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Havs- och vattenmyndigheten 

havochvatten@havochvatten.se 

 

Vägledning för förklarande av kraftigt modifierade 

ytvattenförekomster och bedömning av annat sätt 

Ert diarienummer: 04542-2021 

Jordbruksverket har valt att samla övergripande kommentarer i det här dokumentet. 

Detaljkommentarer lämnas i bilaga. 

Jordbruksverkets övergripande uppdrag är att främja en ökad och hållbar 

matproduktion och god djurvälfärd i hela Sverige och att bidra till en levande 

landsbygd. Yttrandet ska ses mot bakgrund av detta uppdrag.  

Förklarandet av kraftigt modifierade vattenförekomster (KMV) påverkar 

förutsättningarna för att bedriva jordbruk och ett försenat genomförande gör det 

svårare att nå en hållbar livsmedelsproduktion. En hållbar livsmedelsproduktion 

utgår från agenda 2030, där målen för hållbar utveckling är integrerade och 

odelbara, och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling - den 

ekonomiska, den miljömässiga och den sociala.  

Sammanfattning 

Det är viktigt att förklarandet av KMV genomförs och att det inte fördröjs 

ytterligare. Vår utgångspunkt i remissvaret är att beskriva hur viktigt förklarande 

av KMV är för jordbruksproduktionen och samhällets resursanvändning.  

En del av de uppgifter som vattenmyndigheterna behöver är svåra att ta fram i 

förväg utan tillgång till de underlag som vattenmyndigheterna tar fram under 

processen. Vi ser behov av att utveckla och testa metoder för att hantera varje steg i 

processen i större skala för att hitta avvägningar mellan tillräcklig detaljeringsgrad 

och en kostnadseffektiv process. 

Vi föreslår därför att Havs- och vattenmyndigheten färdigställer de skrivna 

vägledningarna så snart som möjligt, efter att hänsyn tagits till remisskommentarer, 

och att den fortsatta vägledningen sker genom löpande dialog inom ramen för 

vattenmyndigheternas KMV-projekt. 

Havs- och vattenmyndigheten har valt att remittera vägledningen för förklarande av 

KMV, beslut om undantag och definition av ekologisk potential separat. 
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Uppdelningen gör det svårt att få en helhetsuppfattning om vad resultatet av det 

föreslagna tillvägagångsättet blir. Vi och andra berörda aktörer bör få möjlighet att 

yttra sig över helheten efter att övriga vägledningar remitterats.  

Vi efterlyser mer klarspråk i vägledningen för att den ska bli mer lättillgänglig. I 

bilagan föreslår vi även några ändringar i den remitterade vägledningen för att 

förenkla processen. Vi ser även möjligheter till förenkling av processen som vi inte 

har tagit upp i yttrandet, men som vi kan utveckla i fortsatt samverkan med Havs- 

och vattenmyndigheten och vattenmyndigheterna. 

Viktigt att vattenförekomster har rätt norm 

Målen i vattenförvaltningen måste avvägas mot andra mål. God status är 

utgångspunkten, men eftersom undantag ska göras med hänsyn till övriga miljömål 

och andra samhällsmål så är det övergripande målet att vattnet ska uppnå en status 

som är avvägd med hänsyn till andra mål. Den här avvägningen görs genom att 

förklara vattenförekomster som kraftig modifierade och genom att tillämpa olika 

former av undantag. 

Markavvattningsanläggningar är en viktig förutsättning för att kunna odla stora 

delar av den svenska jordbruksarealen. Väldränerad och översvämningsskyddad 

mark får en bättre struktur, producerar mer, ger ett större utbyte av insatta resurser 

samt minskar behovet av växtskyddsmedel och förluster av växtnäring.  

Sedan några år finns en enighet i Sverige om att vi behöver använda möjligheten 

att förklara vattenförekomster som är fysiskt förändrade genom markavvattning 

som KMV för att klara målen i livsmedelsstrategin.   

I avvaktan på att förklarandet av KMV ska bli färdigt har vattenmyndigheterna 

förslagit miljökvalitetsnormen god ekologisk status (GES) senast 20271 för dessa 

vattenförekomster. Det skulle innebära att ett antal vattenförekomster i 

jordbrukslandskapet kommer att få en för hög norm. 

