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Vattenfrågorna är viktiga! 
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Vattenanvändning, ekosystemtjänster
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Inland waters 

Coastal water 

Ground water Yt-, grund- och kustvatten 

God status 2015, 2021, 2027 

Avrinningsområdesperspektiv   

Ramdirektivet för vatten   
 

Helhetssyn 
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EU Water Framework Directive  (2000) Swedish legislation since 2004Getting Europe 's waters cleaner and getting the citizen involved�Key strategies: expanding the scope of water protection to all waters, surface waters and groundwater water management based on river basins "combined approach" of emission limit values, quality standards, getting the prices right, streamlining legislation getting the citizen involved more closely achieving "good status" for all waters by a set deadline Third management cycle ends, final deadline for meeting objectivesThe key ones at European level are general protection of the aquatic ecology, specific protection of unique and valuable habitats, protection of drinking water resources, and protection of bathing water. All these objectives must be integrated for each river basin. 



Vattnets gränser styr 

Mer än 26.000 vattenförekomster i Sverige 
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Lokal samverkan betonas 



I Sverige har vi väl bra vatten?! 
  

• Vattenbrist och bevattningsförbud.  
• Klimatförändringar 
• Grundvatten med bekämpningsmedel, PFOS, läkemedelsrester 
• Övergödning och algblomning 
• Fysisk påverkan och stängda fiskvägar 
• Försurning 
• Brunifiering 
• Främmande arter 
• Plastföroreningar och marint skräp 
• Kombination av  faktorer 
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För oss i Sverige är det oftast en självklarhet att få friskt, rinnande vatten direkt ur kranen. Att vi kan bada och fånga fisk i nästan alla vattendrag. Att vårt grundvatten är rent och att älvarna förser oss med vattenkraft.I Sverige har vi gott om vatten, brukar vi säga.



Samråd nyss avslutat 
Revision av beslut vart sjätte år - ny kunskap, erfarenheter av åtgärder 
och beredskap för att möta förändringar  
 
Olika förutsättningar i olika distrikt och i delar av distrikt 
 
För att besluten om åtgärderna för våra vatten ska bli så bra som möjligt 
behövs mångas engagemang och kunskap. 
 



ÅTGÄRDSPROGAM  
2015-2021 

Uppdrag som riktar sig 
till 18 myndigheter  

21 länsstyrelser  
och 290 kommuner 

Sveriges 
kommuner 
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LISAGe exempel på några myndigheter som får åtgärd för att ge lite guide till bilden.Åtgärderna har tagits fram i dialog med resp myndighet. För kommunerna har vi haft distriktsvisa dialoggrupper och diskuterat kommunernas åtgärder. (miljö, plan, VA, politiker)



Hela kedjan 
behövs! 

Vattenmyndigheten 



Antal yttranden 
Typ av samrådsinstans Totalt 

Nationella myndigheter 25 

Nationell bransch- och frivilligorganisationer 28 

Länsstyrelser 21 

Kommuner 230 

Företag och distriktsorganisationer 378 

Vattenråd och vattenvårdsförbund 101 

Privatpersoner 115 

Övriga (universitet etc.) 22 

Totalt antal samrådsinstanser, preliminärt 920 



Informationskanal VISS 
www.VISS.lansstyrelsen.se 
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All information finns i VISSNyheter: förslag på klassificering, förslag på normerFörslag på åtgärderVia databasen VISS kan vem som helst söka information om ”sina” vattendrag. Alla detaljer stämmer ännu inte till hundra procent. Men vi vet väldigt mycket mer nu än för tio år sedan.



Synpunkter per vattenförekomst 
 

Typ av synpunkt Totalt 
antal 
svar 

Botten 

viken 
Botten 

havet 
Norra 
Östersjön 

Södra 
Östersjön 

Väster 

havet 

Synpunkter på 
statusbedömning 

711 45 275 71 59 261 

Synpunkter på 
åtgärder 

176 100 14 20 21 21 

Totalt antal svar 887 145 289 91 80 282 



Tot. 2 500 ton N Tot. 218 ton P 

Olika reduktionsbehov  av näringsämnen (kust) 



Olika åtgärdspotential 

Våtmarkers kapacitet 
för fosforreduktion 
 
Plats 
Effekt 
Kostnad 
Teknik 
…. 



Hur mycket är vatten värt? 

