
Följ vattnet
Lokala initiativ i den nya vattenorganisationen





 1Lokala initiativ i den nya vattenorganisationen

”Vattnet är ingen vara som helst, utan ett arv som 
måste skyddas, försvaras och behandlas som ett 
sådant.” 

Citatet är hämtat från det ramdirektiv för vat-
ten som antogs av Europaparlamentet år 2000. 
Vattendirektivet ska följas i alla EU-länder, och 
målet är att Europas vattenmiljöer ska uppnå 
god ekologisk och kemisk status år 2015.

För att klara detta krävs en helhetssyn på vat-
ten, från källan till havet. Helhetssyn skapas 
genom att man arbetar över kommun-, läns- 
och landsgränser i avrinningsområden. Och 
över alla mänskliga gränser – tillsammans med 
alla som påverkar och använder vatten. 

Direktivet är nu på väg att genomföras i Sve-
rige. Juridiskt har detta inneburit att en för-
ordning om förvaltning av vattenmiljön har 
fastställts samt att vissa ändringar har gjorts i 
miljöbalken.

Sveriges Kommuner och Landsting tror att det 
är viktigt att kommunerna nu engagerar sig 
i frågan om hur den nya vattenförvaltningen 
påverkar den egna kommunen och om det 
finns anledning att söka samverkan med andra 
 kom muner i avrinningsområdet och med 
vattenmyndig heten. Kommunerna kan därige-
nom skapa sig möjligheter till  inflytande över 
de processer som kommer att leda fram till 
åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten.

Med detta material hoppas vi inspirera Sveriges 
 kommuner att vara med och påverka besluten 
om  vattenkvaliteten i Sveriges vattendrag. 

Stockholm i oktober 2007

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Ulf Johansson och Ann-Sofie Eriksson  

Förord
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funnits i vissa avrinningsområden ända sedan 
1950-talet. Erfarenheterna tas tillvara genom 
att en del av dessa förbund nu ombildas till 
vattenråd med kommunerna som starka aktö-
rer. I denna skrift berättar vi bland annat om 
Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund, Emå-
förbundet och Viskans vattenvårdsförbund. 

Illustrationen nedan visar principen för avrin-
ningsområden. Regndropparna faller på marken 
på olika sidor av land skapets höjder som fun-
gerar som vattendelare. Vattnet rinner vidare 
till sjöar och vattendrag. Ytvatten avrinning sker 
på marken och grundvattenavrinning genom 
marken. De som bor och verkar i  området 
 påverkar vattnet.  

Helhetssyn på vatten

Sverige har valt att lägga ansvaret på fem vat-
tenmyndigheter som kopplats till var sin läns-
styrelse. Vattenförvaltningen bygger nu på fem 
vatten distrikt, som följer var sin havsbassäng: 
Bottenviken, Bottenhavet, Norra Östersjön, 
Södra Östersjön och Västerhavet.

Vattenmyndigheternas beslut ska bygga på en 
dialog med så kallade vattenråd i avrinnings-
områdena. I vattenråden har kommunerna möj-
lighet att påverka utfallet av arbetet med vat-
tenförvaltning tillsammans med andra aktörer 
och tillsammans med vattenmyndigheterna.

Många kommuner i Sverige har goda erfaren-
heter av att se vattnet som helhet. Inte minst 
de som ingår i de vattenvårdsförbund som 

Illustration: Magda Korotynska
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Sveriges nya vattenförvaltning bygger på det 
europeiska ramdirektivet för vatten. Det antogs 
2000 och heter i fulltext ”Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2000/60/EG om upprät-
tande av en ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område”. 

Vattendirektivet, liksom ett tillägg med prio-
riterade ämnen från 2001, kan läsas i sin helhet 
på www.naturvardsverket.se. Sök på ordet ”Vat-
tendirektivet”.

Sveriges nya vattenförvaltning 

Vattendirektivets syfte

Syftet med vattendirektivet är att ”upprätta en 
ram för skyddet av inlandsytvatten, övergångs-
zoner, kustvatten och grundvatten.” Med detta 
avses att: 

vattnets kvalitet inte försämras från idag, ◆

skydda, förbättra och återställa vattenmil- ◆

jöer som är påverkade

Foto: Ingrid Norström
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all förorening av prioriterade ämnen ska  ◆

upphöra och försörjningen av dricksvatten 
säkerställas,
förvaltningen inom avrinningsområdena ska  ◆

leda till en hållbar vattenkonsumtion och 
att vattenmiljöerna skyddas.

