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Användarmanual för Åtgärder i Vatten 
För behöriga användare 

Föreliggande manual har utformats för att vägleda hur Åtgärder i Vatten kan användas. 

Syftet med Åtgärder i Vatten 

Bakgrund 

I Sveriges vatten genomförs årligen ett stort antal fiskevårdsåtgärder och andra restaureringsåtgärder med olika 

syften. Länsstyrelserna handlägger många ärenden med koppling till denna verksamhet och åtskilliga projekt 

finansieras med statliga anslag som t.ex. fiskevårdsmedel eller anslag till biologisk återställning i kalkade vatten. 

Centrala myndigheter samt forskare har ett stort behov av att få en nationell helhetsbild av genomförda 

åtgärder och användningen av statliga medel. Motsvarade behov finns på regional nivå hos länsstyrelserna. För 

att möta det här behovet har en databas tagits fram av Länsstyrelserna (lst), Naturvårdsverket (NV), 

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) för att underlätta och kvalitetssäkra 

denna hantering. Målet har varit att skapa en gemensam databas som samtliga inblandade myndigheter kan 

använda för administration, utvärdering, uppföljning och forskning med koppling till fiskevård och 

restaureringsprojekt. Åtgärder i Vatten skall vara ett verktyg som underlättar det dagliga arbetet med dessa 

frågor. Åtgärder i Vatten skall omfatta alla åtgärder som gjorts för att återställa eller på annat sätt kompensera 

för mänsklig påverkan på vattendrag, sjöar och kustvatten. 

Begreppet åtgärd innefattar inte: 

• Åtgärder som har som enda syfte att förbättra vattenkvalitén, t.ex. kalkning, förbättrade 

reningsverk etc. 

• Kulturmiljörestaureringar vars enda syfte är just kulturmiljön. 

• Skogsvårdsåtgärder och våtmarksåtgärder som inte finansierats via statliga fiskevårdsmedel, NV 

restaureringsmedel, NV biologisk återställning i kalkade vatten. 

• Data från miljöövervakning som t.ex. effektuppföljningsdata. 

Åtgärdsdatabasen ska kunna användas både för biologisk forskning (vilka effekter har åtgärder haft?) och 

samhällsekonomisk forskning (hur kostnadseffektiv är medelsanvändningen?) och även spridas till allmänheten. 
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Använda  

Åtgärder i Vatten 
 

Du når databasen via din webbläsare på adressen http://atgarderivatten-extern.lansstyrelsen.se 

Åtgärder i Vattens hemsida finns på adressen 

http://www.atgarderivatten.se 

Där hittar du bland annat aktuell information och nyheter. 

Vissa begrepp kan behöva förklaras. På många ställen i systemet kan du ställa muspekaren över den text du vill 

ha förklarad kommer en gul ruta med förklaringstext upp (se nedan). 

 

 

Behörigheter 

Ingen inloggning behövs för att kunna söka på projekt och åtgärder. 

För att kunna redigera, skapa nya projekt eller lägga till i befintliga måste du ansöka om behörighet.  

Varje organisation som ska använda applikationen har ett användarnamn och lösenord. Dessa beställs via e-post 

från servicedesk@lansstyrelsen.se  

Alla inom samma organisation använder samma användarnamn och lösenord. När du loggat in anger du 

dessutom ditt personnamn, se nedan.  

Du kan bara ändra i de uppgifter som din organisation matat in, men du kan se andra projekt/åtgärder. 

http://atgarderivatten-extern.lansstyrelsen.se/
http://www.atgarderivatten.se/
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Logga in 

För att skapa behöver man vara inloggad i Åtgärder i Vatten (http://atgarderivatten-intern.lansstyrelsen.se). 

Varje länsstyrelse har ett länsinloggningsnamn enligt nomenklaturen ”lst*” och en gemensamt lösenord, se bild. 

För att nå systemet behöver man vara innanför länsstyrelsernas brandväggar, alternativ inloggad på länsstyrelsen 

via VPN-uppkoppling. Externa inmatare kan i undantagsfall få tillgång till systemet via IP-tunnel som beställs via 

Servicedesk. Då är det från enskilda datorer med fasta IP-nummer som ges tillgång. 

Klicka på logga in längst upp till höger (se nedan). 

