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1 Plan för vattenförvaltning

1.1 Inledning
Enligt EU:s ramdirektiv för vatten ska alla sjöar och vattendrag ha god 
status. I Örebro län innebär det att alla vattenförekomster ska ha god 
ekologisk och kemisk status senast år 2021.

För att nå god status krävs insatser och engagemang från många olika parter 
såsom myndigheter, privatpersoner, lantbrukare och föreningar mm och att 
arbetet i stor utsträckning sker i samverkansform.

Kommunerna har en nyckelroll i detta arbete. För våra tre kommuner har 
dessutom miljönämnden och förvaltningen en särskild roll och kommer 
förmodligen att vara den förvaltning som leder de olika projekten.

Miljöförvaltningen har tillsammans med Länsstyrelsen bedrivit Alsen-
projektet och denna plan bygger delvis på erfarenheter från detta projekt.

1.2 Olika miljöproblem
Vattenförvaltningen rör flera olika sorters miljöproblem. De viktigaste är 
övergödning, försurning, förorenad mark och olika former av fysisk 
påverkan, t ex vandringshinder. 

När det gäller vandringshinder har Länsstyrelsen en nyckelroll där miljö-
förvaltningen i första hand är remissinstans för de insatser som görs. Det 
finns flera goda exempel i våra kommuner där vandringshinder byggts bort 
och gjort det möjligt för t ex öring att vandra upp i vattendragen och till 
sjöar där de tidigare haft lekplatser.

Många av våra sjöar och vattendrag är känsliga mot försurning och behöver 
kalkas för att behålla ett bra pH-värde och en god buffringsförmåga. Sedan 
slutet av 70-talet bedrivs ett väl fungerande och framgångsrikt kalknings-
arbete i samarbete med Länsstyrelsen. 

I framförallt Askersunds kommun pågår ett intensivt arbete med förorenad 
mark som också påverkar våra sjöar och vattendrag. Som exempel kan 
nämnas Johannesborgsprojektet och arbetet med impregnerings-
anläggningen i Åsbro. Båda dessa områden har en påverkan på närbelägna 
sjöar. Även här har vi ett väl fungerande arbete i samverkan med 
Länsstyrelsen. 

Kommunerna har en särskilt viktig roll i arbetet med övergödnings-
problematiken. Fysisk planering, VA-verksamhet, enskilda avlopp och 
miljötillsyn är exempel på områden med tydlig koppling till övergödnings-
problematiken. Med anledning av vad som beskrivits ovan fokuseras denna 
plan på övergödning och den tillförsel av fosfor som leder till övergödnings-
problem.
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1.3 Denna plan
Detta dokument är en plan som beskriver miljönämndens arbete med vatten-
förvaltningen med fokus på övergödningen.

Som underlag till planen har i stor utsträckning Länsstyrelsens regionala 
plan mot övergödning använts. Dessutom har miljöförvaltningen haft möten 
och samtal med nyckelpersoner på Länsstyrelsens vattenenhet. Läns-
styrelsen har dessutom hjälpt till med kartor och vissa kommunspecifika 
underlag.

Miljöförvaltningen har även haft samtal och diskussioner med 
kommunernas tekniska förvaltningar eller motsvarande, miljöchefer i grann-
kommunerna och en rad andra nyckelpersoner i arbetet med att ta fram 
planen.

1.4 Projekt
I enlighet med vår modell att bedriva tillsyn och verksamhetsplanera 
kommer insatser för att nå god vattenstatus att ske i projektform. Även om 
Alsenprojektet kommer vara modell för det framtida arbetet kommer varje 
projekt vara unikt med olika förutsättningar och deltagare. För varje projekt 
kommer en projektplan och en projektorganisation att tas fram.

1.5 Tillsynsplanen
Denna plan är ett underlag för miljönämndens verksamhetsplanering och 
tillsynsplan.

1.6 Ett levande dokument
Arbetet med vattenförvaltningen kommer att intensifieras i länet de 
närmaste åren. Bland annat har Länsstyrelsen skapat en kommungrupp där 
dessa frågor ska diskuteras och behandlas. 

Mycket av det underlag som använts är bristfälligt och behöver utvecklas. I 
många fall känner man till att en sjö eller ett vattendrag är övergödd men 
man har begränsad kunskap om orsakerna till övergödningen. 

Det här gör att planen över tid kommer att behöva bearbetas och ändras. 
Miljönämnden ska kontinuerligt informeras och ges möjlighet att besluta 
kring förändringar i arbetet med vattenförvaltningen.