Det slutliga målet är god ekologisk och kemisk 
status 2015 (se www.vattenportalen.se). 

Vattenförvaltningsförordningen

Sommaren 2004 antogs i Sverige förordning 
(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vat-
tenmiljön (vattenförvaltningsförordningen, VFF). 
I den hanteras frågor om vattendistrikt, vatten-
myndigheter och om det arbete som ska göras. 

Vattnets bästa ska beaktas i kommunernas 
översiktsplaner och när miljöbalken och Plan- 
och Bygglagen tillämpas. 

VFF finns på www.notisum.se/rnp/sls/
lag/20040660.htm. 

På www.vattenportalen.se ges löpande infor-
mation om hur den nya vattenförvaltningen 
genomförs i Sverige i samarbete mellan Natur-
vårdsverket, Sveriges Geologiska Undersökning 
(SGU), Boverket och de fem svenska vatten-
myndigheterna. Naturvårdsverket har till upp-
gift att rapportera vidare till EU. 

Fem vattenmyndigheter, vattendistrikt och 
vattendelegationer

Sverige är indelat i fem vattendistrikt, som föl-
jer havsbassängerna och har varsin länsstyrelse 
som bas.

Bottenvikens vattendistrikt (Länsstyrelsen i  ◆

Luleå)

Bottenhavets vattendistrikt (Länsstyrelsen i  ◆

Härnösand)
Norra Östersjöns vattendistrikt (Länsstyrel- ◆

sen i Västerås)
Södra Östersjöns vattendistrikt (Länsstyrel- ◆

sen i Kalmar)
Västerhavets vattendistrikt (Länsstyrelsen i  ◆

Göteborg) 

I varje distrikt finns en vattenmyndighet och 
en ansvarig vattenvårdsdirektör. Till vatten-
myndigheten finns även ett beredningssekre-
tariat kopplat från varje länsstyrelse som ingår 
i vattendistriktet. Varje vattenmyndighet styrs 
av en vattendelegation, som är utsedd av reger-
ingen.  Vattendelegationens beslut går inte att 
överklaga. 

Samtliga adresser och aktuell information finns 
på www.vattenmyndig heterna.se.

Detalj ur fotot på motstående sida.
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Sveriges Kommuner och Landsting har i tre cir-
kulär (2004:68, 2005:49 och 2006:4) informerat 
kommunerna om vattendirektivet. 

Kommunerna och vattendelegationerna

I Förordning (2002:864) med länsstyrelsein-
struktion finns angivet hur vattendelegatio-
nerna ska vara sammansatta. Förordningen 
finns på:  
www.notisum.se/rnp/sls/lag/20020864.htm

Delegationerna ska ha högst elva ledamöter 
med landshövdingen som ordförande. Kom-
munerna är från hösten 2007 representerade 
med 2–3 delegater i var och en av de fem vat-
tendelegationerna. Dessa kommunala delegater 
är tillsatta på politiska mandat. 

Avrinningsområden

SMHI har på naturgeografiska grunder delat 
in Sverige i 119 huvudavrinningsområden efter 

Kommunerna och vattendirektivet

Foto: Arne Henriksson
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vattendelare/höjder i landskapet. Dessa huvud-
avrinningsområden är i sin tur uppdelade i 
flera mindre avrinningsområden. 

Vattenråd

Vattendirektivet kräver nära samverkan och 
samråd på lokal nivå för att bli framgångsrikt. 
Därför strävar vattenmyndigheterna efter att 
bilda vattenråd. Ett vattenråd är en frivillig 
sammanslutning av människor som bor och 
verkar inom ett huvudavrinningsområde. Dessa 
aktörer kan representera kommuner, företag, 
industrier, jordbruk, kraftbolag, sportfiske, 
turism, miljöorganisationer, boende. De strävar 
efter att gemensamt nå ett helhetsperspektiv 
på områdets vattentillgångar. Vattenråden kan 
ses som utvidgade vattenvårdsförbund med 
representanter från ännu fler intressesfärer. Ett 
vattenråd är ingen myndighet, utan ett forum 
för diskussion om vattenresurserna inom områ-
det. Ett aktivt och väl fungerande vattenråd har 
förutsättningar att bli en viktig och inflytelse-
rik faktor i den samverkan som föregår beslut i 
vattenförvaltningsfrågor. 