 

Varje länsstyrelse har sedan en lista av användare där man väljer ifrån. Saknas ett namn kan man lägga till det. 
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Lägga upp ny användare/personnamn 

Behöver man komplettera listan av inmatare görs detta under menyn Administrera. Det krävs att man är 

inloggad och har valt en person/inmatare.  

 

Väl där klickar man på Skapa ny person. Det betyder att om ditt namn saknas får du logga in under ett annat 

namn och då lägga till ditt namn. Logga sedan ut och in igen och välj ditt namn som nu ska finnas valbart i listan.  

Skriv in användarens namn och klicka på spara (se nedan). 
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Söka i  

Åtgärder i Vatten 
 

Du kan söka efter projekt, åtgärder, fiskvägar, redovisning av medel, rapportering av inmatning eller årlig 

fisketillsynsammanställning utan att vara inloggad. 

Nedanstående exempel visar den hierarkiska strukturen i ÅiV. 

 

Sök projekt 

 

 

På söksidan för projekt finns två flikar, en för attributsök och en för kartsök. 

  

Bedömning av funktion

Fiskväg

Åtgärd

(delåtgärdstyp) 

Åtgärd

(huvudåtgärdstyp)

Projekt
Fiskvägar i 

Knipån

Fiskvägar

Omlöp

214 (Omlöp 
kvarnekulla)

God

Utrivning av damm

Hydrologisk 
restaurering

Omprövning vattendom

Uppföljning

Definition av projekt: En åtgärd som 

registrerats i ÅiV är alltid kopplad till ett 

övergripande projekt. Ett projekt består 

av en eller flera åtgärder och sträcker sig 

över ett eller flera år. 
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Attribut 

Under fliken attribut kan du filtrera din sökning på olika parametrar. Du väljer själv vilken eller vilka av 

parametrarna du vill inkludera i sökningen.  

• Projektnamn: Skriv exempelvis ”nissan” för att söka på projekt med nissan i namnet. Du kan även 

ange ett startårsintervall för att begränsa resultatet till projekt eller åtgärder som startade inom 

angivet intervall. Kryssa i ifall du vill inkludera storprojekt i sökningen. 

• Åtgärdsområde: Sök projekt inom ett visst åtgärdsområde via rullista. Börja skriv i fältet så fylls 

listan automatiskt. 

• Huvudavrinningsområde: Ange HARO-nr för att begränsa sökningen till ett visst 

huvudavrinningsområde, skriv exempelvis ”10” för att söka på HARO-nr som innehåller 10. Du kan 

även välja HARO-nr från rullista. 

• Län: Sök åtgärder eller projekt inom specifikt län. 

• Kommun: Sök åtgärder eller projekt inom specifik kommun. 

Se även bild nedan med samtliga sökalternativ. 

 

När du gjort de val du avser klickar du på sök. 

Sökresultatet visas i en lista under sökformuläret. Du kan i detta läge välja att exportera resultatlistan till en 

excelfil för att spara ned på din dator (se nedan). I detta fall har endast ”nissan” angetts i fältet för projektnamn. 

För att titta närmare på ett specifikt projekt i resultatlistan klickar du på den gula symbolen framför 

respektive rad. I detta fall valdes ”Lekgrusutläggning i Nissans avrinningsområde ovan Nissafors” (se nedan). 

http://projektwebbaradmin.lansstyrelsen.se/atgarderivatten/SiteCollectionImages/Manualbilder/sök-proj.PNG
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Du hamnar då i projektvyn vilken överst innehåller allmän projektinformation (se nedan).  

 

Nedanför denna finns en åtgärdslista över utförda åtgärder inom projektet (se nedan). 

http://projektwebbaradmin.lansstyrelsen.se/atgarderivatten/SiteCollectionImages/Manualbilder/lista-proj-sök.PNG
http://projektwebbaradmin.lansstyrelsen.se/atgarderivatten/SiteCollectionImages/Manualbilder/allmän-prijinfo.PNG
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och nedanför denna ytterligare en lista som rör ekonomin (se nedan), i detta fall är den redovisad på 

åtgärdsnivå med en post per utförd åtgärd inom projektet men kan även vara redovisad på projektnivå utan 

åtgärdsspecificering (se nedan).  

