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  GÖTA ÄLVS VATTENRÅD 
 

Delsamråd  
Arbetsprogram samt Översikt över väsentliga frågor 
 

Övergripande synpunkter 

Vid bedömning av vilka åtgärder som skall föreslås är det viktigt att bedöma dem utifrån vilka som är 

mest kostnads effektiva. Vattendirektivet får inte göra så att enskilda personer riskerar att drabbas hårt 

av krav på ibland flera åtgärder.  

 

EU har tidigare har erinringar mot Sveriges hantering av vattendirektivet. Detta borde lyftas i samråd och 

samverkan. Vad är det EU har synpunkter på och hur kan vi åtgärda detta?  

 

Vattenmyndigheten bör påpeka även juridiska brister så att frågan om förändringar lyfts, även om 

Vattenmyndigheten själv inte har möjlighet att förändra dessa juridiska brister.  

 

Hur agerar länsstyrelsen om MKN inte tillgodoses? Idag är det sällsynt med ingripanden som exempelvis 

leder till upphävande av detaljplaner.  

 

Ansvarsfrågan är en nyckel för att få åtgärder genomförda. Allas ansvar tenderar att bli ingens ansvar. 

Hur ansvaret kan tydliggöras är en viktig fråga för att få åtgärder genomförda, både administrativa och 

fysiska åtgärder.  

 

Kommunerna skulle kunna ta ett ökat ansvar för att åtgärderna blir genomförda, men då krävs 

kompetens och resurser för att driva detta arbete och samarbeta med berörda aktörer. Ökad kompetens 

behövs ute i de olika verksamheterna men också mer övergripande, t ex genom vattenstrateger.  

T ex finns behov av åtgärder som tillägg till översiktsplanen gällande vatten samt att informationen i VISS 

behöver omsättas i kommunens eget GIS-system i en mer lättillgänglig form för att den ska bli användbar 

för handläggare inom kommunens olika verksamheter.  

 

Göta älvs vattenråd har idag begränsade resurser och kan inte ta den roll som skulle behövas. 

Vattenrådens roll och resurser skiljer sig mycket år i landet. Det finns därför behov av att se över hur 

vattenråden fungerar och om de fyller den funktion de är tänkta att fylla.  

 

Man kan överväga om åtgärder riktade till verksamhetsutövare bör återinföras i åtgärdsprogrammet. 

Exempelvis kan det gälla kommunerna som väghållare eller kommunerna som verksamhetsutövare för 

vatten och avlopp. Det skulle antagligen leda till fler genomförda åtgärder om det fanns riktade åtgärder 

och att verksamhetsutövare då upplever sig so mer berörda av åtgärdsprogrammet och mer ansvariga 

för att åtgärder genomförs.  

 

Riksantikvarieämbetet bör läggas in som myndighet ansvarig för åtgärder som att beakta 

kulturmiljöfrågor när exempelvis gamla kvarnar berörs av åtgärder i vattendrag.  
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Boverket bör vara mycket mer aktivt för att vägleda kommuner i planering och byggnation. Boverket bör 

därför få fler åtgärder direkt riktade till sig.   

 

Centrala myndigheter och länsstyrelserna behöver vara mer aktiva inom andra områden och ge mer 

aktivt stöd till kommunerna gällande bland annat dagvattenhantering och tillsynsvägledning. 

 

Vidare bör vattenmyndigheterna (tillsammans med Havs & vattenmyndigheten) vägleda och klargöra hur 
Weserdomen påverkar kommunal översikts- och detaljplanering förutom vattenverksamheter. 

 

Vattenmyndigheterna bör bli mer operativa och skapa bättre förutsättningar för vattenåtgärder. Därför 

anser vi att det vore bra med en grupp (ett kompetenscenter) med oberoende externa specialister etc. 

(en blandning av biologer, ingenjörer, forskare och utredare) som arbetar utifrån ett 

avrinningsområdesperspektiv och som bildas och byggs upp med hjälp av Vattenmyndigheterna (och 

eventuellt andra myndigheter och intresseföreningar). Detta kompetenscenter skulle direkt kunna hjälpa 

och ge mer specifika råd till kommuner och vattenråd med syftet att implementera MKN för vatten i 

arbetet på lokal nivå, speciellt för att få igång lokala åtgärdsprogram per avrinningsområde. Också i 

arbetet med de 8 åtgärder riktade till kommuner i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram (ÅP) samt för 

att söka medel för åtgärder, planering, upphandling och uppföljning av arbetet skulle ett 

kompetenscenter kunna bidra med stöd och hjälp. Denna kunskap är nämligen svår att ha hos alla 

kommuner i landet, och blir närmast ett orimligt krav. I detta arbete skall varje kommun kunna få 

återkoppling från detta kompetenscenter hur man i specifika fall ska åtgärda problem och ta fram 

åtgärdsförslag. En sådan arbetsmodell skulle också bli mer regionalt anpassad, ge mer effektivt och 

operativt åtgärdsarbete samt större identifiering och spridning av goda exempel och lösningar som 

förbättrar vattenmiljön. Liknande kompetenscentra har använts i Danmark med gott resultat  

(se https://oplandskonsulenterne.dk/ och http://www.theriverstrust.org/).  

 

Arbetsprogram med tidtabell 

• Är det tydligt vilka arbetsmomenten är? 

Ja 

 

• Framgår det tydligt hur arbetsmomenten kommer att genomföras under denna förvaltningscykel?  

Ja men det skulle kunna förtydligas vad de olika färgerna i tabellen innebär. Saknas också en 

kommentar i cirkeln över vilka som berörs på sid 8 om att kommunerna berörs som myndighet 

(alltså inte bara som VA-huvudman och ansvariga planerare).  

 

• Är det tydligt förklarat hur just du berörs av vattenförvaltningen?  

