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FÖRORD

Förord
           !
vi vårdar våra vatten är av avgörande betydelse för många hotade arter.
Vi är alla dagligen beroende av ett friskt vatten att dricka och för att tillgodose länsinvånarnas behov används både ytvatten och grundvatten. Vattenmiljöerna ger också stora upplevelsevärden och är viktiga för
 "  #          $% &  
femte största sjö är främsta exemplet på detta.
Till miljömålen för vattnets bästa hör fyra miljökvalitetsmål: Bara naturlig försurning, Ingen övergödning,
Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet. Försurningen är ett stort problem främst
i länets sydvästra delar. Trots att de försurande utsläppen har minskat kraftigt behöver kalkningen fortsätta
  '   #   ( $     &$ #
behövs för att skydda värdefulla vatten och återskapa vattenmiljöer för att rädda hotade arter och främja
nyttan för människor.
Arbetet för att nå miljömålen för vattnets bästa har på många sätt varit framgångsrikt men mycket återstår
för att målen ska nås. Uppföljningen visar tyvärr att det inte är troligt att miljökvalitetsmålen kommer att
nås inom utsatt tid men det går att komma en bra bit på väg. För att nå målen krävs ett fortsatt stort engagemang, en stark samverkan och ökade insatser inom länet, nationellt och internationellt.
Det här åtgärdsprogrammet fokuserar på vad länets aktörer kan göra för att förbättra arbetet för att nå
målen. Det har tagits fram i en process där 43 personer från berörda aktörer har medverkat i fyra arbetsgrupper. Därutöver har workshops genomförts om Ingen övergödning och Grundvatten av god kvalitet
med ytterligare deltagare. För Levande sjöar och vattendrag har en webbenkät genomförts, den besvarades
# "  $  ") $#*& $  #  
under våren 2010 av berörda aktörer. Länsstyrelsen deltar i en majoritet av åtgärderna i programmet, men
många andra aktörer är inblandade: kommunerna, Skogsstyrelsen, LRF, Hushållningssällskapet, Miljösam$""*"+  "8"+   "*;"<  $#
   $  
Länsstyrelsen ser fram emot en fortsatt god samverkan i arbetet med att genomföra programmet för att nå
miljökvalitetsmålen för länet och samtidigt bidra till att de nationella målen för riket uppnås.

Minoo Akhtarzand
landshövding
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Sammanfattning
Detta åtgärdsprogram löper över åren 2011-2015 och omfattar miljökvalitetsmålen Ingen övergödning,
Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet samt delmål 1 och 2 under Bara naturlig försurning. Programmet syftar till att miljömålen för Jönköpings län ska uppnås. Länets miljömål följer samma struktur som de nationella målen och utgör länets bidrag till att nå dessa.
Jämsides de svenska miljömålen pågår arbetet med EU:s vattendirektiv vilket
vi i Sverige kallar vattenförvaltning. Vattenförvaltningen berör mest de miljömål som är med i detta åtgärdsprogram, men även Giftfri miljö berörs.
I Sverige bedrivs arbetet med vattenförvaltningen i fem vattendistrikt.
Jönköpings län tillhör två av dem: Västerhavets och Södra Östersjöns.
För varje vattendistrikt har det tagits fram ett åtgärdsprogram och
 #    $$   en som gäller för Jönköpings län. Det här åtgärdsprogrammet
bidrar till genomförandet av vattenförvaltningens åtgärdsprogram som ofta är mindre konkreta. Det kompletterar också vattenförvaltningen inom områden där miljökvalitetsmålen är mer
heltäckande.
Åtgärderna i detta program är indelade i Åtaganden och Utma  =# >   #törer åtagit sig att genomföra dem (för åtgärder som kommunerna är ansvariga aktörer gäller att minst sju
  QX [      
>     [      X  $ 
åtgärder om avloppsplan, dagvattenstrategi, investeringsplan kopplad till saneringsplan för avloppsnätet,
vattenförsörjningsplan och revidering av vattenskyddsområden. Insatserna är naturliga följder av åtgärdsprogrammet enligt förordningen om vattenförvaltning och lagen om allmänna VA-tjänster och viktiga för
översiktsplaneringen. Det kan vara en fördel att integrera ovan nämnda planer och strategier i en gemensam plan för kommunen.
Åtgärdsprogrammet innehållet sammanlagt 47 åtgärder, fördelat på 42 åtaganden och 5 utmaningar. Länsstyrelsen medverkar i 31 av åtgärderna, kommunerna i 18, Skogsstyrelsen i 10, Hushållningssällskapet,
+)<8 ]^;    "  tenråden, Södra, Sydved, länsmuseet, Landstinget, Fiskevattenägarförbundet, Fiskevårdsområdesförening  $X[    [$ $
Där det varit möjligt har en huvudaktör utsetts, vilket framgår genom att namnet har en stjärna i tabellen
på nästa uppslag.
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ALLA ÅTGÄRDER I ÖVERSIKT

Alla åtgärder i översikt
Nr, sida

Åtgärdsnamn

Ansvarig för genomförande

Bara naturlig försurning, Åtaganden
1, 20

Markkalkning

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen

2, 20

Fortsatt ytvattenkalkning

Länsstyrelsen och kommunerna

3, 20

Askåterföring

Skogsstyrelsen, skogsägare och askproducenter

4, 21

Fortsatt och utökad uppföljning

Länsstyrelsen* och kommunerna

5, 21

Information om försurning och askåterföring

Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen

Ingen övergödning, Åtaganden
1, 25

Fortsatt marknadsföring av markkartering

Hushållningssällskapet

2, 25

Fortsatt information och råd till lantbrukare om
lagring och spridning av stallgödsel

LRF och Hushållningssällskapet

3, 25

Fortsatt information om anläggandet av våtmarker och sedimentationsdammar

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen

4, 25

Underlag till prioritering och stöd till kommuner- Länsstyrelsen, kommunerna och Miljösamverkan f
nas arbete med övergödning

5, 27

Förbättringar av det kommunala ledningsnätet

Länsstyrelsen och kommunerna

6, 27

Utredning vid misstänkta övergödningsobjekt

Länsstyrelsen i samarbete med kommunerna

7, 27

Alla kommuner tar fram en dagvattenstrategi

Kommunerna

8, 28

Dagvattengrupper bildas i länet

Vattenråden* kommunerna deltar i arbetsgrupperna

9, 28

Alla kommuner tar fram en kommunövergripande avloppsplan

Kommunerna

Levande sjöar och vattendrag, Åtaganden
1, 25

Rangordna betydelsen av olika vattenvårdsåtgärder inom jord- och skogsbruk i länet

Länsstyrelsen*, Skogsstyrelsen, LRF, Södra och Hushållningssällskapet

2, 36

Sjöar och vattendrag ska inventeras med avseende på kulturvärden

Länsstyrelsen* och Jönköpings läns museum

3, 36

    
transport av farligt gods

  

4, 36

Skapa bättre kanaler för informationsspridning
från Länsstyrelsen till användare i andra organisationer.

Länsstyrelsen*, Skogsstyrelsen, Södra, kommuner, LRF,
           den.
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Nr, sida

Åtgärdsnamn

Ansvarig för genomförande

Utbildning av entreprenörer i miljöhänsyn vid
grävarbeten som påverkar vattenmiljöer
5a, 37

Skogsmark

Skogsstyrelsen*, Länsstyrelsen, Södra, Sydved

5b, 37

Övrig mark

           
och kommunerna

Spridning av information till markägare om vattenhänsyn vid åtgärder i jord- och skogsbruket
6a, 38

Skogsmark

Skogsstyrelsen*, Länsstyrelsen, Södra och vattenråden

6b, 38

Övrig mark

Länsstyrelsen*, Hushållningssällskapet, LRF, vattenråden

7, 38

Öka naturbruks- och maskinförarelevernas kunskap om vattenhänsyn

Länsstyrelsen*, Landstinget och Nifsarpsskolan

8, 38

Skapa demonstrationsområden i jordbrukslandskapet.

LRF, Hushållningssällskapet*, Länsstyrelsen och Landstinget

Bevarande av värdefulla vatten genom samverkan kring möjliga långsiktiga skyddsformer
9a, 39

Formellt skydd och uppföljning enligt åtgärdsplanen
för skydd och restaurering

9b, 39

Ökad generell hänsyn i områden utan formellt skydd Södra* och andra skogsorganisationer som gör skogsbruksplaner

10, 39

Uppdatera länsplanen för skydd och restaurering av sjöar och vattendrag

Länsstyrelsen

11, 40

Restaurering av vattendrag enligt framtagen
plan

     !!    ! "# 
och vattenråden.

12, 40

Vandringshinder vid statliga vägar ska åtgärdas

  

13, 40

Slamtransport till sjöar och vattendrag ska minimeras

$ !!     

14, 41

Ompröva eller förändra villkor i vattendomar utifrån framtagen prioriteringslista

Länsstyrelsen

15, 41

      
länet

Länsstyrelsen*, Fiskevattenägarförbundet, Fiskevårdsområdesföreningar och Hushållningssällskapet

16, 41

       vårdsplaner följs

Länsstyrelsen*, Fiskevårdsområdesföreningar och vattenråden
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Länsstyrelsen*, Skogsstyrelsen, Södra och LRF
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Nr, sida

Åtgärdsnamn

Ansvarig för genomförande

17, 41

Uppföljning av hur upprättade planer för skyddade områden följs

Länsstyrelsen

Levande sjöar och vattendrag, Utmaningar
18, 42

Slamtransport till sjöar och vattendrag ska minimeras

Markägare

19, 42

Hänsyn till natur- och kulturvärden vid småskalig vattenkraft

Varje enskild exploatör

20, 42

Vid avverkning ska kantzoner sparas

Skogsägare och entreprenörer

21, 42

Körskadors effekt på vattenmiljöer ska minimeras

%  #  &        
kommuner

Grundvatten av god kvalitet, Åtaganden
1, 49

Kommunala vattenförsörjningsplaner

Kommunerna* och Länsstyrelsen

2, 50

Regional vattenförsörjningsplan

Länsstyrelsen

3, 50

Reviderade vattenskyddsområden för större vat- Kommunerna* och Länsstyrelsen
tentäkter

4, 51

Vattenskyddsområden för samtliga allmänna
vattentäkter

Kommunerna* och Länsstyrelsen

5, 51

Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för
större enskilda vattentäkter

Kommunerna* och Länsstyrelsen

6, 52

Reservvattenförsörjning

Kommunerna

7, 52

Informationskampanjer till fastighetsägare med
enskilt V/A

Miljösamverkan f*och kommunerna

8, 52

Årligt seminarium om dricksvattenförsörjningsplanering

  

Grundvatten av god kvalitet, Utmaningar
9, 52

Tillämpa SGU:s råd och riktlinjer för energibrunnar (Normbrunn-07)

9

Kommunerna
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INLEDNING

Inledning
Riksdagen har antagit mål för miljökvaliteten inom 16
områden. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd
för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. Strävan är att vi till år 2020
ska ha löst de stora miljöproblemen (på längre sikt då
det gäller klimatmålet). Naturen behöver dock tid för att
    [ $        
nå den önskvärda miljökvaliteten, även om stora insatser
görs. För att vi ska klara generationsmålet krävs ett stort
engagemang hos många aktörer i samhället, både i Sverige och i andra länder. Teknikutveckling kan bidra till
att lösa några av problemen, men det behövs också mer
genomgripande samhällsförändringar.

Riksdagen beslutade sommaren 2010 om en del ändringar i miljömålssystemet. I korthet innebär beslutet följande. Målstrukturen förenklas och innehåller nu tre nivåer
Ett övergripande generationsmål

`

Miljökvalitetsmål med preciseringar

`

Etappmål.

Generationsmålet ändrades och lyder: ”Det övergripande
målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna
över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta,
utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför
Sveriges gränser”. Målet gäller till år 2020.

`

den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas hållbart,

`

människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva inverkan på
människors hälsa främjas,

en god hushållning sker med naturresurserna,

`

andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med minimal påverkan på miljön,

`

konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar
så små miljö- och hälsoproblem som möjligt.

De ledamöter som tidigare satt i miljömålsrådet, främst
generaldirektörer från miljömålsansvariga myndigheter,
ska istället ingå i ett forum för råd till miljöministern. Begreppet miljömålsarbete bör fortsättningsvis inte användas enligt regeringen eftersom miljömålsarbete inte går
att skilja ut från annat miljöarbete. Allt miljöarbete ska
bidra till att nå miljömålen.

Regeringens bedömning är att generationsmålet innebär
att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska vara
uppfyllda inom en generation och att miljöpolitiken ska
inriktas mot att:
ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att
återhämta sig, och att deras förmåga att långsiktigt
generera ekosystemtjänster är säkrad,

`

Tidigare har ett av regeringen utsett miljömålsråd ansvarat för att samordna uppföljning och utvärdering.
Miljömålsrådet har nu lagts ner och ersätts av att Naturvårdsverket får ett utökat ansvar för uppföljningen och
en parlamentarisk Miljömålsberedning har utsetts med
uppgiften att lämna förslag till nya etappmål och strategier. Regeringen beslutar sedan om etappmålen och strategierna. Tidigare beslutade riksdagen om alla delmålen
samlat. De tre övergripande strategier som fanns tidigare
har upphört att gälla.

Beslutet innebär att de nu gällande delmålen successivt
kommer att bytas ut mot nya etappmål. Alla miljökvali       q $$   " *   
och Bara naturlig försurning ändras något.

`

kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen,

Bedömningsgrunden för när miljökvalitetsmålen ska anses vara uppnådda ändrades så att ”Det tillstånd i miljön
som miljökvalitetsmålen uttrycker eller förutsättningarna
för att nå denna kvalitet behöver vara uppnådda inom en
generation”. Det innebär alltså att ett miljökvalitetsmål
kan anses vara uppfyllt även om tillståndet i miljön inte
förbättrats till den nivå som miljökvalitetsmålet beskriver, om tillräckliga åtgärder vidtagits för att målen ska
uppfyllas i framtiden. Miljökvalitetsmålen kommer även
fortsättningsvis gälla till år 2020.

Nyheter i miljömålssystemet

`

`

För arbetet på den regionala och lokala nivån blir de praktiska konsekvenserna av ändringarna i miljömålssystemet
inte så stora. En förändring är att det blir svårare att hålla
reda på vilka mål som är aktuella eftersom nya mål inte
kommer att beslutas samlat var fjärde år som tidigare.
År 2011 kommer troligen några delmål att ersättas. De
gamla delmålen kommer att gälla tills de är uppnådda eller ersätts med nya etappmål.
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sällskapet, Naturskyddsföreningen, Fiskevattenägarna,
Waggeryd Cell, NCC, Södra Skogsägarna och Emåförbundet. De personer som ingick i arbetsgrupperna
framgår av bilaga 3. Arbetsgrupperna har haft tre till
fem möten. Därutöver har workshops genomförts om
Ingen övergödning och Grundvatten av god kvalitet med
24 respektive 19 deltagare. Programmet har diskuterats
vid kalkhandläggarträff och Vattenforum. För Levande
sjöar och vattendrag har genomförts en webbenkät som
besvarades av 33 personer, bland annat från kommuner,
  $  " ) $#  * &
förslag till åtgärdsprogram sändes ut på remiss i februari
2009 till berörda aktörer. 25 remissvar inkom, bland annat från länets alla 13 kommuner.

Miljömålen för vattnets bästa åtgärdsprogram 2011-2015
Detta åtgärdsprogram löper över åren 2011-2015 och
omfattar miljökvalitetsmålen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet
samt delmål 1 och 2 under Bara naturlig försurning. Programmet syftar till att miljömålen för Jönköpings län ska
uppnås. Länets miljömål följer samma struktur som de
nationella målen och utgör länets bidrag till att nå de nationella målen. Miljökvalitetsmålen kan komma att revideras och nya etappmål komma till inom programperioden. Det innebär att åtgärderna i detta program kommer
att gälla även en tid efter att nya mål har antagits. I arbetet
med att ta fram åtgärdsprogrammet har därför hänsyn
tagits till Miljömålsrådets förslag från 2008 till reviderade
nationella mål.

Koppling till andra miljömålsprogram
Detta åtgärdsprogram ersätter ett äldre som togs fram
under Året för vattnets bästa - 2004. Det innehöll 49 åtgärder, varav 30 har genomförts ”helt eller i huvudsak”,
8 har genomförts ”till mer än hälften”, 8 har ”påbörjats
men ännu inte genomförts till hälften” och 3 har aldrig
påbörjats.

Åtaganden och utmaningar
       
har prioriterats av de arbetsgrupper som tagit fram förslagen. Åtgärderna har delats in i Åtaganden och Utmaningar.

6%

16%

= #  >       #
aktörer åtagit sig att genomföra dem (för de åtgärder
där kommunerna är ansvariga aktörer gäller att minst sju
kommuner har åtagit sig att medverka). I andra fall har
det inte gått att få en sådan förankring hos berörda aktörer. Det är till exempel svårt att nå alla länets företag och
få dem att åta sig att genomföra en viss åtgärd. Sådana
åtgärder som ändå är viktiga för att miljömålen ska kunna
uppnås presenteras här som Utmaningar.

62%

16%

Genomförd, i huvudsak genomförd eller löpande verksamhet
Genomförd till mer än hälften.
Påbörjad
Ej Påbörjad

I arbetet med att ta fram åtgärdsprogrammet har ett stort
antal åtgärder varit uppe för diskussion. De som inte
      #  {

Figur 1. Preliminär slutuppföljning av åtgärdsprogrammet från Året
för vattnets bästa år 2004. Diagrammet visar andel åtgärder i olika
genomförandestatus. Totalt innehöll programmet 49 åtgärder.

Framtagandet av programmet

Av de tre åtgärder som inte påbörjats har en, som handlade om inrättande av ett vattenvårdspris, inte prioriterats
att ingå det nya programmet medan de andra två delvis
ingår i nya åtgärder. Av de åtta åtgärder som påbörjats
men inte genomförts till hälften, ingår allihop i det nya
programmet i någon form. Oftast har åtgärderna utvecklats. Detsamma gäller fem av de åtgärder som genomförts
till mer än hälften. Av övriga tre var en åtgärd ett projekt
som har avslutats och en åtgärd ingår nu som löpande
  | [      $ 
helt har vidareutvecklats och ingår i det nya programmet.

