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Förslag till Dagordning

Inledning, kort genomgång av vattenförvaltningsarbetet i stort samt 
återblick på vattenförekomstindelning, miljömål och åtgärder för 
vormbäcken. 

Hornträskgruvan, kort lägesbeskrivning av hur återställningsarbetet har 
gått och vad som planeras under sommaren.

Hur mår Vormbäcken? Kort genomgång av de senaste resultaten.

Förslag till åtgärder, igenläggning av diken i Hornträsket

Fortsatt inventering av vattendrag i Vormbäckssystemet, ansökan om 
medel för återställning av flottledsrensade sträckor  i Vindelälven med 
biflöden.

Vattenråd, läget för bildande av Vattenråd för huvud-
avrinningsområden.

Fikar gör vi vid lämpligt tillfälle!



Vilka vatten?
Kartläggning Hur borde de må? 

Målformulering

Vad behöver göras? 
Åtgärdsprogram
Förvaltningsplan

Vad händer?
Miljöövervakning

God status? Påverkan?

Hur mår vattnen? 
Karaktärisering

Vattenplaneringscykeln





Samverkan
Om vad?

• Probleminventering
• Målformulering
• Förslag till åtgärder
• Samordning av 

åtgärder
• Uppföljning av 

åtgärder



3. Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer

2. Fysikaliska- kemiska faktorer

1. Biologiska kvalitetsfaktorer

Bedömning av ekologisk 
status

Otillfredst

Dålig

Hög

God

Måttlig



Biologiska kvalitetsfaktorer som 
bedömts

• Påväxtalger
• Bottenfauna
• Fisk

- Principen ”one out –all out” gäller för kvalitetsfaktorer, dvs om 
ingår flera index är det index som är sämst som avgör sämst avgör

- För varje vattenförekomst är det sedan även den kvalitetsfaktor 

som är sämst som avgör



Förslag på

vattenförekomster



Lidsbäcken

Svartbäcken

MåttligMåttligGodGodKalvbäcken m 
biflöden

MåttligMåttligMåttligGodRökån m 
biflöden

Otillfred-
ställande

Otillfred-
ställande

GodGodVormträsk-
Vindelälven

DåligDåligOtillfred-
ställande

MåttligRökån-
Vormträsk

DåligDåligOtillfred-
ställande

DåligSandmagasin
-Rökån

DåligDåligDåligOtillfred-
ställande

Hornträsk-
sandmagasin

Ekologisk 
status

ElfiskeBottenfaunaPåväxt-alger

Sammanställning biologiska kvalitetsfaktorer, vattendrag



GodGod ?God ?Norra 
Svarttjärn

God ?God ?God ?Vormträsket

God ?God ?God ?Lidträsket

DåligDåligDålig?Otillfred-
ställande?

Hornträsket

Ekologisk 
status

NätfiskeBottenfaunaPlankton

Sammanställning biologiska kvalitetsfaktorer, sjöar (VFK)



Kemisk Ytvattenstatus

Prioriterade ämnen (lista framtaget gemensamt inom 
EU, Bilaga 10 i direktivet)

- Metaller ex: Kvicksilver, Kadmium, Bly, Nickel

- Syntetiska ämnen ex: polyaromatiska kolväten (PAH), 
pentaklorfenol, tribytyltennföreningar



• Påväxtalger
• Bottenfauna
• Elfiske

•Vatten från 
Hornträsk 
• Extra hänsyn 
vid skogsarb i 
närzon till sjön

God ekologisk 
status
och god kemisk 
ytvattenstatus

Undantag:
Tidsfrist

Hornträsk-
sandmagasin

• Påväxtalger
• Bottenfauna
• Elfiske

•Vatten från 
Hornträsk 
• Nya villkor i 
tillstånd

God ekologisk 
status
och god kemisk 
ytvattenstatus
*Holmtjärnsb-
Rökån

Undantag:
Mindre 
stränga krav 
pga
verksamhet

Sandmagasin
-Rökån

Miljööver-
vakning

Åtgärds
förslag

Mål 2021Mål 2015Vattenföre-
komst

• Plankton
• Bottenfauna
• Nätfiske 

• Fortsatta ebh–
åtgärder
• Kontroll av 
diken
• Extra hänsyn 
vid skogsarb i 
närzon till sjön

God ekologisk 
status
och god kemisk 
ytvattenstatus

Undantag:
Tidsfrist

Hornträsk

Förslag på Miljömål och åtgärder

* Förslag på ny indelning till vattenförekomst



• Påväxtalger
• Bottenfauna
• Elfiske

•Vatten från 
Hornträsk 
• Nya villkor i 
tillstånd

God ekologisk 
status
och god kemisk 
ytvattenstatus

God ekologisk 
status
och god 
kemisk 
ytvattenstatus

Rökån-Vormträsk

• Påväxtalger
• Bottenfauna
• Elfiske

Återställning av 
flottleder

Hög ekologisk 
status och god 
kemisk 
ytvattenstatus

⇓
Vormträsk-
Vindelälven

God ekologisk 
status
och god kemisk 
ytvattenstatus

⇓
Rökån m biflöden

•ElfiskeUtrivning av 
vandrings-
hinder

⇓⇓
Kalvbäcken m 
biflöden 
(Svältamyrb.)

•Elfiske•Underlag för 
status-
bedömning
•Utrivning av 
vandringshinder

Hög ekologisk 
status och god 
kemisk 
ytvattenstatus

⇓
Svartbäcken

Underlag för 
status-
bedömning

God ekologisk 
status
och god kemisk 
ytvattenstatus

⇓
Lidsbäcken

Miljööver-
vakning

Åtgärds
förslag

Mål 2021Mål 2015Vattenförekomst



•Underlag för 
statusbedöm-
ning

God 
ekologisk 
status
och god 
kemisk 
ytvattenstatus

Vormträsket

Miljööver-
vakning

Åtgärds
förslag

Mål 2021Mål 2015Vattenföre-
komst

•Underlag för 
statusbedöm-
ning

God 
ekologisk 
status
och god 
kemisk 
ytvattenstatus

Lidsträsket

•Underlag för 
statusbedöm-
ning

God 
ekologisk 
status
och god 
kemisk 
ytvattenstatus

Norra 
Svarttjärn







Kemisk Ytvattenstatus

• Särskilt förorenade ämnen som förekommer i 
betydande mängd (Bilaga 8 i direktivet)

- Ex: Koppar, Zink och krom

• Prioriterade ämnen (lista framtaget gemensamt inom 
EU, Bilaga 10 i direktivet)

- EX: Kvicksilver, Kadmium, Bly, Nickel



Jämförelse kopparhalt i Vormbäcken 2007 och 2008
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Jämförelse Cd-halt  2007 och 2008
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Jämförelse Zn-halt i Vormbäcken 2007 och 2008
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