Ja  

 

• Är det tydligt förklarat hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med 

vattenförvaltningen under denna förvaltningscykel?  

Ja 

 

• Är det tydligt beskrivet hur synpunkterna från samrådet tas om hand under denna 

förvaltningscykel?  

Ja 

 

 

 

https://oplandskonsulenterne.dk/
http://www.theriverstrust.org/
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3.5 Var med och påverka!  

• 3.5.1 Saknas någon information för att du eller din organisation ska kunna föra fram synpunkter? 

Vad i så fall?   

Nej 

 

• 3.5.2 Vilka samhällssektorer och vilka målgrupper tycker du eller din organisation är viktigast för 

vattenmyndigheterna att möta? Motivera gärna svaret.  

Vattenrådet anser att lantbruket, skogsbruket, vattenkraften, konsumtion, samhällsplanering och 

infrastruktur (utan turordning) är dom samhällssektorer som det är viktigast att vattenmyndigheten 

möter eftersom dom företräder verksamheter som alla på något vis har en påverkan på 

vattenförekomster. 

 

Länsstyrelsen då de har en viktig roll att åtgärda brister i strandskyddet, främst för små vattendrag. 

Denna brist finns t ex i stora delar av Västra Götalands län och leder till att många vattendrag 

påverkas av bebyggelse. Länsstyrelsen behöver också vara aktiv för att utveckla samprövning av 

vattenverksamheter och strandskydd.  

 

Kommuner – för att nå planerare, bygglovshandläggare och VA-ansvariga. MKN och deras 

tillämpning samt åtgärder är relativt dåligt kända i kommunerna.  

 

Skogsbruket och Skogsstyrelsen eftersom skogsbruket har stor påverkan på vattenkvaliteten. 

 

Jordbruksverket och lantbrukare eftersom åtgärder inom detta område inte har blivit genomförda i 

så stor utsträckning som vore önskvärt.  

 

Väghållare är en viktig grupp att nå för att kunna lyfta problem kring felaktiga vägtrummor.   

 

• 3.5.3 Hur kan vi utveckla samverkansformerna ytterligare? Motivera gärna svaret. 

Det behövs ännu mer information och kommunikation mellan vattenmyndigheten och de 

samhällssektorer som nämnts här ovan. Kunskapen och kompetens behöver öka hos de olika 

verksamheterna.  

 

Trots att det nu gått 18 år sedan vattendirektivet beslutats är vi i Sverige inte i närheten av att prata 

med de människor som förväntas göra åtgärder. Kommunerna anses vara en lokal organisation men 

de har inga resurser att inleda nödvändiga dialoger.  

 

Vattenråden har inte heller resurser att faktiskt prata med, motivera och fånga upp den lokala 

kunskapen som finns. Så i praktiken sker inga eller mycket få lokala dialoger utan för de flesta på 

landsbygden är det fortfarande okänt att det finns en myndighet som heter Vattenmyndigheten som 

har formulerat ett lokalt mål för sjön eller vattendraget i deras hembygd och som nu förväntar sig att 

de som bor där ska göra åtgärder.  

 

Vattenmyndigheterna kan samverka mer direkt eller så att övriga aktörer ges mer resurser för detta 

arbete. Vattenrådens roll och uppgifter bör analyseras, konkretiseras, styras och utvecklas. Är de 

ändamålsenliga idag? Om inte – vad krävs för att de ska bli ändamålsenliga?  
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Kommunerna har idag inte resurser för sådan samverkan i någon större utsträckning.  

Så länge det inte inleds en systematisk lokal vattendialog riskerar det fortsatt arbetet med 

vattendirektivet att vara konfliktfyllt och fortsätta vara ett ovanifrån-projekt.  

 

För att nå olika målgrupper bör man samråda tillsammans med målgruppernas centrala myndigheter 

eller branschorganisation. Det ger större genomslag och uppslutning. Några exempel är att samråda 

med planarkitekter tillsammans med Boverket och länsstyrelsernas Samhällsbyggnadsavdelningar 

och samråda med kommunernas VA-enheter tillsammans med Svenskt Vatten eller att nå 

skogsbruket genom samarbete med Skogsstyrelsen. Hur inbjudan till samråd skickas ut är också 

viktigt för att nå rätt målgrupper. Exempelvis når man inte alla delar av kommunen genom att 

adressera frågan till kommunens gemensamma brevlåda.  

 

Samverkansformerna behöver också brytas ned ännu mer på lokal skala. De förändringar som skett i 

VISS med förslag på åtgärder är ett steg i rätt riktning. Det skulle dock göra arbetet tydligare om man 

i framtiden på ett enkelt och samlat sätt kunde se vilka som ansvarar för olika åtgärder och vad som 

har blivit utfört eller är planerat att utföras inom en vattenförekomst eller grupp av 

vattenförekomster.  

 

Översikt över väsentliga frågor inom vattenförvaltningen 

4.2 Prioriteringar för vattenarbetet  

• 4.2.1 Vilka vattenförekomster tycker du eller din organisation att vi ska prioritera för att uppnå 

god status eller potential till 2027? Ge gärna exempel med geografisk koppling. Prioriteringen 

behöver göras inom de juridiska förutsättningar som finns idag.  

Vattenförekomster med höga naturvärden och/eller höga värden för friluftsliv bör prioriteras. Även 

vattenförekomster av vikt för nuvarande och framtida dricksvattenförsörjning bör prioriteras.  

 

Det kan vara klokt att prioritera vattenförekomster där åtgärder bedöms vara enkla att utföra på 

grund av åtgärdernas natur eller stort engagemang för vattenförekomsten. Goda exempel på hur 

samverkan kring vattenförekomster har lett till förbättringar bör lyftas fram. 