Under ”Året för vattnets bästa 2009” tog Länsstyrelsen
       #  $; #      draget att ta fram förslag till åtgärder för de fyra miljökvalitetsmålen. Länsstyrelsens ambition var att få en hög
kompetens och en bred representation i grupperna med
deltagande från alla viktiga intressenter i länet. I arbetsgrupperna ingick 42 personer. Åtta kommuner representerades med 15 deltagare i arbetsgrupperna. Därutöver
ingick deltagare från Regionförbundet, Skogsstyrelsen,
Vägverket, Lantbrukarnas Riksförbund, Hushållnings12
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Uppföljningen visar att åtgärdsprogrammet efter en trög
$ "    # $andegrad. Uppföljningen visar också att redan det första
åtgärdsprogrammet i stor utsträckning ringade in de områden som deltagande aktörer anser viktiga och möjliga
att arbeta med och utveckla.
Övriga åtgärdsprogram för de miljökvalitetsmål som berör länet är:

`

de är länsövergripande eller gemensamma för två el["

`

samordning är viktig för resultatet,

`

de gäller eftersatta områden, där stöd behövs från regionalt håll för lokala åtgärder.

Miljömålen och vattendirektivet



Luftens och hälsans miljömål 2010-2014 som omfattar Frisk Luft, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt
och Säker strålmiljö. Avsnittet om Frisk luft innehåller många åtgärder som bidrar till Begränsad klimatpåverkan och är integrerade med Klimat- och energistrategin.

Jämsides med miljömålsarbetet pågår arbetet med EU:s
vattendirektiv vilket vi i Sverige kallar vattenförvaltning.
Vattenförvaltningen berör mest de miljömål som är med
i detta åtgärdsprogram: Ingen övergödning, Bara naturlig försurning, Grundvatten av god kvalitet och Levande
sjöar och vattendrag. Även Giftfri miljö berörs.



Djurens och växternas miljömål som omfattar
Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap, Levande skogar samt delmål 2 och 5 under Bara naturlig försurning. Åtgärdsprogrammet revideras under
åren 2010-2011 och kommer då även omfatta miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv.



Den bebyggda miljöns och klimatets miljömål
som omfattar Begränsad klimatpåverkan och God
bebyggd miljö. Detta åtgärdsprogram gäller från år
2007 och slutar att gälla efter år 2010. Det ersätts
till stora delar av arbetet enligt den Klimat- och energistrategi som antagits hösten 2010. Vissa delar av
God bebyggd miljö kommer att föras över till Luftens och hälsans miljömål.

Arbetet med vattenförvaltningen bedrivs i cykler om sex
år som börjar med en kartläggning och nulägesanalys där
man klassar vattenförekomsternas vattenstatus. Utifrån
dessa klassningar har vattenmyndigheten beslutat om
miljökvalitetsnormer för varje vattenförekomst. I många
vattenförekomster har man satt miljökvalitetsnormen till
att god status ska uppnås senast 2015. Knappt hälften har
dock fått en tidsfrist till 2021. Syftet med vattendirektivet
är just att alla vatten i Europa ska uppnå god status.
För att nå målet med vattenförvaltningen har vattenmyndigheterna tagit fram åtgärdsprogram som gäller mellan
{}}  {}~ X        $ 
   #    
som gäller för Jönköpings län: ett för Västerhavets distrikt
och ett för Södra Östersjöns. Programmen omfattar både
problembeskrivning och förslag på en del konkreta åtgärder. Det som är bindande är den lista på 38 punkter som
anger vilka åtgärder kommuner och myndigheter behöver
genomföra. Åtgärdspunkterna är gemensamma för båda
distrikten. De är övergripande och främst administrativa
och ska vara påbörjade senast 22 december 2012.

Miljöarbetet pågår ständigt på olika håll med sikte på alla
miljökvalitetsmålen. Kommuner, företag, miljöorganisationer och myndigheter har ofta egna miljöprogram. De
länsövergripande åtgärdsprogrammen täcker inte in allt
åtgärdsarbete som förekommer i länet för berörda miljökvalitetsmål. Åtgärdsprogrammens syfte är att effektivisera arbetet, bland annat genom att
`

fokusera på vilka insatser som gör bäst nytta,

`

prioritera bland olika åtgärder,

`

öka samarbetet mellan olika myndigheter, kommuner, näringsliv och organisationer,

`

peka ut åtgärder där det är väsentligt med samordnade insatser från olika intressenter.

Vattenmyndigheterna skriver i sin sammanfattning av åtgärdsprogrammet att dessa åtgärder kommer att bidra till
bättre vatten men det kan behövas kompletterande åtgärder för att uppfylla miljökvalitetsnormerna. Miljömålens
åtgärdsprogram är ett led i detta arbete. De åtgärder som
föreslås här bidrar till att nå vattenförvaltningens mål.
En del kan ses som en konkretisering av de övergripande
   ]   ]     
bilaga 1 till detta åtgärdsprogram.

Ambitionen är att de regionala åtgärdsprogrammen utvecklas så att det blir en tydligare avgränsning av vilka
åtgärder som ingår. Kriterier för dessa åtgärder är:
13
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X   &$  ;$$valtningen är att alla vatten ska nå upp till en miniminivå
prioriterar man arbetet med de sämsta vattnen, de som
riskerar att inte uppnå God status. Miljömålen i jämförelse har en högre målsättning och är inte lika selektiva i arbetet. En annan skillnad är att man i vattenförvaltningen
inte använder höga naturvärden som prioriteringsgrund.
Denna aspekt är däremot mycket viktig i arbetet med
[  
Trots dessa skillnader ska man se miljömålen och vattenförvaltningen som komplement till varandra. Att genomföra åtgärderna i detta åtgärdsprogram är inte bara
ett steg på vägen att nå miljömålen utan även att nå miljökvalitetsnormerna satta inom vattenförvaltningen.

`

ökat näringsläckage som ger övergödning,

`

ökat läckage av försurande ämnen och tungmetaller
som frigörs på grund av försurning,

`

översvämningar som gör att otillräckligt dimensionerade avlopps- och dagvattensystem läcker övergödande ämnen och miljögifter till ytvatten och grundvatten,

`

att klimatanpassningsåtgärder för att motverka översvämningar kan påverka miljön i sjöar och vattendrag.

Åtgärder för att nå klimatmålen genom att ersätta fossila
bränslen med förnybar energi påverkar vattenmiljöerna.
Det kan till exempel gälla ökat uttag av skogsbiomassa
eller anläggande av småskalig vattenkraft. Det är viktigt
att i sådana fall kombinera klimatarbetet med bra naturhänsyn.

Mer information om vattenförvaltningen och vattenmyndigheterna kan man hitta på Vattenmyndigheternas hemsida: www.vattenmyndigheterna.se .

Koppling till Klimat- och energistrategin
och klimatanpassning

Uppföljning
Uppföljning av miljömålen sker årligen, bland annat genom det regionala uppföljningssystemet (RUS) som varje
år presenterar ett antal uppföljningsindikatorer för alla
län på Miljömålsportalen (www.miljomal.se). Åtgärderna
i detta program kommer årligen att följas upp av Länsstyrelsen, i första hand för Åtagandena. Uppföljningen
kommer att publiceras på Länsstyrelsens webbsidor.

Inga av åtgärderna i programmet har någon större påverkan på klimatmålen. Däremot kan klimatförändringar
få en stor betydelse för alla fyra miljömålen för vattnets
# <#$ [
kan till exempel påverka genom:

Aborre. Illustration: Thommy Gustavsson
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LÄSANVISNING

Läsanvisning
 $      $             
som är ansvariga för att åtgärderna genomförs. I de följande avsnitten ges tillstånds#     ; $$;    X 
motiveringarna till de åtgärder som valts att ingå i programmet. Under rubrikerna ”Vad
behövs för att delmålen ska nås?”, ”Vad behövs mer för att miljökvalitetsmålet ska
nås?” och ”Når vi miljökvalitetsmålet med åtgärderna?” diskuteras hur långt vi når med
åtgärderna i programmet samt vad som måste till ytterligare för att miljökvalitetsmålen
ska uppnås.
Om inte annat anges är tidsplanen att åtgärderna ska genomföras under programperioden 2011-2015. Vissa åtgärder är tidsatta att genomföras till ett särskilt årtal. Om en
åtgärd har tydlig koppling till en åtgärd i vattenförvaltningens åtgärdsprogram, anges
det särskilt med en hänvisning till bilaga 1, där ett urval av vattenförvaltningens åtgärder anges.
För att vi ska klara de uppsatta målen i sin helhet behövs åtgärder av olika slag och
medverkan från många olika aktörer under lång tid framöver. Begreppet ”Ansvar för
genomförande” avser den/de som har möjlighet att genomföra den faktiska åtgärden
eller medverka till dess genomförande. Kommunerna, Länsstyrelsen och andra regionala eller nationella myndigheter har en viktig uppgift i att skapa förutsättningar för alla
invånare att i sin vardag göra miljömässigt goda, medvetna val utifrån de alternativ som
 [     $ $    
aktör där så är möjligt. Huvudansvarig aktör är då understruken. Läs mer om detta på
sidan 12 under rubriken Åtaganden och Utmaningar.
Under arbetets gång har arbetsgrupperna försökt att skatta nyttan av varje åtgärd för
miljön samt för människors hälsa. Detta bland annat för att kunna väga samman nytta
och kostnad vid prioritering av vilka åtgärder som skulle tas med i programmet.
=#           $
som kommer att få ökade kostnader när åtgärden genomförs. Försök att uppskatta den
faktiska kostnaden har också gjorts. I de fall åtgärden bygger på projektpengar och
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Bara naturlig försurning

Miljökvalitetsmålet
De försurande effekterna av nedfall och
markanvändning ska underskrida gränsen
för vad mark och vatten tål. Nedfallet av
försurande ämnen ska inte heller öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska
material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar.

Många marker, sjöar och vatten i Sverige är naturligt sura
på grund av mycket långsam vittring och ackumulering
av organiskt material i marken. Denna process är långsam vilket har gett organismer tid att anpassa sig. Försurningen orsakad av människan däremot har gått mycket
## <         [$
har helt försvunnit från försurade områden i länet. Försurningen orsakar en större artfattigdom och utarmar
den biologiska mångfalden. En effekt av försurningen är
att halten av oorganiskt aluminium blir högre eftersom
den påverkas av pH-värdet. En hög halt av oorganiskt
aluminium är en orsak till att bottenfaunan och känsliga
           ^+ ; sen, 2009:15).

För kväve, som också kan verka försurande, saknas tydliga trender. Nedfallet av kväve kommer främst från tra           
läns Luftvårdsförbund visar att kritisk belastningsgräns
överskreds på 25 procent av skogsmarksarealen 20032005 (Årsrapporter 2008 och 2009). Detta kan på sikt
leda till kvävemättnad och därmed ökad utlakning av kväve till vattendrag och grundvatten. Eftersom kväve kan
ha en försurande effekt kan detta leda till ökad försurning
(Naturvårdsverket, 2007).
Även skogsbruket kan ha en försurande effekt och denna
blir allt viktigare då depositionen minskar. Intensiteten i
skogsbruket har ökat på senare år och detta leder till ett
större uttag av baskatjoner vilket orsakar försurning av
marken om inte dessa återförs till exempel genom askåterföring.

Försurningen har klassats som länets största miljöproblem. Orsaken är hög belastning av försurande svavel och
kväve under lång tid. Belastningen var sannolikt störst i
slutet av 1970- talet och därefter har nedfallet av försurande svavel minskat successivt. Mätningar visar att nedfallet av svavel i skogsmark i Jönköpings län har minskat
med cirka 80 procent sedan mätningarna startade 1989.
Resultaten från de tre senaste åren visar ett nedfall på i
genomsnitt 2,6 kg per hektar och år. Att nedfallet har
minskat beror på att styrmedel som skatter och regler har
drivit fram effektivare rening så att utsläppen av framförallt svavel minskar kraftigt i Europa.

Det är de sydvästra delarna av länet, Nissans och Lagans
avrinningsområden, som är hårdast drabbade av försurningen. Orsaken är att nedfallet är större i denna länsdel
      " $ 
transporteras hit med vindarna från Europa. Markerna
i detta område har även en naturligt låg motståndskraft
 $    +       $   blem även i andra avrinningsområden i länet som Motala
Ströms och Emåns avrinningsområden.
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Det är oklart hur klimatförändringarna kommer att påverka försurningssituationen. Viktigare än temperaturökningen lär den ökade nederbörden vara. Nederbörden
innebär att halterna av löst organiskt material och baskatjoner kommer att öka i avrinningen. Eftersom dessa
har en motsatt effekt på pH är det svårt att förutsäga hur
detta kommer påverka surheten i ytvattnet. Den ökade
nederbörden i kombination med det minskade nedfallet
av svavel, som är positivt ur försurningssynpunkt, antas
    #     
delar av landet.

Bara naturlig försurning har delats upp mellan de olika
regionala åtgärdsprogrammen för Jönköpings län. Delmål 3 och 4, som handlar om utsläpp av svaveldioxid och
kväveoxider, behandlas i åtgärdsprogrammet för Luftens
och hälsans miljömål (2010-2014). Delmål 2 och 5, som
handlar om försurning av skogsmark respektive jordbruksmark, behandlas huvudsakligen i åtgärdsprogrammet för Djurens och växternas år. Men eftersom markens surhet i högsta grad påverkar vattnet kommer även
skogsbrukets roll att behandlas i detta åtgärdsprogram.

 $     [  jökvalitetsmål som till exempel Begränsad klimatpåverkan. Detta för att man i klimatfrågan gärna ser ett ökat
uttag av biobränslen och uttaget av GROT (grenar och
toppar som annars lämnats kvar) innebär att mindre delar av baskatjoner återförs till skogsmarken vilket får som
följd en ökad försurning i skogsmark. Graden av mål[  #         ; 
GROT-uttag sammanfaller med försurningskänsliga ytor
och om några kompensationsåtgärder genomförs.

Vad behövs för att nå
delmålen?

För att långsiktigt komma tillrätta med försurningsproblemet krävs åtgärder såväl nationellt som internationellt.
Det gäller utsläppen av svavel och kväve från främst
transporter, energianläggningar, jordbruk, i industrin
samt att utveckla ett långsiktigt hållbart skogsbruk (Naturvårdsverket, 2007).

Försurning av sjöar och vattendrag

I följande avsnitt diskuteras läget och åtgärdsbehovet för
de problemområden som omfattas av delmålen. Delmål
som inte är uppnådda gäller tills vidare även om målåret
är 2010, men de kommer under programperioden att revideras och ersättas av nya etappmål.

Beräkningar från riksinventeringen år 2005 visar att 11
procent av länets okalkade sjöar större än 1 hektar var
$   X [   $ 
sjöar kalkas dock och för dessa saknas ännu en säker
försurningsbedömning. När det gäller vattendrag saknas
sammanställt material för en säker bedömning. Uppskattningar visar att mellan 30 och 35 procent av sträckan rinnande vatten i länet är försurad på grund av mänsklig
påverkan.

X$ $ $$$     
är i första hand kopplade till förhöjda metallhalter i ytliga
enskilda brunnar. Denna fråga saknar i dagsläget delmål
men hanteras främst i arbetet med miljökvalitetsmålet
Grundvatten av god kvalitet. Inom vattenförvaltningen
pågår ett omfattande arbete med att kartlägga grundvattnets kvalitet, minska riskerna och åtgärda de förekomster
 # 

Den mest effektiva åtgärden för att motverka effekterna av försurning är kalkning. Det långsiktiga syftet med
kalkningsverksamheten är att bevara eller återskapa förutsättningarna för liv i sjöar och vattendrag i väntan på att
försurningen minskar. Kalkningen återställer dock inte
helt det organismsamhälle som fanns före försurningen
(Naturvårdsverket 2007).

Både nationellt och på länsnivå bedömdes Bara naturlig
försurning 2009 som mycket svårt eller omöjligt att nå till
år 2020. Bedömningen är ändå att utvecklingen går åt rätt
håll även om det inte räcker för att nå målet.

Ål. Illustration: Thommy Gustavsson
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Figur 1. Markens egenskaper är avgörande för avrinningsvattnets kvalitet. Skogsmarken försuras när bortförsel
(skörd och utlakning) av basiska ämnen som kan neutralisera syror i skogsekosystemet är större än tillförsel (nedfall
och vittring). Markkalkning (åtgärd 1) kan användas för
att ersätta de basiska ämnen som lakats ut på grund av antropogen belastning av försurande ämnen. Askåterföring
(åtgärd 3) tillför basiska ämnen som förts bort i samband
med skörd. För länets mest försurade delar föreslås en
kombination av kalk och aska (åtgärd 1).
Bild: Per-Erik Larsson, SLU

Länets behov av kalkningsinsatser är stora och idag åtgärdas avrinningsområden motsvarande halva länets yta.
Cirka 700 sjöar och 150 vattendragsträckor kalkas idag
och det sker i länets samtliga kommuner utom i Tranås
och Aneby. Mellan 2000 och 2008 har mängden spridd
kalk minskat med cirka 30 procent. Detta beror på mindre nedfall av försurande ämnen men även effektivare
spridningsmetoder. Minskningen gör det synnerligen
viktigt att vara extra vaksam på resultaten av vattenkemisk och biologisk effektuppföljning under de närmaste
åren. Negativa effekter av försurningen i mark och vatten
kommer sannolikt att kvarstå under lång tid och motivera kalkningsåtgärder under överskådlig tid. Kalkning
är en sorts konstgjord andning och livsuppehållande för
många arter i försurade sjöar och vattendrag. Den kommer att behöva pågå till dess att miljömålen är uppfyllda
utan kalkning (Länsstyrelsen 2009:33).

Gällande delmål när åtgärdsprogrammet beslutades:
År 2010 ska:
1.

2.

3.

Högst 2 procent av arealen sjöar per huvudavrinningsområde vara försurade på grund av mänsklig
påverkan. I målet inräknas sjöar större än 1 hektar (de
stora länsgemensamma sjöarna Vättern, Bolmen och
Sommen ej inräknade).
Högst 10 procent av antalet sjöar i länet vara försurade på grund av mänsklig påverkan. I målet inräknas
sjöar större än 1 hektar.
Högst 15 procent av sträckan rinnande vatten i länet
per huvudavrinningsområde vara försurad på grund
av mänsklig aktivitet.

