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Yttrande över ”översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan för Södra Östersjöns 
vattendistrikt 2008-2009” 
 
Österlens vattenvårdsförbund vill lämna följande kommentarer på remissen från Vatten-
myndigheten för Södra Östersjön, samrådshandling med översikt av väsentliga frågor.  
 
Österlens vattenvårdsförbund bildades år 2006. Vattenvårdsförbundet har i uppgift att under-
söka och informera om miljön i nio åar, Segesholmsån, Julebodaån, Verkaån, Klammersbäck, 
Mölleån, Rörums norra å, Rörums södra å, Tommarpsån och Kvarnbybäcken. Det är nio olika 
vattendrag med olika karaktär, problematik och potential beroende dels på skillnader i de 
naturliga förutsättningarna men framför allt på skillnader i markanvändning och 
samhällsstruktur.  
 
Förutom kommuner så är privata markägare och ideella organisationer aktiva medlemmar i 
förbundet. Vattenvårdsförbundet vill genom informationsspridning och aktiv kommunikation 
med allmänhet och medlemmar verka för att skapa en grund för ett starkt och genuint 
engagemang för vattendragen. För att skapa engagemang måste informationen om miljön i 
vattendragen vara relevant, tillgänglig, begriplig och så pass detaljerad att personer i olika 
roller kan använda den och känna sig berörda. Olika aktörer ska på ett enkelt sätt kunna 
tillföra sin kunskap och erfarenhet om vattendragen till förbundet. Allt för att rätt faktorer 
undersöks och följs upp och för att skapa engagemang för vattendragen. 
 
Med detta som bakgrund framstår översikten för väsentliga frågor för förvaltningsplan för 
Södra Östersjöns vattendistrikt som alltför kortfattad och allmänt hållen för att den ska tjäna 
som ett meningsfullt underlag till samverkan inför förvaltningsplanen. De väsentliga frågor 
som redovisas är alltför generella för att på ett konkret och engagerande sätt kunna vara 
underlag för de kommande förvaltningsplanerna. De väsentliga frågorna bör behandlas inom 
varje enskilt avrinningsområde och inte generellt för hela Skåne. 
 
Det finns två väsentliga frågor som inte berörs i remissen nämligen, klimatförändringens 
påverkan på vattentillgångarna och de ekonomiska frågeställningarna kring förvaltnings-
planerna. För att förvaltningsplanerna ska bli så pass konkreta att ”god vattenstatus” uppnås 
måste både klimatpåverkan och de ekonomiska frågorna belysas i detta viktiga initiala skede. 
Vattenmyndigheterna pekar själv på vikten av att naturvetenskap och ekonomi går hand i 
hand i arbetet med att uppnå ”god vattenstatus”. Att inte klargöra finansiering och därmed 
ansvar väcker osäkerhet och bristande engagemang ibland aktörer som krävs för att nå ”god 
vattenstatus”.  
 

http://www.osterlensvvf.se/%C3%85ar/Segesholms%C3%A5n/default.asp
http://www.osterlensvvf.se/%C3%85ar/Juleboda%C3%A5n/default.asp
http://www.osterlensvvf.se/%C3%85ar/Verka%C3%A5n/default.asp
http://www.osterlensvvf.se/%C3%85ar/Klammersb%C3%A4ck/default.asp
http://www.osterlensvvf.se/%C3%85ar/M%C3%B6lle%C3%A5n/default.asp
http://www.osterlensvvf.se/%C3%85ar/R%C3%B6rums%20norra%20%C3%A5/default.asp
http://www.osterlensvvf.se/%C3%85ar/R%C3%B6rums%20s%C3%B6dra%20%C3%A5/default.asp
http://www.osterlensvvf.se/%C3%85ar/Tommarps%C3%A5n/default.asp
http://www.osterlensvvf.se/%C3%85ar/Kvarnbyb%C3%A4cken/default.asp

