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2012-06-17  
 

Birgitta Hedvall 
Till Rune Fransén, Karl-Gustaf Eklund 

 

Från: Birgitta Hedvall (b.hedvall@tele2.se) 

Skickat: den 17 juni 2012 11:38:46 

Till: Rune Fransén (rune.fransen@telia.com) 

Kopia:  Karl-Gustaf Eklund (kage.eklund.kvistofta@hotmail.com) 
 

Hej Rune. 
Tack för ett trevligt möte i dag. Så synd att så få kom. Det är så trevligt och nyttigt att få 
dryfta frågorna med andra. 
Det hade verkligen varit på plats att någon tackat er för allt arbete ni lägger ner – inte minst 
med Vattendagen. Känns som Torsås är på banan igen. 
Det var detta mail från Dea som jag hade sett. Det stod ju inte särskilt mycket men det 
bevisar att frågan är aktuell. 
Hälsningar Birgitta 
 
From: Vattenmyndigheterna 
Sent: Friday, June 15, 2012 9:07 AM 

To: b.hedvall@tele2.se  

Subject: Vattenblänk - nyhetsbrev från Sveriges vattenmyndigheter, nr 2 2012 

Webbversion - klicka här. 

 
 

Vattenblänk - ett nyhetsbrev från Sveriges vattenmyndigheter . Nr 2, juni 2012 
 

 

 Påminn om vattenmiljön i sommar! 
Semester - ett ord som jag och många med mig förknippar med 
upplevelser i, på och nära vatten. Det är nu i semestertider vi 

söker oss till badplatser, tar oss ut med båten, letar upp en brygga 
för att meta eller bara sätter oss ner vid en fors och njuter. Vatten 

är inte bara en livsnödvändighet, vatten har också ett stort 
upplevelsevärde.  

 
Sommaren är ett utmärkt tillfälle för oss som arbetar med 

vattenvård att lyssna av och prata med folk om hur det ser ut i våra 
vatten och vad vi behöver göra för att behålla friska och vackra 

 Har du fått nyhetsbrevet 

vidarebefordrat till dig? 

Anmäl dig här så får du ett  

personligt exemplar.  

 

  Om vattenmyndigheterna   
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vattenmiljöer. Riksmedia tog nyligen upp hur dåliga vi är på att 

använda miljövänligare bränsle i våra båtmotorer. Förklaringen är 
att många tror att det förstör motorerna eller tycker att det blir för 

dyrt. För en tid sedan berättade en ordförande i ett av våra 
vattenråd om hur de mitt i sommaren sökte upp båtägare för att 

ställa frågor om vilken båtbottenfärg de använde, vilket bränsle de 
körde på och hur de tömde båtlatrinen. Denna enkla enkät gav 

upphov till intressanta samtal och många tänkte till kring sitt eget 
miljöansvar. Svårare än så behöver det inte vara! 

 
I det här numret av Vattenblänk kan du bland annat läsa om 

arbetet för en sammanhållen vattenpolitik som regeringen har 
initierat, vad skogsbruket kan göra för att minska sin miljöpåverkan 

och hur du kan hålla koll på vattenkvaliteten på din badplats.  
 

Trevlig läsning och ha en riktigt skön vattensommar! 
Dea Carlsson, vattenvårdsdirektör i Södra Östersjöns vattendistrikt 

 

Viktigt steg på vägen mot en 

sammanhållen vattenpolitik 
Den 14 juni överlämnade Havs- och vattenmyndigheten 

ett underlag till regeringens miljömålsstrategi för en 

sammanhållen vattenpolitik. Underlaget har vuxit fram 

efter dialog med berörda myndigheter, 

intresseorganisationer, forskare och företag. 

- Vi lyfter fram områden där vi ser att det behövs politiska 

avvägningar och ställningstaganden för att vattenmiljömålen ska nås, säger Ulrika 

Siira, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.  

Läs intervjun med Ulrika Siira. 

Goda lösningar för bättre 

vattenmiljö i skogen 
Kan vi bruka skogen rationellt utan att försämra 

vattenkvaliteten i bäck och sjö? Den frågan fick svar när 

skogsägare och andra bjöds in till en fältdag på Sälboda 

gård norr om Arvika.  

- Det är viktigt att visa hur skogsbruket kan ta miljöansvar 

även i vattenfrågor, säger Leif Aronsson, ordförande i Dalslands kanals vattenråd 

som arrangerade dagen.  

Läs mer om fältdagen för skogsbruket. 

