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1. MÅL 

Undersökningarna inom Vindel- och Umeälvens avrinningsområde skall beskriva både det ke-
miska och biologiska tillståndet i vattenområdet. Tillståndet skall relateras till påverkan från 
punktkällor, markanvändning, enskilda avlopp, luftnedfall och klimatfaktorer. Transporter och 
tillförsel av kväve, fosfor och organiska ämnen skall åskådliggöras i systemet. Trender skall rela-
teras till förändringar av tillförsel från olika källor och klimatfaktorer.  
 
De som bedriver miljöfarlig verksamhet är enligt 26 kapitlet, 19 och 22 § i miljöbalken (SFS 
1998:808), Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll samt Allmänna råd 
(2001:2) om egenkontroll, skyldig att utföra kontroll såväl av utsläpp som av utsläppens inverkan 
på miljön. Utsläpp till sjöar och vattendrag är en av de miljöfarliga verksamheter som beskrivs i 
förordningen. Recipientkontroll syftar till att belysa utsläppens inverkan på vattenmiljön. Ordet 
recipient betyder mottagare (i detta fall avses mottagare av utsläpp). 
 
Sedan den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och Vattenmyndigheten för all miljöövervakning i vatten-
miljö med undantag för miljögifter, vilka Naturvårdsverket ansvarar för. Havs- och Vattenmyn-
digheten har därför i samarbete med Naturvårdsverket tagit fram en handledning för miljööver-
vakning, där kvalitetskrav, miljöövervakningsmetoder och planering och genomförande beskrivs. 
I Naturvårdsverkets handbok 2007:4 (Status, potential och kvalitet för sjöar, vattendrag, kustvat-
ten och vatten i övergångszon) beskrivs hur kvalitetskrav i ytvattenförekomster kan bestämmas 
och följas upp. Handboken har tagits fram som ett hjälpmedel i arbetet med att nå god ekolo-
gisk och kemisk status i Sveriges vattenförekomster innan år 2015 (Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/60/EG). Syftet med handboken är förutom att förtydliga råd och direktiv 
även att ge möjlighet till en likvärdig bedömning av alla Sveriges vattenförekomster. 
 
När flera kommuner, industrier och andra verksamheter utnyttjar samma vattenområde som 
recipient är det av flera skäl motiverat att samordna recipientkontrollen i ett gemensamt pro-
gram. Genom samordning och redovisning i en gemensam rapport erhålls bättre och mer över-
skådlig information om tillstånd, påverkan och förändringar i vattenområdet än vad enskilda 
program kan ge.  
 
Samordningen har bl.a. följande fördelar: 
• likvärdiga och därmed jämförbara analysresultat från hela vattenområdet 
• kostnads- och resurseffektiv kontroll 
• överskådligare information om den geografiska variationen inom hela vattenområdet 
• överskådligare information om variationen mellan olika årstider och olika år. 
 
Målet med detta kontrollprogram är att så långt som möjligt, med hänsyn till kostnader, följa de 
kvalitetskrav som rekommenderas i handbok 2007:4. 
 
Föreliggande kontrollprogram kommer att gälla från år 2013. Översyn av programmet kan ske 
vid förändringar av belastningssituationen i recipienten eller av andra skäl som t.ex. implemente-
ring av nya EU-direktiv.  
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2. INRIKTNING 

Programmet för Vindelälven, Umeälven samt kustområdet omfattar följande moment: 
 
• vattenkemi (fysikalisk-kemisk) 
• vattenföring och transporter 
• bottenfauna 
• Växtplankton 
• klimat 
• redovisning/utvärdering 
• specialundersökningar (bl.a. sedimentkemi) 
 
Dessa moment redovisas med både stationer, koordinater, parametrar (variabler), metoder och 
allmänna anvisningar i programdelen efter detta kapitel. 
 
Programmet innehåller stationer för kontroll av långsiktiga förändringar i vattensystemet (t.ex. 
påverkan från markanvändning och klimat), kontrollstationer för punktutsläpp, stationer för 
transportberäkningar och stationer för biologisk uppföljning. Dessa omfattar både älvsträckor 
samt kusten. 
 
Kontrollprogrammet skall vara ”levande” vilket innebär att möjlighet skall finnas att revidera 
programmet allt eftersom (t.ex. genom att vid behov lägga till provpunkter och analysparamet-
rar).  
 
Kontrollprogrammet har upprättats av ALcontrols konsultavdelning i samråd med Länsstyrelsen i 
Västerbottens Län. Med jämna mellanrum har programmet förändrats för att bättra passa in 
med nya direktiv och krav samt för att förbättra kvaliteten vad gäller provtagning och analyser. 
 
Ursprungligen skrevs programmet av PeO Skoglund, Anna Norman och Jenny Edlund (2006). 
Revisioner har skett år 2008, 2009 och 2010 och utfördes av Sven Thunéll.  
 
Samtliga förändringar har skett i samråd med Länsstyrelsen i Västerbotten. 
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3. ÖVERVAKNING - VATTENDRAG 

3.1. Vattenkemi 

3.1.1. Mål och syfte 

Syftet med undersökningarna är att långsiktigt följa förändringar av Vindelälvens och Umeälvens 
vattenkvalitets samt skapa ett bra underlag för statusklassning av vattenförekomsterna. Resultat 
från vattenkemiska undersökningar kan även användas för att bedöma påverkan av utsläpp, 
markanvändning eller luftföroreningar i mer generella termer eller spåra och hitta punktutsläpp.. 
I Vindel- och Umeälvens avrinningsområde finns både pågående och nedlagd gruvverksamhet 
vilket påverkar metallhalterna i älvarna. I några biflöden utgör gruvnäringen med stor sannolik-
het de största enskilda utsläppen av metaller. Med bakgrund av detta utförs omfattande metall-
analyser i flera provpunkter i övervakningsprogrammet.  

3.1.2. Provtagningsplatser 

Provtagningsstationernas läge framgår av Tabell 1, Figur 1, Figur 2 och Figur 3. De punkter som 
ingår i den nationella övervakningen kallas NÖ 1 (Maltbränna) och NÖ 2 (Stornorrfors). Vårflö-
desperioden är, ur provtagningssynpunkt, en mycket besvärlig tid. Islossning och höga flöden 
omöjliggör provtagning från is eller båt. Stationerna har därför lagts till ställen som kan medge 
provtagning oavsett tid på säsongen, exempelvis broar och kraftstationer. 
 
Vid stationerna NÖ1 och NÖ2 utförs provtagning och analyser av SLU. Analysdata för NÖ1 och 
NÖ2 hämtas på SLU:s hemsida www.ma.slu.se.  

3.1.3. Krav på provtagning och laboratorier 

Provtagning skall utföras enligt anvisningar i Naturvårdsverkets Handbok för miljöövervakning. 
Provtagare skall i möjligaste mån vara ackrediterade och minst uppfylla krav enligt SNFS 
1990:11, MS:29. Provtagaren ska även uppvisa dokumenterad erfarenhet från liknande upp-
drag. Laboratoriet som anlitas för analyser skall vara Ackrediterat. 

