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Göteborg, april 2015 

Ärendets diarienummer:  537-34925-2014 
Att: Vattenmyndigheten i Västerhavet 
      40340 Göteborg 

Naturskyddsföreningens länsförbund i Bohuslän, Halland, Norra Älvsborg, 

Skaraborg och Södra Älvsborgs gemensamma synpunkter på samrådsunderlag 

för Förslag till åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021. 

Ovanstående kretsar och länsförbund av Naturskyddsföreningen har tagit del av 

Länsstyrelsen i Västra Götalands inbjudan den 1 november 2014 till samråd i 

rubricerade ärende med samrådsunderlag. Varje del av samrådet behandlas från vår 

sida i separata yttranden. 

 

Vi anser att mål och åtgärder måste inriktas på att de nationella miljömålen ska nås till 

2020. I så väl Åtgärdsprogrammet som Miljökonsekvensbeskrivningen saknas en 

tydlighet kring hur åtgärderna förväntas påverka möjligheterna att nå miljömålen. Vi 

vill se att åtgärdsprogrammet på samma sätt som för referens-/nollalternativet 

tydliggör förväntningar och målsättningar med de åtgärder som genomförs i 

förhållande till mijömålen. 

Ledande politiker måste involveras i vattenförvaltningen och ta ansvar för vårt 

livsviktiga vatten! 

Principen att ”Förorenaren ska betala”, PPP, bör utvecklas. 

 

Miljöproblem 

Övergödning 

Skogsbruket: Skogsbruket uppges ha viss påverkan på näringstillförseln till främst 

vattendrag. Trots detta är underlaget i åtgärdsprogrammet mycket tunt. Flera projekt 

uppges pågå, men ingen analys finns av resultatet av dessa eller hur utvecklingen ser 

ut över tid avseende skogsbrukets påverkan av vattenmiljöerna. Förslag till specifika 

styrmedel saknas. Skogsstyrelsen uppmanas istället att exempelvis ge rådgivning till 

skogsägare så att miljökvalitetsnormerna följs, vilket vi anser vara mycket lågt ställda 

krav.  

Vi anser att skogsbruket måste ta ett större ansvar för vattenvården. Exempelvis bör 

dikningen av skogsmark kollas upp. Det finns exempel på för djupa diken och diken 

som leds direkt i eller från sjöar. 

 

Förändrade habitat genom fysisk förändring 

Ålkistor: Ålkistor utgör i sammanhanget en mindre orsak till bristande konnektivitet 

med 50 stycken i distriktet. Vi vill dock ändå se att åtgärder vidtas för att undanröja 

dessa i distriktet. Inga åtgärder för att undanröja dessa nämns i Åtgärdsprogrammet. 
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Miljögifter i yt- och grundvatten 

Kunskap om vad som finns i vattnet är grundläggande för att kunna vidta åtgärder för 

att nå en god vattenkvalitet. Därför måste ökad provtagning och kontroll av kemisk 

status ha hög prioritet och tillräckliga resurser avsättas för det. I många vattendrag 

finns idag inte resurser nog för att mäta miljö- och hälsoskadliga ämnen, t.ex. PFOS 

och PFOA, vilket måste prioriteras. 

 

Prov bör tas i mycket större omfattning på om rester av bekämpningsmedel 

 (s.k.”växtskyddsmedel”) finns i vattnet. Målet måste vara att bekämpningsmedel inte 

ska finnas i yt- och grundvatten. Åtgärder kan vara information och rådgivning till 

lantbrukare och trädgårdsägare om fördelarna med ekologisk produktion. 

 

Skyddsområden kring alla dricksvattentäkter ska finnas.  

 

Skyddsavstånd vid vattendrag i jordbruksmark och skog ska vara minst 6 meter,  helst 

10 m, och ökas där det finns översvämningsrisk, i förhållande till denna risk. Tillsyn 

av att detta efterlevs ska vara ett krav.  

Krafttag måste tas för att minska kvicksilver och kvicksilverföroreningar i sjöar och 

vattendrag, en långsiktig åtgärdsplan behövs. I åtgärdsplanen ska också ingå hur 

sökandet ska läggas upp, efter alla okända utsläppsställen.  

Vi efterfrågar också ökad aktiv närvaro och utökade satsningar på forskningsprojekt 

som syftar framåt. En beredskap måste finnas för nya ämnen som hamnar i sjöar och 

vattendrag. 

 

 
Med vänliga hälsningar 

Naturskyddsföreningen i Bohuslän 

Gerhard Olofsson, vice ordförande 

Hallands Naturskyddsförening 

Tommie Fagerberg, ordförande 

Naturskyddsföreningen i Norra Älvsborg 

Ingvar Andersson, ordförande 

Naturskyddsföreningen i Skaraborg 

Ulla Kjellander, ordförande 

Naturskyddsföreningen i Södra Älvsborg 

Ingegerd Borg-Saviharju, ordförande 

Falkenbergs Naturskyddsförening 

Margareta Bengtsson, ordförande 


