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Yttrande angående samråd Vattenförvaltningen 2021-2027 
 
Vattenförvaltningen står inför sin sista cykel innan alla vattenförekomster ska uppnå 
god status eller god potential. I samrådsmaterialet är det Förvaltningsplan, 
Åtgärdsplan, Delförvaltningsplan mot torka och vattenbrist samt 
Miljökonsekvensbeskrivning som berör Ölands Vattenråds ansvarsområde. 
 
Ölands Vattenråd har fokuserat på information om och förslag på åtgärder som finns 
i VISS, VattenInformationsSystem Sverige samt Delförvaltningsplan mot torka och 
vattenbrist.   
 
Samrådet har behandlats på ett särskilt möte, samt ett ordinarie styrelsemöte under 
mars och april, 2021. 
 
Synpunkter från Ölands Vattenråd 
 

 Positivt att åtgärderna finns i VISS för att få extra argument för åtgärder och 
ansökningar som syftar till att uppnå MKN. 

 Verktyget har utvecklats och förbättrats mycket, men behöver mer 
verklighetsförankring särskilt vad gäller kostnad- och ersättningsnivåer. 

 Underlaget i VISS känns ofärdigt och i huvudsak riktat mot myndigheter. Det 
är också en oklar struktur och hur och vem som har tagit fram åtgärderna bör 
kunna visas på ett tydligare sätt.  

 Åtgärderna är ganska få till antalet, det bör finnas fler och lokalt anpassade 
åtgärder att tillgå för ett effektivt vattenvårdsarbete. 

 Samtliga åtgärder är ofinansierade. Det är inte Vattenmyndighetens roll i 
förvaltningen, men utan långsiktigt och trygg finansiering av åtgärder 
kommer åtgärder utebli eller nedprioriteras. Det måste garanteras att en 
långsiktig och stabil nivå på finansiering finns. 

 Kostnadsberäkningar för åtgärder som skyddszon, vårplöjning eller fånggröda 
är för låga ersättningar och kommer inte leda till att åtgärderna tillämpas. 

 En åtgärdsplan för Öland borde vara ett användbart verktyg för att det ska 
gå att göra prioriteringar och söka eller rikta finansiering till åtgärder. 
Vattenmyndigheten borde kunna kräva att en prioriteringsplan tas fram av 
Länsstyrelserna. 

 Vattenmyndigheten bör utverka krav på koppling till MKN eller ovan nämnda 
åtgärdsplan och -prioritering för handläggning av ansökningar till LONA 
Våtmark och LOVA. 

 Ge länsstyrelserna i uppdrag att samordna alla de aktörer som arbetar med 
åtgärder så att bästa möjliga effekt uppnås på med åtgärdsplanen som 
grund. 

 
 
Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot torka och vattenbrist 

 Dokumentet bygger till stor del på visioner och åtgärder eller arbete som 
kommer ta lång tid att genomföra. Det hade behövts ett antal möjliga och 
konkreta åtgärder för att mildra vattenbristen omgående. 



 I förvaltningsplanen bör noteras att sammanlagda påverkan av vattenuttag 
kan påverka den ekologiska statusen med försämrade livsvillkor för 
vattenlevande organismer.  

 Förslag till åtgärder för avrinningsområde Öland: 
o Kunskapsuppbyggnad genom att kartlägga de öländska 

dikningsföretagen; deras djup, vilken grad av rätning och hur de 
förhåller sig till den ursprungliga vattendomen. 

o Skapa möjlighet till att ta fram en ytvattenbalans i vattendragen. 
Eftersom vattnet ska räcka till många är det viktigt att kunna addera 
olika åtgärder som bevattningsdammar, våtmarker och värdefulla 
biotoper och olika organismers ekologi (t.ex. vinter- eller vårlekande 
fisk). 

 
 
 
Med vänlig hälsning 
Styrelsen för Ölands Vattenråd  
 
 
Sändlista: 
Vattenmyndigheten i Södra Östersjön 

 


