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Tack för att du lämnar synpunkter på  

vattenmyndigheternas samrådsmaterial!  
 

 

 

 

Nu är det dags att tycka till om de kommande sex årens vattenförvaltning. Synpunkter kan lämnas på förslag till 

förvaltningsplan, åtgärdsprogram, föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster och delförvaltningsplan 

med åtgärder mot vattenbrist och torka för ett eller flera av Sveriges vattendistrikt.  

Tillsammans värnar vi vattnets värden 
Det här Word-dokumentet är framtaget som ett verktyg för dig som arbetar i en kommun eller annan 

organisation där synpunkter på samrådsmaterialet kan komma från flera personer. Vi ser helst att ni skickar in 

synpunkterna på samrådsmaterialet via webbenkäten. Genom att du använder webbenkäten underlättar du 

hanteringen av inkomna samrådssvar och vi kan fokusera på att förbättra innehållet i dokumenten. 

Webbenkäten hittar du på https://webropol.com/s/vattensamrad  

Dina synpunkter ska ha kommit in till vattenmyndigheterna senast den 30 april 2021.  

Formuläret är uppdelat i flera avsnitt:  
• Uppgifter om dig som besvarar frågorna  

• Vilket eller vilka vattendistrikt synpunkterna gäller  

1. Frågor om förslag till förvaltningsplan  

2. Frågor om förslag till åtgärdsprogram  

3. Frågor om föreskrift om miljökvalitetsnormer  

4. Frågor om förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot torka och vattenbrist  

5. Frågor om tillhörande bilagor till samrådsmaterialet  

6. Fråga om miljökonsekvensbeskrivning  

7. Övriga synpunkter  

Om du vill lämna synpunkter på bedömningar av enskilda vattenförekomster och åtgärdsförslag för dessa kan 

du göra det direkt i Vatten Informations System Sverige, VISS. 

Instruktioner  
Du kan lämna synpunkter på alla delar av materialet men det är inte nödvändigt att svara på alla frågor för att 

kunna skicka in svar. Välj ut de delar som du eller din organisation är berörda av. Som ett stöd för att 

underlätta processen med att ta fram synpunkter finns alla frågor samlade i detta Word-dokument. Ett tips är 

att arbeta i Word-dokumentet och sedan kopiera in svaren i webbenkäten på aktuellt ställe. På 

www.vattenmyndigheterna.se/samrad hittar ni webbenkäten, adresser samt allt samrådsmaterial. 

För kännedom så visar denna Word-enkät samtliga frågor för samtliga vattendistrikt. I webbenkäten kommer 

endast de frågor visas som hör till det eller de vattendistrikt som du valt att svara för. 

Mer information om hur vi hanterar personuppgifter och handlingar som kommer in till vattenmyndigheterna 

finns på vattenmyndigheternas webbplats (länk).  

  

https://webropol.com/s/vattensamrad
https://viss.lansstyrelsen.se/
http://www.vattenmyndigheterna.se/samrad
https://www.vattenmyndigheterna.se/samrad
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Uppgifter om dig som besvarar frågorna  
 

Ange vilken typ av organisation du representerar: * 

• Kommun 

• Länsstyrelse 

• Central myndighet 

• Vattenorganisation (vattenråd/vattenvårdsförbund) 

• Region 

• Intresseorganisation 

• Branschorganisation 

• Företag 

• Privatperson 

• Övriga 

 

Ange typ av övrig organisation: 

Namn på organisation: 

Kontaktperson: 

E-post: 
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Vilket eller vilka vattendistrikt synpunkterna gäller  
 

 

 

Sveriges fem vattendistrikt. 

 

 

Ange vilket/vilka vattendistrikt synpunkterna gäller * 

Bottenvikens vattendistrikt 

Bottenhavets vattendistrikt 

Norra Östersjöns vattendistrikt 

Södra Östersjöns vattendistrikt 

Västerhavets vattendistrikt 
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1. Förslag till förvaltningsplan för vatten 2021–2027 
Ange dina synpunkter per kapitel i förvaltningsplanen under respektive rubrik. 

1.1 Synpunkter på kapitel 1 – Inledning: 

 

Att skapa förutsättningar för god status i våra vatten är en mycket komplex fråga med många 
infallsvinklar. För att nå ett så bra resultat som möjligt är det viktigt att alla få möjlighet att 
komma till tals och lyssnas på.  
En återkommande fråga är vem som ska betala för de åtgärder eller den kunskapsinsamling som 
behövs. Gullspångsälvens vattenråd (GVR) anser att det finns ett glapp mellan den lokala kunskap 
som finns och de myndigheter som beslutar om MKN och åtgärder. I det inledande kapitlet lyfts 
det fram att samverkan behöver få en större plats i åtgärdsplaneringen i kommande cykel. Om 
vattenråden ska kunna ta ett större ansvar i detta, behövs tydligare befogenheter för dessa. I 
dagsläget bygger vattenråden helt på frivillighet och drivs olika och med olika förutsättningar i de 
olika avrinningsområdena. En tydligare styrning om vad som ska ingå skulle ge mer tyngd åt 
vattenråden vilket skulle kunna ge mer effektivitet i arbetet.  
 
Det finns ett stort engagemang och mycket kunskap i vattenråden, men många upplever att de 
trots detta inte får möjlighet att komma till tals. Det finns ingen naturlig väg att förmedla detta 
till beslutande myndigheter vilket i många fall gör att förtroendet för dessa skadas.  
 
Med en ökad kunskapsinhämtning och utökad miljöövervakning skulle åtgärder också lättare 
kunna prioriteras. All mätdata som finns omkring våra vatten borde samlas på ett ställe där den 
också blev sökbar för andra intressenter. Då det i nuläget är utspritt på flera datavärdskap och all 
tillgänglig data inte alltid passar in i dessa är det svårt att få överblick och kunna göra rätt 
bedömningar.   

 
 

 

1.2 Synpunkter på kapitel 2 – Beskrivning av vattendistriktet: 

 

 

Gullspångsälvens avrinningsområde sträcker sig från södra Dalarna i norr till Västra Götaland i söder. 

Det innefattar fyra län och tio kommuner. Gullspångsälvens vattenvårdsförbund och vattenråd har 

förutom alla kommunerna, två regioner också ett tjugotal företag och ett flertal olika 

intresseorganisationer som medlemmar.  

Flera vattenförekomster i Gullspångsälvens avrinningsområde är klassade som nationellt värdefulla 

och huserar hotade arter, inte minst är Gullspångslaxen i Gullspångsälven. Det finns också flera 

kulturhistoriska riksintressen i och kring Gullspångsälvens avrinningsområde. Här kan bland annat 

nämnas Tabergs kanal och Bjurbäckskanalen.  