 

Respektive lista är exporterbar till excel för att få redigerbara listor med åtgärder respektive ekonomi via .                                    

knappen    . 

För att titta närmare på respektive åtgärd i projektet klickar du på den gula symbolen. I detta fall valdes 

”Lekgrusutläggning Apelåsabäcken, Bredvid vägen”. 

Du hamnar då i åtgärdsvyn vilken överst innehåller allmän åtgärdsinformation på samma sätt som för projektet 

fast för åtgärden, nedanför finns listor med kopplad åtgärdsplats, ekonomisk redovisning samt kopplade bilder 

och dokument (se nedan). 

http://projektwebbaradmin.lansstyrelsen.se/atgarderivatten/SiteCollectionImages/Manualbilder/apelåsa-3.png
http://projektwebbaradmin.lansstyrelsen.se/atgarderivatten/SiteCollectionImages/Manualbilder/åtglista.PNG
http://projektwebbaradmin.lansstyrelsen.se/atgarderivatten/SiteCollectionImages/Manualbilder/ekonomi-projnivå.PNG


 Användarmanual för Åtgärder i Vatten 

 

 Sida 11 

 

 

  

http://projektwebbaradmin.lansstyrelsen.se/atgarderivatten/SiteCollectionImages/Manualbilder/apelåsa-3.png
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Åtgärdsplats 

Alla åtgärder i databasen måste vara kopplade till en geografisk åtgärdsplats. Nedanför den allmänna 

åtgärdsinformationen finns ett fönster där åtgärdsplatsen är listad, för att få ytterligare information som är 

knuten till åtgärdsplatsen klicka på den gula symbolen (se nedan). Observera att en åtgärdsplats kan vara 

knuten till flera åtgärder och vice versa. 

 

Från Du kommer då till åtgärdsplatsvyn med allmän platsinformation överst (se nedan). 

 

Under denna finns en lista med åtgärdsplatsens eventuella koppling till vattenobjekt, åtgärdsområde för 

kalkning, värdefulla vatten eller Natura-2000 område (se nedan).  

Är du osäker på betydelsen av respektive koppling klickar du på frågetecknet      längst till höger i respektive 

kopplingslista (se nedan) så kommer du till en sida med definitioner av begreppen.  

http://projektwebbaradmin.lansstyrelsen.se/atgarderivatten/SiteCollectionImages/Manualbilder/åtgplats-info.PNG
http://projektwebbaradmin.lansstyrelsen.se/atgarderivatten/SiteCollectionImages/Manualbilder/åtgplats-koppling.PNG
http://projektwebbaradmin.lansstyrelsen.se/atgarderivatten/SiteCollectionImages/Manualbilder/åtgplats-modul.PNG
http://projektwebbaradmin.lansstyrelsen.se/atgarderivatten/SiteCollectionImages/Manualbilder/åtgplats-info.PNG
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 Ekonomi 

Tillbaka i åtgärdsvyn finns längst ner i bilden en lista med ekonomisk redovisning för åtgärden vilket innebär att 

posten som syns i bilden nedan utgör en av posterna i den ekonomiska redovisningen i projektvyn (se sid 4).  

För förklaring av respektive fältnamn placerar du muspekaren antingen på fältnamnet eller också på 

fältinnehållet. 

 

Fiskväg 

Om du istället för ovan visade exempel med biotopvårdsåtgärd väljer huvudåtgärdstypen ”fiskvägar” får du 

utöver ovanstående information även upp en ruta för den fiskväg som är kopplad till fiskvägsåtgärden (se 

exempel nedan). För vidare information se avsnittet ”söka fiskvägar”. 

 

http://projektwebbaradmin.lansstyrelsen.se/atgarderivatten/SiteCollectionImages/Manualbilder/åtgplats-koppling.PNG
http://projektwebbaradmin.lansstyrelsen.se/atgarderivatten/SiteCollectionImages/Manualbilder/huvudåt_fiskväg.PNG
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Fiskutsättningar 

Ingår en åtgärd av huvudåtgärdstypen ”fiskutsättningar” i projektet kommer förutom tidigare nämnd 

information ett fönster med fiskutsättningsdata såsom art, stam, antal, vikt, ålder mm att synas när du klickat på 

åtgärden (se nedan).  