 

De vattenförekomster som har ett större värde för befolkningen eller de som är hotade är också 

viktiga att prioritera samt även de med stora ekosystemtjänster och där många människor bor eller 

vistas (som Göta Älv med biflöden). Värdet för framtiden blir större om detta görs. 

 

I de vattenförekomster där data saknas eller är bristfälliga behöver man prioritera att genomföra 

mer och bättre miljöövervakning (både nationell, regional och lokal) för att ge bättre dataunderlag, 

framför allt så att statusklassningen, åtgärdsarbetet, stadsplanering och MKN-arbetet blir bättre och 

effektivare samt att bra tidsserieanalyser kan göras. 

 

Andra vatten som glöms bort är de små vattenförekomsterna (eller som inte ännu är 

vattenförekomster), t. ex. små vattendrag som inte är klassade i VISS. De är viktiga för kustvatten 

och kustmiljön, och de måste också prioriteras eller integreras i vattenförvaltningsarbetet. 

 

• 4.2.2 Vilken prioriteringsgrund är allra viktigast för dig eller din organisation? Motivera gärna 

svaret.  

Rimligt att prioritera skyddade områden och använda miljökvalitetsmålen som prioriteringsgrund. 

- Utpekade skyddade områden som N2000, särskilt värdefulla vatten samt värdefulla vatten.  

Många av dessa vattendrag saknar i dagsläget, trots sina utpekade höga värden, strandskydd på 
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grund av gamla beslut som inneburit ett ”passivt upphävande” av strandskyddet. Det har gjort 

att lagens syfte inte tillgodoses och att strandskyddet ser olika ut över landet och inom län. Om 

detta åtgärdades skulle möjligheterna att nå MKN öka väsentligt. Om det inte åtgärdas är risken 

stor att statusen för dessa vattendrag försämras. Denna åtgärd bedöms inte kosta mer än 

arbetstid för länsstyrelsen, men skulle få mycket stor effekt.  

- Uppfylla Sveriges miljömål 

- Vattendrag som påverkas av högt bebyggelsetryck  

- Vattendrag som saknar skydd (se 3.5.2 ovan om strandskydd) 

- Dricksvatten (Mikrobiologisk status bör prioriteras och bli en ny tillkommande MKN för att 

bidra till ytterligare skydd för dricksvattnet) 

- Miljögifter 

- Vattenförekomster där åtgärder är enkla att genomföra 

 

4.2 Övriga synpunkter 

Det är en sanning med modifikation att MKN styr åtgärdsarbetet, särskilt med avseende på fysisk 

planering och exploatering. Detta beror till stor del på begränsad kunskap om hur man ska och kan 

tillämpa MKN i planering som detaljplaner, tillägg till översiktsplan mm.  

MKN tillämpas eller hanteras sällan i bygglovsprövning utom plan. Detta sker i princip inte alls idag i 

många kommuner. MKN skulle i mycket större utsträckning kunna vara en grund för avslag eller för 

att villkora om anpassning. T ex hanterar man sällan att byggnation nära vattendrag kan komma att 

leda till framtida behov av stabilitetsåtgärder.  

 

Det krävs kraftigt ökad vägledning och styrning från länsstyrelserna och Boverket gentemot 

kommunerna, både gällande bygglovsprocessen och planprocessen. Hur kan man exempelvis 

förebygga mekanisk påverkan på vattendrag genom att hantera MKN i översiktsplan eller detaljplan?  

Man uttrycker i programmet att myndigheter och kommuner har möjlighet att samordna, prioritera 

och begära mer pengar för att täcka kostnader. Det vore värdefullt om Vattenmyndigheterna 

utvecklar hur detta kan gå till. 

 

Det vore fel väg att gå att besluta om många fler undantag/konstgjorda vatten etc. för olika 

vattenförekomster. Om väldigt många undantag ges för vattenförekomster blir det mycket svårt att 

nå god vattenstatus i kustvattnen eftersom vattendragen påverkar nedströms vatten. Även 

uppströms kan vandrande fisk påverkas negativt. Därför måste en mycket grundlig utredning göras 

innan man beslutar om att göra undantag för en vattenförekomst. I en sådan utredning måste hela 

avrinningsområdet utredas enligt kraven från vattendirektivet, alltså inte bara per vattenförekomst 

eller del av vattenförekomst. Fler undantag kan göra att risken ökar för att bygga in oåterkalleliga 

miljöproblem i framtiden och därmed få svårt att uppnå god vattenstatus i olika vattenförekomster 

(både till 2021 eller 2027).  

 

Att följa vattendirektivet och MKN för vatten innebär inte att det endast är acceptabelt med en liten 

stegvis förbättring utan även möjligheten att verkligen nå det mål man satt upp (dvs god status till 

ett visst årtal). En stadsplanering som inte från början tar hänsyn till kvalitetsfaktorer inom t. ex. 

hydromorfologi (ekologiskt funktionella kantzoner vid vattendrag etc.), biologi och kemi kommer 

således att bygga in framtida miljöproblem utan att ta hänsyn till ett större 

avrinningsområdesperspektiv (som krävs enligt vattenförvaltningsförordningen) och ge både 

varaktiga problem för vandrande fisk i vattendragen och för kustvattenmiljön generellt. Bättre i så 

fall att generellt sänka ribban för MKN något så att det fortfarande är tydligt vad som gäller.  

 
4.3 Det är nu nästa åtgärdsprogram förbereds!  
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• 4.3.1 Hur vill du eller din organisation att nästa åtgärdsprogram ska vara när det gäller åtgärder 

riktade till länsstyrelser respektive kommuner? Bara regionalt anpassat, lika i hela landet eller 

något däremellan? Motivera gärna!   

Åtgärdsprogrammet bör vara lika i landet eftersom det borde förenkla arbetet med att beskriva 

åtgärder riktade till län respektive kommuner. 

