
Deltagande i EU projektet WaterNets 

 

Östersjöns degraderade miljöstatus är något som påverkar alla de 55 miljoner människor som lever i 

dess närmiljö. Östersjön är på många sätt ett unikt innanhav med höga naturvärden men dess 

beskaffenheter gör den också sårbar för yttre påverkan. Detta resulterar bl.a. i de numera allt oftare 

återkommande algblomningar som drabbar våra kuster. Följden av förstörda stränder och döda 

havsbottnar är något som tyvärr är en del av Östersjöns vardag och leder redan idag till stora 

samhällsekonomiska förluster. 

Mycket har också gjorts i form av internationella överenskommelser och konkreta insatser men 

dessvärre är detta inte tillräckligt. Ett exempel på detta är projektet MOMENT som etablerade s.k. 

Water Users Partnerships (WUPs) i fyra länder kring södra Östersjöområdet. Projektet visade vikten 

av att engagera lokala och regionala aktörer i vattenförvaltningsarbetet. Nu vill Regionförbundet i 

Kalmar län tillsammans med flera andra partner använda erfarenheterna från bl.a. MOMENT för att 

kunna vidareutveckla ”WUP konceptet”. Målsättningen är att lämna in en ny ansökan till 

Östersjöprogrammet under våren 2015. WaterNets kommer bl.a. att;  

 utveckla befintliga WUPs,  

 implementera konkreta åtgärder, 

 sprida WUP metoden till nya områden,  

 utveckla anpassade WUP verktyg för att bättre kunna kartlägga vattenkvaliteten,  

 möjliggöra större utbyte mellan lokala-, regionala-, nationella- och transnationella parter i 

Östersjöområdet, 

 utforska långsiktiga finansieringslösningar för WUPs och 

 studera WUP konceptet utifrån ett flernivå perspektiv. 

 

Kriterier för att ingå i WaterNets 
Regionförbundet har bett Kalmarsundskommissionen att fråga sina medlemmar om intresse att delta 

i ett framtida WaterNets. Det vi söker är ett pilotområde från länet som redan har en befintlig WUP 

(d.v.s. vattenråd eller motsvarande erfarenhet). Partnern får ansvaret att ko-ordinera allt arbete 

inom pilot området, delta på gemensamma projektaktiviteter och att avrapportera aktiviteterna till 

projektägaren. Vi ser med fördel att en kommun tar detta ansvar. Arbetet inom pilotområdet ska 

fokusera på att få till en bättre vattenkvalitet genom lokala insatser och att utveckla ett lokalt 

åtgärdsprogram. De lokala insatserna, d.v.s. pilotinvesteringar, ska vara av innovativ karaktär och 

prioriteras i samråd med medlemmarna i WUP:en. Projektet är av transnationell karaktär så därför är 

det viktigt att de parter som engagerar sig ser utbytet med andra WUP:ar från andra länder som 

något centralt. Vi behöver få ett informellt löfte om att delta som officiell partner innan februari och 

sedan ett formellt löfte innan april 2015. 

Vi ser gärna att ni redan nu ger oss en indikation på en budget som innehåller dels en koordinator 

(50-75 %) och dels eventuella pilot investeringar. EU programmet täcker 75% vilket innebär att 

projekt partnern måste medfinansiera 25% (inkl. arbete) av er totala budget. 

 
 

 