Konsekvensen av det är 

 att anpassningen av markavvattningsanläggningar till förändrade 

förutsättningar, exempelvis ökade flöden eller förändringar på grund av 

utbyggnad av en väg eller järnväg försvåras. Detta eftersom den som ska 

genomföra anpassningen måste övertyga domstolen om att 

miljökvalitetsnormen är felaktig,  

 att länsstyrelserna, i sin tillsyn, ställer krav utifrån en för hög norm, samt  

 att resurser som skulle behöva läggas på vattendrag som faktiskt ska nå GES 

används på fel ställe 

                                                      
1 Se exempelvis Förslag till förvaltningsplan 2021-2027 för Västerhavets vattendistrikt, avsnitt 

7.4, sidan 156. 
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Det här leder till en osäkerhet för jordbrukarna om förutsättningarna för att fortsatt 

bruka marken och skapar en misstro mot vattenförvaltningen. Det riskerar att leda 

till minskade investeringar i förbättrad dränering vilket äventyrar möjligheten att 

klara målen i livsmedelsstrategin. En bristfällig dränering kan även leda till en 

negativ påverkan på vattenkvaliteten. En ökad misstro som kommer av för högt 

satta normer riskerar att leda till att jordbrukarna blir mindre benägna att 

genomföra andra åtgärder för att förbättra vattenmiljön. 

Det är därför viktigt både för livsmedelsproduktionen och för vattenmiljön att 

vattenmyndigheterna får den vägledning och det stöd som de behöver för att så 

snart som möjligt förklara KMV och tillämpa undantag så att 

miljökvalitetsnormerna blir rätt. 

Det remitterade förslaget till vägledning är inte 

tillräckligt 

Det förslag till vägledning som Havs- och vattenmyndigheten har remitterat följer i 

huvudsak den tidigare vägledningen2 och vi har svårt att hitta förändringar som 

väsentligt underlättar vattenmyndigheternas arbete med att förklara 

vattenförekomster som KMV. 

Vägledningen utvecklar och förklarar relevanta paragrafer i aktuella författningar. 

Fokus ligger på att förklara ord och begrepp. Vi anser att vägledningen inte ger 

tillräckligt med stöd för hur det praktiska genomförandet av förklarandet av KMV 

ska genomföras. 

I Havs- och vattenmyndighetens och Jordbruksverkets gemensamma rapport Fysisk 

påverkan i jordbruksvatten3 beskrivs vilka utmaningar vattenmyndigheterna står 

inför i arbetet med att förklara KMV i jordbruksområden. Arbetet kräver underlag 

och kunskap, inte bara om förhållandena i vattnet utan även om jordbruksmarken 

och berörda jordbruksföretag i tillrinningsområdena. I rapporten slås det fast att 

vattenmyndigheterna behöver utveckla processer så att de leder till korrekta 

avvägningar, samtidigt som de behöver vara resurseffektiva för att klara 

vattendirektivets tidsramar. 

Vattenmyndigheternas utmaning handlar om att  

 beskriva åtgärdsbehovet tillräckligt detaljerat för att kunna kvantifiera 

påverkan på jordbruket, 

                                                      
2 HaV (2015) Vägledning för kraftigt modifierade vatten Länk: 

https://www.havochvatten.se/download/18.64e1919f14d54256665de2eb/1635449135037/vagled

ning-kraftigt-modifierade-vatten.pdf 

3 JV och HaV (2020), Fysisk påverkan i jordbruksvatten - Underlag för avvägning mellan  

åtgärder för att förbättra vattenmiljön och ett konkurrenskraftigt och hållbart jordbruk, Länk: 

ra20_1.pdf (jordbruksverket.se) 

https://www.havochvatten.se/download/18.64e1919f14d54256665de2eb/1635449135037/vagledning-kraftigt-modifierade-vatten.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.64e1919f14d54256665de2eb/1635449135037/vagledning-kraftigt-modifierade-vatten.pdf
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 bryta ner gränsvärdet för betydande negativ påverkan som tagits fram på 

nationell nivå till varje enskild vattenförekomst 

 hantera mängden av bedömningar som behöver göras på kostnadseffektivt sätt 

och göra rimliga avvägningar av vilken detaljeringsgrad som krävs i de olika 

analyserna 

Den vägledning som Havs- och vattenmyndigheten har remitterat fokuserar på hur 

processen ser ut för en enskild vattenförekomst och ger intryck av att det går att 

genomföra processen vattenförekomst för vattenförekomst. Vi ser behov av att 

utveckla och testa metoder för att hantera varje steg i processen i större skala för att 

hitta avvägningar mellan tillräcklig detaljeringsgrad och en kostnadseffektiv 

process. Vi menar att det är svårt att komma så mycket längre genom att utveckla 

den skriftliga vägledningen. Havs- och vattenmyndigheten och andra berörda 

myndigheter behöver använda resurserna till att löpande vägleda och stödja 

vattenmyndigheterna i deras fortsatta process. 

