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Sammanfattning
Idrottsförvaltningen anser att förvaltningsplanen för vatten i Norra
Östersjöns vattendistrikt är en ambitiös och tydlig genomgång av
alla faktorer som påverkar hav och kuster. Förvaltningen har lämnat
synpunkter som avser avvägningen mellan ekologisk god status och
samhällsnyttan för vattenkraften i Sverige där en bättre bild av de
ekosystemtjänster som helt riskerar att gå förlorade till följd av
långvariga hinder i vattendrag efterfrågas. Förvaltningen har också
lämnat önskemål om att effekten av landhöjningen gentemot vattennivåökningen i Stockholmsområdet lyfts samt hur det påverkar fisksamhällen negativt.
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Bakgrund
Alla länder i Europeiska unionen arbetar sedan år 2000 med en gemensam vattenpolitik som styrs av det så kallade vattendirektivet.
Syftet med direktivet är att skydda och förbättra vattenkvaliteten i
vattendrag, sjöar, grundvatten och kustnära havsområden. En viktig
del i arbetet är att alla berörda, såväl myndigheter som organisationer, företag och privatpersoner ska kunna vara delaktiga. Samrådet syftar till att samla in synpunkter från olika aktörer så att beslut
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kan fattas utifrån ett så brett underlag som möjligt. Väl underbyggda och förankrade beslut skapar bättre förutsättningar att bevara och förbättra Sveriges vatten.
Ärende
Länsstyrelsen Västmanlands län, som också är Vattenmyndighet för
Norra Östersjöns vattendistrikt, har tagit fram förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka, inför
vattenarbetet 2021–2027. Dessa förslag samråds under sex månader, 1 november 2020–30 april 2021.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsen har remitterat till idrottsnämnden att yttra sig
över Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns Inbjudan till samråd
inom vattenförvaltningen 1 november 2020– 30 april 2021 senast
2021-04-06. Ärendet har även remitterats till stadsledningskontoret,
exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och Stockholms
stadshus AB. Inom idrottsförvaltningen har ärendet beretts av avdelningen för idrottsverksamhet – idrott utomhus.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Idrottsförvaltning anser att arbetet med förvaltningsplanen för Norra
Östersjön är ett mycket viktigt redskap för att säkra en god vattenmiljö i hav och kust. Samanställningen och presentationen av alla
delar som utgör vattenförvaltningen är mycket välgjord och övergriplig i denna remitterande version. De synpunkter och förslag som
beskrivs nedan behandlar områden som berör idrottsförvaltningens
arbete.
Kapitel 1.2 ”Hur arbetar vi för bättre vattenmiljö?” Förvaltningsplanen behandlar hur vissa avvägningar mellan samhällsnytta och
ekologisk status måste göras. EU kommissionen kommer under våren 2021 besluta om vattenkraft ska anses vara grön el, ett beslut
som förväntas få stora konsekvenser framför allt för Sverige som
förlitar sig på denna energikälla. Med detta i åtanke har förvaltningen synpunkter på att det i förvaltningsplanen står att god miljökvalitet, med fokus främst på vandrande fiskarter i vattendrag med
kraftverk, kan uppnås vid ett senare tillfälle. Här skulle idrottsförvaltningen vilja se att de stora naturvärden och ekosystemtjänster
som riskerar försvinna och som inte går att få tillbaka får utrymme i
avvägningen mot samhällsnyttan. Bland annat drabbas den akut
utrotningshotade Europeiska ålen hårt då den inte hanterar fiskvägar
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lika bra som exempelvis lax och öring. Dessutom hamnar den i vattenkraftsturbiner på väg ut till havet. Av alla fiskarter är ålen den
som sannolikt drabbats hårdast av vattenkraften. Förlusten av en så
pass ekonomiskt och kulturellt signifikant art borde finnas med i avvägningen. Även vilda laxar och öringar utarmas och ju längre tid
som vandringshinder påverkar bestånden desto svårare kommer det
bli att återetablera arterna längre upp i vattendragen.
I kapitel 5.5 ”Höjd vattennivå ger stora konsekvenser” diskuteras
effekterna av landhöjningen och vattennivåhöjningen. I Stockholm
innebär detta förhållande att den relativa havsnivån sjunker då landhöjningen är större än den ökande vattennivån.
Detta innebär att det blir allt svårare för fiskarter att få tillgång till
viktiga lekplatser. Detta hade löst sig självt när nya områden grundar upp och blir lämpliga som lekplatser och yngelkammare men
många av dessa ”blivande lekplatser” är också mycket lämpliga för
småbåtshamnar, marinor, bryggor samt annan exploatering vilket
förstärker ovanstående problematik. Förvaltningen skulle vilja se att
detta latenta problem lyfts och behandlas i förvaltningsplanen för att
öka möjligheterna till en proaktiv planering för en bättre vattenmiljö.

__________
Bilagor
1. Åtgärdsprogram för vatten 2021-2027
2. 1-3 till föreskrift miljökvalitetsnormer exempeltabeller
3. Administrativ information om vattendistrikten
4. Register över utsläpp och spill
5. Riskhanteringsplaner enligt översvämningsförordningen till
föreskrift miljökvalitetsnormer
6. Vattenförekomstindelning och typning Norra Östersjön
7. Övervakningsprogram Norra Östersjön
8. Förslag till delförvaltningsplan Norra Östersjön
9. Vattenmyndigheternas samråd -enkätfrågor
10. Ordlista
11. Missiv Samråd om vattenförvaltning Norra Östersjön
12. Förslag till åtgärdsprogram 2021–2027 Norra Östersjön
13. Miljökonsekvensbeskrivning Åtgärdsprogram Norra
Östersjön
14. Föreskrift miljökvalitetsnormer Norra Östersjön
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15. Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Norra Östersjön
16. Förslag till förvaltningsplan 2021-2027 Norra Östersjön
17. Krav enligt vattenförvaltningsordningen
18. Till föreskrift miljökvalitetsnormer