De flesta vattenförekomsterna i Gullspångsälvens avrinningsområde har någon form av påverkan 

från vattenkraft eller reglering.  

De största problemen som finns för att vattnen i avrinningsområdet ska uppnå god status är i 

försurning, rensning och rätning samt bristande konnektivitet. I den södra delen av 

avrinningsområdet finns också några vattenförekomster som påverkas av övergödning.   
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1.3 Synpunkter på kapitel 3 – Tillstånd och påverkan i vattendistriktet: 

 

GVR har reagerat på att det fortfarande är så många vattendrag i Gullspångsälvens område där 

klassificeringen inte bygger på övervakningsdata utan på annan bedömning. För att statusen ska 

sättas rätt krävs fortfarande mer information.  

 

Med tanke på hur statusen för både sjöar och vattendrag förändrats sedan den senaste 

bedömningen så ser vi att det är en uppenbar risk för att inte uppnå MKN under den kommande 

cykeln heller. Skulle en prioritering av vilka vattendrag i varje avrinningsområde som är av störst 

vikt att åtgärda först vara möjlig att göra på nationell nivå?  

 

Att kulturhistoriskt värdefulla miljöer som utgör vandringshinder utgör en intressekonflikt är väl 

känt inom GVRs område. Det saknas en vägledning för vilket värde som går först i dessa fall. Att 

kategoriskt riva bort flera hundra år gamla dammar som då blir helt oersättliga är beslut som ofta 

hamnar hos mark- eller verksamhetsägare. Då de saknar finansiella medel för att bevara och 

betala för de åtgärder som krävs blir utrivning det enda alternativet. Detta är inte önskvärt ur 

någon synvinkel. Nyttan det gör för vattnets ekosystem kan inte väga upp de kostnader som 

kommer ur detta. Det som direkt går förlorat i form av kulturmiljöer som förloras, 

rekreationsmiljöer som förstörs och landskap som förändras i stort kommer inte kunna 

återskapas.  

 

Se även ”Övriga synpunkter på samrådsmaterialet”. 
 

1.4 Synpunkter på kapitel 4 – Miljöövervakning: 

Det finns ett behov att utveckla miljöövervakningen. För en stor del av vattendragen saknas 
tillräckligt underlag för till exempel en pålitlig statusklassning.  
GVR håller med om de tre huvudsakliga förbättringsbehov som vattenmyndigheten nämner 
under 4.4 Utvecklingsbehov: 

• “flöden för miljöövervakningsdata från analyserande laboratorium via kvalitetssäkrade data i 
datavärdarnas register till underlagen för alla vattenförvaltningens bedömningar, behöver 
förbättras”. Vattenråden och kommuner genomför själva mätningar i olika sammanhang. Det 
finns dock inga direkta riktlinjer eller stöd till hur vi skall rapportera in dessa så de hamnar 
hos en nationell datavärd. Sannolikt sker mer miljöövervakning än vad vattenmyndigheterna 
känner till. Det bör finnas någon form av nationella riktlinjer och det bör heller inte vara en 
ekonomisk belastning att rapportera in data till nationell datavärd för att de samlade 
resurserna skall kunna användas så klokt som möjligt och mätningar som redan görs skall 
synas. 

• “det saknas finansiering till stora delar av övervakningsbehovet” Bristen på finansiering är 
något vattenmyndigheterna lyfter konsekvent i samrådsunderlaget utan förslag hur det 
skulle kunna förbättras. 

• “ansvarsförhållandena för att genomföra övervakningen är oklara” Det är viktigt att 
tillsynsmyndigheterna har tydliga riktlinjer på vad som gäller och även tydligt förmedlar vad 
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som är ålagt enligt tillstånd och vad som är (frivilliga) mätningar för att skaffa underlag till till 
exempel vattenförvaltningens miljöövervakning.  

 

 

1.5 Synpunkter på kapitel 5 – Vatten i ett förändrat klimat: 

I kapitlet beskrivs de problem som kommer att uppstå i ett förändrat klimat. Vi håller med om 

vikten av att kunna hålla kvar vatten högt i avrinningsområdena. Hur ska vattenförvaltningen 

säkra detta samtidigt som lagen är utformad så att verksamhetsägare alltid har rätt att riva ut 

dammar om de inte ser det som en kostnadseffektiv lösning att åtgärda vandringshinder vid 

desamma? Finansieringen och nyttan med att bevara reglermöjligheten samtidigt som vi öppnar 

upp för vandringsmöjligheter för vattenlevande djur behöver förtydligas och värderas upp.  

 

 

1.6 Synpunkter på kapitel 6 – Ekonomisk analys av vattenanvändning och vattentjänster: 

Svarar ej 

 

1.7 Synpunkter på kapitel 7 – Miljökvalitetsnormer för vatten: 

Att god status ska uppnås är utgångspunkten i vattendirektivet och det är såklart den förväntade 

normen för alla vattenförekomster. Vad som bedöms som god status skulle kunna vara mer 

nyanserat. När man sätter statusen beroende av fasta kvalitetsfaktorer och i många fall 

beslutade med expertutlåtande som ända grund blir det inte alltid rätt.  

   

 
 

1.8 Synpunkter på kapitel 8 – Sammanfattning av åtgärdsprogrammet: 

MKN ska vara ledande när bidrag ska fördelas- Det är naturligtvis bra om de vatten som är mest 

utsatta åtgärdas först. Men det är många fysiska åtgärder som måste till för att målet om god 

status ska uppnås. Det är olyckligt om det inte finns ex LOVA-pengar att söka för andra åtgärder 

än de som rör övergödning. 

 
 

1.9 Synpunkter på kapitel 9 – Delaktighet i arbetet med vattenförvaltning: 

Vattenmyndigheterna skriver i kap 9 att: “Genom framför allt formella samråd och deltagande i 
vattenråd har de aktörer som inte ingår direkt berörs av åtgärdsprogrammet möjlighet att påverka 
inriktningen på svensk vattenförvaltning. De ska också kunna delta i arbetet, till exempel genom att 
bidra med kunskap och underlag, och genom att göra egna åtgärder. Detta är något som 
vattenmyndigheterna både ska möjliggöra och uppmuntra till.”  
Vattenråden är i många fall lämpliga att utgöra den funktion för samverkan som 
vattenmyndigheterna efterfrågar men till det krävs resurser då vattenråden idag till stor del drivs av 
ideella krafter.  
 