Mer information om vattenråden finns på  
www.vattenmyndigheterna.se 

Översiktsplaneringen som ett instrument i 
vattenplaneringen

Plan- och Bygglagen (PBL) är under omarbet-
ning. I några avseenden finns kopplingar till 
vattendirektivets genomförande. Ur kommit-
téns betänkande saxar vi några informationsbi-
tar angående översiktsplaneringen:

Översiktsplaneringen ska bli mer strategiskt  ◆

inriktad,
Den kommunomfattande översiktsplanens  ◆

karaktär av en politisk, långsiktig vision för 
mark- och vattenanvändning och bebyggel-
sens utveckling lyfts fram.
Övergripande mål och riktlinjer av bety- ◆

delse för den fysiska miljön ska redovisas 
så att kopplingen till andra program och 
strategier, inte minst på regional nivå, blir 
tydlig.
Det ges ett uttryckligt lagstöd för att den  ◆

kommunomfattande översiktsplanen kan 
ändras genom geografiska fördjupningar 
eller genom tillägg för särskilda verksamhe-
ter eller intresseområden.
Översiktsplaneringen ges en ökad tyngd vid  ◆

diskussioner om frågor av mellankommunal 
räckvidd eller med konsekvenser utanför 
kommunen, bland annat genom uttryck-
liga krav på samverkan i tidiga skeden samt 
redovisning av invändningar från berörda 
kommuner i den antagna planen. 

Samspelet mellan översiktsplan och 
åtgärdsprogram

De kommunala översiktsplanerna kommer att 
tillföra betydelsefull kunskap till de åtgärds-
program som nu utarbetas under vattenmyn-
digheternas ansvar. Det bör med andra ord 
utvecklas ett ömsesidigt samspel mellan över-
siktsplan och åtgärdsprogram. Ett övergripande 
mål för miljöbalken och plan- och bygglagen är 
att dessa båda instrument gemensamt ska bidra 
till att en hållbar utveckling främjas. 
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Tidplan

2007 beskrivs och analyseras vattendistrik- ◆

tens vattenförhållanden, och ett register 
över skyddade områden upprättas.
2008 pågår arbetet med att utarbeta förslag  ◆

till övervakningsprogram och förvaltnings-
plan med miljökvalitetsnormer.
2009 antas åtgärdsprogram och förvaltnings- ◆

planer. 
2010 ska tillses att prispolitiken för vatten  ◆

ger vattenbrukarna tillräckliga incitament 
till effektiv användning av vattenresurserna.
2015 nås målet god ekologisk status (direk- ◆

tivet medger förlängning av denna tidsfrist 
under vissa förutsättningar).
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Bottenvikens vattendistrikt

Torne-, Kalix-, Pite- och Vindelälven rinner 
genom Bottenvikens vatten distrikt. I Piteälvens 
avrinningsområde ligger Älvsbyn, en inlands-
kommun med ungefär 9 000 invånare. Till 
näringarna hör Polarbröd, Älvsbyhus och skogs-
industrin. I Vidsel testas svenska och interna-
tionella militärflygplan och missiler. 

Kommunchefen Ralph Forsberg, miljö- och 
byggchefen Ingrid Karlsson och ordförande i 
myndighetsnämnden, Thor Lindgren, tar emot 

besök från vattenmyndigheten för att få veta 
mer om den nya vattenförvaltningen i Sverige. 

– Vattnet är en av de viktigaste resurserna vi 
har, säger Ralph Forsberg. Det är både ett gott 
livsmedel och en förutsättning för inkomster, 
till exempel inom turismen. 

30 huvudavrinningsområden 

Från vattenmyndigheten kommer Bo Sund-
ström som är vattenvårds direktör i Botten-

Foto: Sven Halling/SCANPIX
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vikens vattendistrikt. Med sig har han limno-
logerna  Patrik Olofsson och Sofia Nilsson från 
länsstyrelsen i Norrbottens län. 