3.1.4. Provtagningsfrekvens 

Basprovtagning för vattenkemi sker 5ggr/år (februari, maj, juni, augusti och oktober) 
Undantagen är stationerna NÖ1 och NÖ2 där provtagning sker minst 12 ggr/år. (Analyser enligt 
paket A, Tabell 2). För NÖ1 och NÖ2 utför SLU provtagningen.  
 
I de stationer där provtagning sker 5 ggr/år skall provtagningstillfällena i maj och juni i möjligaste 
mån fördelas så att de sker under vårfloden.  
 
Syrgasprovtagning skall utföras vid samtliga provtagningstillfällen och i samtliga provtagnings-
skikt i U8 samt U9. (Analyser enligt paket B, Tabell 2).  
 
Provtagning för metallanalyser skall) i följande stationer: U2, U3, Ubf1, Vbf3, U9. (Analyser en-
ligt paket C, Tabell 2).  
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3.1.5. Provtagningsnivåer 

Provtagning i rinnande vatten utförs vid ytan på 0,5 m djup om djupet överstiger 1 m. Om dju-
pet understiger 1 m tas prov mellan ytan och botten. I station U8 och U10 provtas ytan (0,5 m) 
samt botten och i station U9 provtas även skikten 5,0 m samt botten (0,5 m ovan botten). Ana-
lyser enligt paket A, B och C (Tabell 2). Paket C (metaller) analyseras endast i ytvattnet. 
 
Tabell 1. Provtagningsstationer för vattenkemiska undersökningar inom övervakningen av Vindel- och 
Umeälven i Västerbottens län. För analyspaketens innehåll se Tabell 2 

Benämning Tidigare 
Benämning Lägesbeskrivning Y-koordinat X-koordinat Analyspaket 

U1 Ny Ref. uppströms Hemavan   A 
U2 U2 Ajaure 1492070 7266740 A, C 
U3 U3 Stensele 1565600 7217780 A, C 
Ubf1 Ubf1 Juktån 1591100 7214180 A, C 
U4 U4 Blåvikssjön 1606640 7193620 A 
Ubf2 Ubf2 Lycksbäcken 1635880 7172820 A 
U5 U5 Tuggensele 1647860 7155440 A 
U6 U6 Bjurfors N 1683490 7115620 A 
Ubf3 Ubf3 Ramsan 1682360 7108730 A 
U7 U1 Vännäs vattenverk 1692340 7093760 A 
      

Vbf1 Vbf1 Tjulån 1518430 7317560 A 
Vbf2 Vbf2 Laisälven 1577390 7282000 A 
V1 V1 Sorsele 1578370 7272260 A 
V2 V2 Vindelngransele 1617240 7224920 A 
Vbf3 Vbf3 Vormbäcken 1637025 7202653 A,C 
V4  Vindelälven bro 365 1641941 7194368 A,C 
Vbf4 Vbf4 Hjuksån 1668020 7166230 A 
NÖ11 V4/PMK Maltbränna 7168050 1667000 A 
V5 V5/U2 Vännäsby, ovan bro 1698240 7097110 A 
      

NÖ21 U8/PMK Stornorrfors 1708650 7089790 A, D 
U8 U5 Sydspetsen Ön 1721360 7084240 A, B 
U9 U7 Nya Obbolabron 1723860 7074890 A, B, C, E 
U10 U8 Nedströms SCA 1723770 7071360 A, B, E 
1 Vid stationerna NÖ1 och NÖ2 utförs provtagning och analyser av SLU. 
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Figur 1. Översiktskarta med lokaler för vattenkemiska undersökningar inom övervakningen av Vindel- 
och Umeälven i Västerbottens län.  

 
 

V4
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Figur 3. Delkarta med lokaler för vattenkemiska undersökningar inom övervakningen av Vindel- och 
Umeälven i Västerbottens län. 

 
 
Tabell 2. Analysparametrar för vattenkemiska undersökningar inom övervakningen av Vindel- och 
Umeälven i Västerbottens län  

Paket A Paket B Paket C Paket D E 
Kemi vattendrag Syre Metaller vattendrag Interkalibrering  
Temp. (°C)1 Syrgas (mg/l) 1 Järn (µg/l) TOC (mg/l) Salinitet (PSU) 
pH Syremätt. (%) Mangan (µg/l) Tot-P (µg/l)  
Kond. (mS/m)  Aluminium (µg/l) NO2-N+NO3-N (µg/l)  
TOC (mg/l)  Kadmium (µg/l) Tot-N (µg/l)  

Abs filtr. (420 nm/5cm)  Krom (µg/l)   

Tot-P (µg/l)  Koppar (µg/l)   

PO4-P (µg/l)  Nickel (µg/l)   
Tot-N (µg/l) Bly (µg/l)   
NO2-N+NO3-N (µg/l)  Zink (µg/l)   

NH4-N (µg/l)  Kobolt (µg/l)   

Turbiditet (FNU)  Arsenik (µg/l)   

Alkalinitet (mekvl/l)     
1Mäts i fält. 

3.1.6. Positionsnoggrannhet 

Vid provtagning skall GPS med minst 10 m precision användas vid positionering. GPS behöver 
dock ej användas vid provtagning i rinnande vatten där denna sker från broar/kraftverksdammar. 

V4
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3.1.7. Analysparametrar 

Analysparametrarna finns redovisade i Tabell 2. Alla parametrar analyseras på ofiltrerat prov om 
inte annat anges i fältprotokollet. Önskade rapporteringsgränser finns i Tabell 3. (SIS skall följas 
med avseende på rapporteringsgränser och precision.) 

3.1.8. Redovisning 

Anvisningar om redovisningsform för de vattenkemiska analysresultaten återfinns i kapitel 6 
(Redovisning).  
 
Tabell 3. Rapporteringsgränser för vattenkemiska analysparametrar inom övervakningen av Vindeläl-
ven och Umeälven i Västerbottens län  

Parameter Rapporteringsgräns Enhet 

Vattentemperatur  OC 
Syrgashalt 0,2 mg/l 
Syrgasmättnad  % 
Konduktivitet 1 mS/m 
pH 3  
Alkalinitet 0,02 mekv/l 
Ammoniumkväve, NH4-N 3 µg/l 
NO2-N+NO3-N 5 µg/l 
Totalkväve, Tot-N 50 µg/l 
Fosfatfosfor, PO4-P 2 µg/l 
Totalfosfor, Tot-P 2 µg/l 
Totalt organiskt kol, TOC 1 mg/l 
Turbiditet 0,1 FNU 
Absorbans ofiltr 0,005 420nm/5cm 
Absorbans filtr 0,005 420nm/5cm 
Klorofyll a 1 µg/l 
    
Arsenik, As 0,1 µg/l 
Koppar, Cu 0,05 µg/l 
Zink, Zn 1 µg/l 
Kadmium, Cd 0,01 µg/l 
Bly, Pb 0,1 µg/l 
Krom, Cr 0,01 µg/l 
Nickel, Ni 0,1 µg/l 
 
 
3.2. Bottenfauna 

3.2.1. Mål och syfte 

Resultat från en bottenfaunaundersökning kan användas för att bedöma påverkan av utsläpp, 
markanvändning, luftföroreningar eller förändringar i trofinivå. Bottenfaunans artsammansätt-
ning förändras vid miljöpåverkan och såväl förändringar i tiden som jämförelser mellan olika 
lokaler kan studeras. Biologiska parametrar som bottenfauna utgör en viktig del vid statusklass-
ning av vattenförekomster. 
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3.2.2. Provtagningsplatser 

Provtagningsstationernas läge framgår av Tabell 4, Figur 4 och Figur 5. 