Viktigt med löpande vägledning och stöd i den 

fortsatta processen 

Enligt förslagen till förvaltningsplaner för 2021-2027 planerar 

vattenmyndigheterna att genomföra ett samråd om normer för kraftigt modifierade 

vattenförekomster någon gång före 2027. De har startat ett projekt för att 

genomföra arbetet och bjudit in Jordbruksverket och andra myndigheter till en 

referensgrupp. 

Vi ser det som en möjlighet att i samverkan med vattenmyndigheterna tillämpa och 

utveckla de idéer som vi presenterat i de underlagsrapporter som vi tagit fram i 

samverkan med Havs- och vattenmyndigheten4. För Jordbruksverkets del handlar 

det om hur man bedömer åtgärdernas påverkan på jordbruket och var det är bäst att 

tillämpa KMV med hänsyn till produktionen av livsmedel. Vi kan även bidra till 

bedömningen om när påverkan på jordbruket leder till betydande påverkan på 

miljön i stort genom att miljövärden som är kopplade till odlingslandskapet 

försvinner. 

I de rapporter som vi refererar till skriver vi att Havs- och vattenmyndigheten och 

Jordbruksverket med utgångspunkt ifrån det nationella gränsvärdet för betydande 

påverkan på jordbruket tillsammans behöver utveckla regionala riktvärden till stöd 

för vattenmyndigheternas arbete med utpekande av KMV. 

I det läge där vi är nu är Jordbruksverket tveksamt till att det är rätt väg att gå. Vi 

tror inte att det är möjligt att ta fram regionala riktvärden som tar hänsyn till 

berörda mål utan att testa olika alternativ och pröva sig fram i en iterativ process. 

                                                      
4 JV och Hav (2020), Fysisk påverkan i jordbruksvatten - Underlag för avvägning mellan  

åtgärder för att förbättra vattenmiljön och ett konkurrenskraftigt och hållbart jordbruk, samt 

ytterligare tre rapporter som tagits fram i samma projekt. Länk: ra20_1.pdf (jordbruksverket.se) 

https://www2.jordbruksverket.se/download/18.693595921700d430c72b1c06/1580905724563/ra20_1.pdf
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För att kunna värdera konsekvenser på både nationell, regional och lokal nivå 

behöver vi ha tillgång till de uppgifter som vattenmyndigheterna successivt tar 

fram under processen. Vi menar att man bör göra en ansats genom att ta fram 

preliminära riktvärden och tillämpa dem på samtliga vattenförekomster som kan bli 

aktuella som KMV. Därefter utvärderar man effekterna av ansatsen avseende 

påverkan på jordbruk och miljö, justerar och testar igen. 

Jordbruksverket menar därför att arbetet med att bryta ner gränsvärdet och övriga 

utmaningar som vattenmyndigheterna ska hantera bör ske i samverkan mellan 

vattenmyndigheterna, Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket. På så 

sätt tar man vara på vattenmyndigheternas tillgång till data, resurser för att göra 

bedömningar och erfarenhet av att hantera liknande frågeställningar.  

Vi föreslår därför att Havs- och vattenmyndigheten färdigställer de skrivna 

vägledningarna så snart som möjligt, med hänsyn till våra förslag nedan, och att 

den fortsatta vägledningen sker genom löpande dialog inom ramen för 

vattenmyndigheternas KMV-projekt. 