Patrik Olofsson redogör för de förutsättningar 
och möjligheter som finns för att nå god eko-
logisk status 2015 i Älvsbyns kommun. Bland 
annat bör man fortsätta att återställa vattnen 
som de var före flottningsepoken. Annat att ta 
hand om är övergödning, felplacerade vägtrum-
mor som utgör hinder för fisk och utter, ned-
lagda gruvor som läcker, och skog som avverkas 
för nära vattnet. 

– Piteälven kan nå god ekologisk status, spår 
Sofia Nilsson.  Men delar av Luleälven kan 
komma att räknas till kategorin kraftigt modi-
fierade vatten. Och man kan få en tidsfrist om 
man har satt in en åtgärd någonstans, och den 
biologiska processen tar tid. 

Dialog med vattenråd

Bland gästerna finns även Anna-Karin Lund-
berg, som representerar Vattensamverkan Norr. 
Det är ett samarbetsprojekt mellan länsstyrel-
serna och kommunförbunden i Norr- och Väs-
terbotten som syftar till att stimulera bildandet 
av vattenråd. Hon berättar att vattendirektivet 
trycker hårt på samverkan: 

– I Sverige arbetar vi för att det ska bildas vat-
tenråd. Där borde de viktigaste vattenintressen-
terna i ett avrinningsområde ingå.  Det handlar 
om att följa vattnet och inte de administrativa 
gränserna. 

I samråd med vattenråden ska en förvaltnings-
plan utarbetas och fastställas 2009. Den ska 
beskriva hur vattnet mår och i ett åtgärdspro-
gram formulera hur man ska nå målet god vat-
tenstatus.  

Flexibelt

Anna-Karin Lundberg påpekar att man bör ha 
ett flexibelt förhållningssätt till vatten råden. 

– Sammansättning, frågor och organisations-
form kan vara olika i olika vattenråd beroende 
på till exempel vilka problem och vilket enga-
gemang som finns i avrinningsområdet. 

Alla hjälps åt att lista tänkbara intressenter 
inom Piteälvens avrinningsområde: Piteå, 
Arvidsjaur, Arjeplog och Älvsbyns kommuner 
med vattenverk och  reningsverk, Pite älvs eko-
nomiska förening, Älvsbyns sportfiskeklubb, 
byaföreningar, Sveaskog, SCA och många små 
skogsägare, LRF, stora företag, allmänheten, och 
turistsammanslutningen Vildmarksälven, mil-
jöorganisationer, försvaret

– Vattenråden kan nog räkna med 50 000– 
100 000 kronor per år under några år från vat-
tenmyndigheten i Bottenviken, för att bekosta 
resor, planeringsmöten och informationsmate-
rial, säger Bo Sundström. Men när det gäller att 
sedan genomföra åtgärder, får man söka medel 
från till exempel kommunen, staten och/eller 
EU. 

– Det får inte vara krångligt för vattenråden att 
söka pengar, säger Ingrid Karlsson.

Kommunerna som bas

– Eftersom vi inte har många vattenvårdsför-
bund i norra Sverige, är det viktigt att skapa 
vattenråd med kommunerna som bas, påpekar 
Bo Sundström. Kommunerna är vana vid att 
väga olika intressen mot varandra. 

– Ibland funderar jag på varför det finns 
en översiktsplan för varje kommun. Några 
glesbygdskommuner kunde gå ihop, och tät-
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ortskommunen kan göra en fördjupad över-
siktsplan, säger Thor Lindgren. 

– Ja, instämmer Ralf Forsberg. Vi samarbetar 
ju sedan 1970-talet i ”Fyrkanten” med Boden, 
Luleå och Piteå och har genomfört hundratals 
lyckade projekt om bland annat miljö, gymna-
siesamverkan, räddningstjänsten, IT och bred-
band. 

Mötet avslutas med att kommunen utser kon-
taktpersoner för det framtida arbetet med vat-
tenförvaltningen. 
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Bottenhavets vattendistrikt

Ångermanälven, Indalsälven, Ljungan, Ljusnan, 
Dalälven och Storsjön sätter sin prägel på Bot-
tenhavets vattendistrikt. Ljusnan stiger ibland 
över sina bräddar.  Det bekymrar Björn Mår-
tensson, som är kommunstyrelsens ordförande 
i Ovanåkers kommun och ordförande i Ljus-
nan-Voxnans Vattenvårdsförbund. Förbundet 
bildades 1960 och verkar för god vattenvård i 
älvarnas avrinningsområde och i kustområdet 
utanför Söderhamn och Ljusne. Till arbetsupp-

gifterna hör recipientkontroll, provtagningar 
och dricksvattenkontroll. 

