
 

 Arbetsprogram med tidtabell och översikt av 
väsentliga frågor – sammanställning av frågor att 
besvara för samrådsinstanser – Göta älvs vattenråd 
För mer information hänvisas till respektive avsnitt i samrådsdokumentet.  

 

 

Arbetsprogram med tidtabell  
 Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med 

vattenförvaltningen under denna förvaltningscykel? Om inte, motivera.  

Ja 

 

 Är det tydligt vilka arbetsmomenten är och när de kommer att genomföras under 

denna förvaltningscykel? Om inte, motivera.  

Ja 

 

Väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplanen  
Särskilda utmaningar i vattendistriktet  
 Ger nedanstående beskrivning en rättvisande bild av vattendistriktets utmaningar? 

Om inte, motivera.  

För övergödning kanske Göta älvdalens biflöden också skulle nämnas.  

Naturlig och påverkbar försurning skulle kunna bli tydligare.  

Hur Grotuttag försurar skulle kunna förklaras bättre.  

Stora arealer hårdgjorda ytor – bräddningar i ARV och problem med 

dricksvattenförsörjning är en problematik som borde belysas.  

 

 Vilka frågor, utöver de väsentliga som vi har prioriterat nedan, tycker ni saknas? 

Motivera.  

Tillsynen är en utmaning på många områden som är eftersatt och som är en stor 

utmaning att utveckla. 

Hur skydda svämplan och skyddszoner - bebyggelse, jordbruk och skogsbruk? 

Hur skall inhemska vattenanknutna arter och biologisk mångfald skyddas? 

 

 Är det någon av de väsentliga frågorna nedan som ni tycker borde få lägre 

prioritering under denna förvaltningscykel? Motivera.  

 

 

Samverkan  
 Vilka frågor, utöver de väsentliga som har prioriterats nedan, tycker ni saknas? 

Motivera.  

Vattnets väg och skogens vatten som det hålls studiecirklar om inom södra 

skogsägarna och LRF är bra samverkansexempel att lyfta fram. 

 



 Är det någon av de väsentliga frågorna nedan som ni tycker borde få lägre 

prioritering under denna förvaltningscykel? Motivera.  

 

 

 Fungerar samverkan på nationell, regional och lokal nivå idag? Vad fungerar bra 

och på vilket sätt kan den förbättras?  

Kommunernas interna och externa samverkan, utöver arbetet inom vattenråden, 

behöver utvecklas. 

Hur fungerar det egentligen mellan Viktigt att även samverka direkt från Lst/VM till 

kommunerna, tex resultatet av den nya klassningen och åtgärdsunderlagen. 

I många vattenråd med stor omsättning på representanter är det viktigt att ha 

återkommande utbildningsinsatser i grundläggande vattenförvaltning. 

 

 

Övervakning  
 Vilka frågor, utöver de väsentliga som vi har prioriterat nedan, tycker ni saknas? 

Motivera.  

Viktigt att övervakningen genomförs på stationer som är representativa för 

vattenförekomsternas status. 

 

 Är det någon av de väsentliga frågorna nedan som ni tycker borde få lägre 

prioritering under denna förvaltningscykel? Motivera.  

 

 

 Fungerar övervakning på nationell och regional nivå idag? Vad fungerar bra och 

på vilket sätt kan den förbättras?  

Viktigt också att visa möjligheterna att dra ner på övervakningen när God status 

uppnås. Är det då verksamhetsutövare eller samhället som skall stå för 

övervakningen? – tex finns många vattenvårdsförbunds avrinningsområden som inte 

har mycket övergödningsproblem men där stort fokus fortfarande är att mäta 

näringsämnen. 

 

 Är det tydligt hur olika aktörer är ansvariga, delaktiga i och berörs av olika delar i 

övervakningsarbetet? Saknas någon aktör? Motivera.  

 

Kartläggning och analys  
 Vilka frågor, utöver de väsentliga som vi har prioriterat nedan, tycker ni saknas? 

Motivera.  

Behov av att få in bedömningsgrunder för exempelvis stormusslor, som det finns bra 

övervakningsprogram för och som är mycket bra miljöindikatorer. 

Mikrobiologisk status borde klassas, i alla fall för de vattenförekomster som är 

dricksvattentäkter. 

 



 Är det någon av de väsentliga frågorna nedan som ni tycker borde få lägre 

prioritering under denna förvaltningscykel? Motivera.  

 

 Är det tydligt hur olika aktörer är ansvariga, delaktiga i och berörs av olika delar i 

kartläggningsarbetet? Saknas någon aktör? Motivera.  

 

 

Miljökvalitetsnormer  
 Vilka frågor, utöver de väsentliga som vi har prioriterat nedan, tycker ni saknas? 

Motivera.  

Vad gäller för ”övriga vatten”? Beskriv gärna det. 

Stort fokus på God status, något om Hög status och hur vi skall få in skydd och 

utveckling av våra värdefullaste vatten i vattenförvaltningen behövs också. 

 

 Är det någon av de väsentliga frågorna nedan som ni tycker borde få lägre 

prioritering under denna förvaltningscykel? Motivera.  

 

 

Åtgärdsprogram  
 Vilka frågor, utöver de väsentliga som vi har prioriterat nedan, tycker ni saknas? 

Motivera.  

Viktigt med krav/information till kommunernas innevånare. Hur deras 

kemikalieanvändning etc påverkar vattnen.  

Stadsplaneringen borde ta ett större ansvar för vattnens funktion och värden vid 

exploatering – längre tidsperspektiv. Ordentliga riskanalyser behövs. 

 

 Är det någon av de väsentliga frågorna nedan som ni tycker borde få lägre 

prioritering under denna förvaltningscykel? Motivera.  

 

 Är det tydligt hur olika aktörer är ansvariga, delaktiga i och berörs av olika delar i 

arbetet med åtgärdsprogram? Saknas någon aktör? Motivera.  

Inte så tydligt vilket ansvar tex stadsarkitekter har när de planerar ny exploatering. 

 

 

Ny förvaltningsplan och rapportering  
 Hur har ni använt Förvaltningsplanen i ert arbete?  

 

 Vad har ni saknat i Förvaltningsplanen som behövs för att ni bättre ska kunna 

använda den i ert arbete?  

Goda exempel vore bra att ta upp. 