Ekosystemtjänster från vatten 
- Dricksvatten 
- Matproduktion 
- Processvatten 
- Energiproduktion 
- Reningsfunktion 
- Rekreation 
- Upplevelser 
 
Hur mäta värdet? 
- Betalningsvilja 
- Uteblivna inkomster 
- Kostnad för att ersätta funktioner 



 
Betalningsviljan i Sverige för att minska 
övergödningen i Östersjön 7,5 miljarder kronor 
per år (Baltic Stern) 
 
Minst 100 miljoner kr i uteblivna inkomster för 
turismbranschen per år vid förväntad 
algblomning i Kalmarsund 
 
 

Satellitbild: ESA 11 juni 2010 

Ekonomiska värden   
 

Uppskattning av kostnaderna  för  Cryptosporidium–smittan i Östersund : 
• 219,5 miljoner i samhällskostnader för Östersund 
• 1,7 miljoner i extrakostnader drift för Vatten Östersund  
• 4,5 miljoner investering i UV-anläggning  
• 15,6 miljoner merkostnader för restaurangbranschen i Östersund 
• "Tiotals miljoner" i inkomstbortfall från minskad gräns- och 

turisthandel 
 



Stort behov av lokala 
vattenorganisationer för att 

• Identifiera lokala värden och åtgärdsbehov 
• Påverka åtgärdsarbetet 
• Förmedla lokal kunskap till kommuner och länsstyrelser 
• Göra undersökningar 
• Samordna recipientkontroll 
• Genomföra åtgärder för en bättre vattenmiljö 
• Förankra 
• Sprida kunskap 
• Diskutera kring intressekonflikter 
• Svara på remisser  
• Delta i samråd 
• Ge enskilda större möjlighet att påverka 
• osv 
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Man engagerar sig i det som är relevant för sitt eget vattenråd, sammanställt SÖ utkast, har med VH, har häfte med god exempel. 



Vatten-
kvalitet

  

Åtgärder 

Upprätta 
forum 

Granskning 
av underlag 

 Åter-
koppling  

Utbyte av kompetens, 
information  

Regler, myndigheter, övervakning   

Lokal kunskap, värderingar, önskemål 

Vikten av delaktighet och 
ömsesidigt lärande 

  
Research Findings and Case Studies on Social Learning 
Michael O Cinneide 
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Varför är det lokala samarbetet så viktigt? Jo, för det finnb ingen myndighet som har möjlighet att ta fram så detaljerad kunskap som behövs för att kunna göra de åtgärder som leder till god vattenkvalitet. Utbytet mellan myndigheter/beslutsfattare är mycket viktigt – myndigheter kan bidra med kunskap i form av tex modeller och styrmedel, men lokal input är helt avgörande. Vi har även nationella studier (Irland)  som visar att vattenförvaltning behöver offentlig delaktighet för att kunna genomföra direktivet. I samma studie som visare på hur viktig lokal samverkan är så visas också att Sverige är bäst på att samverka lokalt!



Vattenråd i Sverige 

• I Sverige finns fler än 140 olika 
organiserade samarbeten kring 
vatten 

• De flesta är vattenråd 
• Det finns fler vattenråd i södra 

Sverige än i norra Sverige 
• Avrinningsområdena i norra 

Sverige är till ytan stora vilket 
ger geografiskt stora vattenråd 

• Vattenråden i södra Sverige är 
till ytan oftast mindre, men med 
fler invånare 
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Över 110 samarbeten i Sverige, små i södern och stora i norr



Vattenråd i Södra Östersjön 

I Södra Östersjöns 
vattendistrikt finns   
mer än 40 vattenråd 



Många möjligheter 
Lokala vattenorganisationer bygger på 
lokal kunskap och engagemang! 
 
Inget avrinningsområde är det andra likt – de 
lokala frågorna och behoven styr arbetet. 
 
Inspiration från andra, goda exempel och 
verksamhetsberättelser på  
www.vattenmyndigheterna.se 
www.vattenorganisationer.se 
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Vattenråden inte ska sitta och avvakta och vänta på någon form av instruktioner eller riktlinjer för verksamheten från er på VMNi på VM och beredningssekr kan stötta vattenråden i vissa frågorVattenråden inte ska sitta och avvakta och vänta på någon form av instruktioner eller riktlinjer för verksmaheten från er på VMNi på VM och beredningssekr kan stötta vattenråden i vissa frågor men att vattenråden har möjligheten, friheten och ansvaret att själva forma sin verksamhet efter sina lokala förutsättningar och möjligheterVattenråden formar sin egen verksamhet och att den kan variera från det omfattande åtgärdsarbete som vi bedriver här nere till den betydligt mindre, mer ideella verksamhet, som sker på många andra håll.Om man vill börja bedriva en mer omfattande verksamhet så kan ett tips vara att titta på hur man lagt upp verksamheten här nere i Skåne.

http://www.vattenorganisationer.se/
http://www.vattenorganisationer.se/


Tillsammans värnar vi vattnets värden! 
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