljoovervakning-genom-recipientkontroll/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Miljoovervakning/Miljoovervakningsdata-genom-andra-verksamheter/Miljoovervakning-genom-recipientkontroll/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Miljoovervakning/Miljoovervakningsdata-genom-andra-verksamheter/Miljoovervakning-genom-recipientkontroll/
http://nickelmountain.se/assets-operations/ronnbacken/
http://se.nickelmountain.se/ronnbacken/tillstandsprocess/
http://kraftverk.vattenfall.se/stornorrfors
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/publikationer/bottenviken/ovriga-publikationer/Pages/fran-tornealven-till-orealven.aspx
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/publikationer/bottenviken/ovriga-publikationer/Pages/fran-tornealven-till-orealven.aspx


17 
 

Vattenmyndigheterna. 2016. Vattenförvaltningens arbetscykel. 
http://www.vattenmyndigheterna.se/SV/OM-
VATTENMYNDIGHETERNA/VATTENFORVALTNINGENS-
ARBETSCYKEL/Pages/default.aspx (hämtad 2016-04-11) 

Vattenmyndigheterna. 2016b. Välkommen till Sveriges fem vattenmyndigheter!  
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/om-vattenmyndigheterna/Pages/default.aspx 
(hämtad 2016-05-09) 

VISS. 2014. SRK, Ume- och Vindelälven.  
http://www.viss.lansstyrelsen.se/MonitoringPrograms.aspx?monitoringProgramID=4
8&monitoringProgramSurveyID=57&tab=Surveys#tabSurveys (hämtad 2016-05-13) 

Teijon, G.,Candela, L., Tamoh, K., Molina-Diaz, A., Fernandez-Alba, AR. 2010. Occurrence of  
emerging contaminants, priority substances (2008/105/CE) and heavy metals in treated 
wastewater and groundwater at Depurbaix facility (Barcelona, Spain). Science of the 
total environment. 408 (17): 3584-3595. 

Thunéll, S. 2015. Recipientkontroll Umeälven och Vindelälven. ALcontrol AB. 

http://www.vattenmyndigheterna.se/SV/OM-VATTENMYNDIGHETERNA/VATTENFORVALTNINGENS-ARBETSCYKEL/Pages/default.aspx
http://www.vattenmyndigheterna.se/SV/OM-VATTENMYNDIGHETERNA/VATTENFORVALTNINGENS-ARBETSCYKEL/Pages/default.aspx
http://www.vattenmyndigheterna.se/SV/OM-VATTENMYNDIGHETERNA/VATTENFORVALTNINGENS-ARBETSCYKEL/Pages/default.aspx
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/om-vattenmyndigheterna/Pages/default.aspx
http://www.viss.lansstyrelsen.se/MonitoringPrograms.aspx?monitoringProgramID=48&monitoringProgramSurveyID=57&tab=Surveys#tabSurveys
http://www.viss.lansstyrelsen.se/MonitoringPrograms.aspx?monitoringProgramID=48&monitoringProgramSurveyID=57&tab=Surveys#tabSurveys


 

 

Bilagor 
Bilaga 1 
Översiktskartor över Ume- och Vindelälven. 

 
Figur 1. Översiktskarta med provtagningsstationer för vattenkemiska och bottenfaunaundersökningar i Ume- och 
Vindelälvens samordnade övervakning (Länsstyrelsen Västerbotten 2013). 

 
 
 
 
 



 

Figur 2. Översiktskarta med provtagningspunkter, avloppsreningsverk, ABC-anläggningar samt medlemmar i 
Ume- och Vindelälvens vattenvårdsförbund inom avrinningsområdet.  
  



