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Guide för att få fram ekologisk status i VISS 

VISS (Vatteninformationssystem Sverige) är en databas som har utvecklats av 

vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten. I VISS 

hittar du bland annat statusklassningar och kartor över alla Sveriges större sjöar, 

vattendrag, grundvatten och kustvatten.  

Börja med att gå till hemsidan Välkommen till VISS (lansstyrelsen.se)  

För att det tydligt ska framgå vilket vattendrag som avses och för att tillståndet i ett 

vatten ska kunna beskrivas och jämföras med andra vatten och över tid är Sveriges 

större vatten (sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten) indelade i enheter som 

kallas vattenförekomster. Vatten som är för små för att klassas som 

vattenförekomster kallas övrigt vatten. 

Statusklassning 

I VISS kan du bland annat hitta information om vattenförekomsters 

statusklassning. I statusklassningen finns det en övergripande bedömning av hur 

vattnet mår (ekologisk och kemisk status) men även underliggande bedömningar av  

till exempel fisk, bottenfauna och näringsämnen. I denna Lathund kommer vi 

fokusera på hur man söker fram en vattenförekomsts ekologiska status. 

Målsättningen är att alla sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten i Sverige ska 

uppnå god ekologisk status. Viktigt att känna till är att det finns fler 

bedömningsfaktorer än exempelvis näringspåverkan som avgör om en 

vattenförekomst uppnår god ekologisk status eller inte. Klassificeringen av 

ekologisk status i ytvatten görs genom bedömning av olika kvalitetsfaktorer. Varje 

kvalitetsfaktor bedöms i en femgradig skala: hög status, god, måttlig, 

otillfredsställande och dålig. 

Hur mycket dataunderlag som finns för statusklassificering varierar mellan län och 

distrikt. Som komplement till mätdata används ofta modellering och 

expertbedömningar. 

  

https://viss.lansstyrelsen.se/


2(8) 

 

1.1 Sök vattenförekomst via namn 

Vet du namnet på din vattenförekomst (sjö, vattendrag etcetera), vilket 

huvudavrinningsområde den tillhör och i vilken kommun den ligger så kan du söka 

fram vattenförekomsten direkt i sökrutan på VISS förstasida genom att skriva in 

namnet. I detta exempel söker vi på en vattenförekomst som heter Torpsbäcken. 

 

Eftersom det kan finnas flera vattenförekomster med samma namn är det viktigt att 

veta vilket huvudavrinningsområde och vilken kommun vattenförekomsten tillhör 

för att kunna välja rätt vattenförekomst i söklistan.  

I detta exempel så vet vi att vattenförekomsten heter Torpsbäcken, tillhör 

Kävlingeåns huvudavrinningsområde och ligger i Hörby kommun och vi kan 

därmed hitta vattenförekomsten i listan. I detta fall finns det bara ett vattendrag 

med namnet Torpsbäcken i VISS. Klicka på vattenförekomsten för att läsa mer om 

den och ta reda på dess ekologiska status. 
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1.2 Information om vattenförekomsten 

När du klickar på vattenförekomsten i söklistan kommer du till vattenförekomstens 

informationssida. På denna sida kan du se var vattenförekomsten ligger på kartan 

och läsa mer om vattenförekomsten. Du får även en överblick över 

vattenförekomstens statusklassning. I exemplet med Torpsbäcken kan du här se att 

Torpsbäcken har dålig ekologisk status. 

 

Vill du veta mer om vilken bedömning vattenförekomstens statusklassning baserar 

sig på så kan du bläddra dig neråt på informationssidan till rubriken 

statusklassning. 

Under rubriken statusklassning finns samma information om status som i exemplet 

ovan. Skillnaden här är att du kan klicka på pilen bredvid Ekologisk status och på 

så sätt få fram mer information om hur tillförlitlig man bedömt att klassningen är 

samt motivering och metod för bedömningen. 

I exemplet med Torpsbäcken kan vi utläsa att ån bedöms ha dålig ekologisk status 

med övergödningsproblem och att bedömningen baseras på kiselalger som visar att 

ån är näringspåverkad. 
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Torpsbäcken är ett exempel på att en vattenförekomst kan ha dålig ekologisk status 

och att de särskilt förorenade ämnena ammoniak och nitrit är uppmätt i halter över 

gränsvärde i vattenförekomster. Vattenförekomster kan vara klassade med dålig 

status av andra anledningar än näringspåverkan, det är därför viktigt att du kollar 

på motivering och metod för bedömning av vattenförekomsten innan du använder 

vattenförekomstens status som underlag i prioritering av egenkontrollarbetet. 

 

Under rubriken påverkanskällor kan vi för Torpsbäcken se att diffusa källor från 

jordbruk bedöms vara en påverkanskälla. Här kan du klicka på pilen bredvid 

Diffusa källor – Jordbruk och få fram mer information om motivering och metod 

för bedömningen. 

 

  



5(8) 

 

1.3 Söka vattenförekomst via karta 

Är du osäker på vattenförekomstens namn eller vilken vattenförekomst i söklistan 

som du ska kolla närmare på så kan du istället söka fram din vattenförekomst via 

kartan. 

Kartan är även bra att söka i när du vill ha en övergripande bild över flera 

vattendrag i samma område, eller om du vill ha en snabb koll på vilken status 

vattenförekomsten har men inte är så intresserad av att veta mer om 

vattenförekomsten. 

För att komma till kartan klickar du på kartor i menyn högst upp på VISS startsida.

 

Nu dirigeras du vidare till en ny sida där du får en överblick över de olika kartor 

som VISS tillhandahåller. För att söka fram vattenförekomsters ekologiska status 

kan du använda dig av samtliga kartor, i denna manual visar vi hur du använder 

den Enkla kartan, eftersom den är utformad att fungera på flera olika enheter, 

exempelvis datorer, surfplattor och mobiltelefoner. Klicka på Enkla kartan. 