7 
Vattenmyndigheternas samrådsmaterial 

 

 

Vattenråden sitter på en stor källa till lokal kunskap om vattenförekomsterna men upplever att de 
alltför sällan tillfrågas om detta av länsstyrelsen och vattenmyndigheten. Det gör att till exempel 
statusklassning kan bli fel och åtgärdsprogram inte optimeras. Vattenmyndigheten skriver att 
deltagande genom att till exempel dela kunskap och underlag skall uppmuntras men inte hur det 
skall gå till. 
9.1 Samverkan för bästa resultat 
Här lyfts flertalet organisationer och samarbeten inom vattenförvaltningen men inte vattenråden. 
Vattenrådens betydelse bör beaktas även här då de i många kommuner är genom vattenråden en 
stor del av det aktiva arbetet med åtgärdsprogrammet genomförs. 
 

 

1.10 Synpunkter på kapitel 10 – Vattenförvaltning 2021–2027: 

I 10.1 står: På länsstyrelserna finns särskilt behov av att involvera olika sakområden i genomförandet 

av åtgärdsprogrammet, som till exempel miljöskydd, landsbygdsfrågor, kulturmiljö och 

samhällsplanering. För att stötta denna åtgärd har Boverket en åtgärd som syftar till att ge 

vägledning för att kommunerna lättare ska kunna beakta miljökvalitetsnormerna i den fysiska 

planeringen. 

GVR anser att det är av största vikt att olika sakområden får ta plats i planeringen av åtgärder i 

vattnet och att följandet av normerna sätts in i ett större perspektiv. Vi ser många fall där vi 

ifrågasätter om exempelvis kulturmiljöer nedprioriteras helt till förmån för att MKN ska uppnås. Ett 

exempel är att verksamhetsutövare alltid ges rätt att riva ut mycket gamla dammar, när de inte har 

råd att finansiera en faunapassage. Detta får stora konsekvenser på inte minst kulturmiljöer, men 

också andra värden för att behålla vatten i skogsmarker, vackra naturmiljöer, naturturism mm. Vi 

anser inte endast boverket borde få åtgärder kopplade till detta utan även Riksantikvarieämbetet 

som också borde få en åtgärd att ta fram riktlinjer för planering av åtgärder i vatten. 

 

Vad det gäller övergödningsproblematiken ser vattenmyndigheterna att det är möjligt att uppnå 

detta inom två sexårscykler. I VISS anges ändå MKN till att uppnås till 2027 eller 2033 vilket kan vara 

svårt att förstå då det sannolikt krävs längre tid för vattnet att faktiskt uppnå god status. 

10.2 

Gullspångsälven som ligger i det nordöstra hörnet av Västerhavets vattendistrikt känner inte igen sig 

så mycket i beskrivningen av området. Gullspångsälvens avrinningsområde består mest av 

skogslandskap och problemen är inte i första hand övergödning som i jordbrukslandskapen i söder. 

Här är de största problemen för att uppnå god status istället bristande konnektivitet och bristfällig 

hydromorfologi tillsammans med försurning till viss del, men denna kan i de flesta fall motverkas 

med den kalkning som utförs.  

Överlag så tycker vi att hela förvaltningsplanen för västerhavet i många fall missar att beskriva den 

norra delen av distriktet, och det problem som finns där.  

Vad det gäller vikten av en anställd samordnare i vattenråden för att komma vidare med 

åtgärdsarbetet på lokal nivå kan vi bara instämma och hoppas att detta också på allvar tas med i den 

kommande vattenförvaltningen. Det är på lokal nivå som de faktiska åtgärderna i vattnet kan 

genomföras och få verklig effekt för att uppnå MKN. Vattenråden kunde få ett mer uttalat uppdrag 

och inte vi vart och ett av de 35 vattenråden i Västerhavets distrikt behöva uppfinna sig själva.  
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10.3 

Vi håller med om att en ökad samordning mellan olika direktiv är nödvändig. Det måste också vara 

tydligt vilket mål som går först. Det finns exempel där åtgärder som gynnat fågellivet nu ifrågasätts 

eftersom de anses påverka vattenförekomsten negativt.  

 

1.11 Sammanfattar förvaltningsplanen vattenförvaltningsarbetet på ett bra sätt? 

Svarar ej 

 

 

1.12 Övergripande synpunkter på förslag till förvaltningsplan: 

Samrådsmaterialet ger en bra bild av utmaningarna som finns inom vattenförvaltningen. Det är 

ambitiöst och ger en känsla av att det är dags att snabba upp arbetet för att faktiskt nå målet om god 

status i alla vatten. Materialet är dock väldigt omfattande vilket begränsar tillgängligheten och gör att 

det upplevs svårt att ta till sig.  

Det är också i vissa fall svårt att se hur konsekvenserna av förvaltningsplan och åtgärdsprogram med 

de administrativa åtgärderna ska leda till att MKN faktiskt kommer att uppfyllas. Det saknas en tydlig 

koppling mellan åtgärder och måluppfyllelsen i vattenförekomsterna. Det är fortfarande oklart vem 

som förväntas göra vad till vilken kostnad för att MKN verkligen ska uppfyllas.   

I många fall upplevs ambitionen för vattnen motsätta sig andra intressen. Därför är det viktigt att se 

över förvaltningsplanens prioriteringar, dels gentemot vad som ska göras men det behöver också bli 

betydligt tydligare vem som förväntas stå för de kostnader som det kommer att innebära att 

genomföra planen. 

Det är viktigt att det framgår vad som syftet med förvaltningsplanen. Är det god vattenkvalité och att 

återställa naturliga habitat eller är det att producera fisk? 

 

2. Förslag till åtgärdsprogram för vatten 2021–2027 
Ange dina synpunkter på åtgärdsprogrammet. 

Synpunkter på förslag till åtgärder riktade till myndigheter och kommuner 

Här finns möjlighet att lämna förslag till förbättringar, förändringar kring respektive åtgärd riktad till 

myndigheter och kommuner. Det finns möjligheter att lämna synpunkter på alla delar av materialet, 

men det är inte nödvändigt att svara på alla frågor. Välj ut de delar som du eller din organisation 

känner er berörda av. 

De synpunkter som lämnas blir en del i den fortsatta dialogen med kommuner och myndigheter. Vi 

önskar särskilt att länsstyrelser, kommuner och Försvarsinspektören för hälsa och miljö kommenterar 

på åtgärder om vägledning (tillsyn och rådgivning), inom de områden som är relevanta för sin 

myndighet. 
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2.1 Motsvarar åtgärden behovet? 

Lämna synpunkter på de åtgärder som berör din organisation/verksamhet. Välj ett av tre 

svarsalternativ och motivering när åtgärden inte motsvarar behovet. 

Svarsalternativen är: Ja (åtgärden motsvarar behovet), Nej, åtgärden är mer omfattande än vad som 

behövs eller Nej, viktiga delar saknas i åtgärden. 

Motivering: Det är svårt att se hur de nya åtgärderna ska få större effekt än de som låg under 

tidigare vattenförvaltningscykel.  

