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Varför arbetar vi genom vattenråd? 
 

- Formella krav 

 

- Effektivare att nå målen för miljön 

 

- Vi äger miljöproblemen och dess lösningar 

tillsammans 



 

 

 

 

Varför vattenråd? 
- Formella krav 

 

 
• Ramdirektivet för vatten(2000/60/EG): 

Likt Århuskonventionen - Vi har skyldighet att säkerställa en 

vattenkvalitet och vattenkvantitet för kommande generationer. 

Betoning på att hantera dessa frågor tillsammans med allmänheten. 

 

• Vattenförvaltningsförordningen (2004/660) 

2 kapitlet 4 paragrafen berör allmänhetens deltagande och samverkan, 

inkl bestämmelser om samråd. 

 

• Förordningen om Länsstyrelseinstruktion (2007/825) 

Paragraf 22-30 rör bestämmelser om bla vattendelegationer och 

allmänhetens deltagande och samverkan 



Varför arbetar vi genom vattenråd? 
 

- Effektivare att nå målen för miljön med lokal 

förankring 

 

- Lösningar på miljöproblem behöver hittas 

tillsammans och berör ofta flera intressen 



Vattenrådens uppdrag: samverkan 

Vattenråden i Västerhavets vattendistrikt: 

 

- Är frivilliga, öppna för alla att vara medlem i och fungerar utifrån 

lokala förutsättningar 

 

- Arbetar med samverkan inom sitt ansvarsområde med stöd av 

Länsstyrelsen (informationsinsatser, myndighetssamråd, utredningar, 

förstudier, åtgärdsarbete mm) 

 

- Fungerar som en part för dialog mellan myndigheter inom 

vattenförvaltningsarbetet och lokalt i avrinningsområdet 





Varför vattenråd? 

Samverkan/ 
Aktivt deltagande 

Samråd Tillhandahålla 
information 

ska säkerställas ska uppmuntras 

Demokrati och delaktighet 



Fem konkreta synergier med 

aktiva vattenråd 

 
• Möjlighet att påverka innan besluten tas 

 

• Helhetsperspektiv på vattenresurser 

 

• Aktörer och myndigheter lär av varandra 

 

• Bättre lokal förankring inför beslut 

 

• Prioritera rätt åtgärder på rätt plats 



Exempel på vattenrådsaktiviteter i distriktet 

• Årsmöten  - Nyhetsbrev  - Provtagningar 

• Styrelsemöten  - Samverkansprojekt  - Cirkelledarutbildning 

• Exkursioner  - Hemsidor  - mm !  

• Studiebesök  - Informationsmaterial 

• Seminarier  - Ordna samrådsmöten 

• Studieresor för skolor - Deltagande i ref.grupper 

• Föredrag  - Demonstrationer av elfiske mm 

• Möten m kommuner - EU- projekt 

• Samverkan m andra VR - Deltagande i åtgärdsprojekt 

• Temadagar  - Vattenvårdsplaner 

• Studiecirklar  - Utredningar 

• Möten m myndigheter - Litteratursammanställning 

• Informationsinsatser - Remisser fr myndigheter    

 



Utvecklingsbehov för samverkansarbetet i 

kommande arbetscykel 

• Förbättrad dialog mellan VM och 

åtgärdsmyndigheterna, bla kommunerna o Lst 

• Utvecklad delaktighet för Lst i vattenråden 

• Viktigt att utveckla kommunernas delaktighet i 

vattenråden 

• Förbättrad koppling mellan vattenråden och 

delegationen 

• Lyfta upp vattenrådens insatser till nationell nivå 



Vattenråden i Västerhavets 

vattendistrikt 2014 

 

 



Tack ! 