 

Dessa bör sedan anpassas regionalt och lokalt av länsstyrelser och kommuner så att de återspeglar 

de faktiska förhållandena. Det ska kännas meningsfullt och vara tydligt vilka miljöproblemen är för 

de ”egna vattenförekomsterna”. 

 

Åtgärderna behöver vara realistiska. Kommunerna har många gånger inte alls det åtgärdsutrymme 

som förutsätts. De åtgärder där kommunerna inte har tillräcklig rådighet behöver tydliggöras och 

man får utvärdera om dessa ska finnas kvar, tas bort eller omformuleras. Alla kommuner arbetar inte 

med att ta fram egna åtgärdsplaner. Om det ska bli verklighet måste kommunerna få mycket mer 

stöd från Vattenmyndigheten, länsstyrelse m fl. Kommunen har ansvar och rådighet över flera 

åtgärder som behöver utföras men långt ifrån alla. För att arbetet skall gå framåt på ett effektivt sätt 

bedöms mer lokala åtgärdsprogram vara nödvändiga. Avsaknaden av sådana kan medföra att vissa 

sektorer tar stort ansvar för genomförande av åtgärderna medan andra åtgärder inte blir utförda. 

 

• 4.3.2 Hur vill du eller din organisation att underlaget till nästa åtgärdsprogram ska vara när det 

gäller åtgärdsförslag i VISS? Välmotiverade möjliga åtgärdsförslag per vattenförekomst i VISS eller 

mer schablonmässiga beräkningar som ger utrymme för mer lokal åtgärdsplanering? Motivera 

gärna!    

Välmotiverade åtgärdsförslag per vattenförekomst i VISS som ger utrymme för mer lokal 

åtgärdsplanering, det gör det lättare för den enskilde med god kunskap om just ”sin” 

vattenförekomst att kunna bedöma åtgärdsförslagen. Schablonmässiga beräkningar och 

bedömningar bli sällan användbara. För att lokala planer ska bli verklighet måste det också finnas 

resurser för planering på lokal nivå. 

Vattenrådet ser gärna att vattenrådet får vara delaktig innan åtgärdsförslagen tas fram.  

 

Ett av problemen med åtgärdsförslag per vattenförekomst är att det sällan är hela 

vattenförekomsten som är i behov av en åtgärd utan endast delar av den eller t.o.m. åtgärder 

utanför vattenförekomster som påverkar vattenförekomsten. Åtgärdsförslagen bör därför också vara 

utformade så att de följer de rekommendationer av åtgärder som presenteras i den nya 

biotopkarteringsmanualen, åtgärder anpassade efter HYMO-typ. 

 

• 4.3.3 Har du eller din organisation förslag på nya typer av åtgärder och vilka som behöver 

genomföra dem? Ge gärna förslag!  

Det finns ett stort behov av att återställa fysiskt påverkade vattenförekomster i jordbruks- och 

skogsbrukslandskapet, förbättra konnektiviteten i alla riktningar och öka vattnets uppehållstid i 

landskapet. För landsbygden behövs det även mer utredningar om skyddszoner runt vattendrag där 

man måste få till en högre detaljnivå kring var de ska finnas och hur de ska utformas. Ytterligare 

åtgärder behövs i fysiskt påverkade vatten i jord- och skogsbruks-landskapen, samt enkla/billiga 

åtgärder för att återmeandra uträtade vattendrag (d.v.s. restaurera vattendrag så att de blir naturligt 

slingrande).  

 

För utsläpp som kommer från hårdgjorda ytor, till exempel urbant dagvatten, saknas idag underlag i 

VISS för åtgärder som är avsedda speciellt för dagvatten. Även åtgärder för bräddningar bör finnas 



7 

med. För urbana miljöer är det viktigt med smarta, yteffektiva och estetiskt tilltalande 

dagvattenlösningar, till exempel raingardens .  

 

Uppströms och förebyggande åtgärder är viktigt att prioritera, dessa behöver ofta ske i uppströms 

kommun, vilket kan komplicera genomförandet då samarbete är nödvändigt. 
 
Lättnaderna i strandskyddet som genomförts de senaste åren har ökat risken för påverkan på 
vattendrag och sjöar samt dess omgivning. Detta bör påtalas och en åtgärd införas i nästa 
åtgärdsprogram. Även bristen på strandskydd för små vattendrag behöver påtalas. Dessa brister 
leder till minskade möjligheter att uppnå god status. Många vattendrag saknar i dagsläget, trots sina 
utpekade höga värden, strandskydd på grund av gamla beslut som inneburit ett ”passivt 
upphävande” av strandskyddet. Det har gjort att lagens syfte inte tillgodoses och att strandskyddet 
ser olika ut över landet och inom Västra Götalands län. Det har också inneburit att omgivningarna 
kring många små vattendrag har bebyggts eller hårdgjorts och att behov av stabilitetsåtgärder 
uppstått. Om bristen på strandskydd åtgärdades skulle möjligheterna att nå MKN öka väsentligt, t ex 
genom att vattnets närmaste omgivning har god kvalitet och utgörs av ekologiskt funktionella 
kantzoner. Om detta inte åtgärdas är risken däremot stor att statusen för dessa vattendrag fortsätter 
att försämras eftersom det inte finns något som styr byggnation mm intill vattendragen. Ett uteblivet 
strandskydd minskar möjligheterna att reglera och förebygga skada eller hydromorfologiska 
förändringar. Länsstyrelsen behöver ansvara för denna åtgärd men man kan ta hjälp av berörda 
kommuner för faktaunderlag, lokalkännedom mm. Även Naturvårdsverket behöver vara aktivt för att 
strandskyddet ska vara likvärdigt på nationell nivå.  
 