Åtgärderna är: 

1. Alla åtgärdsmyndigheter 1 

2. Alla åtgärdsmyndigheter 2 

3. Boverket 1 

4. Försvarsinspektören för hälsa och miljö 1  

5. Försvarsinspektören för hälsa och miljö 2  

6. Försvarsinspektören för hälsa och miljö 3  

7. Försvarsinspektören för hälsa och miljö 4  

8. Havs- och vattenmyndigheten 1 

9. Havs- och vattenmyndigheten 2 

10. Havs- och vattenmyndigheten 3 

11. Havs- och vattenmyndigheten 4 

12. Havs- och vattenmyndigheten 5 

13. Havs- och vattenmyndigheten 6 

14. Havs- och vattenmyndigheten 7 

15. Havs- och vattenmyndigheten 8 

16. Havs- och vattenmyndigheten 9 

17. Jordbruksverket 1  

18. Jordbruksverket 2  

19. Jordbruksverket 3  

20. Jordbruksverket 4  

21. Jordbruksverket 5  

22. Jordbruksverket 6  

23. Kammarkollegiet 1  

24. Kemikalieinspektionen 1  

25. Läkemedelsverket 1  

26. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1  

27. Naturvårdsverket 1  

28. Naturvårdsverket 2  

29. Naturvårdsverket 3  

30. Naturvårdsverket 4  

31. Naturvårdsverket 5  

32. Naturvårdsverket 6  

33. Naturvårdsverket 7  

34. Naturvårdsverket 8  

35. Naturvårdsverket 9  

36. Skogsstyrelsen 1  
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37. Skogsstyrelsen 2  

38. Skogsstyrelsen 3  

39. Statens geotekniska institut 1  

40. Sveriges geologiska undersökning 1  

41. Trafikverket 1  

42. Länsstyrelserna 1  

43. Länsstyrelserna 2 

44. Länsstyrelserna 3  

45. Länsstyrelserna 4  

46. Länsstyrelserna 5  

47. Länsstyrelserna 6  

48. Länsstyrelserna 7  

49. Länsstyrelserna 8  

50. Länsstyrelserna 9  

51. Länsstyrelserna 10  

52. Länsstyrelserna 11  

53. Länsstyrelserna 12 

54. Regionerna 1  

55. Kommunerna 1  

56. Kommunerna 2  

57. Kommunerna 3  

58. Kommunerna 4  

59. Kommunerna 5  

60. Kommunerna 6 

 

2.2 Övriga synpunkter på åtgärder: 

Det saknas en tydlig koppling mellan åtgärder och måluppfyllelsen i vattenförekomsterna.  

 

Kommunerna åtgärd 1: För kommunerna i Gullspångsälvens avrinningsområde kommer inte att 

kunna genomföra punkt a, då det i samtliga regioner fortfarande saknas regionala 

vattenförsörjningsplaner. 

Kommunerna åtgärd 5:  

Hantering av dagvatten är en fråga där det saknas riktlinjer och vägledning. Det är svårt att se hur 

kommunerna ska kunna genomföra åtgärder kopplade till dagvatten. Potentiella spill till dagvatten är 

en fråga som också kan vara av intresse för vattenvårdsförbundets SRK. Fler och tydligare riktlinjer 

behövs. 

 

Frågorna 2.3 – 2.10 rör åtgärdsprogrammets kapitel 3. 

 

2.3 Synpunkter på avsnitt 3.1 – Sammanfattning av analysen: 

Svarar ej 
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2.4 Synpunkter på avsnitt 3.2 – Nyttan av att genomföra åtgärdsprogrammet: 

Vi kan konstatera att det är svårt att se nyttan med det åtgärdsprogram som låg under förra 
cykeln. I en jämförelse i VISS över vattenförekomsterna i Gullspångsälvens avrinningsområde 
med nuläge och hur det såg ut i ingången av förra cykeln är siffrorna tyvärr slående likartade. Det 
verkar inte som om det åtgärdsprogrammet haft någon nytta för statusen i vattnet.  
 
Det saknas även i detta åtgärdsprogram en tydlig konsekvensbeskrivning för de olika åtgärderna 
och det är i många fall svårt att se hur genomförandet faktiskt ska leda till bättre status i våra 
vatten. 

 

 

2.5 Synpunkter på avsnitt 3.3 – Kostnader för att genomföra åtgärdsprogrammet: 

Beräkningar av konsekvenser för att uppfylla miljökvalitetsnormer är inte tillräckligt väl underbyggda. 
Bland annat har vi funnit ett systematiskt fel kring beräkningar av kostnader att åtgärda 
reglerdammar. I VISS räknar man dammens höjd och inte det reglerade kraftverkets höjd, det är ett 
systemfel som påverkar kostnadskalkylen. 
För flera av åtgärderna för kommuner har ingen princip för finansiering redovisats, vilket inte är 
förenligt med den kommunala finansieringsprincipen. Kommuner ska inte behöva höja skatter eller 
prioritera om annan verksamhet för att finansiera nya statliga uppgifter. 
 

 

2.6 Synpunkter på avsnitt 3.4 – Fördelning av kostnader per aktör: 

Det är fortfarande oklart vem som förväntas göra vad till vilken kostnad för att MKN verkligen ska 

uppfyllas. Kostnadsproblematiken lyfts på flera ställen i materialet men inga svar ges på detta. 

 

2.7 Synpunkter på avsnitt 3.5 – Befintlig finansiering av vattenvårdande åtgärder: 

Det är inte tydligt hur kommunernas åtgärder i åtgärdsprogrammet ska finansieras och det är viktigt 

att det finns en tydlig finansieringsplan.  

Om man ser till åtgärderna i VISS så är kostnaderna ofta mycket omfattande om alla åtgärder som 

krävs för att nå god status ska utföras. GVR tycker att det ska framgå tydligare hur dessa ska 

finansieras. Vi tror också att det finns ett stort lokalt engagemang för att utföra många av åtgärderna 

men att det i många fall hindras av att det är svårt att se hur det ska finansieras. 

I GVR har vi bland annat sökt LOVA-bidrag för flera projekt de senare åren. Det är oroande att dessa 

medel ska prioritera endast övergödningsproblem i den nya cykeln. I de norra delarna av 

Västerhavet, den största delen av Gullspångsälvens avrinningsområde men också hela Värmland är 

inte övergödning det största problemen. Här präglas problem framförallt av bristande konnektivitet, 

försurning och andra problem. GVR har i många fall också utfört projekt för att ta fram lokala 

åtgärdsprogram för att kunna prioritera de fysiska åtgärderna. Det är viktigt att det även i 

fortsättningen avsätts pengar som kan stötta det lokala engagemanget att utföra åtgärder även om 

dessa inte rör övergödningsproblematik.  
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2.8 Synpunkter på avsnitt 3.6 – Osäkerhets- och känslighetsanalys: 

Svarar ej 

 

2.9 Synpunkter på avsnitt 3.7 – Slutsatser: 

Slutsatserna för åtgärdsprogrammet är svåra att ta till sig. Det skrivs att det finns ett glapp 

mellan de resurser som finns och arbetet som krävs för att MKN ska kunna uppfyllas. 

