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Så här arbetar vi. 



Vattendirektivet 

• Alla vattenförekomster inom EU skall nå god status 
till år 2015 (2021) för att säkerhetsställa god 
vattenkvalitet och tjänligt dricksvatten. 

 

• Direktivet skall skydda allt vatten – både vattendrag, 
sjöar, kustvatten och grundvatten. 

 



Vad är målet med vattnet 
inom direktivet? 

• God vattenstatus 

 

• God tillgång på vatten 

 

• Ingen försämring 

 

• Hållbart utnyttjande 



Samverkan & Samråd 
- demokrati & delaktighet 

• Direktivet är tydlig med att Vattenmyndigheten måste 
få aktörer till att vilja delta 

• Samverkan – vattenråd 

• Vattenråd förenar myndighetens behov av 
samverkan med lokala behov som styrs av brukarna 

• Vattenråden är rådgivande till myndigheten – ej 
beslutande 

 



Göta älvs vattenråd 

 

 

 

• Samverkansorgan där olika aktörer gemensamt 

diskuterar aktuella vattenfrågor och försöker skapa en 

samsyn och ett helhetsperspektiv på vattenresurserna 

inom Göta älvs avrinningsområde nedströms Vänern 

inkl. Göta älvs kustvatten. 

• Bidrar på ett tidigt stadium genom att delta i 

förberedelser och diskussioner om hur vattenresurser 

skall hanteras  

• Vattenrådet består av representanter från olika 

verksamheter allt från myndigheter till företag, 

markägarrepr  och NGO:s.  



Arbetsformer inom 
Göta älvs vattenråd 

• Nätverksmodell.  

• Syftet vid bildandet - att bidra till kunskap om älven. 

• Övertar ingen aktörs eventuella ansvar. 

• Bygger på konsensus som huvudregel. 

• Ekonomi, administration och ledning samordnad med 

Göta älvs vattenvårdsförbund. 

• Ekonomin särredovisas för öppenhet och tydlighet. 

• Vattenråd finns för Mölndalsån och Säveån. 

• Separat referensgrupp för Göta älvs kustvatten. 

 



Arbetsexempel: Göta älv 

• Täta möten för att bidra till kunskapen om 

vattenförekomster i början av klassningsarbetet. 

• Remiss Förvaltningsplan, MKN, ÅP, MKB 2009-2015 

• Medlemmars kunskaper viktiga på flera områden: 

– Fysiska hinder, ”inventeringskunskap”. 

– Grundvatten (har vi inte arbetat med) och 

dricksvattenfrågor. 

– Ålundersökningen i Lilla Edet. 

– Projektet Slumpån – kunskap om ”normalbiflöde” 



 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tillståndsklassning Göta älv 

Påverkan 
•Försurning (skogsområden) 

•Övergödning 

– Jordbruk 

– Dagvatten 

– Avloppsreningsverk 

•Fysisk påverkan 

– Kontinuitet 

– Reglering 

– Modifierat vatten 

•Miljögifter 

– Verksamheter 

– Förorenad mark 

– Dagvatten 

 