Badplatsen ger dig  

koll på badvattnet 
Hur är vattenkvaliteten på din badplats? Svaret får du på 

Badplatsen - en webbplats som drivs av 

Smittskyddsinstitutet. På Badplatsen finns information om 

2 700 badplatser, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder.  

Läs mer om Badplatsen. 

 

Sverige är indelat i fem 

vattendistrikt. En länsstyrelse i 

varje distrikt har utsetts till 

vattenmyndighet med 

övergripande ansvar för att EU:s 

ramdirektiv för vatten genomförs i 

vattendistriktet. 

 

Läs mer om 

vattenmyndigheterna.  

 

Kontaktuppgifter till 

vattenmyndigheterna. 
 

 

 

  Möten och seminarier 

 

World Water Week 2012 

26-31 augusti i Stockholm. World 

Water Week är en av de främsta 

globala mötesplatserna för 

vattenfrågor. Rabatt på 

konferensavgiften vid anmälan 

före 30 juni.  

 

Vattenförvaltning och politik 

5 september bjuder Sveriges 

Kommuner och Landsting in till 

en diskussion om kommunernas 

ansvar, roll och rådighet i en 

framgångsrik vattenförvaltning. 

 

Riksmöte för 

vattenorganisationer 

17-18 september ordnar 

Svealands 

kustvattenvårdsförbund 

tillsammans med 

Vattenmyndigheten i Norra 

Östersjöns vattendistrikt ett 

riksmöte för vattenorganisationer.  
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Vattnets attraktionsvärde  

- tema på Vattenstämman 2012 
Branschorganisationen Svenskt Vatten firade sin 50-

årsdag med att bjuda in vatten-, miljö- och 

samhällsplanerare till Vattenstämman i mitten av maj. 

Årets huvudtema var det rena vattnets betydelse för att 

utveckla attraktiva kommuner. Miljöminister Lena Ek 

inledningstalade. 

Läs mer om Vattenstämman. 

Prispolitik till domstol 
Nu har EU-kommissionen tagit Tyskland till domstol för att landet inte har en 

prissättning av vattentjänster som följer ramdirektivet för vatten. Sverige är ett av sju 

länder som kommissionen utreder för samma sak.  

EU-kommissionens pressmeddelande. 

Kriterier för miljöbedömning 

behöver uppdateras 
De kriterier och riktlinjer som används för att bedöma 

miljöstatusen på svenska kust- och inlandsvatten behöver 

utvecklas och förtydligas. De mest akuta bristerna gäller 

bedömning av miljögifter och fysisk påverkan. Det säger 

vattenmyndigheterna i en skrivelse som lämnats till Havs- 

och vattenmyndigheten.  

Läs mer om vattenmyndigheternas skrivelse. 

Ny höjdmodell ger  

nytta i vattenarbetet 
Flygplan med specialutrustning flyger över landskapet och 

mäter marknivån med laser. Så går det till när 

Lantmäteriet utvecklar en ny nationell höjdmodell. 

Modellen används för att läsa av höjdförhållandena i 

terrängen och ska vara klar 2015. Inom vattenarbetet kan 

modellen användas för att prioritera vilka områden i ett 

vattendrag eller sjö som lämpar sig bäst för åtgärder. Den kan också vara till hjälp vid 

hantering av översvämningsrisker. 

Lantmäteriets presentation av den nya höjdmodellen.  

 

VA-mässan 2012 

18-20 september samlas VA-

branschen på Svenska Mässan i 

Göteborg.  

 

GeoArena - mötesplats geologi 

16-17 oktober samlas privata och 

offentliga aktörer som berörs av 

och arbetar med geologi. 

Grundvatten är ett av spåren 

under konferensen som går av 

stapeln i Uppsala. 
 

 

 

  Aktuella publikationer 

Samverkan inom Västerhavets 

vattendistrikt - ny broschyr 

 

Analys av vattenrådsarbetet i 

Bottenvikens vattendistrikt 

 

Handledning vattenråd norr - 

ny broschyr 

 

Vattenråden i Sverige - de 

gröna näringarnas perspektiv 

 

Harmoniserad 

miljöövervakning i Kattegatt 

och Skagerrak - rapport från 

workshop i projektet "Hav 

möter Land" 

 

  

 

 

 

 

Skicka gärna nyhetsbrevet vidare 

till andra du tror är intresserade av 

nyheter om den svenska 

vattenförvaltningen.  

» Klicka här för att skicka 

nyhetsbrevet vidare 

 

 

Har du tips eller synpunkter på 

nyhetsbrevet? Kontakta oss gärna.  
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