Förbättringspotential i den remitterade vägledningen 

Utöver att vi ser ett behov av en fortsatt vägledning som följer arbetet med att 

praktiskt förklara KMV finns det förbättringsmöjligheter i den skrivna 

vägledningen. Vi lyfter att det är viktigt att se hela processen kopplat till 

förklarande av KMV i ett sammanhang och att det därför bör ges möjlighet att yttra 

sig när alla delar finns tillgängliga. Vi efterlyser mer klarspråk i vägledningen för 

att den ska bli mer lättillgänglig. I bilagan ger vi ett par synpunkter på 

vägledningens sakinnehåll. Vi ser även möjligheter till förenkling av processen 

som vi inte har tagit upp i yttrandet, men som vi kan utveckla i fortsatt samverkan 

med Havs- och vattenmyndigheten och vattenmyndigheterna. 

Uppdelning gör vägledningen svår att överblicka 

Havs- och vattenmyndigheten har valt att dela upp processen i var sin vägledning 

för förklarande av KMV, beslut om undantag samt definition av ekologisk 

potential. Det gör det svårt att få överblick och se kopplingar och möjligheter till 

rationalisering av normsättningsprocessen. Vi föreslår att remissinstanserna ges 

möjlighet att yttra sig på nytt när alla delar är klara. 

Språk och struktur behöver förenklas 

Att förklara en vattenförekomst som KMV är en komplex process, det innebär att 

det ställs höga krav på att vägledningen är lättillgänglig och tydlig. Vi menar att 

språket och strukturen i rapporten kan förbättras för att göra vägledningen mer 

lättillgänglig.  
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Mer klarspråk 

I missivet beskrivs de målgrupper som vägledningen riktar sig till. Utöver 

vattenmyndigheterna och länsstyrelsernas beredningssekretariat riktar sig 

vägledningen till: prövnings- och tillsynsmyndigheter, andra myndigheter, 

kommuner, organisationer, vattenråd, enskilda och verksamhetsutövare som kan 

ha behov av, eller bistå med, information på regional och lokal nivå kan ha 

användning av vägledningarna.  

Jordbruksverket ser positivt på att Havs- och vattenmyndigheten väljer att rikta sin 

vägledning till en så bred målgrupp. KMV-beslut är något som kommer att påverka 

många olika aktörer och det är därför viktigt att många kan ta del av informationen. 

Det kan även bli aktuellt att en enskild verksamhetsutövare, i samband med en 

tillståndsansökan, behöver argumentera för en ändring av miljökvalitetsnormen för 

att kunna få bifall på sin ansökan. Att vägledningen ska vara tillgänglig för en så 

bred målgrupp sätter krav på att det språk som används i vägledningen är lätt att ta 

till sig.  

I många fall upplever vi att ett exakt återgivande av ordalydelsen  i EU:s 

gemensamma genomförandestrategi (CIS) leder till onödigt krångliga skrivningar. 

Vi anser att det finns stor potential att beskriva informationen på ett sätt som fångar 

innebörden utan att behöva uttrycka sig på exakt samma sätt som i CIS vägledande 

dokument. 

Jordbruksverket har i yttrande över dialoggruppsremissen fört fram att det i 

vägledningen finns utrymme för att tydliggöra, förkorta och skriva mer i klarspråk. 

Vi har då bifogat kommentarer med exempel i texten där vi sett ett 

förbättringsbehov och varit tydliga med att dessa kommentarer inte är heltäckande 

utan ska ses som just exempel. Vi uppfattar att de exempel vi tidigare lyft fram har 

förbättrats men att den genomgående ändring som vi föreslog inte har genomförts. 

Vi håller fast vid att vägledningen behöver skrivas med mer klarspråk.  

Tydligare förklaringar 

Det finns många fall i texten där ett begrepp beskrivs med vad det inte är eller vad 

det inte innebär. Vi anser att vägledningen skulle bli tydligare om man istället 

börjar med att lyfta fram hur det ska vara eller vad ett begrepp faktiskt innebär, 

istället för att utgå från vad som inte gäller eller vad det inte betyder. I de fallen där 

det finns en risk för att ett begrepp eller tillvägagångsätt tolkas fel eller riskerar att 

blandas ihop bör man göra tillägget efter att grundpremissen är beskriven.  
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I detta ärende har enhetschefen Anna Blomquist beslutat. Carin Hayer har varit 

föredragande. I den slutliga handläggningen har även verksjuristen Sanne Carlsson, 

Pär Åkesson och Tomas Johansson deltagit. 

 

Anna Blomquist 

 Carin Hayer 

Yttrandet har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 
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