 

När du kommer in i den Enkla kartan finns det en meny till höger där olika lager är 

förifyllda. De lager med en blå box framför sig är de som visas i kartan. Du kan 

själv välja vilka lager du vill se i kartan genom att klicka i eller ur dessa boxar.  

För att se vattenförekomsternas ekologiska status klickar du i boxarna som är blåa 

på bilden nedan. Om du enbart vill se något av lagren vattendrag, sjö eller 

kustvatten kan du klicka ur de andra två boxarna. 
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För att navigera dig till den vattenförekomst du vill ha mer information om kan du 

använda dig av muspekaren och dra dig runt i kartan. Du kan även skrolla med 

muspekaren för att zooma in eller ut i bilden. Du kan även använda dig av 

knapparna uppe i det vänstra hörnet genom att klicka på + eller – för att zooma in 

eller ut. 

 

När du har navigerat i kartan och hittat vattenförekomsten som du vill veta mer om 

kan du med hjälp av färgen på vattenförekomsten direkt se vilken ekologisk status 

som vattendraget har. Detta gör du genom att jämföra vattenförekomstens färg med 

förklaringstabellen som finns i lagerlistan. Exempelvis betyder en grön 

vattenförekomst på kartan att vattenförekomsten uppnår god ekologisk status. 
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Vill du veta mer om en vattenförekomst i kartan kan du även klicka på 

vattenförekomsten. Nu får du upp en ny vy i sökresultatslistan i kartan. Klicka på 

den blå texten ”Mer information” för att komma till vattenförekomstens 

informationssida. För mer information om hur du navigerar dig i 

vattenförekomstens informationssida, se avsnitt 1.2 Information om 

vattenförekomsten.  
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Läs mer: 

 Vill du läsa mer om vattenförvaltningen besök vattenmyndigheternas 

webbplats www.vattenmyndigheterna.se 

 Vad ska ingå i egenkontrollen, utgå från miljökvalitetsnormerna? Havs och 

vattenmyndighetens webbplats www.havochvatten.se  

 Kopplingen mellan miljöproblem och parametrar/kvalitetsfaktorer, 

Miljösamverkan Sveriges webbplats www.miljosamverkansverige.se  

www.vattenmyndigheterna.se
http://www.havochvatten.se/
http://www.miljosamverkansverige.se/



Tillgänglighetsrapport


		Filnamn: 

		Guide för att få fram ekologisk status i VISS.pdf




		Rapporten har skapats av: 

		

		Organisation: 

		




[Ange personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]


Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade inga problem i det här dokumentet.


		Kräver manuell kontroll: 2

		Manuellt godkänd: 0

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 1

		Godkänt: 29

		Underkänt: 0




Detaljerad rapport


		Dokument



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Behörighetsflagga för tillgänglighet		Godkänt		Behörighetsflagga för tillgänglighet måste anges

		PDF-fil med bara bilder		Godkänt		Dokumentet är ingen PDF-fil med bara bilder

		Taggad PDF		Godkänt		Dokumentet är en taggad PDF

		Logisk läsordning		Kräver manuell kontroll		Dokumentstrukturen har en logisk läsordning

		Primärt språk		Godkänt		Textspråk är angivet

		Titel		Godkänt		Dokumenttiteln visas i namnlisten

		Bokmärken		Godkänt		Bokmärken finns i stora dokument

		Färgkontrast		Kräver manuell kontroll		Dokumentet har korrekt färgkontrast

		Sidinnehåll



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggat innehåll		Godkänt		Allt sidinnehåll är taggat

		Taggade anteckningar		Godkänt		Alla anteckningar är taggade

		Tabbordning		Godkänt		Tabbordningen stämmer överens med strukturordningen

		Teckenkodning		Godkänt		Tillförlitlig teckenkodning erbjuds

		Taggad multimedia		Godkänt		Alla multimedieobjekt är taggade

		Skärmflimmer		Godkänt		Sidan kommer inte att orsaka skärmflimmer

		Skript		Godkänt		Inga otillgängliga skript

		Tidsbestämda svar		Godkänt		Sidan kräver inga tidsbestämda svar

		Navigeringslänkar		Godkänt		Navigeringslänkarna är inte repetitiva

		Formulär



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggade formulärfält		Godkänt		Alla formulärfält är taggade

		Fältbeskrivningar		Godkänt		Alla formulärfält har beskrivningar

		Alternativ text



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Alternativ text för figurer		Godkänt		Figurer måste ha alternativ text

		Inkapslad alternativ text		Godkänt		Alternativ text som aldrig kommer att läsas.

		Kopplat till innehåll		Godkänt		Alternativ text måste vara kopplad till något innehåll

		Döljer anteckning		Godkänt		Den alternativa texten bör inte dölja anteckningen

		Alternativ text för andra element		Godkänt		Andra element som kräver alternativ text

		Tabeller



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Rader		Godkänt		TR måste vara underordnad Table, THead, TBody eller TFoot

		TH och TD		Godkänt		TH och TD måste vara underordnade TR

		Rubriker		Godkänt		Tabeller bör ha rubriker

		Regelbundenhet		Godkänt		Tabeller måste innehålla samma antal kolumner i varje rad och samma antal rader i varje kolumn

		Sammanfattning		Överhoppat		Tabeller måste ha en sammanfattning

		Listor



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Listpunkter		Godkänt		LI måste vara underordnad L

		Lbl och LBody		Godkänt		Lbl och LBody måste vara underordnade LI

		Rubriker



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Relevant kapsling		Godkänt		Relevant kapsling






Till början