3.2.3. Provtagningsmetodik 

Provtagning utförs enligt anvisningar i EN 27 828 (sparkmetod) och SS028190 (Ekmanhuggare) 
samt enligt Naturvårdsverkets Handbok för miljöövervakning. Vilken provtagningsmetodik som 
är lämplig att använda avgörs av vattendragets utseende och karaktär. 
 

Tabell 4. Provtagningsstationer för undersökning av bottenfauna inom övervakningen av Vindel- och 
Umeälven i Västerbottens län 
Benämning Lägesbeskrivning Frekvens X-koordinat Y-koordinat 
  ggr/år   
BF1 Juktån 1 1591100 7214180 
BF2 Lycksbäcken 1 1635880 7172820 
BF3 Tjulån 1 1518430 7317560 
BF4 Vormbäcken 1 1637025 7202653 
 
 
Använd provtagningsmetodik skall preciseras i fältprotokollet för respektive provtagningspunkt. 
 
Observera att i rinnande vatten, där sparkmetoden används, skall även ett kvalitativt håvprov tas. 
Fem prov tas per station. En håv med storleken 25 x 25 cm används (maskvidd 0,5 mm). Spark-
yta för varje delprov skall omfatta 25 x 100 cm (0,25 m2). 
 
Provtagare skall vara utbildade och ha dokumenterad flerårig erfarenhet. Ansvarig uppdragsta-
gare (provtagning) skall vara ackrediterad för provtagning av bottenfauna.  
 
Provtagningslokaler i rinnande vatten (sparkmetod) skall dokumenteras med skiss och foto (digi-
talt) i årsrapport.  

3.2.4. Provtagningsfrekvens 

Provtagningen utförs under hösten (oktober) var tredje år med start år 2006. 

3.2.5. Positionsnoggrannhet 

Vid provtagning skall GPS med minst 10 m precision användas vid positionering. Skisser på bot-
tenfaunastationer i rinnande vatten ska tas fram efter första provtagningstillfället för lokalisering 
av exakta lägen. Positionerna på alla stationer får flyttas något i samband med första provtag-
ningen för att erhålla optimala bottenförhållanden. 

3.2.6. Analys 

Analys utförs enligt SS-EN 27 828 (sparkmetoden) och enligt SS028190 (Ekmanhuggare). I samt-
liga fall enligt anvisningar i Naturvårdsverkets Handbok för miljöövervakning. Delproven för varje 
station redovisas separat i artlistor. Lokalbeskrivningar enligt gällande standard skall redovisas i 
årsrapport. Utförare av artbestämning skall vara ackrediterad för bottenfaunabestämningar. 
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3.2.7. Redovisning 

Anvisningar om redovisningsform för bottenfaunaresultaten återfinns i kapitel 6. 
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Figur 4. Delkarta med lokaler för bottenfauna inom övervakningen av Vindel- och Umeälven i Väster-
bottens län. 
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Figur 5. Delkarta med lokaler för bottenfauna inom övervakningen av Vindel- och Umeälven i Väster-
bottens län. 

3.3. Vattenföring och transporter 

3.3.1. Vattenföring 

Vattenföringsdata inhämtas från stationer angivna i Tabell 5 av ansvarig uppdragstagare av reci-
pientkontrollen i Vindel- och Umeälven (i den mån dessa ej omfattas av affärssekretess p.g.a. 
avregleringen av elmarknaden). I första hand skall dygnsflöden användas. Går det ej att erhålla 
dygnsflöden skall veckoflöden användas. 
 
Tabell 5. Stationer för vattenföringsbestämning och transportberäkning inom övervakningen av Vindel- 
och Umeälven i Västerbottens län. Q = vattenföring, T = transport. 
Benämning Lägesbeskrivning Motiv Moment 
U2 Ajaure Övre Umeälven Q, T 
U5 Tuggensele Flödet i Umeälven i skogslandet Q, T 
V1 Sorsele Flödet i övre Vindelälven Q, T 
NÖ1 Maltbränna Flödet i Vindelälven Q, T 
NÖ2 Stornorrfors Sammanlagda flödet från Ume- och Vindelälven Q, T 
U8 Sydspetsen Öhn Sammanlagda transporten från Ume- och Vindelälven Q1, T2 
1Flödet i U8 beräknas med arealkorrigering utgående från flödet i NÖ2 
2För att beräkna transporten vid U8 adderas transporter vid NÖ2 med utsläpp från de verksamheter 
som finns längs Umeälvens sträckning fram till U8 

3.3.2. Transportberäkningar 

Årstransporter skall beräknas för fosfor, kväve och TOC vid stationer enligt Tabell 5. Dessutom 
skall transport av metaller beräknas för station NÖ1. Transportberäkningar skall ske i enlighet 
med anvisningar i gällande Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag (för närvarande: Natur-
vårdsverkets rapport 4913), vilket innebär att dygnsflöden skall multipliceras med interpolerade 
dygnshalter varefter samtliga dygnstransporter summeras för hela året. I de fall endast veckoflö-
den finns tillgängliga antas varje veckoflöde gälla för samtliga 7 dygn aktuell vecka (enligt riktlin-
jer från SLU), varvid antagna dygnsvärden erhålls som kan multipliceras med interpolerade 
dygnshalter. 
 
Beroende på att havsvatten kan tränga upp i Umeälven blir transportberäkningar baserade på 
mätvärden från U8 vid mynningen osäkra. Därför är stationen vid Stornorrfors (NÖ2) mer läm-
pad för transportberäkningar. För att beräkna transporten vid U8 adderas transporter vid NÖ2 
med utsläpp från de verksamheter som finns längs Umeälvens sträckning fram till U8. 

 
Transportmängder för samtliga stationer där analyser inte sker vid SLU skall omräknas med fak-
tor från interkalibrering med SLU vid station NÖ2, Stornorrfors så att samtliga transportvärden 
blir jämförbara med värden från denna station. 
 