4.4 Effektiva åtgärder inom jordbruket 

Vattenrådet anser att lokalt anpassade åtgärder inom jordbruket är nödvändiga för att minska 

belastningen på vattenförekomster i form av övergödning och fysisk påverkan. Det är viktigt att 

närområdeszonen är ekologisk och hydrologiskt anpassad. Zonerna utmed vattendrag ska vara 

utformade så att de tar hänsyn till vattendragen. 

 

I samrådsunderlaget efterfrågar Vattenmyndigheterna svar på frågor som rör effektiva åtgärder 

inom jordbruket. En ny undersökning från Greppa Näringen och Jordbruksverket visar att många 

lantbrukare inte känner till de olika miljöersättningarna för minskat näringsläckage i 

Landsbygdsprogrammet (LBP). Samtidigt betonar regeringen i sin överprövning av 

vattenmyndigheternas åtgärdsprogram att åtgärder ska göras just i huvudsak i LBP. Eftersom det 

finns stödformer för nästan alla Vattenmyndigheternas föreslagna jordbruksåtgärder blir det 

allvarligt om många lantbrukare inte söker och gör åtgärderna för att de helt enkelt inte känner till 

stödformerna. Här behöver främst Jordbruksverket och Länsstyrelserna men även LRF marknadsföra 

stödformerna mycket mera. Det handlar alltså om miljöersättningarna för: fosfordammar, 

anpassade skyddszoner, vanliga skyddszoner, strukturkalkning, våtmarker och kalkfilterdike. 

 

Det upplevs också att det förekommer en myndighetskultur där uppsökande verksamhet och 

rådgivning undviks av rädsla för att det kan förhindra likabehandling av ansökningar i nästa steg. Detta 

är ett gammaldags synsätt som behöver förändras. Myndigheterna behöver tänka nytt för att få till 

ökad kunskap och intresset kring frivilliga åtgärder. En viktig del i detta är förstås ökad lokal förankring. 

 

• 4.4.1 Vilka ytterligare incitament och styrmedel anser du eller din organisation behövs för att 

nödvändiga åtgärder inom jordbrukssektorn ska kunna genomförs i tid? Ge exempel.  

Vattenrådet anser att lokalt anpassade åtgärder inom jordbruket är nödvändiga för att minska 

belastningen på vattenförekomster i form av övergödning och fysisk påverkan.  
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Det är viktigt att närområdeszonen är ekologisk och hydrologiskt anpassad. Zonerna utmed 

vattendrag ska vara utformade så att de tar hänsyn till vattendragen. 

 

En kombination av frivillighet och obligatoriska åtgärder bör kunna bli bra. Ett kompetenscenter (se 

ovan) är ett bra hjälpmedel för detta också. Ekonomiska styrmedel och incitament behövs, både 

operativa krav och ”morötter”. Ekologisk matproduktion ska ta hänsyn till påverkan på 

vattenförekomsterna och MKN för vatten (både ekologisk och kemisk status). Miljöpsykologiska (hur 

människan påverkas av och själv påverkar naturen/miljön) undersökningar och angreppssätt kan 

vara bra för att hitta andra styrmedel. Man kan till exempel använda sociala normer och andra 

miljöpsykologiska dokumenterade teorier för att förstå och påverka befolkningens beteenden och 

konsumtionsmönster. 

 

• 4.4.2 Vilka synergier och andra effektiviseringsmöjligheter anser du eller din organisation finns 

inom befintlig finansiering av åtgärder inom jordbrukssektorn? Ge exempel.  

Vattenmyndigheterna kan delta i arbetet med grön infrastruktur och ekosystemtjänster för att hitta 

synergieffekter i arbetet med vattenkvalitet, bland annat i jordbrukssektorn. Det är viktigt att räkna 

på värdet av ekosystemtjänster och samhällsekonomiska vinster när man räknar på kostnader för 

åtgärder.  

 

Jordbrukets inriktning och metoder kan behöva förändras, särskilt med avseende på ett förändrat 

klimat. Man kan i högre grad övergå till vall, bete, agroforestry och andra typer av markanvändningar 

för att minska jordbrukets påverkan på vatten och samtidigt hitta brukningsformer som är mer 

långsiktigt hållbara och mer anpassade till ett förändrat klimat. Jordbruksverket och länsstyrelserna 

behöver då arbeta aktivt med åtgärder kopplade till detta och mer flexibla regler för att få stöd 

behövs så att naturvårdande insatser inte förhindras. 

 

• 4.4.3 Hur tycker du eller din organisation att åtgärdsinsatser i jordbruket ska prioriteras om 

finansieringen är begränsad? Ge förslag och motivera gärna ditt förslag.  

Att åtgärder inom jordbrukssektorn genomförs är avgörande för att God ekologisk status skall kunna 

uppnås i flertalet vattenförekomster, både vad avser övergödning och morfologisk påverkan. 

Vattenrådet har ingen åsikt angående om åtgärderna bör vara ny lagstiftning eller utökat stöd till 

jordbrukssektorn. Avgörande bedöms dock vara att ett system skapas som kan accepteras, som har 

en förutsägbarhet på lång sikt och som leder till att åtgärder med varaktig effekt genomförs.  

 

Det är också viktigt för att motivera åtgärder inom andra sektorer, för att åtgärdsarbetet inte ska bli 

snedfördelat och belasta enbart vissa sektorer i samhället.   

 

Begreppet ekologiskt funktionella kantzoner behöver förtydligas och helst få en entydig definition 

som kan användas såväl inom jordbruk, skogsbruk och urbana miljöer. Idag är de flesta kantzoner 

alldeles för smala för att vara funktionella. Det skulle ge mycket större möjligheter att bevara 

funktionella kantzoner.  

