Hitta rätt i Viss!
Det finns flera olika sökvägar VISS och det är lätt att gå vilse. Detta är en vägledning för att underlätta
att hitta de vattenförekomster som vattenmyndigheterna har klassat och lagt förslag till
miljökvalitetsnormer. Viss funkar bäst med Chrome.
Börja på startsidan: https://viss.lansstyrelsen.se och välj kartor:

Välj sedan status, risk påverkan åtgärder förvaltningscykel 3
Nästa sida väljs 1 övergripande status och öppna webbgis:et i eget fönster:

Zooma nu in på kartan till den plats du vill titta på. I lagerlistan till höger kan du göra ett antal val för
att få fram en översiktlig bild av det område som du vill titta på. Om man vill få en bild över
vattenförekomster i en kommun väljer man administrativa gränser. Klicka på trekanten för att få
fram de underliggande lagren. Välj kommungränser.

Välj sedan ekologisk status. Om du klickar på den lilla trekanten får du fram underliggande lager och
där kan du välja vilka skikt du vill visa. Välj tex bara ekologisk status för vattendrag för att få en bild
över statusen på vattendragen. Klickar du sedan på ett vattendrag får du upp en ruta med en länk till
Viss info om just det vattendraget och förslag på miljökvalitetsnormer och åtgärder.

Nästa steg är att titta på bedömningar och klassning av den vattenförekomst du är intresserad av. I
fallet nedan är föreslagen miljökvalitetsnorm att god status ska uppnås till 2033. Ett första steg kan
vara att titta på förslag till miljökvalitetsnorm där motiv finns till den klassning man valt.. Klicka på
beskrivning:

Under beskrivning redogörs vilka motiven till förslaget till miljökvalitetsnorm. Det kan finnas
anledning att titta närmare på näringsämnen och morfologisk påverkan(förändring av vattenfårans
form), samt konnektivitet (vandringshinder).

Nästa steg är statusklassning. Här kan man kontrollera vilken data som ligger till grund för
statusklassning. Kontrollera tex näringsämnen, kiselalger, hydromorfologisk påverkan. Här kan man
utläsa hur säker statusklassningen är.

Nästa steg är vilka påverkanskällor som orsakar påverkan på vattenförekomsten. Klicka på blå text för
att läsa mer.

Nå har vi kommit till steget åtgärder. Nu öppnar man fliken möjliga åtgärder i cykel 3 för att se vilka
föreslagna åtgärder som behövs för att nå miljökvalitetsnormen. Här är viktigt att göra en bedömning
om föreslagna åtgärder är rimliga och realistiska. Titta på vilka effekter föreslagna åtgärder ger i
vattendragen för din verksamhet. Vilka konsekvenser leder förslag av utrivning av dammar?

Därefter är det dags att titta på vilka gjorda åtgärder myndigheten har registrerat. Stämmer
sammanställningen eller har fler åtgärder gjorts? Myndigheten mäter bara de åtgärder som
lantbrukare söker stöd för. Är åtgärder gjorda som inte är registrerade?