Karta 

Istället för via attribut kan du söka projekt via karta. Rubriken ”Sök projekt via kartan” går att expandera (+) 

för att nå ett kartfönster med punkter för registrerade projekt. Här kan projekt sökas ut via dess geografiska 

position. Sökrutan ritas över önskat område med vänster musknapp intryckt. Klicka sedan på ”Sök” nere till 

vänster, då visas alla träffar i en tabell nedanför kartan på samma sätt som i attributsök. 

 

Vid omsök i samma session klickas ”Rensa val” och se sedan till att knappen ”Markera i kartan” är grå och inte 

grön. Om grön, klicka på knappen innan sökrutan ritas. 
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Sök åtgärd 

 

 

På samma sätt som vid sök på projekt finns flikarna attribut och karta att välja bland. 

Attribut 

De fält som skiljer attributsök för åtgärd mot attributsök för projekt listas nedan, i övrigt ser det likadant ut (se 

bild nedan). 

 

Definition av åtgärd: En åtgärd är alltid 

kopplad till ett övergripande projekt som kan 

bestå av en eller flera åtgärder. Varje åtgärd 

definieras av en huvudåtgärdstyp, exempelvis 

om åtgärden gäller ”biotopvård”, ”hydrologisk 

restaurering” eller ”fiskvägar” etc. 

En åtgärd består i sin tur av ett eller flera 

delmoment vilka definieras av åtgärdstyp 

exempelvis inom en åtgärd med 

huvudåtgärdstypen ”biotopvård” har 

delmomenten med åtgärdstyperna ”utläggning 

av död ved”, ”lekplatsförbättring” och 

”beskuggning” utförts. 
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• Åtgärdsnamn: Fungerar på motsvarande sätt som för projektnamn.  

• Åtgärdstyp: Detta är den stora skillnaden mot att söka projekt. Alla åtgärder är indelade i två nivåer, 

huvudåtgärdstyp och under dessa detaljerade åtgärdstyper. Börja med att välja huvudåtgärdstyp/er, 

förvalt är ”alla” vilket innebär att du får med samtliga åtgärder i databasen. Vill du däremot bara söka 

åtgärder inom en viss huvudåtgärdstyp, exempelvis ”biotopvård”, väljer du detta i rullistan. Då visas till 

höger en ny lista med de detaljerade åtgärdstyper som finns inom huvudåtgärdstypen ”biotopvård”. 

Även här är samtliga val förvalda men du kan med knappen               avmarkera samtliga och istället 

bocka i de åtgärdstyper du vill inkludera i sökningen (se exempel nedan där först huvudåtgärdstyp 

”biotopvård” och sedan åtgärdstyperna ”avsmalning av åfåra” och ”flottledsåterställning” valts). Vill du 

söka åtgärder inom exempelvis två huvudåtgärdstyper får du helt enkelt göra två sökningar då det av 

praktiska skäl bara går att välja antingen en eller alla huvudåtgärdstyp/er i en och samma sökning. 

 

• Åtgärdsplatsens namn: Även detta alternativ skiljer sig från projektsök. Sök på åtgärdsplatsens 

namn för att se samtliga åtgärder kopplade till platsen, exempelvis ”nissan” för att söka på 

åtgärdsplatser med nissan i namnet. Du kan även ange koordinaterna för åtgärdsplatsen.  

När du gjort de val du avser klickar du på sök. 

Sökresultatet visas i en tabell under sökformuläret. För att titta närmare på en åtgärd klickar du på den gula 

symbolen på respektive rad, liksom för projekt kan du här exportera resultatlistan till excel. Att titta på en 

åtgärd via ”söka åtgärd” är detsamma som att titta på en åtgärd via ”söka projekt” vilket beskrivits tidigare, det 

är endast vägen dit som skiljer. 

Se tidigare beskrivning på sidan 11. 
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Karta 

Expandera ”Sök åtgärder via karta” för att komma åt kartan. Sökning sker på samma vis som vid sökning av 

projekt via karta (se sid 13). 

Sök fiskvägar 

 

 

Liksom tidigare beskrivet finns två sökflikar, attribut och karta. 

Attribut 

Du kan filtrera din sökning påföljande parametrar (se nedan). 