Kostnaderna kommer att bli höga för stat och kommun, men också verksamhetsutövare och 

enskilda. Här anser vi att det är olyckligt att det inte ges några svar för hur denna finansiering ska 

ske. Hela åtgärdsprogrammet ter sig uddlöst, när slutsatsen är att det inte finns finansiering för 

att faktiskt utföra det som krävs ur programmet för att MKN ska uppfyllas.  

 

En fråga som också kan ställas här är vilken prövningsprocess som avses angående fastläggande 

av fysiska åtgärder. I många fall kan det vara förvirrande, då detta ska ske parallellt med 

omprövningen av vattenkraften. I Gullspångsälven ligger tidsplanen för NAPen 2022-2024. Det vi 

ser är att innan denna är gjord blir det svårt att få några åtgärder utförda. Trots att 

Gullspångsälven ligger först, är tidsspannet väl kort för att kunna åtgärda alla de 

konnektivitetsproblem som finns i Gullspångsälven innan 2027. Vi ser det som en överhängande 

risk att bristen på tid och resurser kommer att leda till att de åtgärder som utförs istället skapar 

andra problem, som kan få större konsekvenser på sikt. 
 

 

2.10 Lämna dina synpunkter på konsekvensanalysen: 

Se kommentarer för övriga synpunkter på samrådsmaterialet. 
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3. Föreskrift om miljökvalitetsnormer 
Denna del innehåller frågorna 3.1 – 3.3 och rör föreskriften om miljökvalitetsnormer (MKN). 

3.1 Fungerar det att använda underlaget för normen som finns i VISS? 

För många punkter saknas fortfarande underlag i VISS. För att planering av åtgärder ska kunna ske på 
ett effektivt sätt så behövs mer underlag i många fall. De underlag som finns i  VISS är i många fall 
inte användbara och det finns allt för många fel. Detta skapar misstro och rättsosäkerhet eftersom 
miljökvalitetsnormerna baseras på statusklassningarna. 

Det skulle vara bra om VISS kunde uppdateras efter hand och vara en mer levande databas där lokala 

åtgärdsprogram som tagits fram av vattenråd eller liknande faktiskt kunde länkas eller laddas upp för 

att användas i planeringen. Många framtagna lokala åtgärdsprogram kommer inte vidare till fysisk 

åtgärd direkt och det finns risk att de jobben görs två gånger om de inte också sparas där alla har 

tillgång till dem.  

Många av dessa skulle också kunna bidra till säkrare bedömning av status och ansättning av MKN. 

 
Arbetet med invasiva främmande arter bör införlivas i föreskrifterna för statusklassning. 

 

 
3.1 a Fungerar det att använda underlaget för normen som finns i VISS i arbetet som 

åtgärdsmyndighet? 

Svarar ej 

3.1 b Fungerar det att använda underlaget för normen som finns i VISS i miljöprövningar? 

Svårt enligt vår bedömning 

3.1 c Fungerar det att använda underlaget för normen som finns i VISS vid fysisk planering? 

Svårt enligt vår bedömning 

 

3.2 Framgår det tydligt hur miljökvalitetsnormerna för vatten är satta? 

Hänvisningarna till föreskrifterna är tydliga i VISS. Däremot saknas specifikation per vattenförekomst. 
 

3.3 Övergripande synpunkter på föreskrift om miljökvalitetsnormer: 

I många vattenförekomster har MKN satts till god ekologisk status till 2027 med anledningen att det 

är tekniskt omöjligt att åtgärda problemen innan dess. Gullspångsälven kommer först ut i NAP:en och 

de vattenkraftverksamheter som berörs ska omprövas under 2022-2024. Eftersom många 

vattenförekomster i Gullspångsälven är påverkade av vattenkraft ser vi en risk för att åtgärdsarbetet 

inte kommer att komma igång i tid för att hinna till 2027. Det finns också en stor risk för att dammar 

kommer att rivas ut snarare än att öppna upp faunapassager vilket i sin tur kommer att påverka 

andra värden. Vi ser det som en självklarhet att sträva efter så god ekologisk status som är möjligt 

och att biologisk mångfald ska prioriteras högt, men just därför bör MKN sättas mer nyanserat efter 

vattendragens alla värden.  
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För de flesta vattenförekomsterna i VISS föreslås flera fysiska åtgärder. Det kan upplevas som 

förvirrande att dessa endast är förslag, när åtgärder i åtgärdsprogrammet är bindande. Vi anser också 

att det i många fall kommer att vara omöjligt att göra alla åtgärder som behövs för att 

vattenförekomsten ska nå god status till 2027. För att kunna avgöra vilka åtgärder som är mest 

nödvändiga, och skulle ge mest nytta för den ekologiska statusen, skulle det vara bra om åtgärderna 

som föreslås också prioriterades. Det skulle vara en stor hjälp i planeringen av åtgärder och 

samverkan mellan kommuner.  

 

För att statusen ska kunna klassas rätt så är miljöövervakningen av största vikt. Det är fortfarande 

många vattenförekomster i Gullspångsälven där fullständigt kunskapsunderlag saknas och 

klassningen är gjord på endast generella utlåtanden. Det är endast marginellt fler vattendrag där 

konkreta fakta finns vid denna klassning jämfört med inledningen av förra förvaltningscykeln. GVVF 

och GVR anser att det inte finns en tydlig bild i förvaltningsplanen och åtgärdsprogrammet för hur 

miljöövervakningen ska utökas för att klassningarna ska kunna göras på välgrundade fakta.  

 

4. Delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka 
 
Här kan du lämna synpunkter för den eller de vattendistrikt som valts att lämna synpunkter för enligt 

sidan 3 i detta Word-dokument. 