Förutom transporter bör även arealspecifika förluster av fosfor och kväve beräknas som års-
transport (kg/år) dividerat med avrinningsområdets yta (ha). Utifrån gällande Bedömningsgrun-
der för sjöar och vattendrag (för närvarande: Naturvårdsverkets rapport 4913) skall jämförvärden 
beräknas, med vilka de arealspecifika förlusterna jämförs. I treårsrapport bör arealspecifika för-
luster och jämförvärden beräknas som treårsmedelvärden. 
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3.3.3. Källfördelning – retention 

Källfördelning med avseende på kväve och fosfor görs vart tredje år med början 2008 för Ume-
älven station NÖ2. Beräkningar skall baseras på treårsmedelvärden. Fördelning med angivande 
av olika källors andel i transporter skall anges både i procent och i mängder (kg/ton) som skall 
redovisas i tabell (procent/mängder) och i diagram (procent).  
 
Kväve- och fosforbelastning beräknas för kommunala reningsverk, industri, atmosfäriskt nedfall, 
fiskodlingar, enskilda avlopp, skogsmark och jordbruksmark. Övrig mark räknas som skogsmark. 
Atmosfäriskt nedfall av kväve inhämtas i första hand från luftvårdsförbundet. Arealförluster från 
skogsmark och jordbruksmark inhämtas från referensvattendrag enligt anvisning från Länsstyrel-
sen. Underlag för beräkning av belastning från enskilda avlopp beräknas utgående från uppgif-
ter från Statistiska Centralbyrån i samråd med Länsstyrelsen och berörda kommuner. 
 
Källfördelning av fosfor och kväve beräknas utgående från summan av samtliga källor utan hän-
syn till retention mellan ingående stationer. Modell för källfördelning skall avstämmas med Läns-
styrelsen (nationell källfördelningsmodell är under utarbetande när detta program skrivs).  
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4. ÖVERVAKNING - KUSTOMRÅDET 

4.1. Fysikalisk-kemiska undersökningar - hydrografi 

4.1.1. Mål och syfte 

Undersökningstypen Hydrografi och Närsalter används för att beskriva fysikaliska och kemiska 
förhållanden i kustområde och hav. Utifrån dessa undersökningar kan skiktningsförhållanden, 
vattenmassefördelning och dess härkomst (transport in och ut ur kustområdet tillhörande Ume-
älvens huvudavrinningsområde), närsaltsinnehåll, syreutbredning eller förekomst och utbredning 
av andra områdesspecifika ämnen beskrivas. Genom att kartera ett flertal stationer inom kust-
området kan man få en god uppfattning om nivån på en viss variabel inom detta område. 
 
Syftet med programmet är: 
• att i ”långt” tidsperspektiv kunna påvisa förändringar (både positiva som negativa) i miljötill-

ståndet 

• att i ”kort” tidsperspektiv kunna ange miljötillståndet i kustområdet 

 
Mer detaljerat syftar denna typ av undersökning till att; 
• erhålla grundläggande information om skiktning och vattenmassefördelning (älvvat-

ten/bräckvatten) för att kunna uppskatta flöden och utbyte mellan olika områden 

• uppskatta vinterhalter (maxkoncentration) av närsalter och mellanårsvariationer av undersök-
ta ämnen 

• bestämma syreförhållandena och syretäringen samt utbredningen av syresvaga eller syrefria 
områden 

• bestämma områdesspecifika ämnens koncentration och utbredning i området 

• följa upp eventuella händelser i huvudavrinningsområdet och dess verkningar i kustområdet 

 

Målet är att skapa en god förståelse för vad som är naturliga variationer i vattenförekomsten 
för att lätt och i ett tidigt stadium kunna skilja dessa från antropogenpåverkan. 

4.1.2. Stationer 

Då ytströmmen i området, som årsmedelnettoströmning, är sydvart (kommer från norr och går 
söderut) förläggs provtagningsstationerna huvudsakligen söderut från Umeälvens mynning. En 
station förläggs norr om mynningen - blandreferens (stationernas lägen anges i Tabell 6 och 
Figur 6). Antalet stationer är 4. 
 
Positioner skall anges vid varje provtagningstillfälle i lämpligt system (WGS 84 eller annat) och 
tas ut med GPS. Avvikelsen får högst vara 10 m. 
 

Tabell 6. Provtagningsstationer för fysikaliska, vattenkemiska undersökningar samt växtplankton inom 
övervakningen av kustområdet 
Benämning Lat (WGS–84) Long (WGS-84) Bottendjup (m) 
UKV 1 63 41 37 20 30 75 20 
UKV 2 63 40 22 20 20 00 15 
UKV 3 63 37 68 20 23 12 22 
UKV 4 63 35 95 20 18 75 20 
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Figur 6. Provtagningspunkter för vattenkemiska undersökningar inom övervakningen av kustområdet. 

4.1.3. Frekvens 

Provtagning sker 4 ggr/år (februari, juni, juli och augusti). Klorofyll och växtplankton tas endast 
under juni, juli och augusti.  

UKV 2 

UKV 1 

UKV 3 

UKV 4 
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4.1.4. Tidpunkt 

Prover ska tas i februari, juni, juli och augusti. Klorofyll och växtplankton tas endast under juni, 
juli och augusti. Provtagningen bör i möjligaste mån ske första veckan varje månad och skall ske 
under högst en dag. 

4.1.5. Provtagningsdjup 

Prov tas vid yta och botten. Under sommaren tas ytprovet ut med slang (0-10m). Under vintern 
tas ytprovet 0,5m från den undre iskanten. Med botten avses 0,5 meter ovan botten. Botten-
provet tas ut med s.k. ”dunk i botten”. Detta är en vattenprovtagare som säkerställer att provet 
tas exakt på ett givet avstånd över botten (oftast 0,5 m). På samtliga djup skall djupnivån kunna 
verifieras. 
 

4.1.6. Analysparametrar 

Analysparametrar, provtagningsmetod samt provtagningsdjup finns redovisade i Tabell 7.  

4.1.7. Provtagning – vattenkemi (samt sediment) 

Provtagning i hav och kustområden skiljer sig avsevärt från motsvarande arbeten som utförs i 
sötvatten och därför skall provtagaren ha dokumenterad vana att arbeta i sådan miljö. Följande 
krav skall ställas på provtagaren: 
• Genomgått Naturvårdsverkets grundutbildning enligt SNFS 1990:11, MS:29 under de senaste 

fem åren 
• Arbetar för närvarande med minst ett motsvarande kustområdesuppdrag med ungefärlig 

omfattning som det föreslagna 
• Kan ange minst tre referenser där provtagaren under längre tidsperiod har utfört provtagning 

i kustområden 
• Skall vara dokumenterat noggrann och skicklig i sin profession 
 
Uppdragsgivare, eller den denne anlitar, skall kunna delta vid provtagning samt kunna granska 
provtagarens kompetens och skicklighet. 

4.1.8. Provhantering 

Hantering, transport och lagring av prover skall ske enligt HELCOM Guidelines (2008) eller andra 
accepterade metoder. 