1.7 Sjöar, vattendrag och åtgärdsområden 
I våra kommuner finns totalt 38 sjöar och 62 vattendrag som är tillräckligt 
stora för att omfattas av EU:s ramdirektiv. 

Enligt Länsstyrelsens kartläggning och underlag är 5 sjöar och 24 
vattendrag övergödda (se bilaga 1). Se även kartorna i bilaga 2.

Dessa sjöar och vattendrag ligger inom något som Länsstyrelsen benämner 
som åtgärdsområden. Ett åtgärdsområde motsvarar ett avrinningsområde 
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eller ett eller flera delavrinningsområden. Som exempel kan nämnas att 
Alsen är ett delavrinningsområde. Inom våra tre kommuner finns totalt 13 
av länets 40 delavrinningsområden.

Liksom för Alsenprojektet är det rimligt att anta att projekten kommer att 
omfatta delavrinningsområdena. Inom dessa områden kan det finnas både 
sjöar och vattendrag med olika status med avseende på övergödning. 

1.8 Prioritering
Ett huvudsyfte med detta dokument är att prioritera vilka åtgärdsområden 
som är mest viktiga att arbeta med. Nedan följer en sådan prioritering med 
kommentarer. Prioriteringen är gjord i samarbete med Länsstyrelsens 
vattenenhet. Prioritering enligt nedan görs i en skala 1 – 3. Prioriteringen 
ligger till grund för kommunernas fortsatta arbete med vattenförvaltning.

Laxå

Nr. Åtgärdsområde Prio 
Lst Kommentar Prio

40. Skagersholmsån 1 Bör bli första projekt i Laxå. 1
21. Svartån/Laxån 2 Ej prio p g a vattenreglering mm. 3
22. Stavån 2 Ej prioriterat. 3
23. Skagershultamossen 2 Ej prioriterat. 3

Askersund

Nr. Åtgärdsområde Prio
Lst Kommentar Prio

27. Alsen 2 Pågående projekt i enlighet med 
handlingsplan

1

28. Torsbroån 2 Ej prioriterat. 3
29. Tisaren 1 Prioriterat projekt. Mer underlag 

måste fram. 
1

31. Åmmelången 2 Kan bli projekt inom några år. 2
34. Aspaån 3 Ej prioriterat. 3

Lekeberg
Nr. Åtgärdsområde Prio

Lst
Kommentar Prio

16. Svartån 1
18. Lillån-Logsön 1
19. Täljeån-Stenebäcken 1
25. Täljeån/Torpabäcken 1

Lst på gång med faktablad. 
Inventering av enskilda avlopp. På-
gående projekt. Tillsyn reningsverk.
Insatser med jordbruket i samverkan 
med Lst, Örebro kommun och 
Hjälmarens vattenvårdsförbund.

1
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2 Bilaga 1. Sjöar och vattendrag i våra tre 
kommuner

Nedan följer en sammanställning av de sjöar och vattendrag i våra tre 
kommuner som omfattas av EU:s ramdirektiv. 

I den högra kolumnen anges om sjön eller vattendraget har problem med 
övergödning. 

I den digitala versionen av dokumentet kan man ”Ctrl-klicka” på namnet på 
sjön eller vattendraget och automatiskt kopplas till VISS, Vatten-
informationssystem Sverige, och få mer information om just den sjön eller 
vattendraget.

Sjöar

Namn
Huvudavrinnings-

område
Åtgärdsområde

Miljöproblem 
övergödning

Lekebergs kommun
Kärmen Göta älv N
Leken Norrström N
Logsjön Norrström Lillån-Logsjön J
Multen Norrström N
Teen Norrström N
Storsjön-Lekeberg Norrström N

Laxå kommun
Skagern Göta älv N
Lången Norrström N
Unden Motala ström N
Grytsjön Norrström N
Östersjön-väster om 
Askersund Norrström N
Toften Norrström N
Bosjön Motala ström N
Teen Norrström N
Västra Laxsjön Norrström N
Kråksjön Norrström N
Borasjön Norrström N
Östra Laxsjön Norrström N
Stora Trehörningen Motala ström N