4.1a Synpunkter på Bottenvikens delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka:  

Svarar ej 

 

 4.1b Synpunkter på Bottenhavets delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka:  

Svarar ej 

 

4.1c Synpunkter på Norra Östersjöns delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka:  

Svarar ej 

 

4.1d Synpunkter på Södra Östersjöns delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka:  

Svarar ej 

 

4.1e Synpunkter på Västerhavets delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka:  

GVR tycker att det är bra att klimatanpassning lyfts in mer i vattenförvaltningen. Det är av vikt att 

vattenförsörjningsplaner tas fram i alla regioner. Vad vi vet finns fortfarande ingen sådan varken i 

Värmland eller Örebro län, som är de som har störst del i Gullspångsälven, även om vi vet att 

arbetet pågår i Örebro. Att dessa planer tas fram är av största vikt för att kommunerna sedan ska 

kunna uppfylla sina åtaganden i åtgärdsprogrammet.  
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4.5 sjöreglering: ”Den faktor som har störst effekt för att höja lågflödena är att man sparar vatten i 

sjöar, särskilt om man reglerar dem så att vatten sparas till sommaren”. Detta visar på ett moment 

22. Vattenförvaltningsplanerna och miljökvalitetsnormerna i VISS står i direkt motsatt riktning. I och 

med miljökraven, samt för vissa möjligheter till delfinansiering från fonden, så har en 

möjlighet/tvångsåtgärd öppnats upp: utrivning av i stort sett allt som inte är kopplat till ett större 

kraftverk (med ekonomiska förutsättningar för miljöåtgärder). Vad är här viktigast: tillgång på vatten 

eller produktion av fisk? 

 

Man kan inte lösa brist på vattenmagasin enbart med att tvinga på företagen vattenbesparande 

åtgärder. 

 

5.4 motivering: Även här nämns behovet av ökad sjöreglering. 

 
 

5. Bilagor till samrådsmaterialet 
I frågorna 5.1 – 5.5 anger du dina synpunkter på förvaltningsplanens bilagor 1–5.  

5.1 Synpunkter på Bilaga 1 – Ordlista: 

 

Svarar ej 

 

5.2 Bilaga 2 – Administrativ information om vattendistrikten: 

 

Svarar ej 

 

 

5.3 Bilaga 3 – Register över utsläpp och spill: 

 

Svarar ej 

 

 

5.4 Bilaga 4 – Riskhanteringsplaner enligt översvämningsförordningen: 

 

Det är bra att de olika direktiven samordnas för att minimera konflikterna mellan dem och för att 

säkerställa att arbetet sker resurseffektivt.  

 

 

5.5a Bilaga 5a – Krav enligt vattenförvaltningsordningen i Bottenvikens vattendistrikt: 

 

Svarar ej 

 

5.5b Bilaga 5b – Krav enligt vattenförvaltningsordningen i Bottenhavets vattendistrikt: 
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Svarar ej 

 

5.5c Bilaga 5c – Krav enligt vattenförvaltningsordningen i Norra Östersjöns vattendistrikt: 

 

Svarar ej 

 

5.5d Bilaga 5d – Krav enligt vattenförvaltningsordningen i Södra Östersjöns vattendistrikt: 

 

Svarar ej 

 

5.5e Bilaga 5e – Krav enligt vattenförvaltningsordningen i Västerhavets vattendistrikt: 

 

Svarar ej 
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5. Bilagor till samrådsmaterialet 
På frågorna 5.6a – 5.10 anger du synpunkter på förvaltningsplanens bilagor 6–10. Här kan du lämna 

synpunkter för den eller de vattendistrikt som valts att lämna synpunkter för enligt sidan 3 i detta 

Word-dokument. 

 

5.6a Bilaga 6a – Vattenförekomstindelning och typning i Bottenvikens vattendistrikt:  

 

Svarar ej 

 

5.6b Bilaga 6b – Vattenförekomstindelning och typning i Bottenhavets vattendistrikt:  

Svarar ej 

 

5.6c Bilaga 6c – Vattenförekomstindelning och typning i Norra Östersjöns vattendistrikt:  

Svarar ej 

 

 
5.6d Bilaga 6d – Vattenförekomstindelning och typning i Södra Östersjöns vattendistrikt: 

Svarar ej 

 

 
5.6e Bilaga 6e – Vattenförekomstindelning och typning i Västerhavets vattendistrikt: 

Svarar ej 

 

 
5.7a Bilaga 7a – Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen i Bottenvikens 

vattendistrikt: 

Svarar ej 

 

 
5.7b Bilaga 7b – Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen i Bottenhavets 

vattendistrikt: 

Svarar ej 

 

5.7c Bilaga 7c – Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen i Norra 

Östersjöns vattendistrikt: 

 

Svarar ej 
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5.7d Bilaga 7d – Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen i Södra Östersjöns 

vattendistrikt: 

Svarar ej 

 

5.7e Bilaga 7e – Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen i Västerhavets 

vattendistrikt: 

Svarar ej 

 

5.8a Bilaga 8a – Övervakningsprogram för Bottenvikens vattendistrikt 2016–2021: 

 

Svarar ej 

 

5.8b Bilaga 8b – Övervakningsprogram för Bottenhavets vattendistrikt 2016–2021: 

  

Svarar ej 

 

5.8c Bilaga 8c – Övervakningsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2016–2021: 

 

Svarar ej 

 

5.8d Bilaga 8d – Övervakningsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt 2016–2021: 

Svarar ej 

 

5.8e Bilaga 8e – Övervakningsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2016–2021: 

Det är viktigt att all övervakning som sker blir tillgänglig för alla. För att det inte ska ske 

övervakning och mätningar som inte kommer in i datavärd kan det behövas ytterligare 

vägledning för vilka data som ska in till datavärd och hur denna rapportering ska gå till.  
 

 

5.9a Bilaga 9a – Samarbete över gränserna i Bottenvikens vattendistrikt: 

Svarar ej 

 

5.9b Bilaga 9b – Samarbete över gränserna i Bottenhavets vattendistrikt: 

Svarar ej 

 

5.9c Bilaga 9c – Samarbete över gränserna i Västerhavets vattendistrikt: 
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Svarar ej 

 

5.10 Bilaga 10a – Joint Plan Torneälven: 

Svarar ej 

 

5. Bilagor till samrådsmaterialet 
Här anger du synpunkter på bilagor som hör till åtgärdsprogram och föreskrift om 

miljökvalitetsnorm.  

5.11 Synpunkter på åtgärdsprogrammets bilaga 1: 

Svarar ej 

 

 

5.12 Synpunkter på föreskrift om miljökvalitetsnormers bilaga 1–3: 

Svarar ej 

 

 

5.13 Synpunkter på föreskrift om miljökvalitetsnormers bilaga 4: 

Svarar ej 

 

6. Miljökonsekvensbeskrivning av vattenförvaltningens 

åtgärdsprogram 2021–2027  
Här kan du lämna övriga synpunkter och kommentarer på miljökonsekvensbeskrivning. 

Miljökonsekvensbeskrivningen kommer inte att ändras efter samrådet. Vattenmyndigheten kommer 

att ta hänsyn till synpunkter som kommit in vid beslut om att fastställa åtgärdsprogram, 

förvaltningsplan och miljökonsekvensnormer. 