4.1.9. Säkerhet 

All provtagning i kustpunkterna skall av säkerhetsmässiga skäl ske med två personer. 
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Tabell 7. Analysparametrar, provtagningsmetod samt provtagningsdjup för fysikaliska och vattenke-
miska undersökningar inom övervakningen av kustområdet 
Variabel Enhet Rapporteringsgräns Provtagningsmetod Djup 
Temperatur oC 0,1 STD-sond1 Profil 
Salthalt PSU 1 STD-sond1 Profil 
Salthalt PSU 1 Vattenhämtare Std djup4 
Syre2 mg/l 1 Vattenhämtare Std djup4 
Syremättnad % - Beräknas Std djup4 
TOC mg/l 1 Vattenhämtare Std djup4 
Nitrit-N+ Nitrat-N µg/l 5 Vattenhämtare Std djup4 
Ammonium-N µg/l 3 Vattenhämtare Std djup4 
Tot-N µg/l 50 Vattenhämtare Std djup4 
Fosfat µg/l 2 Vattenhämtare Std djup4 
Tot-P µg/l 2 Vattenhämtare Std djup4 
Molybdatrektivt Kisel mg/l  0,1 Vattenhämtare Std djup4 
Klorofyll µg/l 1 Vattenhämtare 2,5 
Turbiditet FNU 0,1 Vattenhämtare Std djup4 
Siktdjup m 0,1 Siktskiva - 
 

1 Mäts i fält. 
 
 
4.2. Växtplankton 

4.2.1. Mål och syfte 

Förändringar växtplanktonsamhällen kan ge information om miljöhot som eutrofiering, spridning 
av miljögifter och klimatförändringar m.m.  
 
Syftet med denna undersökningstyp är att upptäcka både långsiktiga och kortsiktiga förändring-
ar (mellan år) i växtplanktonsamhällen samt att skapa en god grund för bedömningen av status i 
vattenförekomsten. Målet med undersökningarna är att så bra som möjligt förstå de naturliga 
variationer som förekommer inom växtplanktonsamhällen för att lättare bedöma i vilken ut-
sträckning antropogen påverkan föreligger.  
 
 
4.2.2. Stationer 
 
Växtplankton provtas i stationerna UKV1-UKV4 som finns beskrivna i tabell 6.  

4.2.3. Frekvens 

3 gånger om året 

4.2.4. Tidpunkt 

Provtagning skall ske under juni, juli och augusti varje år.  

4.2.5. Metodik 

Provtagning utförs kvantitativt (samlingsprov av vatten) och kvalitativt (håvprov, 25 μm) enligt 
anvisningar i Naturvårdsverkets undersökningstyp ”Växtplankton i sjöar” i den senaste versionen 
(f.n. version 1:3, 2010-02-18). Proven skall tas i ett provområde med radien 100 meter runt an-
given provpunkt (angivna koordinater). Vid den kvantitativa provtagningen ska en slang eller 
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rörhämtare användas Med slanghämtaren tas prov på hela vattenpelaren 0-10m. Provdjupet 
skall representera minst 75 % av epilimnion.  

4.2.6. Analyser och utvärdering 

Artbestämning och räkning av växtplankton ska utföras med hjälp av ett omvänt faskontrast-
mikroskop enligt så kallad Utermöhl-teknik (Utermöhl 1958). Analys och beräkningar av individ-
tätheter och biovolymer ska utföras enligt HELCOM:s manualer samt SS-EN 15204: 2006.  
 
Analysresultaten skall bearbetas enlig de gällande bedömningsgrunderna (Naturvårdsverket 
2007 och HELCOM:s manual (HELCOM 2008), som föreskriver att växtplanktonbiomassan be-
räknas med hjälp av biovolymer som är unika för olika storleksklasser av alger (HELCOM 2012).  
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5. SPECIALUNDERSÖKNINGAR 

5.1. Sedimentundersökningar - Miljögifter och näringsämnen 

Syftet med sedimentundersökningarna är att registrera eventuella miljögifter inom kustområdet 
som dels kan härröra från intressenternas tidigare utsläpp som lagrats i sedimentet, dels utifrån-
kommande och dels diffusa utsläpp. Trendövervakningen syftar till att följa tidsmässiga föränd-
ringar avseende sedimentkvalitetsvariabler och innehåll av kemiska ämnen i ytsedimentet. Den 
rumsliga karteringen, områdeskartering, av kemiska substanser syftar till att identifiera områden 
eller delar av området med avvikande halter och att lokalisera källor. 
 
Sedimentundersökningar föreslås ske en gång vart femte år. Provtagningstidpunkten bör i möjli-
gaste mån harmoniseras i tiden med nationella program och angränsande regionala program 
söder och norr om Umeälvens huvudavrinningsområde. Om sådana program ej finns föreslås att 
provtagningstidpunkten, av praktiska skäl, sker under samma period (maj – juni) som botten-
faunaprovtagningen.  
 
 
5.2. Miljögifter i fisk 

Undersökningar av miljögifter i fisk bör genomföras, men det är ännu ej beslutat i vilken omfatt-
ning detta ska ske. 
 
 
5.3. Beståndsövervakning av fisk 

Beståndsövervakning av fisk är ett moment som enligt EU:s ramdirektiv för vatten bör finnas 
med i övervakningsprogram. Det är ännu ej beslutat i vilken omfattning detta ska ske. 
 
 
5.4. Inventering av makrovegetation 

Inventering av makrovegetation är ett moment som enligt EU:s ramdirektiv för vatten bör finnas 
med i övervakningsprogram. Ännu ej beslutat i vilken omfattning detta ska ske. 
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6. REDOVISNING 

6.1. Klimat 

Följande klimatdata skall redovisas i rapporten: 
 
• lufttemperatur 
• nederbörd 
 
Temperatur- och nederbördsvärden inhämtas från SMHI:s klimatstationer i Lycksele respektive 
Umeå Flygplats och redovisas i rapporten.  
 
 
6.2. Punktkällor 

Uppgifter om punktutsläpp till vatten i avrinningsområdet tillställs utföraren i Excel-format (eller 
motsvarande) från berörd verksamhetsutövare. Verksamhetsutövarna levererar dessa data i 
lämpligt format, förslagsvis digitalt (word-/excelformat) till utföraren av kontrollprogrammet för 
Vindel- och Umeälven. Uppgifterna redovisas i årsrapporten. 
 
 
6.3. Rapportering 

Resultatet från undersökningarna skall redovisas på sådant sätt att målsättningen med kontroll-
programmet uppfylls (sid. 1-2). 

6.3.1. Löpande rapportering 

Uppdragsgivare bör få tillgång till analysresultat via uppdragstagarens labdatasystem. Därige-
nom erhåller uppdragsgivaren analysresultaten i realtid (med realtid menas i samma stund som 
analysresultatet registrerats på laboratoriet). En kvalitetskontroll (rimlighetskontroll) skall utföras 
senast en månad efter utförd provtagning. Vid denna kontroll skall jämförelse ske mot normal-
värden från området eller dess närhet. Värden som avviker starkt mot förväntade värden och 
inte kan förklaras av naturliga skeenden i omgivningen eller annat vid provtagningstillfället, skall 
i första hand analyseras på nytt. 
 
