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Södra Östersjöns vattendistrikt



Fem vattenmyndigheter
• Inrättades 2004

-placerade på länsstyrelser
-distriktsvisa delegationer

• Nationellt samarbete
- regionalt beslutsfattande

• Vattenförvaltningsförordningen
(SFS 2004:660)



Vattendelegationen
• Vattenmyndigheternas ”styrelser” är

tillsatta av regeringen
• Tar beslut om miljökvalitetsnormer,

åtgärdsprogram och förvaltningsplan
• Sammanträder ca 4ggr/år
• Består av sakkunniga representanter

från de olika länen
• Kommunal representation önskvärd
• Besluten riktar sig till andra

myndigheter



Länsstyrelserna och kanslierna i samarbete

• Länsstyrelsen i Kalmar län är
Vattenmyndighet

• Kansliet finns i Kalmar
• Kansliet samordnar arbetet på

distriktets länsstyrelser
• Vår närmaste kontakt är en

kärngrupp på varje länsstyrelse:
”beredningssekretariatet”

• Viktigt att samarbeta över           
länsgränser, inom 
avrinningsområden

VM



Södra Östersjöns distrikt
• 2,2 miljoner invånare 
• Antal sjöar 420 (11% av Sv 

vattenförekomster)
• Antal vattendrag 160 (30% av Sv 

vattenförekomster)
• Relativ kuststräcka 34 %   
• Industrin står för de största

vattenuttagen
• 50% av landets animalieproduktion
• Övergödning i kustnära områden

vårt distrikts viktigaste problematik
• Kvantitet- och kvalitetsproblem

med grundvatten



Kartläggning och analys
2006-2007

Kvalitetsmål och normer
2007-2009

Åtgärds-
program
2008-2009

Övervakning
2006-2009

Förvaltningsplan
2009

6 års förvaltningscykel



Riskbedömning 
Övergödning

Kustvatten



Källfördelning Kväve
( ton/år och distrikt)



Vad pågår 2007?
• Fördjupad klassning och ekonomisk 

analys

• Kustzonsmodellering (SMHI)

• Projektet ”Finn de områden som 
göder havet mest”

• Samverkan - Vattenråd

• Samråd om Arbetsprogram och 
tidsplan för förvaltningsplan

• Sammanställning av distriktets 
miljöövervakning



Karakteriseringsdatabasen
VISS (VattenInformationsSystem Sverige)

SRK

Reg.

LSTSRK

SRK Nationell datavärd
SMHI, IVL, SLU 
Fiskeriverket, SGU

Klassificering av 
provpunkter

Koppla provpunkt till 
Vattenförekomst

Sammanvägd 
bedömning

Klassificering in i 
karakteriseringsdatabasen 

som arbetsmaterial

Bedömning gjord av Fiskeriverket 
2006-02-17: 
Totalbedömning: Måttlig status. 
Baserad på 5 provtagningar år: 
1995, 1998, 2001, 2002, 2005 
Medianvärde för bedömning: 3,2 
Standardavvikelse: 2,1 
Max värde: 4,3 
Min värde: 1,2 

Ekologisk status klassificering

Externa synpunkter –
Korrigera klassificeringen





Vattenkartan www.gis.lst.se/vattenkartan

http://www.gis.lst.se/vattenkartan/








Demokrati och delaktighet
• Direktivet tydligt på punkten att planera 

arbetet så att alla aktörer kan 
delta aktivt

• Detta ställer stora krav på samverkan
- Vattenråd

• Vattenråd förenar myndighetens
behov av samverkan med lokala
behov som styrs av brukarna

• Vattenråd är rådgivande till
myndigheten – ej beslutande



Vattenvårdsorganisation 
för inlandsvatten

Vattenvårdsorganisation 
för kustvatten

Grundvattenråd





Tack för er uppmärksamhet!  

VATTENMYNDIGHETENS KANSLI

Vattenvårdsdirektör
• Dea Carlsson dea.carlsson@h.lst.se

Samordnare
• Niklas Holmgren niklas.holmgren@h.lst.se
• Robert Dobak robert.dobak@h.lst.se
• Alexander Eriksson alexander.eriksson@h.lst.se
• Emma Östensson emma.ostensson@h.lst.se

•www.vattenmyndigheterna.se

mailto:emma.ostensson@h.lst.se
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