 

Markavvattningen inom jordbruket behöver ses över, särskilt med avseende på förändrat klimat och 

för att klimatanpassa jordbruket. Justerad markanvändning och anläggande eller återskapande av 

våtmarker kan gynna jordbruket i ett förändrat klimat och samtidigt bidra till att bromsa 

vattenflödena i landskapet. 
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• 4.4.4 I vilka samverkanssammanhang tycker du eller din organisation att vattenmyndigheternas 

insats gör störst skillnad?  

Vattenmyndigheten bör fortsätta kommunicera med centrala myndigheter och jobba för en samsyn. 

Nya vägar för samverkan och rådgivning behöver sannolikt prövas för att uppnå ovanstående och 

goda exempel från hela landet studeras och lyftas fram. Åtgärder bör också syfta till att 

jordbruksmarken kan brukas på ett effektivt sätt och andelen lokalproducerad mat öka, samtidigt 

som ekosystemtjänster bibehålls och grön infrastruktur beaktas.  

 

Vattenrådens roll är oklar och skiljer sig mycket mellan olika vattenråd. Man bör därför utvärdera 

vattenrådens verksamhet och om vattenråden är effektiva för ändamålet, om inte hur kan de bli det. 

 

4.5 Vandringshinder i distrikten 

Bör utgå från hur känsliga vattendragen är i första hand. Men hinder som är lätta att ta bort kan ju också 

prioriteras så att åtgärdsarbetet kommer igång. 

 

Åtgärder av vandringshinder som påverkar ekologin negativt bör prioriteras. En annan prioritering 

kan vara att börja med nedersta kraftverket i ett vattensystem först.. 

 

Forskning och utveckling av kulturhistoriskt anpassade fiskvägar är viktigt. 

 

Materialet om vattenverksamhet måste omarbetas och anpassas helt till den nyligen lagda lagrådsremissen.  

 

• 4.5.1 Hur ska vattenmyndigheterna prioritera vilka vattendrag som behöver åtgärdas först, dvs. 

hur lyfter vi fram ”rätt” vattendrag i både miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram? Motivera 

gärna ditt svar.  

Vattendrag där åtgärder gör mest nytta bör prioriteras. Höga naturvärden bör väga tungt men även 

vattendrag där relativt enkla åtgärder gör stor nytta bör prioriteras. 

Att arbeta med det nedersta vandringshindret först bör vara en självklarhet i de flesta fall. 

 

- Prioritera oskyddade vattendrag (t ex sådana som saknar strandskydd).  

- Prioritera värdefulla vattendrag.  

- Prioritera särskilt belastade/påverkade vattendrag, exempelvis vattendrag i och nära tätorter 

med högt bebyggelsetryck.  

- Prioritera vattendrag där åtgärder är enkla att genomföra 

- Prioritera de nedersta vandringshindren först 

 

Det skulle också skapa stor positiv miljönytta att i större utsträckning åtgärda enkelt åtgärdade 

vandringshinder (i vattendrag som inte har vattenförekomststatus). 

 

• 4.5.2 Hur kan vattenmyndigheterna göra underlag och kunskaper tillgängliga på ett bättre sätt för 

de som berörs? Vilket underlag och vilken kunskap finns i samhället i övrigt som behöver tas in i 

vattenförvaltningen? Beskriv och motivera!  

VISS borde vara det naturliga verktyget för alla som jobbar med vatten, oavsett bransch. Men för att 

informationen i VISS ska användas och tillämpas av flera behöver VISS göras mer användarvänligt 

och överskådligt även för sällananvändare. Det hade varit bra om det i VISS gick att se 

verksamhetsutövares egenkontroll 
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En databas bör utvecklas, där man kan rapportera in vandringshinder som felaktiga vägtrummor, 

kulvertar mm. De är mycket vanliga och det är ett stort arbete att samla in kunskapen. Här kan man 

använda liknande modeller som Artportalen eller Trädportalen. Om möjligt kan databasen kopplas till 

VISS. Någon central myndighet behöver ta ansvar för en sådan samlad databas.  

 

Vandringshinder utan koppling till kraftproduktion bör prioriteras. Även om varje enskild trumma 

kanske har liten påverkan så gör den stora mängden sådana anläggningar att de kan påverka 

vattendragen kumulativt i relativt hög grad.  

 

Vattenmyndigheterna och vattenråden behöver utöver länsstyrelsens och kommunernas tillsyn 

vända sig i högre grad till väghållare för att uppmärksamma dem på problemet och utbilda 

väghållare för att undvika att vägtrummor anläggs felaktigt eller för att rätta till befintliga.  

 

Länsstyrelser och kommuner behöver skärpa tillämpningen av reglerna för vattenverksamhet, 

strandskydd och biotopskydd, både i prövning och i tillsyn. Tillsynen gällande dessa regler är 

fortfarande mycket begränsad, särskilt vad gäller vattenverksamhet och biotopskydd. Länsstyrelsen 

behöver i högre grad prioritera tillsyn av vattenverksamheter. Många vandringshinder skulle kunna 

avhjälpas genom ökad tillsyn. För att kunna genomföra detta krävs kraftigt ökade resurser på 

länsstyrelserna. Tillsynen på vattenverksamheter (särskilt mindre vattenverksamheter som 

vägtrummor) är mycket eftersatt. Även uppföljning av godkända anmälningar om vattenverksamhet 

behöver öka för att kontrollerna om villkor och anvisningar följs.  

 

Idag upplyser länsstyrelserna vid förfrågningar om anmälan om vattenverksamhet ofta om att 

verksamhetsutövaren själv ska avgöra om anmälan behövs eller om allmänna och enskilda intressen 

inte berörs. Det är dock få verksamhetsutövare som har kunskap att avgöra detta själva, vilket leder 

till att många åtgärder inte anmäls trots att de skulle behöva anmälas. När åtgärderna då ändå utförs 

så finns inga villkor eller anvisningar att förhålla sig till, vilket ökar risken för att exempelvis trummor 

anläggs felaktigt.  