I styrelsen sitter fem ledamöter från kom-
munerna, och de övriga ledamöterna är från 
näringslivet. Bland förbundets 44 medlemmar 
finns Härjedalens kommun och hälsingekom-
munerna Ljusdal, Bollnäs, Ovanåker och Söder-
hamn. Vattenkraftsföretagen längs Ljusnan och 
Voxnan står också på listan, liksom till exempel 
Vallviks bruk, Tännäs Fiskecenter AB, Skästra 

Foto: Arne Henriksson
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och Färila Sågverk, Boliden AB, Arizona Che-
mical AB, Bollnäs Ovanåkers Renhållnings AB, 
Söderhamns Stuveri&Hamn AB, Härjeåns Kraft 
AB, Ljusnans Fiskodling AB, LRF och Stora 
Enso AB.  

Sju kommuner ror båten

Vattenvårdsförbundet insåg tidigt att vattendi-
rektivet skulle omsättas i den svenska prakti-
ken med vattenråd som bas.

– Det vore dumt att inte se möjligheterna, när 
vi har kompetensen inom vårt vattenvårdsför-
bund, anser Björn Mårtensson, som blir vatten-
rådets ordförande. 

Vice ordförande blir Eva Tjernström, som är 
kommunstyrelsens ordförande i Söderhamn. I 
den utvidgade kretsen finns bland annat läns-
styrelserna i Gävleborgs och Jämtlands län, 
ytterligare två kommuner – Hudiksvall och 
Nordanstig – och en naturvårdsorganisation. 

– Uppdraget till vattenrådet är otydligt, men 
vi får pröva oss fram, säger Björn Mårtensson. 
Vi kan välja att stå vid sidan och se båten glida 
förbi, eller sätta oss och ro.

Kommunen har erfarenhet av en bred medbor-
gardialog.  Björn Mårtensson berättar om en 
modell som redan finns för erfarenhetsutbyte 
mellan allmänhet, politiker och tjänstemän 
inom kommunens alla ansvarsområden: 

– När vi skulle genomföra Agenda 21, ökade 
miljömedvetenheten hos de flesta. Samma 
modell kan användas för att få in vattenpla-
nering i ryggmärgen. Man kan också engagera 
skolorna i detta. 

– Hållbarhetsperspektivet är mycket viktigt. 
Att vårda och använda vårt vatten går hand i 
hand med ekonomiska perspektiv, konstaterar 
Björn Mårtensson, som själv är ekonom och 
tidigare VD i ett renhållningsbolag.

Vattenrådet hade våren 2007 ett första möte för 
att gå igenom uppdraget tillsammans med läns-
styrelsen i Gävleborg som är förvaltningsmyn-
dighet. Det första officiella mötet blir i maj. 

Intressen samsas 
Vattenvårdsdirektör i Bottenhavets vattendi-
strikt är Åke Bengtsson. Hans kontor finns 
på Länsstyrelsen i Härnösand, inte långt från 
Gådeåns vattensystem som omfattar fågel-
skyddsområden, promenadstråk och spänger 
för uttrar. I trollskogarna finns långskägg och 
ringlav, stenknäck, kärrsångare, flodpärlmussla, 
flodkräfta och havsöring. Längs ån ser man 
även nedlagda tegelbruk och kraftverk. 

Gådeåsystemet ska restaureras i syfte att nå 
mer naturliga förhållanden, med mindre påver-
kan från till exempel lantbruk och avlopp. Åke 
Bengtsson förklarar att det finns många intres-
sen att parera, och att kommuner och fastig-
hetsägare involveras i processen, 

– Vattendirektivet borde påverka planlägg-
ningen, utan att det blir en ren myndighetspro-
dukt, säger han. Jag vill bryta gränser och revir, 
så att människor lyssnar på varandras argu-
ment. Det finns goda möjligheter att genom 
vattenråd påverka i ett tidigt skede.
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Inom norra Östersjöns vattendistrikt ligger 
Mälaren och Hjälmaren, Eskilstunaån och flera 
andra åar. Till dem som vårdar dessa vatten hör 
Leif Linde, senior konsult på Eskilstuna Energi 
& Miljö. Han tycker att tanken med vattendi-
rektivet är riktig.