• Fritext: Sök på fiskvägens namn eller på delar av namn, exempelvis ”nissan” för alla fiskvägar med 

nissan i namnet. 

• Län: Välj län. 

• Kommun: Välj kommun. 

• Fiskvägstyp: Välj den typ av fiskväg som du vill söka på. Du kan endast välja en typ per sökning. 

• Haro: Välj huvudavrinningsområde att inkludera i sökningen. 

• Vattenobjekt: Koncentrera sökningen till ett visst vattenobjekt.  

Klicka på Sök när du valt de parametrar du vill inkludera. I detta fall valdes fiskvägstypen omlöp i Jönköpings 

län. 

Sökresultatet visas i resultatlistan nedanför (se nedan). Som vanligt kan du exportera listan till excel.  

Klicka på den gula symbolen för att få mer information om respektive fiskväg, i detta fall valdes fiskvägen med 

ID 214 (Omlöp Kvarnekulla). 

Definition av fiskvägar: Åtgärder 

med huvudåtgärdstyp ”fiskvägar” som 

registrerats i ÅiV ska även registreras 

separat som en ”fiskväg” för att tilldelas 

ett fiskvägsID, dock är det bara de 

fiskvägsåtgärder som rör faktiska 

fiskvägar exempelvis ”denilränna”, 

”slitsränna”, ”omlöp” mfl som 

registreras som ”fiskväg”. 

Fiskvägsåtgärder som ”utrivning av 

damm”, ”partiell avsänkning”, ”åtgärd 

vid trumma” mfl registreras inte som 

”fiskväg”. 
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Precis som vid sök av projekt och åtgärd visas först grundläggande information om fiskvägen. Karta med 

fiskvägen markerad finns längst upp till höger, klicka på plustecknet för att expandera kartan. 

Placera muspekaren över fältnamnen för förklaring av innehållet (se nedan). 
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Nedanför ovanstående information finns som beskrivits i tidigare exempel kopplad åtgärdsplats (se tidigare 

beskrivning på sid 5) och eventuellt kopplad åtgärd. Vidare syns eventuella dokument och bilder (se nedan). 

 

Bedömning av funktion 
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Längst ned i fönstret finns även en lista med utförda funktionsbedömningar av fiskvägen (se nedan). Klicka på 

den gula symbolen framför önskad bedömning för detaljerad information. 
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Karta 

Expandera ”Sök fiskvägar via karta” för att komma åt kartan. Sökning sker på samma vis som vid sökning av 

projekt via karta (se sid 13). 

Sök Årlig fisketillsynsammanställning 

Här ges sammanställd information om fisketillsynsverksamheten för respektive län och år (endast från 2012 och 

framåt finns tillgängligt). Välj projekt, vilket innebär det år som sammanställningen avser, samt önskat län. Klicka 

på sök och resultatet visas i listan nedanför.  

Klicka på den gula symbolen för detaljerad information (se nedan). 

 

Överst hittar du allmän information om projektet och under det en ekonomisk redovisning vilken är 

exporterbar till excel. Placera muspekaren över fältnamnen för förtydligande förklaring (se nedan). 
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Nederst finns ett fönster, redovisning av fisketillsyn, med detaljerad information om verksamheten under 

följande flikar: åtgärdsdata, förordnande av tillsyningsmän, antal tillsyningsmän OT, redovisning 

OT, effekter OT (se nedan). 
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Rapporter 
Under fliken rapporter i huvudmenyn finns ett antal förberedda sammanställningar vilka kan användas för att på 

ett snabbt och smidigt sätt få ut data, grafer och tabeller utifrån specifika frågor. För varje rapport får du göra 

ett antal val beroende på vad du vill få ut. Klicka sedan på skapa rapport och rapporten genereras (se 

exempel nedan). 

 

Rapporten kan sedan exporteras till följande format: csv, excel, word, tiff, pdf, xml och mhtml eller skrivas 

ut (se bilden ovan). 
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Fristående kartfönster 
Klicka på fliken fristående kartfönster för att komma till kartan. 