Att förbättra prövning, tillsyn och uppföljning skulle därför vara en viktig förebyggande och 

grundläggande åtgärd.  

 

Samprövningen av vattenverksamhet och strandskydd behöver fungera som det var tänkt enligt 

skrivningarna i miljöbalken. I dagsläget vill flera länsstyrelser inte göra dessa samprövningar trots att 

det var lagens syfte. Idag prövas i praktiken en hel del vattenverksamhet av kommunerna inom 

ramen för strandskyddsdispenser, eftersom det i dessa ärenden behöver göras en bedömning av 

påverkan på vattenmiljön. Då riskerar man att bedöma påverkan felaktigt eftersom många 

kommuner saknas limnisk och marin kompetens. Detta behöver åtgärdas, t ex genom att möjliggöra 

för länsstyrelserna att ta ut taxa för arbetet. Havs- och Vattenmyndigheten bör ansvara för att detta 

genomförs.  

 

4.6 Vattenbrist hanteras i kommande åtgärdsprogram 

Vi tror att alla aktörer är överens om vikten av ett rent vatten i tillräcklig mängd. Frågan kompliceras 

när vi kommer till vem som ska utföra åtgärderna och betala.  

 

Avvägning mellan olika samhällsintressen kommer att vara svår. Det är ytterst en politisk uppgift. För 

att lösa frågan lättare behövs ett inkluderande arbetssätt med alla utförare, dvs markägare, 

kommuner mfl.  

 



11 

• 4.6.1 Vilka åtgärder anser du eller din organisation krävs för framtida hushållning och återbruk av 

vatten? Ge oss gärna förslag på viktigt förebyggande arbete eller åtgärder.  

Markavvattningsreglerna kan behöva stärkas och tillämpningen förbättras för att motverka 

vattenbrist.  

 

Kunskaperna om markavvattning och regelverket kring detta behöver öka för att tillämpningen ska 

öka. Att centrala myndigheter satsar på vägledning och utbildning för kommuner och andra aktörer 

är därför nödvändigt.  

 

Olika typer av markanvändning och planering/exploatering behöver ses över på grund av 

klimatförändringar och behovet av att bromsa vattnet i landskapet för att motverka vattenbrist och 

översvämningar. 

 

Kommunförbundens roll när det gäller vattenhushållning skulle kunna stärkas eftersom frågan är 

gränsöverskridande.  

  

Se även tidigare förslag till åtgärder – de är tillämpliga även på denna fråga. 

 

För att kommuner och myndigheter ska kunna arbeta med kunskapsspridning behövs resurser. 

 

Vattenbrist är eller kommer att bli en viktig fråga, aktuell på olika sätt för olika kommuner och 

regioner och bör därmed behovsprövas. Framtida hushållning och återbruk av vatten bör utredas: 

Att ta tillvara regnvatten, för t ex bevattning eller infiltration, kan vara av betydelse. Även att ändra 

på hur vi använder dricksvatten kan vara intressant, nyttan med separerade system samt spolning av 

toaletter med ex. BDT (bad disk tvätt)-vatten för att minska på dricksvattenanvändning bör utredas 

ytterligare. 

 

• 4.6.2.Var behövs särskilda insatser för att hålla kvar vatten på land som infiltrerar ner till 

grundvattnet? 

Eftersom Göta älv är vattentäkt som påverkas av många källor kan det tidvis finnas behov av andra 

vattentäkter. Därför är det viktigt att skydda andra förekomster som är lämpliga för att framställa 

dricksvatten.  

 

Man bör öka landskapets vattenmagasinerande förmåga, till exempel öka möjligheterna att skapa 

nya våtmarker (infiltrationsytor) samt lägga igen diken som inte behövs. Det behövs även fler 

slingrande/meandrande vattendrag. 

 

4.7 Vattnats värde behöver tydliggöras 

• 4.7.1 Vilket fokus anser du eller din organisation är mest betydelsefull för att bäst beskriva vattnets 

värde inför arbetet med åtgärdsprogram 2021-2027? 

Samhällsekonomiska analyser samt koppling mellan vatten och biologisk mångfald liksom koppling 

mellan biologisk mångfald och ekosystemtjänster är bra sätt att lyfta detta. 

 

Vatten har under en lång tid tagits för självklart och bara setts som en resurs som kan utnyttjas utan 

tanke på att vattnet ingår i ett kretslopp och att det är fler än människan som är beroende av vatten, 

speciellt dom som bor i mediet.  

 

Rent dricksvatten 
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Att vatten på ”rätt plats”med ett naturligt flöde med svämplan, våtmarker och andra naturliga 

fördröjningar minskar problem med översvämningar och bräddningar. 

 

• 4.7.2 Vilka analyser behöver vattenmyndighetena göra för att motivera både MKN och 

åtgärdsprogram? 

Viktigt att mäta allt men man bör särskilt lyfta fram de faktorer som är av väsentlig betydelse i de 

olika vattenförekomsterna. 

 

Hälsoeffekter pga. miljögifter, enskilda och tillsammans. Tidsaspekter för miljögifters nedbrytbarhet i 

miljön.  

 

Biotopkarteringar bör tas med när man gör bedömningar, där framgår väldigt tydligt vilka problem 

det finns med fysisk påverkan. 

 

• 4.7.3 Vilken information behöver vattenmyndigheterna ta fram eller sammanställa för att bättre 

kunna beskriva samhällets nytta av rent vatten och vatten av tillräcklig mängd? Finns 

informationen redan hos någon aktör? 