Kommentar: Målet avser försurning orsakad av människan.
Vid uppföljning av målet inräknas sjöar och vattendrag där
buffertförmågan (alkaliniteten) är minst 25 procent lägre
än den beräknade naturliga nivån eller där biologiska skador av försurning dokumenterats. (regionaliserat mål)
I den fördjupade utvärderingen, som Miljömålsrådet tog
fram inför den planerade revideringen av delmålen 2009,
föreslås att det nationella delmålet revideras: ”År 2015 ska
andelen sötvatten, försurade av människan, vara högst 25
procent i sydvästra Sverige och 5 procent i mellan- och sydöstra Sverige. I Norrland ska försurningen inte öka.”
X   X           tar, och vattendrag med avrinningsområde över 2 km2.
Som försurade räknas även de kalkade objekt som enligt
de svenska nationella bedömningsgrunderna klassas som
försurningspåverkade.

I slutänden måste dock utsläppen av försurande ämnen
minska ytterligare. De delmål och åtgärder för att nå detta
     $+$ ^   jömål (2010-2014).
Det minskade nedfallet av försurande ämnen har gjort att
försurningen har minskat och att många vatten har börjat återhämta sig. Modellberäkningar visar dock att den
större delen av återhämtningen nu har skett och de kommande decennierna är ingen stor förbättring att vänta.
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Försurning av skogsmark
Biologiska effekter till följd av surt avrinningsvatten är en
allvarlig effekt som kan kopplas till försurning av skogsmark. En förändrad markkemi och ett långsiktigt minskat
utbud av vissa näringsämnen i skogsmarken kan medföra
negativa effekter för olika skogslevande arter.

2009:22). Askåterföring innebär att den aska som produceras i värmeverk eller skogsindustrin vid förbränning
av skogsbränslen, och som uppfyller vissa kvalitetskrav,
återförs till skogen. Askan innehåller baskatjoner, har
kalkverkan och kan därmed kompensera för skogsbrukets försurande effekt (Naturvårdsverket, 2007).

De senaste 20 åren har arealen skogsmark i länet som
hör hemma i de högsta surhetsklasserna (klass 4 och 5),
det vill säga hög eller mycket hög surhetsgrad, minskat.
Resultaten från första hälften av 2000-talet visar att cirka
(} $$     

Gällande delmål när åtgärdsprogrammet beslutades:
Före år 2010 ska trenden mot ökad försurning av skogsmarken vara bruten i områden som försurats av människan
och en återhämtning ska ha påbörjats.

Markförsurningen har antagligen gått så långt att markerna inte kan återhämta sig på naturlig väg även om
nedfallet av försurande ämnen sjunker under kritisk belastningsgräns (Länsstyrelsen 2009:33). Undersökningar
$;       "[ningar ligger under pH 5. Detta beror på att det varit
en lång period med kraftigt förhöjd belastning av försurande ämnen och det kommer att ta lång tid för markerna
att återhämta sig. Marker med mycket utarmade förråd
av baskatjoner kommer sannolikt inte att återhämta sig
på naturlig väg, där är åtgärder i form av skogsmarkskalkning och askåterföring önskvärda (Länsstyrelsen

I den fördjupade utvärderingen, som Miljömålsrådet tog
fram inför den planerade revideringen av delmålen 2009,
föreslås att målet revideras så att ”arealen skogsmark i sydvästra Sverige som har hög eller mycket hög surhetsgrad
ska minska med 20 procent från år 2000 till 2015. I försurade delar av övriga Sverige ska en fortsatt förbättring ske”.
Man föreslår också ett nytt delmål som behandlar skogsbrukets försurningspåverkan: ”År 2015 ska skogsbrukets
försurningspåverkan i försurade områden inte överstiga det
som kompenseras via naturliga processer”.
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sättningarna för bättre motståndskraft mot försurning
i omgivande yt-, mark- och grundvatten. Syftet är att
återskapa den basmättnadsgrad som fanns före den
antropogena försurningen. Åtgärden är mest lämpad för
att gynna små vattendrag.

Vad behövs mer för att
miljökvalitetsmålet ska
nås?

    Finansiering saknas i
dagsläget. Helikopterspridning ca 6 000 kr/ha och markspridning ca 2 200 kr/ha (avser spridning av 4 ton kalk
och 2 ton aska).

Miljökvalitetsmålet är ambitiöst och även om delmålen
uppfylls räcker inte det för att nå det övergripande målet.
Delmålen är steg på vägen och nuvarande delmål tillåter
att en viss andel av vår mark och vårt vatten är försurat,
något som inte miljökvalitetsmålet gör.

Ansvar för genomförande: Länsstyrelsen,
Skogsstyrelsen

Eftersom en stor majoritet av de försurande utsläppen
sker utomlands är det internationella arbetet mycket viktigt. År 2003 bidrog utländska källor till 92 procent av
svavelnedfallet, 91 procent av kvävenedfallet och 74 procent av ammoniaknedfallet över Sverige. Medan utsläp$[  #    #;ligt i EU-länderna och USA och beräknas fortsätta att
minska, ser man en stadig ökning vad gäller utsläpp från
sjöfarten på grund av ett ökat transportarbete. Det är
mycket viktigt för att nå målet att det direktiv (2005/33/
&qQ         # $terlevs men även att kraven skärps, inte bara inom EU
utan även resten av världen. Miljömålsrådet föreslår i sin
fördjupade utvärdering av miljömålet att man ska införa
ett nytt delmål som just ska handla om sjöfarten. Detta
delmål kommer dock endast omfatta de fartyg som bunkrar i Sverige.

2. Fortsatt ytvattenkalkning
Åtgärden består av tre delar.
a. Revidering av länets åtgärdsplan för ytvattenkalkning.
b. Optimera pågående ytvattenkalkning. Detta innebär
att strategi och kalkdoser kontinuerligt justeras efter
vattenkemiska och biologiska resultat för att uppnå god
ekologisk status.
c. Verka för utveckling och utvärdering av nya metoder
som kalkgrus i lekbottnar och förbättrade kalkprodukter.
Miljöeffekt: Bevara och återskapa det naturliga växtoch djurliv som påverkats av antropogen försurning
        
stat (13 milj 2009) och kommun (2 milj 2009).

Åtgärder

Ansvar för genomförande: Länsstyrelsen, kommunerna.

Åtaganden

3. Askåterföring
Åtgärden består av två delar.

Alla åtgärderna påverkas av åtgärd 7 i vattenförvaltningens åtgärdsprogram (se bilaga 1).

a. Aska ska spridas på minst 75 procent av den areal
som är anmäld för uttag av GROT och eller stubbröjning. I syfte att maximera nyttan med askåterföring strävar Skogsstyrelsen efter att koncentrera askspridningen
till de områden som är mest försurningsdrabbade och
som prioriteras enligt det kartunderlag som Länsstyrelsen sammanställt. I andra hand sprids aska på områden
där det har eller förväntas ske uttag av GROT eller stubbar i framtiden.

1. Markkalkning
Samordnad kalkning av fastmark och utströmningsområden av minst 5 000 ha. Detta gäller i de områden
som modellberäkningar visar aldrig kommer att kunna
återhämta sig naturligt, till minst god status enligt EU:s
ramdirektiv för vatten. Åtgärden skall prioriteras till de
områden där sjö- och våtmarkskalkning inte varit möjlig
eller har dålig måluppfyllelse. Åtgärden samordnas med
askåterföring på fastmark och pågående sjö- och våtmarkskalkning.

#       $tera utförd askåterföring.
Miljöeffekt: För att nå miljökvalitetsmålet måste ett
hållbart skogsbruk komma till stånd. Genom att återföra

Miljöeffekt: Markkalkning innebär att skogsmarkens
förråd av utbytbara baskatjoner ökar, vilket ökar förut20
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baskatjoner till marken minskar skogsbrukets försurningspåverkan. Registreringsskiktet ger möjligheter till
uppföljning och analys av hittills gjorda åtgärder och
är ett viktigt verktyg för planering och utformning av
fortsatt verksamhet.

en utökning av de vattenkemiska parametrar som idag
ingår i uppföljningen. Det behövs också en ökad upp$      [  
    * # 
anslag till länsstyrelsen (2009: ca 2,2 milj/år). Utökad
uppföljning kräver ökat anslag för verksamheten.

    Askproducenter och
skogsägare. Kostnad cirka 200 kr/hektar spridd aska för
skogsägaren (3 ton ts/hektar)

Ansvar för genomförande: Länsstyrelsen* och kommunerna.

Ansvar för genomförande: Skogsstyrelsen, skogsägare
och askproducenter

5. Information om försurning och askåterföring
Åtgärden består av tre delar:

4. Fortsatt och utökad uppföljning
Åtgärden består av tre delar.

a. För att få skogsägare i högre grad än idag att inse
försurningsproblematiken och genomföra askåterföring
görs informationsinsatser riktade mot denna grupp.

a. Fortsatt uppföljning av vattenkemi och biologi i
      "  "
#$   [    ringar.

b. Informationsaktiviteter riktade mot askproducenter
och skogstjänstemän.

b. Utökad uppföljning (för att anpassa uppföljningen till
;   #Q    [
vattenkemiska parametrar och kiselalgsundersökningar.

c. Information om försurningen riktad mot allmänheten
genomförs för att visa att försurningsfrågan inte är löst
och att det fortfarande är ett aktuellt problem.

c. Utökad vattenkemisk uppföljning i okalkade mindre
vatten

Miljöeffekt: Motivera berörda grupper att genomföra
åtgärder.

Miljöeffekt: För att optimera kalkningen (nå målsättningarna med så liten överkalkning som möjligt) behövs
ett bra underlag med vattenkemisk och biologisk uppföljning. För att kunna göra försurningsbedömningar
och avgöra effekterna när en kalkning avslutas behövs

    #  
med myndighetsmedel, samt inom Landsbygdsprogrammet.
Ansvar för genomförande: Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen, varav Skogsstyrelsen ansvarar för a och b samt
Länsstyrelsen för c.

Flodnejonöga. Illustration: Thommy Gustavsson

Når vi miljökvalitetsmålet med åtgärderna?
Åtgärderna som föreslås i programmet kommer att minska den lokala och regionala försurningspåverkan om de
genomförs. De kommer dock inte räcka för att nå hela
miljökvalitetsmålet. Detta beror på att en stor del av de
utsläpp som bidrar till försurningen ligger utanför länet
och inte kan påverkas på regional nivå. Ytterligare åtgärder och styrmedel för att minska nedfallet av försurande
ämnen måste till nationellt och internationellt.

Även om nedfallet av försurande ämnen minskar kommer återhämtningen att gå långsamt. Den kraftiga
upplagringen av kväve i skogsmark som skett sedan
1950-talet gör att det kommer ta lång tid innan kvävehalterna i skogen kommer att nå naturliga halter, om
ens någonsin, även om utsläppen upphör helt. När
tillskottet av kväve till marken är större än upptaget i
vegetationen ökar risken för arealförluster av kväve via
omgivande vatten.
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Ingen övergödning

Miljökvalitetsmålet
Halterna av gödande ämnen i mark och
vatten skall inte ha någon negativ inverkan
på människors hälsa, förutsättningarna för
biologisk mångfald eller möjligheterna till
allsidig användning av mark och vatten.

Kvävedepositionen bidrar till övergödning i sjöar och
vattendrag genom direktdeposition och genom avrinning
$    
risk för övergödning. Under den period som mätningarna
har pågått har man inte kunnat se några tydliga tendenser
till ökande eller minskande kvävehalter i vatten. Trenden
är neutral då åtgärder för att minska övergödningen genomförs kontinuerligt, men eftersom återhämtningstiden
är lång tar det tid innan effekterna av åtgärderna blir tydliga.

Övergödning orsakas av för höga halter av kväve och fosfor i marken eller vattnet.1 Dessa näringsämnen hamnar
i miljön genom till exempel nedfall av kväveoxider från
  $"   $ #"  ning från hårdgjord yta (dagvatten) och utsläpp från avloppsreningsverk, industri och jordbruksmark.
Växtligheten förändras successivt när kväve lagras upp i
marken i skogar, ängs- och betesmarker. Arter som är anpassade till näringsfattiga miljöer trängs undan. I vattnet
orsakar övergödningen bland annat algblomning som leder till att vattnet blir grumligt och artsammansättningen
förändras. I värsta fall uppstår syrebrist på bottnarna.

I sjöar och vattendrag anses fosfor vara det tillväxtbegränsade näringsämnet som vid ökade halter kan orsaka
till exempel algblomning. Om det är giftbildande alger
som orsakar blomningen kan hälsan hos både människor
och djur hotas. Hälsoproblem hos människor kan också
uppstå genom att grundvattnet i områden med intensivt
jordbruk kan ha höga halter av nitrat. Särskilt små barn är
känsliga för nitrathaltigt dricksvatten (Naturvårdsverket,
2008).

Inom vattenförvaltningen, där man har bedömt alla större sjöar och vattendrag i länet, har 14 sjöar och 53 vattendrag bedömts ha problem med för höga näringshalter
(2008). Bland länets sjöar bedöms problemen vara värst i
Ryssbysjön och Landsjön.
År 2003 bidrog utländska källor med 91 procent av nedfallet av kväveoxider och 74 procent av ammoniaknedfallet över Sverige. Utsläppen av ämnen som orsakar
övergödning regleras internationellt genom till exempel Göteborgsprotokollet, EG:s nitratdirektiv, takdirektiv
för vissa luftföroreningar och ramdirektivet för vatten
(Naturvårdsverket, 2008).
() %     +/ : ;< =! ! " "     >       ?#     
# # !     #  +/ : ;<  !        ?#
&       " =# #> !)

Klimatförändringar förväntas leda till en ökad övergödning av sjöar och vattendrag. Den största orsaken är en
ökad nederbörd som leder till större avrinning. Påverkan
på havet förväntas inte bli lika stor eftersom det mesta
av näringsämnena beräknas omsättas på vägen genom en
ökad biologisk produktion (Naturvårdsverket, 2008).
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lig att det inte går att göra prognoser eller scenarier för
framtida förluster för närvarande. Reningsgraden för
fosfor i de tillståndspliktiga kommunala reningsverken
är redan mycket hög, ca 95 procent, varför inga större
minskningar kan förväntas framöver. Enligt nuvarande
beräkningar står enskilda avlopp för en betydande del
av tillförseln av fosfor. Nya tekniska lösningar visar att
det går att reducera dessa fosforutsläpp med upp till 90
 X   $       
tillförseln från enskilda avlopp men detta innebär dock
betydande kostnader för den enskilde (Naturvårdsverket,
2008). Under 2010 - 2011 genomför Naturvårdsverket
en kampanj som heter ”Små avlopp - ingen skitsak”,
som går ut på att minska utsläppen från enskilda avlopp.

Både nationellt och regionalt bedöms det som mycket
svårt eller inte möjligt att nå miljömålet till år 2020. Målet
har en mycket hög ambitionsnivå som är svår att åstadkomma. Orsakerna till detta är bland annat att en stor
del av näringsbelastningen kommer från andra länder, att
naturliga processer påverkar närsaltsdynamiken och att
återhämtningstiden är lång.
Miljömålsrådet föreslår i sin fördjupade utvärdering av
miljömålen att de nationella delmålen för fosfor och
kväve ska baseras på Sveriges åtagande inom HELCOM
(Helsingforskommisionen). HELCOM är ett samarbetsorgan mellan de länder som har avrinning till Östersjön.
Syftet är att arbeta för ett friskt Östersjön där de biologiska funktionerna är i balans.

Vad behövs för att
delmålen ska nås?

Gällande delmål när åtgärdsprogrammet beslutades:
Senast år 2010 ska vattenburen transport av fosforföreningar per huvudavrinningsområde i länet ha minskat med
10 procent från 1991-1995 års nivå (medel). (regionaliserat
mål)

I följande avsnitt diskuteras läget och åtgärdsbehovet för
de problemområden som omfattas av delmålen. Delmål
som inte är uppnådda gäller tills vidare även om målåret
är 2010, men de kommer under programperioden att revideras och ersättas av nya etappmål.

Miljömålsrådets förslag på nytt nationellt delmål: Fram till
2016 ska åtgärder ha vidtagits som leder till att de svenska
vattenburna utsläppen av fosforföreningar från mänsklig
verksamhet till Östersjön minskar med 290 ton från 19972003 års nivå i enlighet med HELCOM:s preliminära bördefördelning.

Fosforföreningar i vatten
Kväveföreningar i vatten

Transporten av fosfor som lämnar länets gränser i vattendragen har, som ett medelvärde för 2006-2008, ökat med
10 procent jämfört med 1991-1995 års nivå. Orsaken är
att vattenföringen har varit mycket över det normala. Variationen är stor mellan åren.

En stor del av utsläppen av kväve kommer från kommunala avloppsreningsverk, nedfall och jordbruk. För att
minska belastningen av kväve har reningsverken förbättrats och jordbrukare har fått rådgivning om gödselgivor
anpassade till gröda. Förutom jordbruket står även skogsbruket för stora utsläpp av näringsämnen genom avrinning från hyggesareal men även gödsling, skyddsdikning
och dikesrensning.

Kommunala avloppsreningsverk, jordbruk och enskilda
avlopp är de mänskliga verksamheter som bidrar med
mest fosfor. I sjöar som tidigare har haft en stor tillförsel
 $ $   $ $# 
bottensedimentet som kan börja läcka. För att förbättra
förhållandena i övergödda sjöar och minska transporterna av fosfor pågår dels arbete inom vattenförvaltningen
för att uppnå god vattenkvalitet, dels genomförs rådgivning till jordbrukare. Fortsatt inventering av enskilda avlopp och åtgärdande av de som är bristfälliga samt krav
på utbyggnad av det kommunala avloppsnätet i förtätad
bebyggelse är också nödvändigt.

Nationellt har man sett att det är främst punktkällorna,
som till exempel kommunala reningsverk, som har minskat sina utsläpp medan de diffusa källorna fortfarande
ligger på samma nivå som 1995.
Transporten av kväve har som ett medelvärde för 20062008 ökat med 19 procent jämfört med 1991-1995 års
nivå, vilket till stor del beror på den höga vattenföringen
under dessa år. Variationen är stor mellan åren.