 

Karttjänsten baserar sig på Länsstyrelsernas webbGIS-tjänst och mycket är sig likt. Skillnaderna ligger i 

begränsningen av kartlagren som finns tillgängliga. 
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Hjälp 
Under hjälpfliken hittar du användarmanual, kartmanual och manual för inmatning av årlig 

fisketillsynsammanställning. Vidare hittar du blanketter för inrapportering av åtgärder, lista med 

definitioner av begrepp samt allmän information och historik kring ÅiV. 

 

 

Support och Kontakt 

Använd kontaktformuläret på Åtgärder i Vattens webb för att skicka synpunkter och rapportera in buggar eller 

faktafel till ÅiV:s förvaltningsgrupp. (http://www.atgarderivatten.se/Sv/Pages/kontakt.aspx)  

 

 

 

 

  

http://www.atgarderivatten.se/Sv/Pages/kontakt.aspx
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Skapa i Åtgärder i Vatten 

Observera att du måste vara inloggad för att kunna skapa i Åtgärder i Vatten (se logga in på sidan 3). 

Skapa projekt 

För att skapa ett projekt väljer du skapa projekt inklusive åtgärd under huvudmenyn.  

Du hamnar då i formuläret för allmän projektinformation. Fält med * är obligatoriska att fylla i.  

Ekonomin bör om möjligt anges på åtgärdsnivå för vilket JA väljs i fältet ekonomi på åtgärdsnivå (se nedan). 

 

Klicka på spara när du är klar. 

Nedanstående bild visas, nedanför den allmänna projektinformationen finns två rubriker, åtgärder och 

ekonomi,  
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Klicka på ny åtgärd för att koppla en utförd åtgärd till projektet. För beskrivning av hur en åtgärd i ett projekt 

registreras se avsnittet skapa åtgärd nedan. 

Under rubriken ekonomi kommer redovisningen av ekonomin som görs vid registreringen av åtgärderna att 

synas (hur redovisningen av ekonomi går till finns under ”skapa åtgärd”). 

 

 

Skapa åtgärd 

En åtgärd måste vara kopplad till ett projekt. 

För att skapa en åtgärd väljer du skapa åtgärd i huvudmenyn, du måste då antingen söka upp ett befintligt 

projekt eller skapa ett nytt projekt till viken du kan skapa åtgärder. Du kan givetvis även direkt välja sök 

projekt för att leta upp det projekt till vilken du vill skapa en åtgärd. 

När du har ett projekt att koppla till åtgärden ska du välja huvudåtgärdstyp och sedan klicka på nästa (se bild 

nedan). 
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Du kommer då till nästa formulär som avser inmatning av åtgärden. 

Första steget är att välja detaljerad åtgärdstyp/er. Valen är begränsade till den huvudåtgärdstyp du valt. Du kan 

välja en eller flera detaljerade åtgärdstyper till en och samma åtgärd. Vidare ska du ange åtgärdsnamn, namnet 

bör indikera vad och var åtgärden avser, åtgärdsstatus, start- och eventuellt slutdatum Obligatoriska fält * 

måste fyllas i (se nedan). 
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Beroende på vilken huvudåtgärdstyp du valt varierar fälten efter fältet effekt i:.  

När du fyllt i samtliga obligatoriska fält och de övriga fält du avser fylla i klickar du på spara. 

Koppla åtgärdsplats till åtgärd 

En åtgärd måste alltid kopplas till en geografisk plats. Nedanför formuläret för registrering av en åtgärd enligt 

ovan finns knappar för att koppla åtgärdsplats till åtgärden. Har du redan sparat åtgärden utan att koppla 

åtgärdsplats eller om du vill ändra en redan kopplad åtgärdsplats klickar du på ändra i åtgärdsfönstret som du 

kommer till när du sparat eller sök fram en åtgärd. 

Du kan välja mellan att koppla åtgärden till en redan befintlig åtgärdsplats alternativt skapa en ny åtgärdsplats 

(se nedan). 
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Koppla åtgärd till befintlig åtgärdsplats 

Klicka på knappen ”Visa kartan” under rubriken ”Koppla åtgärden till befintlig åtgärdsplats eller -platser via 

kartan”. Då dyker karttjänsten upp. Åtgärdsplatser visas som punkter på kartan. Klicka på önskad plats. Ett 

fönster dyker upp med information om åtgärdsplatsen. Välj platsen genom att klicka på ”Lägg till!”. Det valda 

objektet hamnar i en tabell under kartan. Om fler åtgärdsplatser ska kopplas till åtgärden görs samma procedur 

igen, klicka på en punkt och lägg till. När samtliga valda åtgärdsplatser är med klicka på ”Välj objektet/n”. 