Mycket information finns redan i den vetenskapliga litteraturen, men att det vore bra om 

Vattenmyndigheten kunde sammanställa det som finns och ta fram en önskelista på det som saknas. 

Gärna även i populärversion för att göra det lättillgängligt för allmänheten. 

 

Länsstyrelserna lyfter ekosystemtjänster i de regionala handlingsplanerna för grön infrastruktur (ska 

beslutas 2018). Jordbruksverket har material om ekosystemtjänster i jordbruksmark och vilka 

tjänster som jordbruket är beroende av. 

 

Samhällsekonomiska aspekter är viktiga att lyfta fram, med kostnads-nyttoanalyser.  Jämföra 

kostnad för att förebygga förorening mot kostnad/möjlighet att sanera för miljögifter. 

 

4.8 mer kunskap behövs om nya miljögifter 

     (Denna information kommer vi att använda när vi tar fram förslag på nytt åtgärdsprogram 2021-2027) 

• 4.8.1 Vad tycker du eller din organisation borde göras för att öka kunskapen om miljögifter och 

dess effekter? Ge gärna förslag? 

Det är viktigt att underlaget för miljögifter i vatten förbättras. Det är svårt att arbeta med 

prioriterade ämnen och särskilt förorenande ämnen när underlag saknas. Resurserna för mätning, 

övervakning och uppföljning behöver därför öka kraftigt.  

 

Det är positivt med bred information och utbildning, för företag, allmänhet och i skolor för att öka 

kunskapen om nya miljögifter. Informationsmaterial för allmänheten kan tas fram centralt för 

distribution lokalt.  

 

Det är viktigt att visa på cocktail-effekter och att vi ofta inte vet kemikaliers effekter förrän de finns 

spridda i vår livsmiljö.  

 

Att samhället måste använda försiktighetsprincipen, då det kanske inte är möjligt att sanera bort 

föroreningar spridda i miljön. Kemikalieinspektionen bör ta ett större proaktivt grepp här. 
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• 4.8.2 Vilken typ av åtgärder för att förebygga effekter av miljögifter skulle de eller din organisation 

vilja föreslå till nästa åtgärdsprogram? 

Det bästa sättet att förebygga detta är att se till att dessa ämnen inte kommer ut i naturen. Även 

striktare regler kring användning av nya kemikalier tills de är ordentligt utredda behövs. Möjlighet till 

att kategorisera kemikaliegrupper, där man vet att en kemikalie är giftig så kan liknande lättare 

förbjudas, tills de är påvisat ofarliga. Därför behöver man fortsätta att arbeta för strängare 

kemikalielagstiftning på EU-nivå. 
 

En kartläggning av miljögifter och forskningsanalys för att ta reda på var källorna är behövs för att 

sedan kunna åtgärda problemen. Det är dock svårt att genomföra eftersom registrering inte är ett 

krav, men att försöka hitta alternativa vägar runt detta problem skulle behövas. Det är inte bara i 

grundvatten som dessa problem finns utan även i ytvatten. Mätningarna som nu görs bör publiceras 

och komma ut i VISS.  

 

I VISS redovisas påverkanskällor kopplat till miljögifter ospecificerat som diffusa källor. För att kunna 

öka kunskapen om miljögifter behövs riktvärden/gränsvärden för dagvattenutsläpp som gäller på 

kommunal- och länsnivå. Samma gäller för information och underlag om deponier och förorenade 

områden på avrinningsområdesnivå. Statistik behövs för enskilda avlopp inom avrinningsområden 

och schablonvärden på luftburna partiklar. Största punktkällorna bör kartläggas som 

avloppsreningsverk, till exempel. Åtgärder kopplade till ovan listade problem bör kategoriseras för 

dagvatten, deponier, enskilda avlopp, luftburna utsläpp och avloppsreningsverk. 

 

För kommunerna är det viktigt att det finns mätningar och bra underlag så att man har något att 

förhålla sig till. Det är svårt att bedöma hur man påverkar en recipient om man inte känner till dess 

status (för de olika kvalitetsfaktorerna och gränsvärdena) och det är ett allt för omfattande arbete 

för kommunerna att bedöma statusen i alla små utredningar. Det vore intressant om det gick att ta 

fram Riktvärden för att vända trender även för ytvattenförekomster, det skulle underlätta 

kommunernas åtgärdsarbete. 

 

Synpunkter från enskilda medlemmar i vattenrådet (ej vattenrådet i sin helhet) 
Ale: 
Man bör också se över lagstiftningen så att de areella näringarna omfattas av strandskyddsreglerna. 
Det skulle göra stor skillnad för möjligheterna att uppnå god status för många vattenförekomster.  

 

Sportfiskarna: 

Eftersom reglerna för hur skyddszoner utmed vattendrag ska vara utformade inte tar hänsyn till 

vattendragen utan bara till brukaren bör kanske biotopskyddet utmed vattenområden utökas till att 

alltid innefattade minst fem meter land på var sida av vattenområdet. Alternativt göra det förbjudet 

att nyttja marken närmast ett vattenområde och få ersättning för skyddszoner först efter fem meter 

från vattendraget. 

 

Ale och Sportfiskarna: 

Markavvattning i jordbruket och skogsbruket bör ses över och miljöanpassas inför framtida 

klimatscenarion. 

 

Kretslopp och vatten, Göteborg: 

Minska spridning av bekämpningsmedel, och tydliga regler för vilka bekämpningsmedel som får 

användas nära vattendrag eller grundvattentäkt. 
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Tydliggöra vem som bär ansvar om t. ex vattentäkt blir kontaminerad med hälsofarliga kemikalier. 

Utveckla och främja alternativ till miljö- och hälsofarliga bekämpningsmedel.  

 

Kemikalieinspektionens roll i frågan och kostnadsnyttoanalys av de värsta bekämpningsmedlen bör 

utvecklas. 