– Men i vilken punkt ska man mäta? frågar 
han. Ska det vara vid intaget till vattenverket? 
Eller i någon annan punkt? Man måste göra 
insatsen där den gör den bästa nyttan, och det 
måste vara vid avloppsreningsverk och inom 

Norra Östersjöns vattendistrikt

jord- och skogsbruk. Även utsläpp från enskilda 
avlopp har fått allt större betydelse.  

Översvämning i Mälaren 

Leif Linde var va-chef i Eskilstuna i 20 år, han 
har suttit med både i Svenskt Vattens refe-
rensgrupp för vattendirektivet och är för när-
varande medlem i arbetsutskottet för som en 
följd av de höga vattennivåerna i Mälaren och 
Hjälmaren. I gruppen ingår länsstyrelser, kom-
muner, räddningstjänster, lokaltrafiken, Ban-

Foto: Torbjörn Gustafsson/SCANPIX
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verket, Vägverket, Svenskt Kraftnät, LRF och 
många andra intressenter. 

– Gruppen har bedrivit lobbyarbete gentemot 
olika statliga myndigheter när det gäller över-
svämningsproblematiken. Det resulterade i 
att frågorna utreddes i ett delbetänkande av 
Klimat- och sårbarhetsutredningen, säger Leif 
Linde. 

Leif Linde har besök av Lennart Sorby, vatten-
vårdsdirektör i Norra Östersjöns vattendistrikt, 
som vill få hjälp med att planera en intressant 
dag för va-kollektivet. De diskuterar det egent-
liga problemet i Mälaren:

– Där är tappningsmöjligheterna för små, säger 
Leif Linde. Det är så illa byggt, att infrastruktu-
ren hotas. Krismedvetenheten har varit för låg. 

– Ja, det var nära att vattnet trängde in i tun-
nelbanan och andra tunnlar häromåret, instäm-
mer Lennart Sorby. Trösklarna bör ändras, så 
att vattnet inte kan rinna in vid höga vatten-
nivåer. 

Moraliskt ansvar

Den amerikanska filmen Erin Brockovich byg-
ger på en sann historia om ett företag som 
förgiftade grundvattnet i ett bostadsområde. 
Om detta företag hade ingått i ett vattenråd 
– skulle då dess representanter då ha vågat ljuga 
för de andra om vattnets kvalitet? Lennart 
Sorby känner också till fallet:

– Det intressantaste är vad det kostade företa-
get att förstöra hälsan för en massa människor. 
Däremot kom ju aldrig frågan upp om vad den 
förstörda grundvattenresursen var värd. 

– Vattendirektivet bygger ju på att man ska 
få ett större engagemang. Sen är det inte alls 
lika enkelt att gå från allmänt tyckande och 
argument till eget ansvar, konstaterar Lennart 
Sorby, som har följt vattendirektivets resa ända 
sedan han i slutet av 1990-talet svarade på den 
första remissen.

Nu knyter han referensgrupper till sitt kansli 
från va-sektorn, jord- och skogsbruk och alla 
vattenvårds- och vattenförbund. Kanske det 
också blir en miljö- och plangrupp, en indu-
strigrupp och en grupp med representanter för 
frivilligorganisationerna. 



16 Följ vattnet

Vättern, Motala Ström och Emån är några av 
de mest kända vattnen inom Södra Östersjöns 
vattendistrikt. Vid Emåns mynning ligger 
Mönsterås, och i den kommunen överskuggar 
nu vattnet all planering. Översiktsplanen från 
2006 handlar om kusten. 

– Den ligger alla varmt om hjärtat, säger mil-
jöchefen Anneli Nielsen. Vi har många grunda 
vikar och allvarlig övergödning. 

– Allt hänger ihop – om inte badvattnet är rent, 
förlorar vi turister och pengar, fortsätter kol-
legan Thomas Nilsson som är teknisk chef i 
kommunen. 