Askersunds kommun
Åmmelången Motala ström Åmmelången J
Storsjön-Askersund Motala ström N
Vättern - Storvättern Motala ström N
Östersjön-norr om Motala ström N
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http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE653745-145124
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE646703-142522
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE652556-147032
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE652750-145367
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE651099-142774
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE653049-143462
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE653948-142889
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE652974-142927
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE653517-143239
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE655681-143519
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE651974-143155
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE655199-143371
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE653175-143759
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE653175-143759
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE652729-143310
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE651567-141795
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE653386-142797
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE654174-140266
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE656850-143696
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE655681-143519
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE656100-143425
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE655588-144442
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE657224-144245
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE657712-143925


Sjöar

Namn
Huvudavrinnings-

område
Åtgärdsområde

Miljöproblem 
övergödning

Askersund
Skeppsjön Motala ström N
Anten Motala ström J
Grytsjön Norrström N
Östersjön-väster om 
Askersund Norrström N
Örgaveln Motala ström N
Örkaggen Motala ström N
Tisaren Nyköpingsån Tisaren J
Vättern - Alsen Motala ström Alsen J
Hjärtasjön Motala ström N
Västra Laxsjön Norrström N
Vättern - Duvfjärden Motala ström N
Norra Asplången Motala ström N
Vättern - Kärrafjärden Motala ström N
Södra Asplången Motala ström N
Östra Laxsjön Norrström N
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http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE653049-143462
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE651636-143978
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE652418-145311
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE651899-143910
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE651884-144722
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE653517-143239
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE653265-147385
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE652745-144911
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE654333-146623
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE652550-143790
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE652951-146389
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE653175-143759
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE653175-143759
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE652729-143310
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE653417-144637
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE652485-146319
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE653745-145124


Vattendrag

Namn
Huvudavrinnings-

område
Åtgärds-
område

Miljöproblem 
övergödning

Laxå kommun

Skagersholmsån
Skagers-
holmsån

J

Kråkån N
Svartån mellan Toften och 
Teen

N

Sågkvarnsbäcken mellan 
Bosjön och Unden

N

Långsmoån N
Å mellan Ö Laxsjön och V 
Laxsjön

N

Laxån från V Laxsjön med 
utlopp i Svartån vid Ågrena

Svartån/Laxån
J

Grytsjöbäcken N
Svartån inloppet i Toften Svartån/Laxån J
Svartån mellan Storbjörken 
och Toften

N

Långsmoån/Kråkån inlopp 
till Borasjön

N

Förbindelse mellan 
Östersjön och Ö Laxsjön

N

Svartån mellan Borasjön och 
Toften

Svartån/Laxån
J

Edsån N
Stavån Stavån J
Fräsebäcken mellan Stora 
Trehörningen och Unden

N

Askersunds kommun
Byabäcken Alsen J
Vattendrag från Norra 
Dovrasjön till inloppet i 
Tisaren

Tisaren
J

Brofallsbäcken/Bastubäcken 
till inloppet i Örgaveln

N

Rävsjöbäcken/Brostugu-
bäcken

Lotorpsån
J

Örmobäcken N
Emmaån/Boverkeån mellan 
Storsjön och Lyren

N

Grytsjöbäcken N
Hättorpsån (Godegård) N
Getaboån N
Aspaån biflöde uppströms S 
Asplången

N
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http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE651323-143709
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE651323-143709
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE652923-146594
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE651520-146007
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE652782-143322
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE652856-147444
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE652856-147444
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE652177-146330
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE653794-146800
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE653794-146800
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE652907-146124
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE652907-146124
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE654086-145335
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE654086-145335
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE654086-145335
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE653774-144487
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE651231-142631
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE651231-142631
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE654281-143653
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE651573-143177
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE654248-142963
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE654248-142963
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE653178-143754
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE653178-143754
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE653508-142857
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE653508-142857
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE655502-142804
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE655502-142804
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE654590-143036
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE652782-143322
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE654042-143264
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE654042-143264
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE653060-143450
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE653060-143450
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE653404-142841
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE652098-142854
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE652098-142854
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE655278-143365
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE655278-143365
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE653209-142884
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE653342-142228


Vattendrag

Namn
Huvudavrinnings-

område
Åtgärds-
område

Miljöproblem 
övergödning

Bronaån Alsen J
Björnfallskanalen N
Vattendrag mellan 
Åmmelången och 
Kärrafjärden