Fosforläckaget styrs i mindre grad av odlingen än läckaget av kväve. Däremot är utsläpp från enskilda avlopp
av större betydelse för fosfor än för kväve. Kunskapen
om fosforförlusterna från jordbruket är så bristfäl23
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Som genomsnitt för landet är det en tredjedel av kvävetillförseln som inte tas upp av grödorna. Mer än hälften
av detta överskott läcker ut till omgivande vatten. Även
i situationer med lågt överskott kan läckaget bli stort på
grund av mineralisering (frigörande) av nitratkväve från
markens förråd av organiskt kväve. Effektiviteten i kväveutnyttjandet har ändå ökat. Minskningen av kväveutsläppen har avstannat de senaste åren, antagligen beroende på att de större avloppsreningsverken nu i högre grad
uppfyller kraven. Intresset för kvävegödsling i skogsmark
har ökat och därmed risken för ökad kväveupplagring i
marken som på sikt kan innebära ökad kväveutlakning
främst vid slutavverkning (Naturvårdverket, 2008). En
annan förändring som kan innebära ökat kväveläckage
är borttagandet av kväveskatten på handelsgödsel från
och med den 1 januari 2010. Effekten förväntas dock bli
störst vid spannmålsodling vilket innebär att läckaget troligtvis inte ökar så mycket i Jönköpings län där endast ca
15-20 procent av åkermarken odlas med spannmål.

Flera åtgärder för att minska ammoniakavgången från
djurhållningen har genomförts i länet vilket gör att potentialen för ytterligare minskningar är mindre i länet än
nationellt.
X     $# $$$~
mellan 2000 och 2007 har ammoniakutsläppen minskat
med drygt 10 procent i länet, vilket följer den nationella
utvecklingen. Minskningen beror till största delen på att
antalet nötkreatur har minskat i länet sedan 2000. LRF
jobbar idag aktivt med att vända denna trend och istället öka antalet djur i länet. Framtida rationaliseringar kan
även innebära en ökad koncentration av djur i vissa områden. Även om en ökad andel djur i länet kan vara positivt för att nå vissa miljömål, som till exempel Ett rikt
odlingslandskap, är det risk för att detta delmål och även
miljökvalitetsmålet Ingen övergödning i helhet blir svårare att uppnå. Det är därför viktigt att man är uppmärksam på en sådan utveckling och sätter in åtgärder för att
motverka eventuella negativa konsekvenser.
Såväl den regionala som den nationella bedömningen är
att delmålet för år 2010 uppnås.

Gällande delmål när åtgärdsprogrammet beslutades:
Senast år 2010 ska vattenburen transport av kväve per huvudavrinningsområde i länet ha minskat med 15 procent
från 1991-1995 års nivå (medel). (regionaliserat mål)

Gällande delmål när åtgärdsprogrammet beslutades:
Senast år 2010 ska utsläppen av ammoniak i länet ha minskat med minst 10 procent från 1995 års nivå.
(regionaliserat mål)

Miljömålsrådets förslag på nytt nationellt delmål: Fram till
2016 ska åtgärder ha vidtagits som leder till att de svenska
vattenburna utsläppen av kväveföreningar från mänsklig
verksamhet till Östersjön minskar med 20 780 ton från
1997-2003 års nivå i enlighet med HELCOM:s preliminära
bördefördelning.

Miljömålsrådet förslag på nytt nationellt delmål: År 2015
ska utsläppen i Sverige av ammoniak ha minskat med 13
procent från 2005 års nivå.

Utsläpp av ammoniak

Vad behövs mer för att
miljökvalitetsmålet ska
nås?

Utsläpp av ammoniak kan bidra till både övergödning
och försurning. Den största utsläppskällan är djurhållningen inom lantbruket. Den kväverika gasen avges från
träck och urin i djurstallarna och vid spridning av stallgödsel. Också gödsel och urin från djur på bete avger
ammoniak till luften. En ammoniakkälla av ökande bety  " #    #  
katalysatorer. Nationellt sett har utsläppen av ammoniak
ökat från transporter och industrier mellan 1995 och
2005. Sammantaget står ändå jordbruket för huvuddelen
av de svenska ammoniakutsläppen.

Eftersom en stor del av det övergödande nedfallet, som
kväve, kommer från utlandet är det internationella utsläppsarbetet mycket viktigt för att nå målet.
Delmålens uppfyllelse är till stor del beroende av nationella åtgärder, medan uppfyllelsen av miljökvalitetsmålet
är beroende av att åtgärder genomförs även i omgivande
länder.

24

INGEN ÖVERGÖDNING

Vretaholms eklandskap. Foto: Camilla Zilo

Åtgärder
Åtaganden
Åtgärderna 1-3 påverkas av åtgärd 15 i vattenförvaltningens åtgärdsprogram (se bilaga 1).
1. Fortsatt marknadsföring av markkartering
Markkarteringar innebär att man undersöker jordens
kvalitéer för att förbättra och effektivisera näringstillförseln. Vet man pH och hur näringssammansättningen
i jorden ser ut är risken för att man tillsätter för mycket
näring mindre. Åtgärden går ut på att Hushållningssällskapet fortsätter att bedriva marknadsföring för att öka
markkarteringen i länet som komplement till Länsstyrelsens och kommunernas arbete med rådgivning och
tillsyn.

2. Fortsatt information och råd till lantbrukare om
lagring och spridning av stallgödsel
Det har genomförts en del informationsinsatser redan
men eftersom information är en färskvara är det viktigt
att fortsätta arbetet. LRF och Hushållningssällskapet
genomför informationsinsatser och ger/visar även goda
exempel. Åtgärden kompletterar Länsstyrelsens och
kommunernas arbete med rådgivning och tillsyn.
Miljöeffekt: Jordbruket beräknas stå för mellan 25 och
52 procent av fosforutsläppen till vattnet i länets avrinningsområden.

Miljöeffekt: Åtgärden minskar övertillförseln av näringsämnen i jordbruket. Jordbruket beräknas stå för
mellan 25 och 52 procent av fosforutsläppen till vattnet
i länets avrinningsområden.

het.



 
samhet

  );  # -

Ansvar för genomförande: LRF och Hushållningssällskapet.

    #  -

Ansvar för genomförande: Hushållningssällskapet.
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Foto: Leif Thörne.

3. Fortsatt information om anläggandet av
våtmarker och sedimentationsdammar
Våtmarker och sedimentationsdammar är effektiva när
det gäller att minska näringsläckage. För att öka anläggandet av våtmarker fortsätter Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen sin information till markägare.

Länsstyrelsen tar utifrån klassningarna inom vattenförvaltningen fram ett underlag som kan ligga till grund för
kommunernas prioritering. En del i detta är den övergödningsrapport som togs fram under 2009 (rapport
2010:06).
Kommunerna använder underlaget vid åtgärder såsom
inventering av enskilda avlopp och tillsyn av jordbruk
med stöd av miljöbalken.

Det är av största vikt att man förlägger dessa våtmarker
eller sedimentationsdammar nedströms åkermark för att
det ska ha störst effekt på näringsbelastningen i vattnet.

Länsstyrelsen och Miljösamverkan f genomför utbildningar och ger information till handläggare på kommunerna som arbetar med övergödningsfrågor.

Miljöeffekt: En bra våtmark kan eliminera upp till ett
ton kväve per hektar och år.
    Information och rådgivning
om våtmarker ingår i Länsstyrelsens löpande verksamhet. För att anlägga en våtmark på jordbruksmark kan
man söka medel hos Länsstyrelsen, inom ramen för
Landsbygdsprogrammet. För anläggandet av våtmarker i
skogsmark kan man söka medel hos Skogsstyrelsen.

Åtgärden bidrar till åtgärd 30, 32 och 33 i vattenförvaltningens åtgärdsprogram (se bilaga 1).
Miljöeffekt: Åtgärden är ett första steg för att åtgärda
näringsläckaget från enskilda avlopp och jordbruk.
Enskilda avlopp beräknas stå för mellan 16 och 26
procent av de antropogena fosforutsläppen inom länets
avrinningsområden. Jordbruket beräknas stå för mellan
25 och 52 procent av fosforutsläppen till vattnet i länets
avrinningsområden.

Ansvar för genomförande: Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.
4. Underlag till prioritering och stöd till
kommunernas arbete med övergödning
Arbete med övergödningsfrågan är dyrt och tidsödande.
För att det ska ske så effektivt som möjligt krävs kunskap om metoder och att arbetet bedrivs inom områden
där det råder störst problem med övergödning. Åtgärden består av tre delar:

    En del av åtgärden ingår i
#  $+ ;   $    $     
avlopp (LOVA).
Ansvar för genomförande: Länsstyrelsen (a och c),
Kommunerna (b), Miljösamverkan f (c).
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Foto: Leif Thörne.

5. Förbättringar av det kommunala ledningsnätet.
Åtgärden består av två delar:

fosfor nedströms. För att ta reda på om så är fallet och
möjliggöra en restaurering bör man under programperioden genomföra eller påbörja utredningar om minst tre
övergödda områden i länet inför eventuell restaurering
av dessa.

Vid tillsyn och prövning ska tillsyns- och prövningsmyndigheten ställa villkor för att minska mängden inläckage
av ovidkommande vatten till avloppsreningsverken samt
för att undvika bräddningar.

Miljöeffekt: Åtgärden är ett första steg i en restaureringsprocess. Detta kan ha en stor lokal miljöeffekt men
även nedströms liggande områden kan påverkas positivt.

Kommunerna ska ha investeringsplaner kopplade till
saneringsplaner för att arbetet ska ske så effektivt och
med så stor effekt som möjligt.





   Arbetstid.

Åtgärden bidrar till åtgärd 36 och 37 i vattenförvaltningens åtgärdsprogram (se bilaga 1).

Ansvar för genomförande: Länsstyrelsen i samarbete
med kommunerna

Miljöeffekt: Inläckage försämrar förutsättningarna
för att åstadkomma bra rening vid avloppsreningsverken. Bräddning leder till direkta utsläpp till recipienten.
Avloppsreningsverk beräknas stå för upp till 35 procent
av de antropogena fosforutsläppen inom länets avrinningsområden.

7. Alla kommuner tar fram en dagvattenstrategi
Alla kommuner jobbar inte effektivt med dagvattenfrågan. Detta skulle kunna avhjälpas med en dagvattenstrategi som tydligt beskriver de olika problem som
är kopplade till dagvattnet och vem som har ansvar för
vad. Dagvattenstrategin skulle inte bara gynna arbetet
med en minskad näringsbelastning utan även arbetet
med miljögifter och översvämningar.

    Arbetstid för kommunerna
vid framtagandet av investerings- och saneringsplaner.
Planerna kommer dock att effektivisera arbetet när de är
färdiga.

Åtgärden bidrar till åtgärd 36 i vattenförvaltningens
åtgärdsprogram (se bilaga 1).

Ansvar för genomförande: Länsstyrelsen (a) och kommunerna (a och b)

Miljöeffekt: Dagvatten beräknas stå för upp till 15 procent av den antropogena fosforbelastningen till länets
vattenförekomster. En bra hantering av dagvattnet skulle
minska denna tillförsel. Åtgärden skulle även underlätta
arbetet med att begränsa spridning av miljögifter.

6. Utredning vid misstänkta övergödningsobjekt
X         
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  Arbetstid för kommunerna

Når vi
miljökvalitetsmålet
med åtgärderna?

Ansvar för genomförande: Kommunerna
8. Dagvattengrupper bildas i länet
För att driva dagvattenfrågorna i länet och hjälpa till/
vara delaktig i framtagandet av de kommunala dagvattenstrategierna bildas dagvattengrupper i länet. Dessa
bör följa vattnets egna gränser och drivas av vattenråden. Denna åtgärd bidrar även till att nå andra miljökvalitetsmål som Levande sjöar och vattendrag och Giftfri
miljö. Åtgärden bidrar till åtgärd 36 i vattenförvaltningens åtgärdsprogram (se bilaga 1).

Åtgärderna i detta åtgärdsprogram kommer att bidra till
att nå målet men är inte tillräckliga för att nå hela vägen.
Det beror bland annat på de naturliga systemens tröghet
som gör att det kommer ta lång tid innan situationen har
återställts till en acceptabel nivå. Kvävehalterna i vatten
svarar ofta relativt fort, medan den kraftiga upplagringen
av kväve i skogsmark gör att det kommer ta lång tid innan
kvävehalterna i skogen kommer att nå naturliga halter,
även om utsläppen upphör helt. Från skogsmarken kan
det fortsätta läcka ut kväve till vattnet även om halterna
lär bli lägre än idag. Fosfor kan lagras upp i mark och sediment och därifrån sedan läcka ut under mycket lång tid.
  #     [
ur en sjö ha högre fosforkoncentration än inkommande
vatten även efter det att åtgärder vidtagits mot tillförseln
av externt fosfor. Återhämtningstiden kan sålunda vara
allt från några år, till exempel för kväve i vissa havsområden, till hundratals år som för fosfor i extremt internbelastade sjöar.

Miljöeffekt: Dagvatten beräknas stå för upp till 15 procent av den antropogena fosforbelastningen till länets
vattenförekomster. En bra hantering av dagvattnet skulle
minska denna tillförsel. Åtgärden skulle även underlätta
arbetet med att begränsa spridning av miljögifter.




  Arbetstid för kommunerna

Ansvar för genomförande: Vattenråden, kommunerna
deltar i arbetsgrupperna
9. Alla kommuner tar fram en kommunövergripande avloppsplan
Kommunerna i Jönköpings län ska senast vid utgången
av år 2012 ha en kommunövergripande avloppsplan
som ligger till grund för kommande exploatering samt
utbyggnad av enskilt, gemensamt och kommunalt vatten
och avlopp. Åtgärden gäller utöver de områden med
övergödningsproblem som Länsstyrelsen har pekat ut
och som har varit föremål för föreläggande från Länsstyrelsen. Åtgärden bidrar till åtgärd 36 och 37 i vattenförvaltningens åtgärdsprogram (se bilaga 1).

En annan orsak är att nedfallet av framförallt kväve fortfarande är stort och dessa utsläpp sker ofta utomlands.
För att komma till rätta med detta krävs internationella
överenskommelser och åtgärder.

Miljöeffekt: En tydlig strategi för utbyggnad och exploatering skulle leda till struktur i åtgärdsarbetet genom
       # råden. En strukturerad utbyggnad av kommunalt VA-nät
skulle även leda till en minskning av utsläppen från
enskilda avlopp.




  Arbetstid för kommunerna

Ansvar för genomförande: Kommunerna
Skapa demonstrationsområden
i jordbrukslandskapet
Åtgärden är gemensam med Levande sjöar och vattendrag, åtgärd 8.

Nors. Illustration: Thommy Gustavsson
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Levande sjöar och vattendrag

Miljökvalitetsmålet
Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt
hållbara och deras variationsrika livsmiljöer
skall bevaras. Naturlig produktionsförmåga,
biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt
landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion skall bevaras samtidigt som
förutsättningar för friluftsliv värnas.

Inom skogsbruket är den fysiska påverkan ett stort problem då tunga maskiner av ekonomiska skäl körs även
vid dålig bärighet och hänsyn inte tas till vattenmiljöerna
i tillräcklig utsträckning. Ökad uttransport av näringsämnen är ett problem också inom skogsbruket, som en följd
 #       <    
med dessa och liknande problem inom jord- och skogsbruket har både Jordbruksverket och Skogsstyrelsen tagit
fram dokument om hänsyn vid åtgärder som påverkar
vattenmiljöer (Jordbruksverket, 2008; Skogsstyrelsen,
{}}]Q<   # 
möjlighet att söka de miljöersättningar som ingår i landsbygdsprogrammet. Även på skogssidan går det att söka
stöd inom landsbygdsprogrammet, dels för kompetensutveckling som syftar till att nå ett hållbart skogsbruk och
dels för åtgärder som bevarar och utvecklar skogens natur- och kulturmiljövärden. Skogsstyrelsen har tagit fram
förslag på förändringar av lagar och andra styrmedel som
behövs för att nå målet med vattenförvaltningen. Här
ingår bland annat förslag på att marknadsföra de ovan
nämnda stöd som har koppling till vattenmiljöer. Förslag
  #   "    $ 
skyddszoner samt att samverkan mellan myndigheter utvecklas (Skogsstyrelsen, 2010).

Tillståndet i våra sjöar och vattendrag är beroende av
många olika faktorer som påverkar vattenkvaliteten och
den fysiska miljön, vilket i sin tur ger följder för djuroch växtliv. Vattnen är samtidigt föremål för en rad olika
intressen. Påverkan kommer framförallt från mänskliga verksamheter, till exempel industrier och jord- och
skogsbruk som genom utsläpp och läckage orsakar försurning, övergödning och förorening. Detta kan orsaka
# $     $   " "
$ $ X   $
olika intressen krockar. Återställandet av en bäckfåra för
     # 
måste åsidosättas eftersom gamla lämningar ofta utgör
vandringshinder. Arbetet med att nå miljömålet Levande
sjöar och vattendrag är med andra ord komplicerat och
$   #      
rådande läget och en helhetssyn.
       
i södra Sverige som är opåverkade av mänsklig aktivitet.
Till de verksamheter som har störst påverkan på vattenmiljöer hör de areella näringarna. Förr i tiden sänktes
sjöar och vattendrag rätades ut i odlingslandskapet. I modern tid består den stora påverkan av läckage av näringsämnen och bekämpningsmedel som en följd av ett allt
intensivare markutnyttjande.
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Det viktigaste inom jord- och skogsbruket är att den generella hänsynen ökar. Skydd av särskilt värdefulla vatten är av stor betydelse men dessa påverkas även av vad
som händer i landskapet runtom. Om en bäck körs sönder uppströms ett skyddat område kan värdena som ska
skyddas gå om intet trots allt. Exempel på åtgärder som
vidtagits är Södras blå körkortskurser om dikesrensning,
som riktar sig mot gräventreprenörer, samt Miljösamverkan Sveriges kampanj om vattenverksamhet under 2010.
Den riktar sig mot gräventreprenörer som utför arbeten
i vatten och består av en hemsida med information och
länkar.

ningarna för naturvärden inom strandskyddszonen och
friluftsliv i det aktuella området. Metoden kan vara ett
verktyg i det kommunala planeringsarbetet.
Fiske är ett stort fritidsintresse för många och det bedrivs
      "$  %
     ;      + ;  
Jönköpings län (a), 2010). Fisketrycket i just Vättern har
varit högt och var en av förklaringarna till att det värdefulla rödingbeståndet minskade under andra halvan av
1900-talet (Lindell, 2008). Tack vare omfattande skärp        dingstammen ser nu ut att vara på väg att återhämta sig.
<$ #$  
$ 
  %#  {}}

Ett problem som förväntas växa i framtiden och som
motiverar stora insatser för att restaurera landskapets
vattenmiljöer är klimatförändringen. Scenarier visar på
ökad nederbörd i landets västra delar och att nederbörden dessutom kommer i kortare och därmed intensivare
toppar, vilket ökar risken för översvämning (Naturvårdsverket, 2007). Effekten förvärras om våtmarker har dikats ut och vattendrag rätats eftersom den naturliga vattenhushållande kapaciteten då försvinner. I Jönköpings
 $$  "$$ 
i länets västra del, vilket innebär bra förutsättningar att
klara situationen.

               tenkraftverk. I tider av ökande energibehov och krav på
större andel förnybar energi väcks intresset för att åter ta
  #X #  [ 
Ett vattenkraftverk med tillhörande damm kan å ena sidan vara värdefullt av kulturhistoriska och ekonomiska
skäl, det senare om det används för energiproduktion,
men utgör å andra sidan ett vandringshinder och ett ingrepp i miljön vilket är till nackdel för naturvärden och
       
Länsstyrelsen och Svensk Vattenkraftförening har därför
gjort en sammanställning av länets dammar samt deras
         $ "   
kulturvärden i berörda vattendrag (Länsstyrelsen i Jönköpings län (c), 2010). Detta ska sedan kunna användas
som underlag vid planering av vattenkraftproduktionen.