Små kommuner går före

Boende har klagat mycket på igenvuxna vikar. 
”Kommunen borde göra något åt det”, brukade 
man säga. Nu är de som klagade själva med och 
röjer vass. Att det har gått så bra, beror till stor 

Södra Östersjöns vattendistrikt

Foto: Jacob Bergengren
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del på att kommunen har en speciell resurs: 
miljövetaren Anna Thore. 

Hösten 2005 anställdes Anna Thore på EU-
medel som ledare för Kustprojektet i Möns-
terås. Sedan dess har hon fått kommunen att 
skaffa en pråm med algskördare, och hon har 
startat en musselodling med hjälp av forskare 
från Västkusten. Hon vet hur man söker miljö-
bidrag för vasslotter och mäter syre i vikarna. 
Och hon har engagerat enskilda, bäckalag och 
brygg- och stugföreningar att själva kapa vass 
och muddra vikar för bättre bad och fiske. 
Bättre grannkontakt har också lett till att flera 
har förbättrat sina enskilda avlopp.

– De små kommunerna går före. I Mönsterås 
blev vi inspirerade av Torsås, och nu inspirerar 
vi i vår tur Kalmar, konstaterar Anna Thore 
som på sin andra halvtid jobbar just i Kalmar 
kommun – åt Kalmarsundskommissionen, som 
är ett samarbete mellan kommunen, länssty-
relse, politiker, forskare och lantbrukare. 

Samlar in översiktsplaner 

– Vi är helt enkelt ett gäng påverkare, säger 
Dea Carlsson, som är vattenvårdsdirektör i 
Södra Östersjöns vattendistrikt. Förhoppnings-
vis kan vi påverka myndigheter, organisationer 
och andra aktörer till att se värdet i en helhets-
syn på vattenförvaltning. 

– Kansliet har tagit hjälp av länsstyrelserna för 
att ta del av översiktsplaner i distriktet. På så 
sätt får vi en bild av hur aktuella de är. Syftet är 
att se hur mycket vattenplanering som tas med 
i översiktsplaner, och om de beaktar att vatten 
kan rinna både in och ut ur en kommun och 
kanske påverkas på vägen. 

– Kommunernas roll är väldigt viktig. Om vi 
ska lyckas med vattenförvaltning, med avrin-
ningsområden som gräns, krävs det att kommu-
ner jobbar tillsammans, säger Dea Carlsson. 

Emån rinner 22 mil genom Småland med sina 
tunga havsöringar (rekordet är 15,3 kilo) och 
bredkäftade malar. Jungnerholmarnas mark har 
sanerats från bly och kadmium. Ännu finns 
kvicksilver kvar i ån efter en nedlagd pappers-
massefabrik. Emåns avrinningsområde har en 
rik kulturhistoria med gamla industrimiljöer, 
herrgårdar och en 6 000 år gammal stenyxa. 

Emåförbundet är en serviceorganisation till 
Nässjö, Sävsjö, Eksjö, Vetlanda, Hultsfred, 
Högsby, Mönsterås och Oskarshamns kommu-
ner när det gäller vattenfrågor. Man vill skapa 
fler jobb inom turism och jord- och skogsbruk. 

Fiske och fiskevård, sjökalkningar, återställning 
av biotoper, recipientkontroll och vattenhus-
hållning hör till arbetsuppgifterna. Nu övergår 
förbundet till att bli vattenråd.  

– Hur mycket är en å värd? Ekonomi och eko-
logi hänger ihop, säger Dea Carlsson. Hon var i 
många år miljöchef i Mönsterås kommun och 
har även arbetat på Högskolan i Kalmar och på 
Naturvårdsverket med marksanering.  

Inom Kävlingeåprojektet vill man låta flera åar 
meandra på nytt. Här anläggs våtmarker som 
ska rena vattnet och erbjuda människor en lisa 
för själen med ett rikt fågel- och fiskliv. Bön-
der, militärer och skogsägare och andra erbjuds 
cirka 70 000 kronor per hektar för god åker-
mark och mindre för betesmark. Lund, Eslöv 
och Sjöbo är drivande av de nio kommunerna 
som ingår i projektet.
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Västerhavets vattendistrikt omfattar Göta älvs 
källflöden i Härjedalen och Norge. Här finns 
Vänern och åarna i norra Skåne. Till distriktet 
hör också Viskan, som på 1960-talet kallades 
De sju färgernas å, på grund av direktutsläpp 
från färgerierna och fabrikerna. 