Åtgärdsplatserna syns i fältet ”Valda platser”.  

 

Skapa ny åtgärdsplats  

Finns det ingen tidigare skapad åtgärdsplats klickar du på knappen Skapa ny åtgärdsplats. Under fälten där 

åtgärdsplatsens namn och koordinater angivs finns en karta (under rubriken Hämta koordinater via karta). 

Vid klick i kartan fylls koordinater i fälten. Knappen ”Automatisk koppling” under kartan inhämtar information 

om ytvattenförekomst, kommuntillhörighet samt om koordinaten finns inom åtgärdsområde för kalkning, 

värdefullt vatten eller Natura2000-område. 
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Du kan även ange koordinaterna för åtgärden direkt i formulärfältet utan att använda karttjänsten.  

 

Lägga till bilder och dokument 

För att lägga till bilder och dokument till en åtgärd eller fiskvägsobjekt klickar du på knapparna lägg in bild 

eller lägg in dokument när du är i redigeringsläget i en åtgärd/fiskvägsobjekt. Klicka på bläddra för att leta 

upp den bild/dokument du vill lägga upp (maximal filstorlek är 3 Mb för bilder och 10 Mb för dokument). Ange 

även titel och kommentar om så önskas. (observera att nyttjanderätt och publiceringsrätt tillfaller ÅiV vid 

uppladdning).  

Giltiga filformat är: pdf, jpg, jpeg, png, gif, tiff, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, odt, ods, odp, xml, svg, ps, 

ai.  

Skapa ekonomi 

Alla åtgärder som matas in i ÅiV måste även redovisas ekonomiskt, detta ska så långt det är möjligt ske på 

åtgärdsnivå för störst användbarhet. Rutinen är dock densamma oavsett på vilken nivå redovisningen sker. 
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Finansiär: Den organisation som finansierar hela/delar av åtgärden. För nationella anslag anges länsstyrelsen 

som finansiär. 

Kostnad: åtgärdens faktiska kostnad. 

Finansiering: hur mycket pengar respektive finansiär bidragit med. 

Varje separat kostnad eller finansiering kräver en ny post. 

Exempel 1: det kostar 50 000kr att bygga en fiskväg. Du söker finansiering på 40 000kr (80%), 10 000kr 

betalar du själv. Kostnaden är 50 000kr, finansieringen är 40 000kr. Dessa 40 000kr kan dessutom komma från 

flera finansiärer, t ex NV och lst. Finansieringen kan givetvis täcka hela kostnadsbeloppet också. 

Exempel 2: En åtgärd med status planerad eller påbörjad har uppskattats kosta 100 000 kr. Detta belopp läggs 

in och avser finansiering = ja anges. När åtgärden är klar och status ändrats till avslutad, visar det sig att 

kostnaden blev 80 000 kr. Vid slutredovisningen ändras beloppet till 80 000 kr och båda fälten = ja anges. 

Det överskjutande belopp som tidigare har beviljats (= 20 000 kr) överförs genom ett beslut till något annat 

projekt. 

Klicka på ny post för att redovisa ekonomin. Fyll i samtliga obligatoriska fält, vad gäller uppgifter om vad 

posten avser så kan både finansiering och kostnad bockas i för samma post som nämnts ovan. 



 Användarmanual för Åtgärder i Vatten 

 

 Sida 33 

 

 

För redovisning på åtgärdsnivå måste du gå in på respektive åtgärd i projektet och redovisa ekonomin där. 

Det är en fördel ur uppföljningssynpunkt om kostnaderna är så detaljerade som möjligt. 

Ändra åtgärd   

Du kan när som helst ändra uppgifterna i en inmatad åtgärd genom ändraknapparna           eller            f     

förutsatt att åtgärden tillhör din organisation och att du är inloggad. 