En annan konsekvens av klimatförändringen är att högre
temperaturer förändrar förutsättningarna för vilda djur
och växter. Detta kan bli ett problem för kallvattenarter, till exempel det värdefulla rödingbeståndet i Vättern.
Rödingen är en utpräglad kallvattenart vars reproduktion
riskerar att påverkas negativt av varmare vatten (Lindell
2008)

<    #        $[;ning, både sommar- och vintertid. I dag bygger vi vår
infrastruktur i mindre utsträckning än tidigare efter naturens förutsättningar vilket innebär att vägar ofta korsar
vattendrag. Rätt utfört kan effekterna för djurlivet av ett
vägbygge minskas och vandringshinder undvikas. Med fel
planering och konstruktion är dock risken överhängande
att en väg bryter djurens naturliga rörelsemönster. Enligt
statistik byggs det ca 180 mil skogsbilvägar per år i landet
och i genomsnitt passeras ett vattendrag åtta gånger per
mil (Skogsstyrelsen, 2008). Trots riktlinjer för hur hänsyn
ska tas vid vägbyggen innebär de stora konsekvenser för
miljön. Det är idag sällan det skapas nya vandringshinder
vid vägbyggen, men fortfarande är det viktigt att diskutera fram lösningar till andra problem som uppstår, till
exempel ökad sedimenttransport.

*     $$ $ na vistas obehindrat i skog och mark. För många är vatten av stor vikt i detta sammanhang. Miljökvalitetsmålet
omfattar även denna aspekt och här är tillgängligheten
till stränder en central fråga. Strandzonen är dock inte
bara av stort värde för vår egen del utan också för många
växter och djur. Den 1 juli 2009 kom nya strandskyddsregler som bland annat innebär att kommunerna får huvudansvaret för dispensprövningar och upphävanden av
strandskyddet (Länsstyrelsen Västmanlands län, 2010).
De nya reglerna innebär både lättnader och skärpningar
som förhoppningsvis kommer att gynna både tillgänglighet, biologisk mångfald och lokal utveckling. De nya
reglerna förutsätter dock att kommunerna tar ett stort
ansvar för att strandzonen nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt. Risken är annars att lokala värden prioriteras
och värdefulla områden exploateras. Länsstyrelsen i Jönköping har tagit fram en metod för att värdera förutsätt30
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Svanån. Foto: Camilla Zilo
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Enligt Miljömålsrådet är de viktigaste faktorerna som påverkar möjligheterna att nå Levande sjöar och vattendrag
(Miljömålsrådet, 2008):

Jönköpings län inte når målet för naturmiljöerna är att
arbetet med att skydda områden är en långsam process.
Nivån för antalet skyddade objekt som är värdefulla ur
naturvårdssynpunkt kommer dock att nås men inte inom
tidsperioden.

` att hänsyn och god förvaltning av vattenmiljöerna
förbättras, särskilt inom jord- och skogsbruk

För objekt som är värdefulla av kulturhistoriska skäl
krävs ett mer omfattande arbete för att nå delmålet. Resurser behövs dels för att inventera kulturvärden knutna
till vattenmiljöer och dels för att skydda värden som är i
behov av ett långsiktigt skydd.

` att det strandnära byggandet minskar, eftersom det
innebär inskränkningar i det allmänna friluftslivet
och påverkar djur- och växtlivet negativt
` att vattenkraftens negativa påverkan på den biologiska mångfalden minskar
` att hänsyn tas till värdefulla kulturmiljöer vid planering och genomförande av ekologisk restaurering

Gällande delmål när åtgärdsprogrammet beslutades:
*   {}}  # ;    
och tagit fram åtgärdsprogram för särskilt värdefulla natur- och kulturmiljöer som behöver ett långsiktigt skydd i
eller i anslutning till sjöar och vattendrag. Senast år 2010 ska
minst hälften av de skyddsvärda miljöerna ha ett långsiktigt
skydd. (regionaliserat mål)

` att förordningen om kvaliteten på vattenmiljön (vattendirektivet) genomförs så att god ekologisk status i
vattnet uppnås
` att de åtgärder som föreslås inom andra miljökvalitetsmål och som påverkar detta mål genomförs

Miljömålsrådet föreslår att delmålet utvecklas så att det inte
bara handlar om miljöer med behov av långsiktigt skydd
utan även andra värdefulla områden. En utveckling är också
förslaget om att bevarandemålen ska vara uppnådda i 2/3
av de särskilt värdefulla miljöerna. Dessutom betonas vattenmiljöernas betydelse för friluftsliv och turism. År 2015
föreslås som målår.

` att effekterna av klimatförändringarna begränsas

Vad behövs för att
delmålen ska nås?

Restaurering av vattendrag

I följande avsnitt diskuteras läget och åtgärdsbehovet för
de problemområden som omfattas av delmålen. Delmål
som inte är uppnådda gäller tills vidare även om målåret
är 2010, men de kommer under programperioden att revideras och ersättas av nya etappmål.

Delmålet rör endast restaurering av biologiska värden.
Dessa restaureringar handlar oftast om fysiska åtgärder
som till exempel att ta bort eller på andra sätt åtgärda
vandringshinder som begränsar rörligheten för vattenlevande djur. Som en del i arbetet med delmålet har Naturvårdsverket och Fiskeriverket gemensamt tagit fram en
manual för ekologisk restaurering av vattendrag som kom
2007.

Skydd av natur- och kulturmiljöer
<     #derlag som ligger till grund för utpekandet av vilka vattenområden som är särskilt värdefulla. När det gäller
         ^  
stora behov av inventeringar för att kunna göra en mer
 #    $  ningen även ta fram en bra strategi för att skydda dessa.
Länsstyrelsen har tagit fram en åtgärdsplan för skydd och
restaurering av sjöar och vattendrag i länet. På grund av
      
Planen blev klar år 2007 och uppdateras löpande. För
  $     från bland annat vad som klassats som riksintresse.

I Jönköpings län har en plan för skydd och restaurering
av sjöar och vattendrag tagits fram av Länsstyrelsen år
2007. Enligt planen bedöms 48 procent (29 stycken) av
de utpekade vattendragsobjekten vara färdigrestaurerade
till 2010. Detta är ungefär dubbelt så många som ska
vara restaurerade till 2010 enligt delmålet. Anledningen
till detta är att åtgärdsarbetet i Jönköpings län har pågått
#} [ #
så gott som färdigrestaurerade. Arbetet har under senaste
år emellertid inte gått framåt i den takt planen anger. Anledningen till detta är dels resursbrist och dels att det är
många inblandade i en restaurering vilket ofta leder till att
det är en långsam process.

Bedömningen är både på nationell och på regional nivå
att delmålet till år 2010 inte uppnås. Anledningen till att
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Åtgärder för hotade arter

Gällande delmål när åtgärdsprogrammet beslutades:
*   {}}  # ;    
och tagit fram åtgärdsprogram för restaurering av länets
skyddsvärda vattendrag eller sådana vattendrag som efter
åtgärder har förutsättningar att bli skyddsvärda. Senast till
år 2010 ska minst 25 procent av de värdefulla och potentiellt skyddsvärda vattendragen ha restaurerats.

Som ett led i arbetet med att nå miljökvalitetsmålen har
det satsats mycket på att ta fram åtgärdsprogram för de
arter som är mest hotade av utrotning. Totalt fem procent av våra växter, djur och svampar är hotade och
program ska tas fram för de mest hotade. Sammanlagt
kommer programmen att omfatta ca 400 arter. Exempel på vattenlevande arter i Jönköpings län som berörs är
  "  "[$"[   

I den fördjupade utvärderingen föreslår Miljömålsrådet en
höjning av målsättningen från 1/4 till 1/3 samt att även sjöar inkluderas. Förslaget innebär också att år 2015 blir målår.

Både för de arter som har och de som ska få åtgärdsprogram pågår bevarande- och restaureringsarbete redan nu.
Arbetet har effekt och situationen blir bättre för många
  8      #   [ 
%  [    satserna.

Vattenförsörjningsplaner
Delmålet om vattenförsörjningsplaner behandlas under
Grundvatten av god kvalitet. Se sidan 45 och åtgärd 1
sidan 49 och åtgärd 2 sidan 50 om vattenförsörjningsplaner.

Gällande delmål när åtgärdsprogrammet beslutades:
>   $ $  mar som har behov av riktade åtgärder så att bevarandestatusen kontinuerligt förbättras, med syfte att långsiktigt livskraftiga populationer ska säkras. (länseget mål)

Utsättning av djur och växter
Introduktion av djur och växter kan ske antingen medvetet eller omedvetet. Konsekvenserna för den biologiska
mångfalden kan bli förödande oavsett vilket. Arter som
inte naturligt förekommer i en sjö eller vattendrag kan
komma att rubba balansen i ekosystemet genom att bli
       $     
Ett annat scenario är att den nya arten bär med sig nya
sjukdomar som de naturligt förekommande arterna inte
är immuna mot. Det senare fallet är aktuellt i stora delar av Jönköpings län där signalkräftan har planterats ut.
Signalkräftan är motståndskraftig mot svampsjukdomen
kräftpest och kan därigenom vara bärare av den. Den in [$    kraft utan dör snabbt vid pestsmitta. Eftersom det inte
bara är via levande signalkräftor som kräftpesten sprids,
     [;   " $mation till allmänheten en viktig åtgärd för att förhindra
vidare spridning. I princip all utsättning av djur och växter i naturliga vatten är tillståndspliktig men tyvärr räcker
inte detta alltid till. Framförallt utsättning av signalkräftor
görs illegalt, dock inte i någon större omfattning men för
de sjösystem som drabbas blir konsekvenserna förödande.

  

 



!#      $ [     
    $  <
de något mindre värdefulla objekten saknas idag planer
för ca hälften men arbete för att komplettera dessa luckor
pågår kontinuerligt. För Vättern har omfattande skärp        = $    $ # 
röding är på väg att återhämta sig. Dessutom har en för  
$   %#  {}}
vilket utgör en grund för den framtida förvaltningen.
  #             
mindre åtgärdsbehov kvar. Arbetet avstannar inte heller
i och med att målåret 2008 passerats utan fortsätter löpande.
Gällande delmål när åtgärdsprogrammet beslutades:
* {}}]        $
         
och som har behov av riktade åtgärder. (länseget mål)

Gällande delmål när åtgärdsprogrammet beslutades:
Utsättning av djur och växter som lever i vatten ska ske på
sådant sätt att biologisk mångfald inte påverkas negativt.
(regionaliserat mål)
     $              
           #    
att den biologiska mångfalden inte påverkas negativt. Det
reviderade målet föreslås ha år 2015 som målår.

33

MILJÖMÅLEN FÖR VATTNETS BÄSTA - ÅTGÄRDSPROGRAM 2011-2015

   
#      Q $  
   #      
Mest uttalade har problemen varit i Vättern men här syns
nu en uppgång i rödingbeståndet tack vare utförda insatser. För Vättern pågår ett stort antal åtgärder för att få
ett bättre kunskapsunderlag och arbetet med en mer förankrad förvaltning ledde fram till att en förvaltningsplan
$   %#  {}}&           
kräftbestånden.

Gällande delmål när åtgärdsprogrammet beslutades:
Buller och andra störningar från turism och friluftsliv ska
vara försumbara inom särskilt känsliga och utpekade vattenområden senast år 2010. (länseget mål)

Antagna vattenvårdsplaner
%      $
långsiktigt bevara och förbättra vattenkvaliteten och ekologin i sjöar och vattendrag samt för att förvalta förutsättningarna för ett nyttjande av naturresurserna. Detsamma
  $      $  
som har formulerats utifrån dagsläget i relation till de mål
som satts upp för respektive sjö eller vattendrag.

Bedömningen är att målet har uppnåtts trots att vissa
mindre åtgärdsbehov kvarstår. Arbetet avstannar inte
heller i och med att målåret 2008 passerats utan fortsätter
löpande.

   $     $# 
annat Sommen, Fegen, Vidöstern och Bolmen samt en
 $  
$  ke för Vättern. Dessutom ingår länsgemensamma sjöar
och vattendrag i länsplanen för skydd och restaurering av
sjöar och vattendrag. Arbetet med åtgärderna i planerna
$    $   X$  kevårdsområdesföreningarna som genomför åtgärderna
men även länsstyrelserna och kommunerna är delaktiga.

Gällande delmål när åtgärdsprogrammet beslutades:
=  "   # $   "   
{}}]  "  #stånden kan fortleva och, om så är nödvändigt, återhämta
sig. (länseget mål)

Buller och andra störningar
En viktig del i många människors liv är möjligheten att
         ter att ägna sig åt vattenrelaterade friluftsaktiviteter. Det
som är ren avkoppling för vissa kan dock vara störande
för andra, och då inte bara för andra människor utan också för vilda djur.

Gällande delmål när åtgärdsprogrammet beslutades:
Antagna vattenvårdsplaner för länsgemensamma sjöar
och vattendrag ska följas. (länseget mål)Braxen

<        
$##  $#   
 }  X    begränsningar i ca 40 sjöar samt att det i delar av Vättern,
Sommen och Bolmen råder ankringsförbud. Känsligast
för störningar från turism och friluftsliv är fåglar och då
framförallt under häckningsperioden.
Inte bara motordrivna båtar kan orsaka skada. Med kanot
       $    
kan få nog så allvarliga konsekvenser för fågellivet. Vid
alla tillfällen gäller det att vara vaksam på signaler och
visa hänsyn, både mot djur och mot människor och att
respektera de fågelskyddsområden med tillträdesförbud
 
I dagsläget är situationen tämligen god och det bedöms
inte nödvändigt med några extra riktade insatser utan att
det arbete som pågår är tillräckligt.

Braxen. Illustration: Thommy Gustavsson
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Sommen. Foto: Tranås kommun

Vad behövs mer för att
miljökvalitetsmålet ska
nås?

Åtgärder

För att uppfylla miljökvalitetsmålet Levande sjöar och
vattendrag räcker det inte med att delmålen nås. Miljökvalitetsmålet omfattar även andra områden som till
exempel våra vattens värde för bad- och friluftsliv och
          X 
områden utgör i dagsläget generellt inga stora problem.
De stora utmaningarna ligger i stället i de frågor som är
gemensamma med andra mål.

Åtaganden
1. Rangordna betydelsen av olika vattenvårdsåtgärder inom jord- och skogsbruk i länet
Olika moment inom jord- och skogsbruk har olika stor
påverkan på vattenmiljön. Åtgärden innebär att en sammanställning över vilka delar som har särskilt stor påverkan på vattenmiljöerna i Jönköpings län görs och förslag
till åtgärder för större miljöhänsyn tas fram, bland annat
ska partikeltransport och skyddszoner tas upp. Resultatet är till för alla som är verksamma inom jord- och
skogsbruket men framförallt de organisationer som jobbar med information och rådgivning gentemot lant- och
skogsbrukare. De nationella åtgärdskatalogerna framtagna av Skogsstyrelsen (Åtgärdskatalog – sammanställning
av skogliga åtgärder vid vatten) och Jordbruksverket (64
åtgärder inom jordbruket för god vattenstatus, rapport
2008:31) används som underlag. En målsättning är att nå
en ökad samsyn mellan de olika aktörerna. Länsstyrelsen
bjuder in till diskussion. Åtgärden bidrar till åtgärd 30 i
vattenförvaltningens åtgärdsprogram (se bilaga 1).

Levande sjöar och vattendrag är nämligen ett komplext
miljömål som i hög grad berörs av arbetet med andra miljömål och vattenförvaltningen. Försurning har bedömts
som det största miljöproblemet i länet, 50 procent av
länets vatten bedöms vara försurningspåverkade. Kopplingen till miljömålet Bara naturlig försurning är därmed
stark. Även åtgärder inom Ingen övergödning och Giftfri
miljö är i hög grad relevanta, bland annat med avseende
på näringsläckage från jordbruket och utsläpp/läckage av
miljögifter från olika punktkällor. Skogsbrukets påverkan
på vattenmiljöer behandlas också under miljömålet Levande skogar medan dessa miljöers betydelse för biologisk mångfald kommer in i arbetet med miljömålet Ett
rikt växt- och djurliv.
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Miljöeffekt: Genom en rangordning kan resurser prioriteras till de åtgärder med störst nytta för vattenarbetet
vilket förväntas leda till att den sammanlagda effekten
ökar.




 ;         
innefattar bedömning av olycksrisk, rinntid till skyddsvärd punkt, till exempel dricksvattenintag och recipien *      $
%  $  8 
prioriteringsunderlag för skyddsåtgärder. I dagsläget har
riksväg 26 (Nissastigen) högst prioritet i arbetet med att
$          ringen därefter är inte klar men tänkbara objekt är länets
 "       $%
samt E4:an söder om Jönköping. Åtgärder som lyfts
$          #
genomföras inom en tioårsperiod. Åtgärden bidrar till
åtgärd 19 och 27 i vattenförvaltningens åtgärdsprogram
(se bilaga 4)

   Arbetstid

Ansvar för genomförande: Länsstyrelsen*, Skogsstyrelsen, LRF, Södra och Hushållningssällskapet
2. Sjöar och vattendrag ska inventeras
med avseende på kulturvärden
Vid bristande kunskapsunderlag riskerar värden att
förbises och förstöras vid exploatering. Ytterligare
kunskapsinsamling genom inventering är därför av stor
#;    # # 
också för att kunna prioritera och utforma lämpliga
skyddsformer och restaureringsåtgärder.