 

 

Bilaga 2 
Förkortningsförklaring 
 
B – Boliden. Provtagning i Vormbäcken. 
HTA – Hemavan Tärnaby Airport 
KP – Kvarken Ports 
SCA – Svenska Cellulosa Aktiebolaget 
SFP – Storuman flygplats 
HAR – Hemavans avloppsreningsverk 
RK – Recipientkontrollprogram  
SAR – Stensele avloppsreningsverk 
TAR – Tärnaby avloppsreningsverk 
UA – Umeå Airport 
UE – Umeå energi 
ÖAR – Öns avloppsreningsverk 
VL – Volvo lastvagnar 
  



 

 

Bilaga 3 
Kemiska förkortningar 
 
BOD Biokemisk syreförbrukning 
COD Kemisk syreförbrukning 
DOC Löst organiskt kol 
TOC Totalt organiskt kol 
O2 Syrgashalt 
NO2  Nitrit 
NO3  Nitrat  
NO2-N  Nitritkväve 
NO3-N  Nitratkväve 
Tot-N  Totalkväve 
PO43-  Fosfat 
PO4-P  Fosfatfosfor 
Tot-P  Totalfosfor 
NH4  Ammonium 
NH3  Ammoniak 
NH4-N  Ammoniumkväve 
SO4 Sulfat 
Al Aluminium 
As  Arsenik 
Ba Barium  
Ca Kalcium 
Cl Klorid 
Co Kobolt 
Cr  Krom 
Cu  Koppar 
Fe  Järn 
Hg Kvicksilver 
K Kalium  
Mg Magnesium 
Mn  Mangan 
Mo Molbyden 
Na Natrium 
Ni Nickel 
Pb Bly  
S Svavel 
Sb Antimon 
Si  Kisel 
Sr Strontium 
Tl Tallium 
V Vanadin 
Zn  Zink 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Bilaga 4 
Fullständig lista över särskilda förorenande ämnen enligt HVMFS 2013:19 
 
Ammoniak (NH3-N) 
Arsenik 
Bentazon 
Bisfenol A 
Bronopol 
C14-17 kloralkaner, MCCP 
Diflufenikan 
Diklofenak 
Diklorprop-P 
17-alfa-etinylöstradiol 
Glyfosat 
Kloridazon 
Koppar 
Krom 
MCPA 
Mekoprop och mekoprop-P 
Metribuzin 
Metsulfuronmety 
Nonylfenoletoxilater 
Pirimikarb 
Sulfusulfuron 
Triklosan 
Uran 
Zink 
17-beta-östradiol 
Summan av icke-dioxinlika PCB:er 
  



 

 

Bilaga 5 
Fullständig lista över prioriterade ämnen enligt HVMFS 2013:19 
 
Alaklor 

Antracen 

Antrazin 

Bensen 

Bromerade difenyletrar 

Kadmium och kadmiumföroreningar 

Klortetraklorid 

C10-13 Kloralkaner 

Klorfenvinfos 

Klorpyrifos (Klorpyrifosetyl) 

Cyklodiena bekämpningsmedel: Aldrin, Dieldrin, Endrin, Isodrin 

DDT 

1,2-dikloretan 

1 Diklormetan 

Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) 

Diuron 

Endosulfan 

Fluoranten 

Hexaklorbensen 

Hexaklorbutadien 

Hexaklorcyklohexan 

Isoproturon 

Bly och blyföreningar 

Kvicksilver och kvicksilverföreningar 

Naftalen 

Nickel och nickelföreningar 

Nonylfenoler (4-nonylfenol) 

Oktylfenol ((4-(1,1',3,3'-tetrametylbutyl)fenol)) 

Pentaklorbensen 

Pentaklorfenol 

Polyaromatiska kolväten (PAH) 

Benso(a)pyren 

Benso(b)fluoranten 

Benso(k)fluoranten 

Benso(g,h,i)perylen 

Simazin 

Tetrakloretylen 

Trikloretylen 

Tributyltennföreningar (Tributyltennkatjon)  

Triklorbensener 

Triklormetan 

Trifluralin 

Dikofol 

Perfluoroktansulfonsy-ra och dess derivat (PFOS) 

Kinoxifen 



 

Dioxiner och dioxinlika föreningar 

Aklonifen 

Bifenox 

Cybutryn 

Cypermetrin 

Diklorvos 

Hexabrom-cyklododekan (HBCDD) 

Heptaklor och heptaklorepoxid 

Terbutryn 
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