Resultat från kemiska vattenanalyser redovisas till huvudansvarig för Umeälvens recipientkontroll 
och Länsstyrelsen samt till de medlemmar som önskar få del av löpande redovisning 3 ggr/år, 
maj, september samt efter avslutade provtagningar för undersökningsåret. Den löpande redo-
visningen skall ske med E-post i en fil (excel-format) där analysresultat från respektive provtag-
ningsomgång byggs på successivt i samma fil under hela året. Kortfattade kommentarer till ana-
lysresultatet skall bifogas vid varje utskick. Avvikande och extrema värden skall kommenteras. 
Övriga undersökningar redovisas i samband med årsrapport. Om det förekommer flera upp-
dragstagare (t.ex. för olika tilläggsprogram) så skall dessa inför årsrapporten skicka färdigt mate-
rial till huvudansvarig uppdragstagare av recipientkontrollen. 
 
Samtliga kemiska analysvärden, vattenföringsvärden, transportvärden, arttabeller och lokalbe-
skrivningar (biologi) levereras årsvis på diskett/CD eller e-post i Excel-format (eller motsvarande) 
till länsstyrelsen samt medlemmar som önskar detta. 
 
Gällande Bedömningsgrunder (Naturvårdsverket) skall användas. För närvarande ska Bilaga A till 
handbok 2007:04, bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag samt Bilaga B, bedömnings-
grunder för kustvatten och vatten i övergångszon användas. 
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6.3.2. Allmänt om årsrapport 

Varje år sammanställs resultaten i en förenklad årsrapport. Denna skall levereras till uppdragsgi-
varen senast 1 juni året efter undersökningarna. Rapporten lämnas för kvalitetsgransk-
ning/genomläsning till uppdragsgivaren (förslagsvis länsstyrelsen) senast 15 maj.  
 
Vart tredje år görs en treårsrapport med en utförlig utvärdering av de tre senaste årens under-
sökningar. Första treårsrapporten görs för perioden 2006-2008 och levereras till uppdragsgiva-
ren senast 1 juni året efter aktuell treårsperiod (d.v.s. nästa treårsrapport ska vara klar den 1 juni 
2009). Även treårsrapporten lämnas för kvalitetsgranskning/genomläsning till uppdragsgivaren 
senast 15 maj.  
 
I enlighet med Naturvårdsverkets rekommendationer skall årsrapporten bl.a. innehålla följande: 
• en sammanfattning av både kemiska och biologiska resultat samt kommentarer till klimat 

som också direkt kan tillgodose ett informationsbehov hos allmänheten  
• beskrivning av kontrollprogrammet och metodik i bilaga 
• samtliga grunddata i tabellform med min-, medel- och maxvärden (gäller analysdata, trans-

port- och flödesvärden)  
• presentation av belastning från punktkällor inom avrinningsområdet 
• klimatdata i bilaga (temperatur och nederbörd) 
• redovisning med bedömning av biologiska undersökningar i bilaga 
• redovisning av arttabeller (bottenfauna), lokalbeskrivningar (bottenfauna) och skisser/foto på 

lokaler (bottenfauna i rinnande vatten) i bilaga 
 
Om det förekommer flera uppdragstagare (t.ex. för olika tilläggsprogram) så skall dessa inför 
årsrapporten skicka färdigt material till huvudansvarig uppdragstagare av recipientkontrollen. 
Huvudansvarig uppdragstagare skall bifoga resultaten till årsrapporten (t.ex. bilagor). 
 
I resultatdelen skall redovisning ske med minst två olika färgkartor i enlighet med Naturvårdsver-
kets bedömningsgrunder. Vilka parametrar som skall redovisas i respektive rapport avgörs av 
aktuell uppdragstagare.  
 
Rapporten levereras i PDF-format via e-post eller på CD om så begärs.  

6.3.3. Allmänt om treårsrapport 

I treårsrapporten skall en samlad bedömning av den gångna periodens undersökningar göras. 
Långtidstrender som täcker in längre tidsserier än tre år skall också redovisas och kommenteras i 
treårsrapporten enligt anvisningar i efterföljande text. Eventuella förslag till åtgärder och föränd-
ringar av program skall anges. Första treårsrapporten färdigställdes för perioden 2006-2008 den 
1 juni 2009. 

6.3.4. Specifikt om årsrapport/treårsrapport  

Vattenkemi 

Årsrapport 
Samtliga primärdata från det senaste året, med anmärkningsvärda halter markerade enligt tidi-
gare angivna förutsättningar. 
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I rapporten redovisas också data från nationella och regionala vattendrag inom området. Detta 
gäller stationerna Maltbränna (NÖ1) samt Stornorrfors (NÖ2). Dessa data behöver ej kommente-
ras i rapporten. Analysdata för NÖ1 och NÖ2 hämtas på SLU:s hemsida www.ma.slu.se. 
 
Treårsrapport  
I tabellform redovisas alla vattenkemiska analysdata för samtliga ingående stationer under tre-
årsperioden samt årsvisa medelvärden, min- och maxvärden. 
 
För samtliga stationer redovisas tidsserier (om möjligt med början från 1997) för totalfosfor, to-
talkväve och TOC grafiskt i diagram med min-, medel- och maxvärden och treårsmedelvärden. 
(Rullande treårsmedelvärden har bedömts vara den bästa redovisningsformen att illustrera tren-
der.) För trender för dessa parametrar skall även den statistiska signifikansen anges.  

Växtplankton 

Resultaten från växtplanktonprovtagningen redovisas  

Vattenföring och transporter 

Årsrapport 
Vattenföringsdata för samtliga stationer skall redovisas som månadsmedelvärden och årsmedel-
värden i tabellform för aktuellt år. Transporter redovisas som årsvärden i tabellform för aktuellt 
år och jämförs med minst en av de andra älvarna längs norllandskusten. 
 
Årsmedelvattenföring och årstransporter av fosfor, kväve, TOC samt metaller redovisas i tabell-
form eller grafiskt med början 1997 och framåt.  
 
Treårsrapport  
Källfördelning görs utgående från treårsmedelvärden för station NÖ2, Stornorrfors i enlighet 
med beskrivning i kapitel 3.4 (Vattenföring och transporter). 
 
Även i treårsrapporten skall vattenförings- och transportuppgifter redovisas i enlighet med vanlig 
årsrapport. 

Klimat 

Årsrapport 
I årsrapporten skall klimatets inverkan på och koppling till vattenkvaliteten beskrivas. 
 
Treårsrapport 
I treårsrapporten skall mellanårsvariationer av vattenkvaliteten som är klimatberoende kommen-
teras. 