Miljöeffekt:  $$    ring kommer då arbetet vidtar med att åtgärda de brister
som lyfts fram

Under år 2010 söktes och beviljades medel från Riksantikvarieämbetet för att inventera kulturlämningar i sjöar
och vattendrag. Solgån och Årån valdes ut för projektet
och inventerades från maj till december. Inventering utfördes med den metodik som tagits fram inom projektet
Kultur Aqua vars syfte är att kulturvärdesbedöma sjöar
och vattendrag. Åtgärden innebär att fortsätta denna
inventering. Vattendrag och sjöar som står i begrepp
att skyddas eller restaureras kommer att prioriteras för
inventering. Åtgärden bidrar till åtgärd 20 i vattenförvaltningens åtgärdsprogram (se bilaga 1).

    &    ring för Nissastigen kommer att kosta ca 150-170 000
kronor
Ansvar för genomförande: Länsstyrelsen och Tra
4. Skapa bättre kanaler för informationsspridning
från Länsstyrelsen till användare i andra
organisationer
Nyttjandet av tillgänglig kunskap ska bli effektivare
genom att bättre kanaler skapas för spridning av information från Länsstyrelsen till andra organisationer, till
  * ; "8

Jönköpings läns museum deltar i åtgärden genom att
dela med sig av kunskap och erfarenhet som kan vara
till hjälp vid inventeringsarbetet. I synnerhet gäller detta
kunskap om Kultur Aqua-metoden.

a))    $   
 #      ;   
tillgängligt för alla berörda på Länsstyrelsens hemsida

Miljöeffekt: Tillgång till ett bra kunskapsunderlag som
kan användas tidigt i processer om till exempel skydd
eller exploatering ökar förutsättningarna för att mål[        X ;
diskussioner om lösningar för natur- och kulturvärdenas
bästa.

b) Våren 2009 hölls ett vattenforum på tema Skog &
Vatten där ämnena vattenförvaltning, miljömål och
markavvattning behandlades. Åtgärden omfattar att
fortsätta med dessa vattenfora på olika teman.

     Medel söks från Riksantikvarieämbetet. Åtgärden genomförs under förutsättning
att medel beviljas.

Det är viktigt med ett ömsesidigt informationsutbyte
mellan alla aktörer. Denna åtgärd fokuserar dock på
Länsstyrelsens informationsansvar.

Ansvar för genomförande: Länsstyrelsen* och Jönköpings läns museum

Miljöeffekt: Genom att all tillgänglig information används i ett tidigt skede vid beslutsfattande och planering
höjs arbetets kvalitet. Bra beslut och planer är grunden
för en god förvaltning av vattenmiljöerna. Samtidigt
ökar effektiviteten genom att färre korrigeringar behöver göras i efterhand.

    
transport av farligt gods
      $ ;$    
anslutning till vatten som av olika anledningar bedöms
som skyddsvärda görs för att kunna bedöma var beho36
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Vätterstranden. Foto: Camilla Zilo

    );  # samhet (vattenförvaltningen)

Ett ”körkort” skall delas ut efter genomgången utbildning som bevis för den kunskap som entreprenörerna
erhållit. Körkortet kan sedan ses som en informell cer   =       $;# ningstillfällen ordnas.

Ansvar för genomförande: Länsstyrelsen*, Skogsstyrelsen, Södra, kommuner, LRF, Hushållningssällskapet,
*;"8

Kurserna bör utgå från det upplägg som används i Södras kurser för blått körkort, framtagna i samarbete med
Skogsstyrelsen och Gammelkroppa skogsskola. Blått
körkort är inriktat mot dikesrensning i skogsmark men
$[  #  "ver behövs fördjupning inriktad mot olika områden.

5. Utbildning av entreprenörer i miljöhänsyn vid
grävarbeten som påverkar vattenmiljöer
Grävarbeten kan orsaka mycket skada om de utförs
felaktigt. De kan bland annat leda till ökad sedimenttransport som riskerar att förstöra viktiga miljöer för
    "   
[   X "   
vid dikning/underhåll av diken i skogsmark, ge ökat
läckage av kväve och fosfor. Med rätt kunskap kan dessa
åtgärder utföras så att påverkan minimeras.

Störst genomslag får kurserna om beställare av grävarbeten har som krav att entreprenörerna är utbildade.
Åtgärdens aktörer bör därför jobba för att detta krävs i
större grad. För en bättre effekt är det också eftersträvansvärt att kurserna utformas, eller kan anpassas, så att
de även kan användas på gymnasial nivå.

Åtgärden avser att ta fram och arrangera grundläggande
utbildningar i naturhänsyn vid grävarbeten som påverkar
vattenmiljöer. Både teori och praktik bör ingå. Målgruppen är alla entreprenörer oavsett om de utför arbeten i
skogen, i odlingslandskapet, vid vägbyggen eller annat.

Miljöeffekt: Genom att utbilda entreprenörerna kan
enkla misstag som beror på ren okunskap förhindras
vilket ger en högre lägstanivå på arbetenas kvalitet
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     Exempelvis medel från
landsbygdsprogrammet för kompetensutveckling

     Projektpengar, till exempel
från landsbygdsprogrammet, samt medel från ordinarie
verksamhet

5a skogsmark, ansvar för genomförande: Skogsstyrelsen*, Länsstyrelsen, Södra, Sydved

6a skogsmark, ansvar för genomförande: Skogsstyrelsen*, Länsstyrelsen, Södra och vattenråden

5b övrig mark, ansvar för genomförande: Länssty "^      "+)<"8
kommunerna

6b övrig mark, ansvar för genomförande: Länsstyrelsen*, Hushållningssällskapet, LRF och vattenråden

6. Spridning av information till markägare om
vattenhänsyn vid åtgärder i jord- och skogsbruket
Oavsett om markägare utför åtgärder som påverkar
vattenmiljöer själva eller om de lejer bort arbetet så är
det viktigt att de har kunskap i ämnet. Åtgärden handlar
därför om att informera markägare om hur hänsyn till
vattenvärden tas på bästa sätt vid markarbeten, avverkningar med mera. Lyft fram de områden som sätts
högst i åtgärden där olika vattenvårdsåtgärders betydelse
rangordnas. Viktigt i sammanhanget är också att göra
markägarna medvetna om att det är de som bestämmer
över marken. De har till exempel all rätt att skjuta på en
avverkning till dess att bärigheten är bättre för att därigenom undvika markskador eller att lämna tillräckligt
många träd för att få en funktionell kantzon.

7. Öka naturbruks- och maskinförarelevernas
kunskap om vattenhänsyn
Ju tidigare ett ämne börjar diskuteras desto naturligare
vävs det ihop med annan kunskap och får praktisk
användning. Naturbruks- och fordonsgymnasier i länet
är därför ett viktig forum för att föra ut kunskap om
hänsyn vid åtgärder som påverkar vattenmiljöer så att
det blir en självklar del i jord- och skogsbruket och vid
anläggningsarbeten. Länsstyrelsen tar initiativ till en
träff med berörda aktörer för en diskussion om hur
åtgärden kan genomföras i praktiken. Åtgärden kan förslagsvis innebära framtagandet av ett utbildningspaket
som skolorna kan använda.
Miljöeffekt: Denna åtgärd förväntas få effekt under
lång tid genom att eleverna får en fördjupad kunskap
och förståelse för nödvändigheten av att ta hänsyn till
vattnet i landskapet

Målsättningen är totalt 20 insatser per år vilket ska nå ca
1000 personer. Ett exempel på sätt att sprida information är att anordna vattendragsvandringar utmed värdefulla vatten. Genom vandringarna kan förståelsen och
hänsynen öka och en dialog kan skapas i den aktuella
bygden om vad som på ett relativt enkelt sätt kan göras
för att åstadkomma mycket naturvårdsnytta. Insatserna
kan röra frågor inom skogsbruket eller jordbruket var
för sig eller kombinerat.

     Projektpengar från Miljömålsrådet är ett alternativ
Ansvar för genomförande: Länsstyrelsen*, Landstinget
och Nifsarpsskolan
8. Skapa demonstrationsområden
i jordbrukslandskapet
Genom att skapa demonstrationsområden med tyngdpunkt på kantzoner och diken kan dessa och andra
åtgärders effektivitet påvisas. Områdena kan till exempel
nyttjas för att föra en dialog kring graden av rensning,
framförallt i jordbruksåar. Positivt är om områdena kan
ha koppling till våtmarker för att visa deras nytta, inte
minst för den biologiska mångfalden. Minst två stycken
demonstrationsområden i olika delar av länet bör skapas
under programperioden, eventuellt i samarbete med
naturbruksskolorna. Det kan även bli aktuellt för kommunerna att vara delaktiga i genomförandet.

Problem med informationsspridning uppstår ofta när en
fastighet byter ägare. Informationen som har gått ut tidigare följer då inte med över till den nye ägaren som kan
    
som kan behöva extra hänsyn på fastigheten. Åtgärden
omfattar information om vattenhänsyn på all mark men
det är av särskilt stor vikt att hänsyn tas i mer värdefulla
områden. I förlängningen vore det önskvärt med ett
;  $  
till fastigheten och överförs vid en försäljning. Åtgärden
påverkas av åtgärd 21 i vattenförvaltningens åtgärdsprogram (se bilaga 1).

Miljöeffekt: Möjligheten att studera genomförda
åtgärder förväntas öka intresset för vattenfrågorna hos
markägare. Hur stor effekt detta får för miljön är mycket
svårt att säga.

Miljöeffekt: Med ökad kunskap kan markägare dels
själva utföra åtgärder med högre kvalitet och dels ställa
rätt krav vid anlitande av entreprenörer.
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Ören. Foto: Camilla Zilo

     Projektpengar, till exempel
från landsbygdsprogrammet eller LOVA-medel

prioriteras till de utpekade värdefulla vattnen.
Miljöeffekt: Genom ett mer komplett skydd och ökad
hänsyn förväntas de utpekade värdena i berörda sjöar
och vattendrag bevaras på ett bättre sätt.

Ansvar för genomförande: LRF*, Hushållningssällskapet*, Länsstyrelsen, Landstinget
9. Bevarande av värdefulla vatten genom samverkan
kring möjliga långsiktiga skyddsformer
9a. I åtgärdsplanen för skydd och restaurering av sjöar
och vattendrag för Jönköpings län prioriteras arbetet
med de objekt som pekats ut som värdefulla, det vill
    <
erhålla ett tillräckligt långsiktigt skydd av dessa värde$ #[  ; $#
kombineras, vilket ställer stora krav på samverkan mellan berörda aktörer. Åtgärden innebär att planen ska
följas med avseende på hur många områden som ska
skyddas under programperioden och att samtliga utpekade värdefulla vatten ska följas upp och utvärderas. En
bedömning ska göras huruvida de har ett fullgott och
effektivt skydd.





   Arbetstid

9a, ansvar för genomförande: Länsstyrelsen*, Skogsstyrelsen, Södra och LRF
9b, ansvar för genomförande: Södra* och andra
skogsorganisationer som gör skogsbruksplaner
10. Uppdatera länsplanen för skydd och
restaurering av sjöar och vattendrag
Länsstyrelsen färdigställde under hösten 2007 en
åtgärdsplan för skydd och restaurering av sjöar och
vattendrag för Jönköpings län. Under 2010-2011 ska
länsplanen uppdateras. Den uppdaterade planen ska
innefatta prioriteringar både med utgångspunkt från mil   # $   
Miljöeffekt: En uppdaterad plan innebär en plan som
är bättre anpassad till rådande omständigheter och därmed också mer effektiv

9b. Förutom ett förbättrat samarbete kring skyddade
objekt behöver dessutom den generella hänsynen öka i
värdefulla områden utan skydd. För ökad hänsyn utanför skyddade områden bedöms vatteninriktade skogsbruksplaner och blå målklassning vara bra instrument i
skogsbruket. Åtgärden innebär att konceptet med planer
och blå målklassning fortsätter att utvecklas och implementeras i den löpande verksamheten. Detta arbete bör

 
samhet

   Ryms inom ordinarie verk-

Ansvar för genomförande: Länsstyrelsen
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Hökesån. Foto: Stefan Gustafsson.

11. Restaurering av vattendrag enligt
framtagen plan
Restaurering av vattendrag omfattar olika typer av
 "      #"  
eller att skapa faunapassager förbi vandringshinder. I
åtgärdsplanen för skydd och restaurering av sjöar och
vattendrag för Jönköpings län prioriteras arbetet med
de objekt som pekats ut som värdefulla, det vill säga
     
många av dessa objekt som ska restaureras. Förändringar kommer att ske i och med uppdateringen, åtgärden är
dock att följa den för tillfället gällande planen.

12. Vandringshinder vid statliga vägar ska åtgärdas
Vandringshinder som uppstått vid bygge av vägar
begränsar utbredningsmöjligheterna för djur som följer
 8      
plan 2008-2017 ett mål som lyder: ”Under planperioden ska de högst prioriterade värdefulla och potentiellt
skyddsvärda vattendragen längs det statliga vägnätet vara
åtgärdade vad gäller vandringshinder för vattenlevande
djur”. Åtgärden hänvisar till denna plan och genomförandet av den med avseende på målet om vandringshinder (Vägverket, 2007). Åtgärden bidrar till åtgärd 27 i
vattenförvaltningens åtgärdsprogram (se bilaga 1).

Miljöeffekt: Syftet med en restaurering är att efterlikna
det naturliga vattendraget och därigenom förbättra
$   $ $[
I Knipån i Habo kommun byggs omlöp förbi anlagda
dammar. Härigenom kan öringen åter vandra upp i ån.
När hela restaureringen är klar beräknas smoltproduktionen i ån tredubblas (Länsstyrelsen Jönköpings län (b),
2010).

Miljöeffekt:&   $  
stopp för vattenlevande djur så för det enskilda vattendraget och dess fauna är det många gånger helt avgörande om hindret åtgärdas eller ej

     Statlig, kommunal och
   

Ansvar för genomförande:8

    Pengar äskas år från år och
beroende på prioriteringar kan budgetramarna för detta
arbete variera

13. Slamtransport till sjöar och vattendrag ska
minimeras
Alla diken som anläggs eller åtgärdas under program-

Ansvar för genomförande: Länsstyrelsen*, kommuner,
   $  
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perioden och som mynnar i sjöar eller vattendrag ska
utformas så att slamtransporten minimeras. Ambitionsnivån bör vara högre vid värdefulla vatten.

Målet är att 20 planer tas fram under programperioden.
Miljöeffekt:<   
en positiv utveckling setts i form av ökad förståelse för
en långsiktigt hållbar förvaltning

Sedimentationsfällor och dylikt som anläggs för att
minska slamtransporten måste skötas. Detta bör göras
av den som ansvarar för underhållet av diket.

     Kostnaden är mycket beroende på planens omfattning. Finansieras med offentliga
och privata medel.

Statistik från Skogsstyrelsen tyder på att det är högst
aktivitet i Småland vad gäller dikesrensning vilket är en
åtgärd som kan ge stora slamtransporter.

Ansvar för genomförande: Länsstyrelsen*, Fiskevattenägarförbundet, Fiskevårdsområdesföreningar och
Hushållningssällskapet

Denna åtgärd avser diken för vilka kommuner eller
8 > $   sporten vid övriga diken i jord- och skogsbruket behandlas i utmaning nr 18.

16. Uppföljning av hur upprättade vatten- och
! " $
En uppföljning ska ske av hur väl upprättade vatten  $   $   
förslag på revideringar innefattas. Åtgärden syftar till att
alla planer för sjöar och vattendrag som ligger helt eller
delvis i länet ska följas upp under programmets femårsperiod.

Miljöeffekt: För djur- och växtlivet i ett enskilt vattendrag kan det vara mycket betydelsefullt med åtgärder för
att minska slamtransporten. Igenslamning av en bäck
kan helt slå ut bestånd av bottenlevande djur och växter.
     Kostnaden ska rymmas
inom budgeten för dikningsåtgärden

Miljöeffekt: Nyttan av planerna kommer vid genomförandet av dem men genom att följa upp arbetet och även
vid behov revidera planerna kan effektiviteten öka

Ansvar för genomförande: 8ket



14. Ompröva eller förändra villkor i vattendomar
utifrån framtagen prioriteringslista
Omprövning eller förändring av villkor i vattendomar är
en viktig del av arbetet med att restaurera våra värdefulla vattendrag. Länsstyrelsen, Kammarkollegiet eller
verksamhetsutövaren kan initiera dessa processer. En
ny prioriteringslista för arbetet med omprövning blev
klar under 2010. Omprövningarna görs utifrån denna.
Under programperioden ska minst tio domar omprövas.
Åtgärden påverkas av, och bidrar till, åtgärd 18 och 28 i
vattenförvaltningens åtgärdsprogram (se bilaga 4).



   Arbetstid

Ansvar för genomförande: Länsstyrelsen*, Fiskevårdsområdesföreningar och vattenråden
17. Uppföljning av hur upprättade planer
för skyddade områden följs
En uppföljning ska ske av hur väl upprättade bevarandeplaner för limniska Natura 2000-områden och skötselplaner för limniska reservat följs. I uppföljningen kan
även förslag på revideringar innefattas. Åtgärden syftar
till att den uppföljningsplan som ska utarbetas för länet
enligt Naturvårdsverkets kommande riktlinjer ska följas.

Miljöeffekt: Genom omprövning av en vattendom kan
   #$  [$
^    #  $ 
vandra upp och leka i vattendraget igen.