 

6.1 Synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen: 

4.1 Biologisk mångfald: Risk för att invasiva arter tar sig upp och ned mellan olika sjöar (gäller även 

växter) och delar av vattendrag. 

4.1 Mark: Vem ska sanera förorenade sjöbottnar som blir frilagda? 

4.1 Vatten: Vissa sjöar/vattendrag är så fulla av giftiga ämnen att det vore rent olämpligt att låta 

vatten strömma där, där kan det vara lämpligt med utrivning utan påförande av minimitappning från 

uppströms liggande verksamhet. Vissa föroreningar är inte av övergående karaktär. 
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4.1 Luft/klimat: det står att myndigheter ska vidta åtgärder för att negativ inverkan på tillgång av 

vattenkraftsel ska minimeras – vi ser inga sådana ansatser. Fortfarande har inte procentsatsen för 

produktionsbortfall satts för de olika prövningsområdena. Det verkar inte heller vara en prioriterad 

fråga för länsstyrelsen. 

4.1 Landskap: Hur kan man tro att utrivning av dammar, igenläggning av rensade sträckor mm inte 

kommer att förändra landskapet? Många sjöar kommer att försvinna helt. 

4.1 Fornlämningar: Hur kan man tro att man ”lyfter fram lämningarna” genom utrivning. 

Domstolarna har visat prov på dålig förståelse vad gäller vad som bör bevaras och var gränsen går för 

vad som anses vara utrivning eller ändring av anläggning. Detta kan bara ses som att flera ”hårda 

utrivningar” är att förvänta. 

4.2 ”Alla mål kan inte uppnås samtidigt i alla vattenförekomster”. Vi bara väntar på att de målen skall 

förmedlas till oss för varje prövningsområde. För att planering och implementering av NAP behövs 

detaljerad prioritering av länsstyrelsernas åtgärdsförslag. Vi serveras ett smörgåsbord av deras 

önskemål utan prioritering.  

Och vad händer om det kommer nya krav om 40 år – vem ska betala dessa då? Och vem ska betala 

alla dåliga lösningar som pressas fram på alldeles för kort tid? Vem skall återställa åtgärder som lett 

till totala torrläggningar. Ska vi tolka MKB som att det är bäst att göra alla åtgärder på en gång, utan 

att ifrågasätta, för att slippa sedan? 

Målkonflikter som nämns saknar brett perspektiv. Fokus ligger på att en anläggningsägare vill ha kvar 

sin anläggning utan att ha en förstörande avsänkning eller förfulande (dyr) fiskväg. Det finns 

åtminstone två målkonflikter till som inte ens omnämns.  

A. Anläggningsägaren har inte tillstånd för sin verksamhet, ingen nytta och ingen önskan att 

söka tillstånd. Alltså återstår utrivning. Många kulturhistoriska miljöer förstörs för de boende 

– allt med myndigheternas goda minne. En anläggningsägare kan inte ta på sig miljöåtgärder 

som inte täcks av inkomster. 

B. Vid utrivning vill de boende ha en ny tröskel som håller magasinet i samma nivå som tidigare. 

Naturligtvis kan inte en anläggningsägare utföra en ny hög tröskel i och med att det då blir en 

ny damm som måste tillståndsprövas. För att få till en naturlig tröskel uppströms och 

nedströms krävs en total utrivning för att få bort alla dämmande delar.  En anläggningsägare 

kan inte ta på sig miljöåtgärder som inte täcks av inkomster. 

4.3  ”På grund av att denna MKB har upprättats på en övergripande nivå ges inga förslag på 

åtgärder som kan förebygga eventuella negativa effekter som orsakas….”. Låter som att 

myndigheterna inte vill ta ansvar för de negativa effekter som kommer att uppstå vid denna 

utrensning av sjömagasin som riskerar att genomföras. Och inte heller ta ansvar ifall nya sträckor 

blir torrlagda. 

C. 5.2 Fysiska. Vi måste komma ihåg att fokus är vattenmiljön och levande organismer, samt 

nya ekosystem som har etablerats. Fokus kan inte vara att tillgodose sportfiskelobbyisterna 

med nya fiskevatten. 
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7. Övriga synpunkter  
Här kan du lämna övriga synpunkter och kommentarer på förvaltningsplanen, åtgärdsprogrammet, 

föreskriften om miljökvalitetsnormer, delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och 

bilagorna. 

 

7.1 Ger förvaltningsplanen, åtgärdsprogrammet, bilagor och VISS dig den information du behöver 

för ditt arbete? 

Informationen finns där men det är inte lättillgänglig. Ett genomgående problem med 

vattenförvaltningens underlag är att det är mycket omfattande och svår att ta till sig. Övergripande, 

lättlästa sammanfattningar saknas och är önskvärda för att enklare kunna få en överblick samt göra 

vattenförvaltningen mer lättillgänglig och transparent för alla de som påverkas. Då 

vattenförvaltningen påverkar så många skall man inte behöva vara expert på området för att kunna 

ta till sig informationen. 

Förtroendet för vattenförvaltningen är från många håll skadat av den omfattande byråkratin och 
otillgängligheten och det finns mycket missförstånd och onödiga konflikter på grund av detta. För att 
bygga upp förtroendet skulle ett mer lättillgängligt material varit bra.  
För att göra det än mer tillgängligt skulle samrådsmöten kunnat ligga tidigare under 
samrådsperioden och det hade varit bra med mindre möten som kunnat hantera dialog, även under 
de speciella omständigheter som varit under detta år.  
 
 

7.2 Övriga synpunkter på samrådsmaterialet:  

GVR har läst och tagit till sig hela samrådmaterialet. Det är omfattande och ofta omständligt att 

tränga in i, vilket i sig gör det otillgängligt.  

Vi ser några punkter som är extra oroande. 

 

Det tas återkommande upp i materialet att det inte står klart vem som ska finansiera detta. Flera 

av kommunernas åtgärder kräver stora resurser i form av administration med framtagande av 

planer och tillsynsplanering, utöver utökad tillsyn. Hur detta ska finansieras ges det inga svar på. 

För att finansieringsprincipen ska följas ska kostnaden för detta inte läggas på kommunerna.  

 

För att MKN ska uppnås krävs också stora investeringar i åtgärder i vattnen. Dessa åtgärder är 

inte bindande för kommunerna och kommer inte i första hand att läggas på dem. Men eftersom 

det inte finns en plan för finansiering kommer stora kostnader att läggas på verksamhetsutövare 

till följd av de MKN som beslutas. De kommer att tvingas till åtgärder som gör att MKN uppfylls. 