Skapa fiskväg 

Åtgärder av huvudåtgärdstyp fiskväg som avser någon av de detaljerade åtgärdstyperna: denilränna, omlöp, 

inlöp, kammartrappa, slitsränna, ålyngelledare, ålyngelsamlare, utvandringsväg, övrig 

nedströmspassage, övrig passage, sprängd fiskväg, kulvert med vandringsanordningar, fisksluss, 

fiskhiss, fiskfälla & transport eller enkel passage SKA förutom att registreras som åtgärd även 

registreras i fiskvägstabellen som ett fiskvägsobjekt. I dessa fall blir det alltså en viss form av 

dubbelinmatning, dock så skiljer sig inmatningsuppgifterna i fiskvägsformuläret från åtgärdsformuläret. Vid 

inmatning av en fiskvägsåtgärd kommer en meddelandetext visas när du väljer någon av ovanstående 

åtgärdstyper som påminner om att ett fiskvägsobjekt ska skapas (se nedan). 

 

Det går att skapa fiskvägsobjekt genom att gå via skapa fiskväg i huvudmenyn alternativt välja skapa ny 

fiskväg under rubriken koppla fiskvägsobjekt i en åtgärdsformuläret. Formulären är desamma oavsett viken väg 

du tar.  

Klicka på skapa fiskväg i huvudmenyn. 

Liksom vid skapande av åtgärd och projekt automatgenereras ett ID nummer för fiskvägen.  

Även här måste koordinater för fiskvägen anges vilka kan hämtas via karta eller matas in direkt i fältet. 

I fältet fiskvägstyp kan flera alternativ väljas om exempelvis fiskvägen kombinerats av flera olika fiskvägstyper 

(se nedan). 
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Även i formuläret för fiskväg måste en åtgärdsplats kopplas vilken bör vara densamma som kopplas till åtgärden, 

denna koppling förbinder åtgärden med fiskvägen. Kopplingen sker på samma sätt som tidigare, antingen genom 

att hämta en befintlig åtgärdsplats eller skapa ny. Varje fiskväg ska ha ett namn som används för att 

identifiera och visa koppling till åtgärden. Den grundläggande regeln för namngivningen är att kombinera 

Fiskväg och åtgärdsplatsens namn. 

Du kan även här bifoga bilder och dokument på samma sätt som beskrivits tidigare. 

När formuläret är ifyllt klickar du på spara. 

Redovisning av medel 

Här redovisas användningen av statliga medel till respektive centralmyndighet för granskning. Centrala 

myndigheten granskar och godkänner redovisningen alternativt skickar tillbaka för justering. 

Organisation 

Här registreras nya organisationer i databasen som sedan ingår i alla listor över organisationer. Är 

organisationstypen angiven som enskild kommer inga namn att visas vid uttag ur databasen (se formulär 

nedan). 



 Användarmanual för Åtgärder i Vatten 

 

 Sida 35 

 

 

Det går även att skapa nya organisationer i samband med att organisation ska väljas i ett formulär om det är så 

att aktuell organisation saknas i listan (se nedan). 

 

Rapportering av inmatning 

Används för att respektive inmatande organisation ska få en bättre överblick över vilka åtgärder som är 

inmatade under året, även aktuell inmatningsstatus anges (se nedan). 
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Årlig fisketillsynsammanställning till HaV 

Fisketillsynen redovisas på årsbasis av respektive län till HaV för nationell sammanställning. 

Välj årlig fisketillsynssammanställning till HaV i huvudmenyn. 

Välj sedan projekt för det år redovisningen gäller samt aktuellt län och klicka på nästa (se nedan). 

Du 

kommer då till inmatningsformuläret som består av följande flikar: åtgärdsdata, förordnande av 

tillsyningsmän, antal tillsyningsmän OT, redovisning OT, effekter OT (se nedan). Fyll i uppgifterna 

under respektive flik och klicka på spara. (För ytterligare beskrivning av inmatningsförfarandet gå till hjälpfliken 

i huvudmenyn och klicka på manual årlig inmatnaing av fisketillsyn.) 
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För redovisning av ekonomin, klicka på skapa ny under rubriken för ekonomi (finansiering och kostnader) (se 

nedan). 

 

Du kommer då till formuläret för redovisning av ekonomin vilken ser ut på samma sätt som tidigare beskrevs 

under skapa åtgärd – skapa ekonomi på sidan 15. Fyll i och klicka på spara (se nedan).  
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