Miljöeffekt: Nyttan av planerna kommer vid genomförandet av dem men genom att följa upp arbetet och även
vid behov revidera planerna kan effektiviteten öka.

 
samhet.

 
samhet

   Ryms inom ordinarie verk-

   Ryms inom ordinarie verk-

Ansvar för genomförande: Länsstyrelsen

Ansvar för genomförande: Länsstyrelsen

   ! " #"" 
>    $      # 
för värdefulla vatten. Fiskevårdsplanerna skall tas fram
i enlighet med det idag tillämpade konceptet som bland
 $  $    ;      $

Dagvattenhantering
Via dagvatten transporteras föroreningar och näringsämnen ut i sjöar och vattendrag, en belastning som kan
påverka växt- och djurlivet negativt. På vissa håll pågår
arbete i kommunerna för att komma till rätta med detta
41

MILJÖMÅLEN FÖR VATTNETS BÄSTA - ÅTGÄRDSPROGRAM 2011-2015

och vattendrag. Lagen sätter miniminivån, branschen
jobbar dock med att öka hänsynen, till exempel genom
   &      
som bland annat Södra genomför från och med 2011.
Kampanjens syfte är att utbilda och informera om vattenhänsyn och till exempel hur en bra kantzon ska se ut.

# < ;$$ ;  
Ingen övergödning ett åtgärdsförslag som går ut på att
alla kommuner ska ta fram en dagvattenstrategi. Hänvisning görs till åtgärd nr 7 under Ingen övergödning.

Utmaningar

Kostnaden för åtgärden utgörs av den lämnade skogens
virkesvärde vilket blir ett inkomstbortfall för markägaren. Skogsägaren är dock enligt skogsvårdslagen skyldig
att ta hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens
intressen vid skötsel av skog (så kallade generell hänsyn), detta ska ske utan ersättning. Att lämna en kantzon
räknas till sådan hänsyn.

Här beskrivs viktiga åtgärder som inte fått förankring hos
berörda aktörer under remissbehandlingen.
18. Slamtransport till sjöar och vattendrag
ska minimeras
<    "      ;
se åtgärd nr 13.

Utmaningen riktas till skogsägare och entreprenörer.

Utmaningen riktas till markägare.

21. Körskadors effekt på vattenmiljöer
ska minimeras

19. Hänsyn till natur- och kulturvärden
vid småskalig vattenkraft

 [  $$   
så långt som möjligt. Markstörningen leder till ökad
erosion och uttransport av näringsämnen och sediment.
Konsten att undvika körskador är en fråga om planering
utifrån förutsättningarna i naturen och att använda rätt
teknik. Exempel är att inte köra i eller över vattendrag,
undvika fuktiga partier, lägga ut broar om nödvändigt
och att vänta tills marken är frusen.

Nödvändig miljöhänsyn ska tas vid byggande, återupptagande eller drift av småskaliga vattenkraftverk.
I projektet ”Småskalig vattenkraft” som avslutades
hösten 2010 gjordes en kunskapssammanställning om
dammar och små vattenkraftverk i länet och deras ener    "  #
vattendrag. Resultatet från detta projekt kan användas
som underlag.

Denna åtgärd innebär att tillräcklig hänsyn ska tas i
vattenmiljöer för att förhindra körskador. Detta gäller
vid alla typer av åtgärder; i skogsmark, jordbruksmark,
vid vägbyggen och så vidare. Ambitionsnivån bör vara
högre vid värdefulla vatten. Ökad kompetens både hos
utföraren och hos beställaren är viktiga

Utmaningen riktas till varje enskild exploatör.
20. Vid avverkning ska kantzoner sparas
Kantzoner med träd och buskar som lämnas utmed
    [$ )$$   $ringsämnen och sediment. De spelar också en viktig roll
som spridningskorridor för vilda djur och växter och
har ett stort värde för vattnet närmast stranden genom
beskuggning och nedfall av organiskt material. Genom
att lämna en kantzon undviks också de markskador som
tunga avverkningsmaskiner kan orsaka med ökad uttransport av näringsämnen och sediment som följd.

Enligt skogsvårdslagen ska skador till följd av skogsbruksåtgärder undvikas eller begränsas på mark och i
vatten. Detta är en föreskrift och alltså en bindande bestämmelse. Lagen är minikraven och branschen jobbar
 ;"       
Det har uppskattats att 30 procent av det kvicksilver
   $   #
mycket förklaras med körskador som ger ökad transport
av humus som kvicksilvret är bundet till (Miljöaktuellt,
2010).

Åtgärden syftar till att ekologiskt funktionella kantzoner
ska sparas vid all avverkning som gränsar mot vatten.
Ambitionsnivån bör vara högre vid värdefulla vatten.
Åtgärden påverkas av åtgärd 21 i vattenförvaltningens
åtgärdsprogram (se bilaga 1).

En kostnad för att minska körskador kan uppstå genom
till exempel senarelagd avverkning, längre körsträckor
och så vidare. Storleken är dock mycket varierande.

     $  $"   # dande bestämmelser, som säger att skyddszoner med
träd och buskar ska lämnas kvar mot till exempel sjöar

Utmaningen riktas till entreprenörer, lantbrukare, skogs "8
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Öring i Musslebobäcken. Foto: Stefan Gustafsson

Når vi miljökvalitetsmålet med åtgärderna?
De åtgärder och utmaningar som har tagits med i detta
program är alla ett steg på vägen för att nå målet Levande
sjöar och vattendrag. De är dock inte heltäckande och
därmed inte tillräckliga för att nå ända fram. För att komma närmare målet krävs att arbetet fortskrider även när
det gäller andra miljömål, bland annat Ett rikt växt- och
djurliv, Ingen övergödning, Bara naturlig försurning och
Levande skogar. Även arbetet med vattenförvaltningen är
av stor betydelse. Ett område som inte tagits upp i någon
åtgärd eller utmaning är strandskyddet. Det är dock vik-

tigt för både frilufts-, djur- och växtliv längs med stränder
och det är angeläget att det fortsätter att värnas.
Eftersom Levande sjöar och vattendrag spänner över
så många områden är det svårt att få till ett heltäckande
   "          
dock goda möjligheter att nå långt. Det kommer emellertid att krävas tid eftersom naturen behöver många år
på sig för att återhämta sig från vår mänskliga påverkan
som har rubbat ekosystemen.
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Grundvatten av god kvalitet

Miljökvalitetsmålet
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar
dricksvattenförsörjning samt bidra till en
god livsmiljö för växter och djur i sjöar och
vatten-drag. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation det
vill säga senast år 2020.

Miljökvalitetsmålet syftar till att säkra tillgången på vatten
av god kvalitet och i tillräcklig mängd för samhällets totala behov samtidigt som ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga och den biologiska mångfalden bevaras.
Övergödning och försurning som orsakas bland annat
av transport- och energisektorerna, jordbruk och avlopp
medför negativa effekter på grundvattnets kvalitet. Lokalt
kan även industrier, deponier och förorenad mark tillföra
metaller, organiska miljögifter och andra föroreningar till
grundvattnet. I vissa områden påverkas grundvattenresurser indirekt negativt till följd av bebyggelse och andra
former av exploatering som uppstår i närheten.

Åtgärderna i detta program har en tydlig koppling till de
slutsatser som regeringen lagt fram i den miljöpolitiska
propositionen. Bland annat föreslås i åtgärdsprogrammet
   #  #
att bilda och revidera vattenskyddsområden fortsätter. Vidare tar Länsstyrelsen för första gången i miljömålsarbetet
upp förslag om att vattenförsörjningsplaner ska upprättas
som ett sätt att ytterligare integrera grundvattenfrågorna i
samhällsplaneringen. Arbetet med kommunala och regionala vattenförsörjningsplaner är därför två betydelsefulla
åtgärder i detta förslag till åtgärdsprogram.

Regeringen anger i proposition 2004/05:150 Svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag att kommunernas arbete med
   ;     # 
vattenskyddsområden är av särskild betydelse för möjligheterna att nå miljökvalitetsmålet. Regeringen pekar i
propositionen också på att genomförandet av ramdirektivet för vatten kommer att få en positiv inverkan på möjligheten att nå Grundvatten av god kvalitet. Den tredje
frågan som regeringen bedömer vara av särskild vikt för
miljökvalitetsmålet, särskilt vad gäller att hänsyn tas till
vattenförsörjningen, är att grundvattenfrågorna får en
starkare ställning i samhällsplaneringen.

Vad behövs för att
delmålen ska nås?
I följande avsnitt diskuteras läget och åtgärdsbehovet för
de problemområden som omfattas av delmålen. Delmål
som inte är uppnådda gäller tills vidare även om målåret
är 2010, men de kommer under programperioden att revideras och ersättas av nya etappmål.
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   #  ;  Många av
 #   ;      $       $    Q!    
och föreskrifternas innehåll, utformning och innebörd
motsvarar inte dagens gällande råd och riktlinjer för utformning av vattenskyddsområden. Naturvårdsverket
utarbetade år 2003 allmänna råd för utformningen av
vattenskyddsområden i enlighet med sjunde kapitlet i
miljöbalken.

Skydd av grundvattenförande
geologiska formationer och
vattenförsörjningsplaner
Eftersom delmålet om grundvattenförande geologiska
formationer har mycket gemensamt med delmålet om
vattenförsörjningsplaner från Levande sjöar och vattendrag så behandlas de samlat i detta åtgärdsprogram.
Delmålet om skydd av grundvattenförande geologiska
formationer har inte uppnåtts år 2010. För att nå delmålet
krävs det att grundvattenfrågorna integreras på ett tydligare sätt i samhällsplaneringen. Översiktsplanerna för länets kommuner innehåller idag i varierande utsträckning
olika former av information om vattenresurser, grundvattentillgångar, vattentäkter, vattenskyddsområden med
mera. Vad som saknas generellt är dock beskrivningar,
prioriteringar och strategier för hur och vilka vattenresurser som ska användas och skyddas ur ett längre perspek X # #liggande planeringsmaterialet som kommer att ligga till
grund för sådana beskrivningar, prioriteringar och strategier. Två kommuner i länet har gjort vattenöversikter,
        tenförsörjningsplan. Avsaknaden av planeringsunderlag
gör att grundvattenfrågorna riskerar att uppmärksammas
först i sena planeringsskeden, och då med avsaknad av ett
översiktligt perspektiv.

1950-talet
1960-talet
1970-talet
1980-talet
1990-talet
2000-talet

Figur 1. Andelen vattenskyddsområden från olika årtionden i Jönköpings län.

Det är enbart tre av länets tjugotvå större vattentäkter
 $ [   Q tenskyddsområden fastställt enligt miljöbalken. För tillfället pågår arbete med att fastställa vattenskyddsområde
för nio av dessa tjugotvå större vattentäkter.

Syftet med vattenskyddsområden är att ge vattenförekomster som är viktiga för dricksvattenförsörjningen, ett
tillräckligt gott skydd så att råvattentillgångar säkras i ett
     [     !
fastställa vattenskyddsområde enligt 7 kap. miljöbalken är
ett av de mer konkreta sätten att skydd en vattenförekomst. Vattenskyddsområdet innebär vissa inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter. Genom ett vattenskyddsområde kan det till exempel bestämmas att vissa
åtgärder som skulle kunna innebära en risk att vattenresursens kvalitet eller kvantitet försämras på kort eller lång
sikt, är förbjudna, eller att det krävs tillstånd för sådana
åtgärder. Ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter
kan även skyddas genom lokala hälsoskyddsföreskrifter.

Sveriges Geologiska Undersökning anser i sin fördjupade
utvärdering av miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god
kvalitet” (SGU, 2008) att kommunerna i större utsträckning skulle kunna utnyttja möjligheterna att utfärda lokala föreskrifter för att skydda mindre vattentäkter. Arbetet
med sådana föreskrifter för att ytterligare skydda enskilda
grundvattentäkter och ytvattentäkter borde kunna utvecklas i länet.
Vattenförsörjningsplaner med vattenskyddsområden och
skyddsbestämmelser har stor betydelse både för ytvatten
och för grundvatten. Tillgången till grundvattenförekomster med både god grundvattenkvalitet och stor utvinningskapacitet är begränsad. I nära anslutning till tätorter
är tillgången ännu mer begränsad. Många av de områden
som kunde vara lämpliga för dricksvattenuttag i anslutning till tätorter har påverkats genom exploatering och
annan markanvändning som gjort området olämpligt för
produktion av dricksvatten eller gjort att grundvattnet
måste genomgå särskild rening före distribution. Vidare
förekommer ibland risker för olyckor med kemikalier
från till exempel industrier eller infrastruktur som skulle

      ]  ;  X  
fortfarande cirka trettio allmänna vattentäkter i länet som
inte har ett vattenskyddsområde. Sedan några år tillbaka
har dock arbetet med att fastställa vattenskyddsområden
  + ;  ##gefär tjugo nya vattenskyddsområden som kan komma
att bildas inom de närmaste åren. Flera av dessa rör re45
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Foto: Camilla Zilo

samt mellan olika tidpunkter. Innehållet i vattenförsörjningsplanerna och omfattningen av planeringsunderlaget
bör därför anpassas efter vilket planeringsunderlag som
är av betydelse i kommunen och förutsättningarna. Därför bör alla kommuner ha en kommunomfattande vattenförsörjningsplan.

kunna medföra akuta problem med dricksvattenkvaliteten. Tillgången till dricksvatten utgör en förutsättning för
människors möjlighet att leva och verka i ett område. Det
är därför viktigt att inte bara den nuvarande utan även
den framtida vattenförsörjningen säkras och att vattenhushållningsfrågorna lyfts i den fysiska planeringen. Om
ett användbart planeringsunderlag om vattenresurser inte
          [   täcks först i de senare planeringsskedena. Detta kan leda
till att projekt och planer både försenas och fördyras och
till att helhetslösningarna ur ett kommunövergripande eller länsövergripande hushållningsperspektiv blir sämre.

Länsstyrelserna kan ha ett visst samordningsansvar vad
gäller eventuella mellankommunala vattenförsörjningsfrågor (prop. 1985/86:1 sid. 337). Det förekommer att
behov av vattenresurser och tillgångar av vattenresurser
ligger på olika sidor om kommun- och länsgränser. Vidare sträcker sig ofta ytvattenförekomster och grundvattenförekomster över kommun- och länsgränserna och kan
påverkas av verksamheter på båda sidor om gränserna.
Vattenförsörjningsfrågorna har haft en tendens att kontinuerligt bli något mer regionala till följd av att vattentäkter läggs ner och genom att ledningsnäten utökas. Det
blir därför mer och mer betydelsefullt med en god överblick över dessa resurser och tillgångar även ur ett större
      

Ett användbart och tillgängligt planeringsunderlag om
dricksvatten kan utgöra underlag för olika myndigheters
beslut i ärenden och ge övergripande utgångspunkter för
kommuners och andra aktörers planerings- och miljöarbete. Syftet med vattenförsörjningsplaner är att utgöra
just ett sådant planeringsunderlag för till exempel samhällsbyggandet, vid bedömningen av olika planer och
projekt samt som utgångspunkt vid planering av miljöinsatser, tillsynskampanjer, åtgärdsprogram och liknande,
så att en långsiktig hushållning med naturresurser främjas.
Behovet och nyttan av ett sådant här planeringsunderlag
varierar mellan olika områden med olika förutsättningar

En regional vattenförsörjningsplan utgör bland annat en
sammanställning av relevant information från de kommunala vattenförsörjningsplanerna i syfte att kunna möj46
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skada allmänna eller enskilda intressen prövas enligt lagstiftningen om vattenverksamheter i miljöbalkens elfte
kapitel. Enligt vattenmyndigheternas informationssystem (www.viss.lst.se), har alla grundvattenförekomster
i Jönköpings län en god kvantitativ status. Detta beror
dock enbart på att det saknas data i Jönköpings län för
att kunna göra bedömningar av påverkan på kvantitativ
status. Enligt Sveriges Geologiska Undersöknings riktlinjer ska en grundvattenförekomst anses ha god kvantitativ
        $ landen. Länsstyrelsen i Jönköpings län deltar sedan 2009
i ett länsgemensamt projekt som syftar till att ta fram ett
program för att övervaka grundvattennivåer.

liggöra en regional överblick över vattenresurserna samt
de nuvarande och framtida regionala vattenförsörjningsbehoven. Den regionala vattenförsörjningsplanen ska
kunna belysa mellankommunala vattenförsörjningsfrågor
och tjäna som underlags till den kommunala översiktsplaneringen samt de regionala utvecklingsprogram och
andra regionala och nationella planer. Den regionala vattenförsörjningsplanen borde kunna tjäna som underlag
för att bedöma vilka vattenförekomster som är av nationellt intresse. De ändringar i miljöbalkens tredje kapitel
som miljöprocessutredningen föreslagit i SOU 2009:45
(Områden av riksintresse och miljökonsekvensbeskrivningar) kan innebära ett något större skydd för vissa ytoch grundvattenförekomster genom nya bestämmelser i
miljöbalkens tredje kapitel. Den regionala vattenförsörjningsplanen kan då komma att utgöra ett viktigt underlag för att bedöma vilka yt- och grundvattenförekomster
som bör omfattas av dessa bestämmelser. En regional
vattenförsörjningsplan kan i vissa fall även komma att
utgöra ett underlag vid ställningstagande i exploateringsfrågor, natur- och miljövårdsfrågor samt materialförsörjningsfrågor. Vattenmyndigheterna har nyligen beslutat
om förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för sina respektive avrinningsområden. Den regionala vattenförsörjningsplanen förväntas kunna fylla en roll som beslutsunderlag till vattenmyndigheternas fortsatta arbete med
förvaltningsplaner och åtgärdsprogram.

Gällande delmål när åtgärdsprogrammet beslutades:
Senast år 2010 skall användningen av mark och vatten inte
medföra sådana ändringar av grundvattennivåer som ger
negativa konsekvenser för vattenförsörjningen, markstabiliteten eller djur- och växtliv i angränsande ekosystem.

Rent vatten för
dricksvattenförsörjning
I den ursprungliga miljömålspropositionen hänvisas, vad
gäller de svenska normer för dricksvatten som åsyftas i
delmålet, till Livsmedelsverkets dricksvattenkungörelse
som gällde år 2000 (SLV FS 1993:35) och till de normer
som skulle komma att tas fram inom vattenförvaltningsarbetet. Sedan dess har det hänt en del. Dricksvattenkungörelsen har upphävts och nya föreskrifter om dricksvatten har meddelats av Livsmedelsverket. Dessa föreskrifter
har anpassats till EG-förordningarna 2002/178/EG och
2004/852/EG om livsmedel vilket har medfört att det
        $ $  "
det vill säga råvattnets kvalitet, utan normerna avser enligt nuvarande dricksvattenföreskrifter det utgående vattnet från vattenverket efter beredning och rening.