– Nu har fisken återvänt till Viskan, berättar 
Tomas Österlund.

Han är ordförande i Viskans vattenvårds-
förbund, som grundades 1961. Det har länge 

Västerhavets vattendistrikt

bestått av kommunerna Ulricehamn, Marks 
kommun, Borås och Varberg, Västra Götalands-
regionen, Vattenfall och nio företag. Nu håller 
förbundet på att ombilda sig till vattenråd, med 
ett växande antal medlemmar och uppgifter, 
som att vara bollplank i arbetet med vattendi-
rektivet. Till vattenrådet ska knytas arbetsgrup-
per. Dessa kan vara tematiska och arbeta med 
till exempel kalkning, fiske, kanoting och va-
frågor. Eller geografiska och beröra till exempel 

Foto: Miljökontoret, Marks kommun
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människor runt biflöden och sjöar med höga 
naturvärden som Lillån, Fävren och Tolken. 

– Vi tycker att vi har jobbat offensivt med reci-
pientkontroll och åtgärdsprogram, säger Tomas 
Österlund. 

Han har varit ordförande i förbundet i 12 år, 
och i ännu fler år har han varit miljötjänste-
man i Borås och Ulricehamn. Nu besöker han 
kommuner och företag för att entusiasmera 
dem för vattenrådets arbete. Syftet är att stärka 
den lokala nivån i vattenvården och balansera 
ovanifrånperspektivet.

– Bollen ligger hos oss själva. ”Organisera er nu 
på ett bra sätt så att ni kan matcha oss”, har 
vattenmyndigheten sagt. Och vi ska bli en vass 
och stark lokal partner. 

Nytändning
– Vi ska träffa Viskans vattenråd i mars. Då har 
vi med oss kartor och går igenom bäck efter 
bäck, å efter å, berättar Björn Sjöberg. Han är 
vattenvårdsdirektör i Västerhavets vattendi-
strikt 

Snart har ungefär 80 procent av distriktet vat-
tenråd. Sjöberg och hans kollega limnologen 
Hans Oscarsson har mött ett stort engagemang 
i kommunerna. 

– Det är makalöst, jag är full av beundran, säger 
Hans Oscarsson. Får vi igång detta, blir det ett 
av de största demokratiprojekten i Sverige! 

Ett aktuellt exempel på kommunernas aktivitet 
är att Lerums kommun självmant hört av sig 
till vattenmyndigheten för att få veta mer om 
vattendirektivet. Där ska man nu kartlägga hur 
ytvattnet påverkas av bland annat försurning, 
övergödning, och miljögifter. 

– Kommunerna måste organisera sig, de har 
myndighetsansvar och planeringsansvar. Men 
det finns en otydlighet mellan vattendirekti-
vet och PBL och miljöbalken. Man måste göra 
kommunernas roll tydlig, understryker Björn 
Sjöberg.  
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Läs mer

Vattenmyndigheternas webbportal www.vattenmyndigheterna.se 

Naturvårdsverkets webbportal (i samberkan med SMHI, Boverket och SGU) www.vattenportalen.se  
Vattendirektivet och annan vattenanknuten lagstiftning inom EU kan hämtas på Vattenportalen

Län och huvudavrinningsområden i Sverige – SMHI Faktablad nr 10, nov 2002. Finns att hämta på 
www.smhi.se 

En bok om svensk vattenförvaltning – Naturvårdsverket Rapport 5489, nov 2005. Finns att hämta på 
Vattenportalen (sök på 5489).

Samverkan om vattenförvaltning – information, kommunikation och samråd 
– Handbok 2006:1, feb 2006, www.naturvardsverket.se/Documents/bokhandeln/620-0142-6.htm
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Europaparlamentet antog år 2000 ett direktiv med målet att Europas vatten-
miljöer ska uppnå god ekologisk och kemisk status år 2015. För att klara detta 
krävs en helhetssyn på vatten, från källan till havet. över kommun-, läns- och 
landsgränser i avrinningsområdena. 

Direktivet är nu på väg att genomföras i Sverige. Denna folder vill med 
några goda exempel inspirera kommunerna att engagera sig i den nya vatten-
förvaltningen, och samverka med andra  kom muner i avrinningsområdet och 
med vattenmyndig heten. 
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