Punktkällor 

Årsrapport/treårsrapport 
Utsläppsdata till vatten som verksamhetsutövare inom avrinningsområdet årligen redovisar i mil-
jörapporter skall redovisas i treårsrapporten över recipientkontrollen i Vindel- och Umeälven. 
Verksamhetsutövarna levererar dessa data i lämpligt format, förslagsvis digitalt (word-
/excelformat) till ansvarig uppdragstagare av recipientkontrollen. Exempel på ämnen är organis-
ka ämnen (TOC, BOD, COD), kväve, ammonium, fosfor, metaller, olja och fenol. 
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6.3.5. Övrigt 

Ansvarig utförare av kontrollprogrammet skall årligen via e-post fråga samtliga intressenter samt 
kommunernas och Länsstyrelsens tillsynsfunktioner om särskilda händelser eller om särskilda 
utredningar, som rör recipienten, har utförts. Uppgifterna skall redovisas i årsrapporten i en enk-
lare förteckning. I vissa fall kan det vara aktuellt att även ta med sammanfattande resultat från 
andra undersökningar. Detta måste dock alltid ske i samråd med och efter beslut av berörda 
verksamhetsutövare och Länsstyrelsen. 

6.3.6. Muntlig redovisning 

I samband med förbundets årsmöte görs en muntlig redovisning av undersökningsresultaten 
under cirka en halv timme till en timmes tid. Denna redovisning bör koncentreras på sådana 
effekter i miljön som kan kopplas till orsaker och verkan. 

6.3.7. Datalagring 

Data levereras i överenskommet format till nationella datavärdar enligt Naturvårdsverkets lista 
(http://www.naturvardsverket.se). 
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7. KVALITET 

Följande kvalitetskrav gäller både leverantörer och underleverantörer: 
 
• Provtagningen skall vara ackrediterad och provtagarna certifierade enligt SNFS 1990:11, 

MS:29.  
 

• Provtagare skall kunna ange minst tre referenser där provtagaren under längre tidsperiod (tre 
år) utfört provtagning med motsvarande omfattning som det som föreslås här. För provtag-
ning i kustområdet gäller ytterligare krav (se provtagning kustområdet, sidan 16). 

 
• Dokumentation måste ske i enlighet med de regler som gäller för ackrediterade laboratorier. 
 
• Kemiska analyser skall utföras enligt SIS eller motsvarande. Metodiken gällande samtliga vari-

abler skall tillämpas enligt ”Naturvårdsverkets handbok för miljöövervakning. 
 
• Samtliga kemiska analyser skall utföras på ackrediterade laboratorium. 
 
• Anlitad leverantör av analystjänsten skall delta i anordnade interkalibreringar eller provjämfö-

relser nationellt eller regionalt. Ackreditering för analyser av havs och/eller bräckvatten bör 
avkrävas leverantören. 

 
• Alla biologiska moment (provtagning och artbestämning) skall vara ackrediterade. Vid detta 

programs skrivande är det dock oklart om något laboratorium är ackrediterat för metodiken 
som efterfrågas gällande bottenfaunaanalyser i marin miljö (Naturvårdsverkets handbok för 
miljöövervakning ”Mjukbottenlevande makrofauna, trend och områdesövervakning 2004-09-
29” och Leonardsson ”Metodbeskrivning för provtagning och analys av mjukbottenlevande 
makroevertebrater i marin miljö 2004-02-11”). Därför kan undantag gällande ackreditering-
en för bottenfaunaanalyser i marin miljö godtas. 

 
• Ansvarig för årsrapportering skall ha dokumenterad erfarenhet inom detta område. Minst två 

referenser med motsvarande omfattning skall anges. 
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1. VATTENDRAG 

1.1. Provtagningsplatser 

1.1.1. Kommentar till föreslagna stationer 

U1, Umeälven uppströms Hemavan 
Stationen är en opåverkad referensstation till övriga stationer i Umeälven. Vattendraget påverkas 
endast av skogsbruk och annan diffus påverkan (atmosfäriskt nedfall, geologi). I området finns 
också Klippens kraftstation. 
 
U2, Umeälven vid Ajaure 
Stationen används som kontroll av påverkan från Hemavans flygplats samt de avloppsanlägg-
ningar som finns i och nedströms Hemavan. Det är främst påverkan av avisningsmedel (urea) 
som kan befaras, vilket bl.a. kan ge förhöjda halter av ammonium och andra kvävefraktioner. 
Stationen kan delvis ses som en referens till fiskodlingarna nedströms i Slussfors och Storuman. 
Höga metallhalter har uppmätts här och stationen undersöks med avseende på vattenkemi och 
metaller. Stationen i Ajaure används även för transportberäkningar.  
 
U3, Umeälven vid Stensele 
Stationen är belägen i Stensele några kilometer söder om Storuman. Fiskodlingar finns belägna i 
Slussfors samt Storuman och i Stensele är ett sågverk beläget. Provpunkten används för att kon-
trollera påverkan från fiskodlingen och sågverket, samt utsläpp från avloppsanläggningar. Höga 
metallhalter har uppmätts här och stationen undersöks med avseende på vattenkemi och metal-
ler. 
 
Ubf1, Juktån 
Juktån är ett biflöde till Umeälven. Vattendraget är påverkat av bebyggelse (enskilda avlopp) och 
gruvverksamhet. Stationen provtas med avseende på vattenkemi och metaller. 
 
BF1, Juktån 
Juktån är främst påverkat av gruvverksamhet, men även bebyggelse (enskilda avlopp). Stationen 
provtas med avseende på bottenfauna.  
 
U4, Blåvikssjön 
Stationen används som kontroll av påverkan från Gunnarns flygplats samt de avloppsanlägg-
ningar som finns nedströms U3. Det är främst påverkan av avisningsmedel (urea) som kan befa-
ras, vilket bl.a. kan ge förhöjda halter av ammonium och andra kvävefraktioner. Stationen kon-
trollerar även påverkan från Åskilje slamvattenanläggning. Stationen undersöks med avseende 
på vattenkemi. 
 
Ubf2, Lycksbäcken 
Lycksbäcken är ett biflöde till Umeälven. Stationen används som kontroll av påverkan från en 
avloppsanläggning belägen i Lycksbäcken. Stationen undersöks med avseende på vattenkemi. 
 
BF2, Lycksbäcken 
Stationen är påverkad av en avloppsanläggning belägen i Lycksbäcken. Stationen provtas med 
avseende på bottenfauna. 
U5, Umeälven vid Tuggensele 
Stationen används som kontroll av påverkan från Lycksele flygplats, fiskodlingen i Lycksele samt 
de avloppsanläggningar som finns nedströms U4. Från flygplatsen är det främst påverkan av 
avisningsmedel (urea) som kan befaras, vilket bl.a. kan ge förhöjda halter av ammonium och 
andra kvävefraktioner. I Umgransele finns ytterligare en fiskodling som kan påverka vattenkvali-
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tén i Umeälven. Denna fiskodling deltar idag ej i den samordnade provtagningen men bör göra 
det i framtiden. Stationen i Tuggensele används för transportberäkningar och undersöks med 
avseende på vattenkemi. 
 
