
Hur jobbar ni med vatten
frågor i kommunen? I vatten
råden finns massor av kunskap 
och engagemang att ta vara 
på. Det kan handla om att föra 
dialog i olika frågor men också 
om att använda vattenrådens 
möjligheter att bidra till prak
tiska miljöförbättringar.

I alla områden kring större vattendrag, 
så kallade avrinningsområden, har vat
tenråd bildats. Där ingår markägare och 
företrädare för många olika intressen, 
kort sagt alla som har ett engagemang 
i det aktuella vattendraget. Det gemen
samma målet är rent vatten och en 
hållbar utveckling nu och för komman
de generationer. 

Neutrala mötesplatser
Kanske har ni i kommunen redan kon
takt med lokala vattenråd i olika miljö
frågor, men vi vill peka på att vatten
råden kan vara till nytta i fler avseenden 
än ni kanske hittills tänkt på. 

Vattenråden är neutrala mötesplatser 
där många olika intressen, organisatio
ner och människor möts för att sam

verka kring frågor som på olika sätt rör 
vatten. 

Mångfalden av kunskap, förmågor 
och olika perspektiv är viktiga för att 
hitta hållbara lösningar och skapa större 
helhet. 

Arbetet i vattenrådet bidrar också till 
att öka det lokala deltagandet och sam
verkan på tvären mellan olika grupper 
och mellan myndigheter och lokalsam
hällen. 

Ta hjälp av ett vattenråd
En resurs att räkna med i fler frågor än du tror

• Ett vattenråd är en samman
slutning av organisationer som 
kommuner, företag, intresse
organisationer och föreningar.
Ofta finns många olika intressen 
och kunskaper representerade, till 
exempel jordbruk, skogsbruk, vat

tenkraft, sportfiske, 
naturvård, vatten 
och avlopp, sam
hällsplanering, 
skola, rekreation. 

• Eftersom av
rinningsområdet ofta täcker 
flera kommuner ingår alla dessa 
kommuner i vattenrådet. Läns

styrelsen brukar också ha en eller 
flera kontaktpersoner i vattenråden. 
Vatten råden är oftast öppna fören
ingar där alla intresserade kan bli 
medlemmar och ansluta sig.

• Vattenråden har inget mandat  
att fatta beslut om åtgärder i vatten. 
Men de kan exempelvis söka  olika 
bidrag för att tillsammans med 
markägare och/eller verksamhets
utövare hjälpa till att samordna och 
få till stånd åtgärder. 

• Vattenrådens organisation, 
finansiering, resurser och kunska
per kan se olika ut. Vattenråden har 

alltid en potential att utvecklas och 
behöver därför stöd från kommu
ner och myndigheter för att kunna 
verka långsiktigt. 

Vad är ett  
avrinningsområde?
• Ett avrinningsområde är en natur
lig avgränsning av ett landskap. Den 
nederbörd som faller inom ett områ
de rör sig mot lägre nivåer i bäckar, 
åar och som grundvatten. Slutligen 
samlas vattnet på en och samma 
plats. Det område vattnet kommer 
från är ett avrinningsområde.

Många intressen deltar – bra plattform för samverkan och dialog

Vatten är en bra utgångspunkt för upptäckarglädje, kunskap och omsorg.  
Foto: Peter Nolbrant
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Lokalt engagemang  
viktigt för samhället
En allt viktigare fråga är hur vi ska kunna 
öka det lokala deltagandet och samver
kan över gränser. Detta betonas även 
i EU:s vattendirektiv. 

Sverige och fyra andra EUlän
der har tillsammans med vatten
organisationer undersökt hur 
lokalt deltagande och samverkan i 
vattenfrågor kan öka. 

Resultatet visar att det finns en 
stor potential i det lokala engage
manget som är viktig att ta vara på. 
Det behövs fler mötesplatser för dialog 
och samverkan. Detta ökar både antalet 
och kvaliteten på de genomföra åtgärderna.

Sex goda skäl att samarbeta med vattenråd
• Värdefulla sakkunskaper och lokalkännedom tas till vara.

• Fler miljöförbättrande åtgärder kan genomföras där kommunens resurser  
kanske inte räcker till.

• Bättre och mer hållbara planer kan tas fram med mindre risk för överklaganden.

• Minskad polarisering mellan intressegrupper.

• Det lokala engagemanget för miljö och hållbar utveckling ökar.

• Möjlighet att genomföra projekt i bred samverkan och med en helhetsbild 
över avrinningsområdet.

Kontakta ett vattenråd
På vattenmyndigheternas webbsida kan du hitta listor över vattenorganisationer 
nära dig: vattenmyndigheterna.se, sök på vattenorganisationer.

 

Det finns 
många frågor 

där vatten berörs:

• biologisk mångfald 
• dricksvatten • skogsbruk 

• utbildning och skola • säkerhet 
• rekreation• samhällsplanering 
• kultur • kulturhistoria • energi 

• livsmedelsproduktion 
• näringslivsutveckling

Vattenråden skapar möten som ger möjlighet till mer samverkan och praktiska åtgärder. 
Foto: Peter Nolbrant och Håkan Bengtsson (grävbilden till höger).
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