GVR oroas för att detta kommer att leda till åtgärder som inte alls är önskvärda. 

Som vattenråd har vi som uppgift att arbeta för bättre status i våra vatten samtidigt som vi 

sammanfogar detta med flera intressen för och i vattnet. Vi vill se frågan ur ett mindre snävt 

perspektiv där flera intressen får komma fram, kulturhistoriska miljöer, rekreationsmiljöer, 

klimatneutral el, levande landsbygd, dricksvatten, släckvatten, turism och inte minst frågan om 

klimatet i stort. Om vi endast ser på statusen i vattnet så går det ofta att få den till god, men det 

är alltid en fråga om kostnad och om vem som ska betala.   
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När inga svar på detta erbjuds och kostnaderna läggs på verksamhetsutövare eller markägare ser 

vi en stor risk för att gamla dammar och kraftverk, utan tidigare domar, kategoriskt kommer att 

rivas ut i sin helhet. Det finns helt enkelt i bästa fall inte någon ekonomisk lönsamhet och i värsta 

fall inte någon ekonomisk möjlighet för en enskild markägare eller verksamhetsutövare att 

bevara dessa. Utrivning blir det enda möjliga alternativet. Detta i sin tur kommer att leda till flera 

följder som inte alls är önskvärda och i många fall irreversibla. Kulturhistoriska miljöer och 

rekreationsområden drabbas och vi förlorar reglermöjligheter för att hålla vatten kvar högt i 

avrinningsområden. Ett annat alternativ för att undvika utrivning kan vara att ge bort dammar till 

berörda fastighetsägare eller andra intressenter, men detta förutsätter att dessa i sin tur är 

beredda att ta på sig ansvaret för skötseln, något som ofta också faller på grund av ekonomiska 

eller andra praktiska förutsättningar.  

GVR oroas över att detta scenario blir den verklighet vi får leva med när de nya domarna för 

vattenkraft och dammar i Gullspångsälven beslutas under 2022-2024. Om det blir fallet så 

kommer det inte gagna vare sig människorna eller miljön.  

 

För att detta ska undvikas behövs tydligare svar inom flera områden.  

 

GVR kan inte se en tydlig koppling mellan åtgärdsprogrammets genomförande och att MKN 

uppfylls. Med den senaste cykeln som referens och antalet vattenförekomster i Gullspångsälvens 

avrinningsområde som uppfyller god status nu respektive för sex år sedan är det svårt att se 

nyttan med åtgärdsprogrammet. Det är mycket svårt att se att det åtgärdsprogram som föreslås 

för den kommande cykeln har fler förutsättningar att lyckas med målet om god status än det 

tidigare åtgärdsprogrammet.  

De statusklassningar och MKN som beslutas nu kommer däremot att få stor påverkan på 

verksamheter som också påverkas av NAPen. Att många statusklassningar gjorts med 

ofullständiga data kan få stor påverkan på den processen, som i sin tur kan leda till oönskade 

följder. Att samrådstiden för de vattenförekomster som påverkas av vattenkraften förkortades 

till två månader är inte acceptabelt. När olika processer (vattenförvaltningen och NAPen) är så 

starkt sammanlänkade är det oacceptabelt att den ena får så förkortad tid beroende av den 

andra. Ansvaret att agera snabbt bör inte flyttas från myndigheterna till kommunerna och de 

enskilda markägare som kommer att påverkas av besluten. Sådana här processer kräver tid att 

sätta sig in i och att inte erbjuda den tiden riskerar att leda till beslut som i slutänden får 

oönskade effekter.  

 

De åtgärder som föreslås i VISS är enbart rekommendationer för varje enskild vattenförekomst. 

De ska ses som förslag när kommuner ska planera. Dessa skulle också behöva prioriterats. Om 

det är upp till kommunerna att göra de lokala prioriteringarna så kommer än mer resurser att 

krävas. Istället skulle det vara bra om all tillgänglig information som finns om varje 

vattenförekomst var tillgänglig och också använd. Om åtgärderna var prioriterade skulle de 

resurser som finns kunna användas på ett effektivare sätt.  

 

För att förvaltningsplan, åtgärdsprogram och beslutade MKN ska leda till en hållbar utveckling av 

vattenförvaltningsarbetet skulle de behöva förtydligas ytterligare. Det saknas alltför många svar 

på hur de ska leda till bättre status för våra vatten, hur andra berörda delar av samhället 

påverkas, vilka åtgärder som faktiskt bör prioriteras, hur det påverkar andra beslutade planer och 
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direktiv och framförallt ges alltför vaga svar på vem som ska stå för kostnaderna. Trots att 

vattenförvaltningen sker i sexårscykler med tydliga tidsramar upplevs det av många som om flera 

av förslagen i samrådsmaterialet, framförallt de MKN som ska beslutas för vattenförekomsterna 

har hastats fram, vilket i sin tur förflyttat ansvaret för att granska dem från de myndigheter som 

ska ta välgrundade beslut till dem som kommer påverkas mest av dessa beslut. Flera av GVRs 

medlemmar har uttryckt att de inte har haft möjlighet att göra den granskning som förväntats. 

 

Vi förutsätter att inga förhastade beslut tas och att materialet förtydligas både vad det gäller mål 

och finansiering. I GVR vill vi se en kommande vattenförvaltning som har som mål att så god 

status som möjligt uppnås i våra vatten, samtidigt som vi förutsätter att alla andra värden för ett 

hållbart samhälle också tas i beaktande. 

 

Slutord 

Som framhållits på flera ställen i vårt remissvar är materialet mycket omfattande men ändå 

ofullständigt, det ger upphov till fler frågor än svar.  

Vattenförekomsterna i Gullspångsälvens område påverkas till stor del av bristande konnektivitet 

på grund av vattenkraft och nya och gamla dammar. För dessa verkar samrådsmaterialet till stor 

del göra en stor och bred samhällsfråga (klimat, energi och energisäkerhet lokalt och nationellt, 

kulturmiljö, sysselsättning och försörjning, estetiska värden, turism och besöksnäring, 

attraktivitet för boende och rekreation, ägande-/brukanderätt och motsvarande 

fastighetsvärden) som kräver helhetssyn till att istället vara en smal fråga om 

konnektivitet/vandringsmöjlighet för vandringsbenägna fiskarter på lokal nivå och elförsörjning 

på summanivå/nationell nivå. 

Som vattenråd vill vi belysa vikten av att skapa en balanserad helhetssyn där lokala intressen får 

lika mycket plats som de nationella. Det är på lokal nivå som engagemanget för bättre vatten 

måste tas till vara för att målen ska uppnås. För att lyckas med detta krävs också att alla de 

värden som vattnet ger på lokal nivå värnas och förvaltas med respekt. 

 
 

 

 