U6, Umeälven vid Bjurfors N 
Stationen används som kontroll av påverkan från de avloppsanläggningar som finns nedströms 
U5. Stationen undersöks med avseende på vattenkemi. 
 
Ubf3, Ramsan 
Ramsan är ett biflöde till Umeälven. Stationen undersöks med avseende på vattenkemi.  
 
U7, Vännäs vattenverk 
Stationen visar Umeälvens vattenkvalitet innan sammanflödet med Vindelälven. Stationen un-
dersöks med avseende på vattenkemi. 
 
Vbf1, Tjulån 
Tjulån är ett biflöde till Vindelälven. Stationen används som kontroll av påverkan från avloppsan-
läggningen som är belägen uppströms stationen. Stationen undersöks med avseende på vatten-
kemi. 
 
BF3, Tjulån 
Tjulån är påverkad av en avloppsanläggningen. Stationen provtas med avseende på bottenfau-
na. 
 
Vbf2, Laisälven 
Laisälven är ett av Vindelälvens större tillflöden och har därför betydelse för vattenkvaliteten i 
Vindeln. Stationen undersöks med avseende på vattenkemi. 
 
V1, Vindeln vid Sorsele 
Stationen används som kontroll av påverkan från Sorsele såg som är belägen uppströms statio-
nen. Stationen kan delvis ses som en referens till avloppsanläggningarna nedströms. Stationen 
vid Sorsele används för transportberäkningar och undersöks med avseende på vattenkemi. 
 
V2, Vindeln vid Vindelngransele 
Stationen används som kontroll av påverkan från avloppsanläggningarna som är belägna upp-
ströms stationen. Stationen undersöks med avseende på vattenkemi. 
 
Vbf3, Vormbäcken 
Vormbäcken är ett biflöde till Vindelälven. Stationen används som kontroll av påverkan av gruv-
verksamhet samt fiskodlingen i Vormträsk. Dessa verksamheter deltar idag inte i den samordna-
de provtagningen, men bör göra det i framtiden. Stationen undersöks med avseende på vatten-
kemi och metaller. 
 
BF4, Vormbäcken 
Vormbäcken påverkas av gruvverksamhet. Stationen provtas med avseende på bottenfauna. 
 
Vbf4, Hjuksån 
Hjuksån är ett biflöde till Vindelälven. Stationen används som kontroll av påverkan från Hällnäs 
såg. Stationen undersöks med avseende på vattenkemi. 
 
NÖ1, Vindeln vid Maltbränna  
Stationen vid Maltbränna används för transportberäkningar och undersöks med avseende på 
vattenkemi inom den nationella övervakningen. 
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V5, Vindeln i Vännäsby, ovan bro 
Stationen visar Vindelälvens vattenkvalitet innan sammanflödet med Umeälven. Stationen an-
vänds även som kontroll av de verksamheter som finns nedströms NÖ1. Stationen undersöks 
med avseende på vattenkemi. 
 
NÖ2, Umeälven vid Stornorrfors  
Stationen vid Stornorrfors används för transportberäkningar och undersöks med avseende på 
vattenkemi inom den nationella övervakningen. 
 
U8, Umeälven vid sydspetsen av Ön 
Stationen ligger strax nedströms Öns reningsverk. Stationen används som kontroll av påverkan 
från verksamheter inne i Umeå och reningsverket. Beroende på att havsvattnet tränger upp i 
Umeälven blir transportberäkningar baserade på mätvärden från U8 vid mynningen osäkra. Där-
för är stationen vid Stornorrfors (NÖ) mer lämpad för transportberäkningar. Transporter vid den-
na station adderas med utsläpp från de verksamheter som finns längs Umeälvens sträckning 
fram till U8.  
 
Stationen har tidigare endast undersökts med avseende på ytvatten. Eftersom man kan befara 
att reningsverkets tunga vatten inlagras vid botten ger det nya programupplägget (provtagning 
yta + botten) bättre möjligheter än tidigare att fastställa eventuell påverkan. Stationen under-
söks med avseende på vattenkemi. 
 
U9, Umeälven vid nya Obbolabron 
Stationen är belägen i den nedre delen av Österfjärden. Stationen används som kontroll av på-
verkan från bl.a. SCA Packaging i Obbola och Umeå hamn. Tidigare undersökningar av yt- mel-
lan- och bottenskikt har visat att variationerna mellan dessa skikt är mycket små utom på statio-
ner i Österfjärden och mynningsområdet. Där sker saltvatteninträngningar från havet som med-
för att vattenmassan skiktas i ett ytskikt av älvsvatten och ett saltare havsvattenskikt i botten. I 
station U9 provtas därför även skikten 5,0 m samt botten (0,5 m ovan botten. Stationen under-
söks med avseende på vattenkemi och metaller. Metaller undersöks dock endast i ytvattnet. 
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2. KUSTOMRÅDET 

2.1. Provtagningsplatser kustområdet 

2.1.1. Allmänt kring stationsval i kustområdet 

Vid utplaceringen av provpunkter i kustområdet har följande riktlinjer följts: 

• EU:s Ramdirektiv för vatten rekomenderar att provpunkter i kustområdet placeras inom 1 
nautisk mil ut från baslinjen på kusten. Hänsyn har även tagits till SMHI:s rekommendation 
att prover ska placeras innanför 20-meters kurvan. I enstaka fall har djupare punkter valts för 
att få homogena bottenförhållanden. 

• Punkterna har placerats där bottenförhållandena bedömts vara lämpliga för provtagning, 
d.v.s. ackumulationsbottnar (ej sten/ sand enligt sjökortet). 

• Punkterna har ej placerats i farleden. Detta p.g.a. att propellererosion och annan påverkan 
från båttrafiken kan inverka på analysresultaten.  

• Bottenförhållandena skall ej störas av topografin. Homogena bottenförhållanden har sökts 
utifrån sjökort. 

2.1.2. Kommentar till föreslagna stationer 

UKV1 
Stationen är en opåverkad referensstation till övriga stationer i kustområdet. Stationen påverkas 
endast av diffus påverkan. Stationen undersöks med avseende på vattenkemi. 
 
UKV2 
Stationen används som kontroll av påverkan från Umeälven samt verksamheter i kustområdet. 
Stationen undersöks med avseende på vattenkemi. 
 
UKV3 
Stationen används som kontroll av påverkan från Umeälven samt verksamheter i kustområdet. 
Då ytströmmen i området, som årsmedelnettoströmning, är sydvart (kommer från norr och går 
söderut) har provtagningsstationen placerats söderut från Umeälvens mynning. Stationen under-
söks med avseende på vattenkemi. 
 
UKV4 
Stationen används som kontroll av påverkan från Umeälven samt verksamheter i kustområdet. 
Då ytströmmen i området, som årsmedelnettoströmning, är sydvart (kommer från norr och går 
söderut) har provtagningsstationen placerats söderut från UKV3. Stationen undersöks med avse-
ende på vattenkemi. 