N

Aspaån Aspaån J
Skyllbergsån mellan 
Rönnesån och Åmmelången

Åmmelången
J

Rönnesån från St Axsjön till 
inloppet i Skyllbergsån

Åmmelången
J

Skyllbergsån mellan 
Östersjön och Rönnesån

N

Förbindelse mellan 
Östersjön och Ö Laxsjön

N

Torsbroån från Åmmen till 
inloppet i Östersjön

Torsbroån
J

Aspaån biflöde uppströms N 
Asplången

N

Gallabergsbäcken från 
Gallabergssjön till Vibysjön

Gallbergs-
bäcken-
Vibysjön

J

Aspaån biflöde nedströms S 
Asplången

N

Tillefärdsån N
Örgavlabäcken N
Dohnaforsån Alsen J
Stavån Stavån J
Aspaån biflöde nedströms N 
Asplången

N

Lekebergs kommun
Lanforsälven från Måcka-
tjärnen till inloppet i 
Kärmen

N

Garphytteån-Falkabäcken N
Svartån mellan Lillån vid 
Mullhyttan och Dike/bäck 
vid Skagershultamossen

N

Svartån från Lillåns utlopp 
till Karlslund

Svartån
J

Lillån mellan Logsjön och 
Svartån 

Lillån-Logsjön
J

Täljeån från Torpabäckens 
utlopp till Stenebäckens 
utlopp 

Täljeån-
Stenebäcken J

Garphytteån N
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http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE656771-144729
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE656444-145601
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE656444-145601
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE656444-145601
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE656020-144708
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE656020-144708
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE656913-145448
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE656913-145448
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE655840-143823
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE655840-143823
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE655840-143823
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE657516-145057
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE657828-144333
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE657828-144333
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE657828-144333
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE651849-143986
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE651849-143986
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE654281-143653
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE652680-144247
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE652937-146428
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE652062-146822
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE651700-144019
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE651700-144019
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE654400-144296
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE654400-144296
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE652187-143764
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE652187-143764
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE653948-144690
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE653948-144690
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE653178-143754
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE653178-143754
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE653741-145251
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE653741-145251
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE653234-145881
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE653234-145881
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE653460-145365
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE653460-145365
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE651797-144159
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE652727-145352
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE652727-145352
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE652727-145352
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE652707-146428
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE653165-144530


Vattendrag

Namn
Huvudavrinnings-

område
Åtgärds-
område

Miljöproblem 
övergödning

Svartån mellan Teen och 
Lillån vid Mullhyttan

N

Täljeån från Vibysjön till 
Torpabäckens utlopp

Täljeån/
Torpabäcken

J

Dike/bäck vid Skagers-
hultamossen

Skagerhulta-
bäcken

J

Lekhytteån mellan Leken 
och Garphytteån

N

Holmsjöbäcken från St 
Svinsjön till inloppet i Ölen

N

Svartån mellan Dike/bäck 
vid Skagershultamossen och 
Lillån vid Vekhyttan

N

Svartån mellan Lillåns 
utlopp och Lekhytteån/-
Garphytteåns utlopp 

N

Lillån vid Vekhyttan N
Lillån med utlopp i Logsjön Lillån-Logsjön J
Svartån från Garphytteåns 
utlopp till Lillåns utlopp

Svartån
J

Lillån vid Mullhyttan N

Torpabäcken
Täljeån/
Torpabäcken

J

10 (16)

http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE655310-145472
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE655964-143577
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE656621-144836
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE656621-144836
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE655287-144291
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE656438-144056
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE656336-144485
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE656336-144485
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE656336-144485
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE655827-144143
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE655827-144143
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE655827-144143
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE656848-143102
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE656848-143102
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE657003-144472
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE657003-144472
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE655210-143987
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE655210-143987
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE655296-144991
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE655296-144991
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE655694-143607
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE655694-143607


3 Bilaga 2. Vattenförekomsternas status 
avseende fosfor samt prioritering enligt 
Länsstyrelsen

Blå: Hög status
Grönt: God status
Gul: Måttlig status
Orange: Otillfredsställande status
Röd: Dålig status
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Röd: Prio 1
Orange: Prio 2
Gul: Prio 3
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Blå: Hög status
Grönt: God status
Gul: Måttlig status
Orange: Otillfredsställande status
Röd: Dålig status
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Röd: Prio 1
Orange: Prio 2
Gul: Prio 3
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Blå: Hög status
Grönt: God status
Gul: Måttlig status
Orange: Otillfredsställande status
Röd: Dålig status

15 (16)



Röd: Prio 1
Orange: Prio 2
Gul: Prio 3

16 (16)
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