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Angående åtgärder i vatten enligt EU:s vattendirektiv samt 

påminnelse om extra bidrag till Södra Östersjöns vattenråd 2016  

Beredningssekretariatet på Länsstyrelsen i Kalmar län arbetar just nu med att ta fram 

åtgärdsdokument med lokala åtgärder per åtgärdsområde i länet. I åtgärdsdokumentet 

kommer det att finnas sammanställd information som visar hur vattendrag och sjöar 

samt grundvatten, mår i det aktuella avrinningsområdet. Vidare kommer 

åtgärdsdokumentet innehålla förslag på åtgärder som kan komma att behövas för att 

komma tillrätta med eventuella miljöproblem. Det grundläggande syftet är att uppnå 

god status i länets vatten. Vår förhoppning är bland annat att åtgärdsdokumentet 

kommer att vara ett användbart hjälpmedel vid prioriteringar av åtgärder samt att 

informationen ska kännas lättillgänglig för alla parter, både direkt berörda och 

intresserade.  

Inom kommuner och vattenråd finns en stor lokalkunskap och kännedom om 

vattenförekomsterna som är värdefull i åtgärdsarbetet. Under hösten kommer vi 

därför att börja bjuda in vattenråd och kommuner till samverkansmöten under 2016 

och framåt, för att ta tillvara på denna kunskap samt diskutera prioriterade åtgärder 

baserat på åtgärdsdokumentet. Syftet är att tillsammans komma fram till 

genomförbara och prioriterade åtgärder inom varje åtgärdsområde. Inbjudan kommer 

i ett separat utskick, men vi vill redan nu be er att fundera över vilka åtgärder ni 

skulle vilja genomföra, era förväntningar och andra tankar och förslag som rör 

åtgärdsarbetet. 

Vi vill även uppmuntra er att söka det extra bidraget upp till 25 000 kronor som 

Vattenmyndigheten för Södra Östersjön aviserade i maj (sista ansökningsdag 15/10). 

Syftet med bidraget är att uppmuntra till dialog mellan vattenråd och kommuner så 

att fysiska åtgärder genomförs i samverkan. Om det finns ett behov av att diskutera 

era redan befintliga åtgärdsförslag eller om ni behöver någon att bolla åtgärdsidéer 

med, så finns vi tillgängliga för detta. Hör då av er till oss med information om vad 

ni behöver hjälp med, så bokar vi in ett möte. Ni är självklart även välkomna att höra 

av er med andra frågor och funderingar. Kontaktinformation finner ni nedan. 
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