Gällande delmål när åtgärdsprogrammet beslutades:
Delmål 1 Grundvatten av god kvalitet
Grundvattenförande geologiska formationer av vikt för
nuvarande och framtida vattenförsörjning skall senast år
2010 ha ett långsiktigt skydd mot exploatering som begränsar användningen av vattnet.
Delmål 3 Levande sjöar och vattendrag:
Senast år 2009 ska vattenförsörjningsplaner med vattenskyddsområden och skyddsbestämmelser ha upprättats för
alla allmänna och större enskilda ytvattentäkter. Med större
ytvattentäkter avses ytvatten som nyttjas för vattenförsörj   [~}     #}
per dygn i genomsnitt.

Utöver Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter har
Socialstyrelsen beslutat om allmänna råd för dricksvattenkvalitet för vattentäkter som i genomsnitt tillhandahåller mindre än tio kubikmeter vatten per dygn eller som
försörjer färre än 50 personer. Socialstyrelsens riktvärden
för dricksvattenkvalitet avser dock dricksvattenkvaliteten
där dricksvattnet tappas från kranen istället för grundvattenförekomsten vattenkvalitet. I förvaltningsplanerna
 #    ;    $ 
åtgärd: ”22. Livsmedelsverket behöver, i samråd med
Sveriges Geologiska Undersökning, ta fram underlag
och utveckla föreskrifter och/eller andra styrmedel för

Grundvattennivåer
Förändrade grundvattennivåer bedöms inte vara en lika
betydelsefull fråga i Jönköpings län som i andra län. Efter          # 
med saltvatteninträngning. Lokalt kan grundvattennivåerna ibland påverkas vid schaktning, urgrävning, markavvattning och tunnelbyggande, till exempel i samband
med grundläggning för bebyggelse eller i samband med
andra anläggningsarbeten. Sådana verksamheter som kan
47
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övervakning av råvatten för alla dricksvattentäkter i vattenförekomster där det samlade uttaget är större än tio
#  ; " $ [~}  

Vad behövs mer för att
miljökvalitetsmålet ska
nås?

Vattenmyndigheterna har under år 2009 fastställt miljökvalitetsnormer för grundvattenförekomster i länet.
Dessa normer är de enda svenska normer som avser vattenförekomstens/råvattnets kvalitet. I och med att miljökvalitetsnormer antogs av Vattendelegationerna i de#{}}    $ "
det vill säga de som är utpekade som vattenförekomster.
Sveriges Geologiska Undersökning har dock inte haft tid
    $ 
vattenförvaltningscykeln. Enligt vattenmyndigheternas
informationssystem (www.viss.lst.se) är det idag sju av
länets tvåhundratio grundvattenförekomster i länet som
inte uppnår ”god kemisk status”. Orsaken till att ”god
kemisk status” inte uppnås för vissa grundvattenföre       [        
X        bär en försämring av grundvattnet. För att delmålet ska
kunna uppfyllas krävs att ”god kemisk status” nås för alla
grundvattenförekomster i enligt vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660).

Miljömålsrådet bedömer att miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god kvalitet” i huvudsak kommer att kunna
nås till år 2020. Som en viktig faktor i arbetet med att nå
miljökvalitetsmålet pekar miljömålsrådet bland annat på
betydelsen av vattenförvaltningsarbetet och de åtgärdsprogram som tagits fram av vattenmyndigheterna under
hösten 2009. Miljömålsrådet pekar också på att ökade insatser för att upprätta vattenförsörjningsplaner på kommunal och regional nivå bidrar till att målet kan nås.
Ett problem som uppmärksammas av miljömålsrådet i
utvärderingen är att många enskilda brunnar inte har rent
dricksvatten av god kvalitet. I Sverige har drygt en miljon människor enskild vattenförsörjning. Socialstyrelsen
har i ett projekt under år 2007 i samarbete med Sveriges
Geologiska Undersökning, sammanställt analysresultat
från 5 000 enskilda brunnar. Resultaten visar att åtgärder
behövs för att förbättra kvaliteten på grundvatten som
används för enskild vattenförsörjning. Endast lite mer än
var femte brunn hade vatten helt utan anmärkning enligt
Socialstyrelsens riktvärden för dricksvatten och i ungefär var femte brunn var vattnet otjänligt. I omkring fem
procent av brunnarna var vattnet otjänligt på grund av
E. colibakterier, vilket visar på ett stort behov av att förbättra såväl enskilda avlopp som brunnskonstruktioner.
Dessutom har många enskilda brunnar visat sig ha en
naturligt dålig vattenkvalitet, främst orsakad av för höga
   ""[   
Miljömålsrådet föreslår i utvärderingen att ett delmål rörande enskild vattenförsörjning förs till miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god kvalitet”. Några av de åtgärder
som har diskuterats inom ramen för arbetet med detta
åtgärdsprogram har betydelse också för enskild vattenförsörjning.

Vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram för perioden 2010 - 2015 innehåller främst administrativa åtgärder som riktar sig till centrala, regionala och lokala myndigheter. Det handlar till exempel om att ta fram bättre
kunskapsunderlag, omprövning av miljöfarlig verksamhet, åtgärder inom förorenad mark, hög kravnivå för
enskilda avlopp, vägledning för minskat näringsläckage
från brukad mark och enskilda avlopp samt att inrätta
skydd för dricksvattenförsörjning. Med tanke på trögheten i marken och grundvattensystemet kan det ta lång tid
innan åtgärderna får effekt. Möjligheten att nå delmålet
är också beroende av åtgärder inom andra miljökvalitetsmål, bland annat Bara naturlig försurning, Giftfri miljö
och Ingen övergödning.

Gällande delmål när åtgärdsprogrammet beslutades:
Senast år 2010 skall alla vattenförekomster som används
för uttag av vatten som är avsett att användas som dricksvatten och som ger mer än 10 m³ per dygn i genomsnitt
eller betjänar mer än 50 personer uppfylla gällande svenska
normer för dricksvatten.
Miljömålsrådet föreslår i sin fördjupade utvärdering av miljömålen att målåret för detta delmål förlängs till år 2020.

Signalkräfta. Illustration: Thommy Gustavsson
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Åtgärder
Åtaganden
1. Kommunala vattenförsörjningsplaner
a) Alla kommuner ska ha upprättat och beslutat om en
vattenförsörjningsplan senast vid utgången av år 2013.
Vattenförsörjningsplanen utformas med tanke på behoven och förutsättningarna i den egna kommunen och
ska utgöra ett planeringsunderlag för dels den fysiska
planeringen, dels den regionala vattenförsörjningsplanen
och eventuella mellankommunala vattenförsörjningsfrågor och andra eventuella syften såsom prioritering av
olika former av miljöåtgärder.

ha översänts till Länsstyrelsen för samråd senast våren
2013. Åtgärden bidrar till åtgärd 37 i vattenförvaltningens åtgärdsprogram (se bilaga 1).
Miljöeffekt: Effekterna av arbetet med vattenförsörjningsplaner har störst betydelse på lång sikt. Åtgärden
bedöms ha potential att få mycket stor betydelse för
möjligheterna att nå miljömålet grundvatten av god kvaX   ;
bra planeringsunderlag till grund för en välgenomtänkt
planering och en god hushållning med vattenresurser.

b) Länsstyrelsen ska år 2011 ha genomfört insatser för
att informera om vattenförsörjningsplaner och diskutera genomförandet med kommunerna. Detta bör ske
genom besök på plats vid kommunerna och genom
seminarium. Länsstyrelsen ska i samband med informationen tillhandahålla rekommendation om innehållet i
vattenförsörjningsplanerna i länet. Varje kommun ska
därefter senast våren 2012 ha upprättat en projektplan
för hur arbetet med framtagande av en vattenförsörjningsplan ska genomföras i kommunen och ha utsett
en projektledare för genomförandet av arbetet med
vattenförsörjningsplanen. Vattenförsörjningsplanen bör

Storlom; Sandsjön. Foto: Stefan Gustafsson

    Kostnaderna för en kommun kan grovt uppskattas ligga på mellan 50 000 kronor
upp till maximalt 300 000 kronor beroende på val av
ambitionsnivå, behov och övriga förutsättningar. Vid
beräkningen av dessa kostnader har all samlad arbetstid
såväl som andra omkostnader, overheadkostnader, eventuella konsultarvoden, inventeringar och annat inräknats.
Ansvar för genomförande: Kommunerna* och Länsstyrelsen
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2. Regional vattenförsörjningsplan
Länsstyrelsen i Jönköpings län ska ha beslutat om en
regional vattenförsörjningsplan senast augusti 2014.
Länsstyrelsen ska senast hösten 2010 ha upprättat
en projektplan för hur arbetet med information och
vägledning till kommunerna samt framtagande av en
vattenförsörjningsplan ska genomföras och ha utsett en
projektledare för genomförandet av arbetet med vattenförsörjningsplanen. Ett förslag till regional vattenförsörjningsplan ska skickas för samråd till länets kommuner, regionförbundet och angränsande län någon gång
under våren 2014.

i länet. En lämplig avgränsning för att bedöma vilka
vattentäkter som är större, anses vara vattentäkter som
$ [{}}}  
Det är enbart tre av länets tjugotvå större vattentäkter
 $ [   Q 
vattenskyddsområden fastställt enligt miljöbalken. För
tillfället pågår arbete med att fastställa vattenskyddsområde för nio av dessa tjugotvå större vattentäkter. Det
rör sig alltså om sammanlagt tio stycken vattentäkter
ytterligare som behöver ett nytt vattenskyddsområde.
Åtgärden bidrar till åtgärd 34 i vattenförvaltningens
åtgärdsprogram (se bilaga 1).

Miljöeffekt: Effekterna av arbetet med vattenförsörjningsplaner kan uppstå först på lång sikt. Åtgärden
bedöms ha potential att få mycket stor betydelse för
möjligheterna att nå miljömålet grundvatten av god kvalitet. Det är dock svårt att uppskatta miljönyttan av ett
bra planeringsunderlag till grund för en välgenomtänkt
planering och hushållning med vattenresurser i former
av summor.

Miljöeffekt: Genom att vattenskyddsområdena för de
större allmänna vattentäkterna ses över och genom att
vattentäkterna därmed får vattenskyddsområden med
tidsenlig utformning, minskar risken för förorening av
vattentäkterna. Vissa av vattentäkterna har mycket gamla
vattenskyddsområden och många vattentäkter har vattenskyddsområden från 70-talet och 80-talet. Generellt
kan sägas att de äldre vattenskyddsområdena omfattar
en mindre yta än de mer moderna. En annan brist med
de äldre vattenskyddsområdena är att de hänvisar till
upphävd lagstiftning eller att de i stor utsträckning har
utformats med stöd av mallar istället för utifrån förutsättningarna på platsen. Genom att revidera vattenskyddsområden sprids också information om gällande
och kommande föreskrifter till fastighetsägare och verksamhetsutövare inom vattenskyddsområdet. Informationen får som effekt att vattenskyddet uppmärksammas.
Moderna föreskrifter ger också ett större förtroende
för dessa. Av ovanstående anledningar bedöms denna
åtgärd vara angelägen.

    Kostnaderna för Länsstyrelsen kan grovt uppskattas ligga på mellan 100 000
kronor upp till maximalt 350 000 kronor beroende på
val av ambitionsnivå och övriga förutsättningar. Dessa
kostnader omfattar all samlad arbetstid såväl som andra
omkostnader, overheadkostnader, eventuella konsultarvoden, inventeringar, sammanställningar och annat.
Ansvar för genomförande: Länsstyrelsen
3. Reviderade vattenskyddsområden
för större vattentäkter
%#  {}  
   $ [{}}}
personer och som har ett otidsenligt vattenskyddsområde i behov av revidering. Kommunerna bör senast vid
utgången av år 2011 i egenskap av huvudman för vattentäkterna ha påbörjat arbetet med att ta fram det underlag som behövs för att fastställa ett vattenskyddsområde.
Ett beslut om fastställande av vattenskyddsområden
för de nitton vattentäkter som behöver ett reviderat
vattenskyddsområde ska ha fattats före utgången av år
2015. Övriga allmänna vattentäkter ska vid behov vara
reviderade senast år 2020.

    Kostnaderna för att bilda
vattenskyddsområden består huvudsakligen av kostnader
för att ta fram det beslutsunderlag som är nödvändigt.
<#  ; 
 $   $   
Enligt gällande rutiner och lagstiftning är det den i vars
intresse vattenskyddsområdet fastställs som tar initiativ
till vattenskyddsområdet och som bekostar utredningar.
För allmänna vattentäkter rör det sig i princip alltid om
kommunens tekniska kontor eller V/A-bolag. Kostna$   $$vändigt underlag brukar ligga på ungefär 70 000 till 200
000 kronor, beroende på ärendets komplexitet och hur
mycket material som behöver tas fram. Att fastställa ett
vattenskyddsområde innebär också arbetstidskostnader
för kommunerna. Om vattenskyddsområdet fastställs
av Länsstyrelsen uppskattas Länsstyrelsens administra-

Alla allmänna vattentäkter ska ha ett skyddsområde beslutat med stöd av miljöbalken. Syftet med att revidera
vattenskyddsområden för större vattentäkter är att se till
att de inskränkningar som gäller för dessa vattenskyddsområden innebär ett adekvat och effektivt skydd för
de största och viktigaste vattenresurserna som nyttjas
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Vättern. Foto: Camilla Zilo

tiva och andra personella omkostnader i samband med
fastställandet av ett vattenskyddsområde för en större
vattentäkt till ungefär 30 000 kronor.

att det alltid kommer att vara på det sättet och ett vattenskyddsområde syftar till att bevara de goda förutsättningarna på platsen. Ett vattenskyddsområde kan också
på sikt bidra till att förutsättningarna på platsen förbättras. Åtgärden bidrar till åtgärd 34 i vattenförvaltningens
åtgärdsprogram (se bilaga 1).

Ansvar för genomförande: Kommunerna* och
Länsstyrelsen
4. Vattenskyddsområden för samtliga allmänna
vattentäkter
Syftet med denna åtgärd är att skydda de allmänna vattentäkter som ännu inte har ett vattenskyddsområde
överhuvudtaget.

    Se redovisning av kostnader
för ovanstående åtgärd: Reviderade vattenskyddsområden för större vattentäkter.
Ansvar för genomförande: Kommunerna* och Länsstyrelsen

* {}    
allmänna vattentäkter som fortfarande saknar ett vattenskyddsområde. Kommunerna ska senast vid utgången av
2011 i egenskap av huvudman för vattentäkterna ha påbörjat arbetet med att ta fram det underlag som behövs
för att fastställa vattenskyddsområdena. Ett beslut om
fastställande av vattenskyddsområden för de vattentäkter som behöver ett reviderat vattenskyddsområde ska
ha fattats före utgången av år 2015.

5. Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för
större enskilda vattentäkter
Utmaningen innebär att kommunerna senast i slutet av
år 2011 ska inventera vilka enskilda grundvattentäkter
och ytvattentäkter som behöver skyddas med stöd av
lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter. Vid behov ska
kommunfullmäktige ha beslutat om sådana föreskrifter
senast år 2014. Skyddade vattentäkter ska synliggöras
i kommunens översiktsplan. Länsstyrelsen bidrar med
vägledning om lämpliga föreskrifter.

Miljöeffekt: Genom att ett vattenskyddsområde skapas
så minskar risken för förorening av vattentäkterna. Det
  ; $ verkan på vattentäkterna kommer att minska till följd av
revideringarna eftersom det är svårt att förutse hur en
vattentäkt hade kunnat påverkas om ett vattenskydds $   $      
hot mot vattentäkterna. Det går dock inte att förutsätta

Syftet med denna utmaning är att skydda större enskilda
vattentäkter som har ett uttag på mer än 10 kubikme ;   $ [~}  
Utmaningen bidrar till åtgärd 35 i vattenförvaltningens
åtgärdsprogram (se bilaga 1).
51

MILJÖMÅLEN FÖR VATTNETS BÄSTA - ÅTGÄRDSPROGRAM 2011-2015

    Arbetstid och administrativa kostnader för kommunerna och Miljösamverkan f.

Miljöeffekt: Vissa enskilda vattentäkter kan vara så
betydelsefulla (stora eller försörja så många personer)
    ;  
är allmänna vattentäkter. Ett lämpligt sätt att skydda
sådana enskilda vattentäkter bedöms vara genom att
kommunerna beslutar om lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter enligt 40 § förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd punkt 5. Sådana föreskrifter
oftast av mer generell karaktär jämfört med vanliga vattenskyddsområden enligt 7 kap. miljöbalken.

Ansvar för genomförande: Miljösamverkan f* och
kommunerna
8. Årligt seminarium om
dricksvattenförsörjningsplanering
8+ ;    narium för att sprida kunskap och utbyta erfarenheter
och information i aktuella frågor som rör dricksvattenförsörjning. Målgruppen är Regionförbundet och V/Apersonal vid länets kommuner samt transportnäringen.
Seminariet kan med fördel samordnas med åtgärd 4
under levande sjöar och vattendrag.

    Arbetstid för kommunen. Förfarandet för att meddela sådana föreskrifter är
enklare och billigare än att bilda vattenskyddsområden
enligt miljöbalkens sjunde kapitel samtidigt som sådana
föreskrifter aldrig kan vara ersättningsgrundande.

Miljö- och hälsoeffekt: Bättre kunskap om varandras
arbete i frågor som rör dricksvattenförsörjning. Ökat
informationsutbyte.

Ansvar för genomförande: Kommunerna* och
Länsstyrelsen



6. Reservvattenförsörjning
Kommunerna utreder hur man varaktigt med reservvattenförsörjning kan tillgodose samhällets behov av
dricksvatten vid en återhållsam användning för alla vat $ [{}}}    
  $     $  
dem kan endast tillfälligt tillgodose samhällets behov av
dricksvatten. Det ska framgå av vattenförsörjningsplanen hur kommunen senast år 2020 tillgodoser behovet
av reservvattenförsörjning.

  Arbetstid

Ansvar för genomförande: Länsstyrelsen* och
8

Utmaningar
9. Tillämpa SGU:s råd och riktlinjer för energibrunnar (Normbrunn-07)
Utmaningen innebär att alla kommuner senast år 2011,
i samband med anmälningsärenden och andra ärenden,
ska ställa krav på att riklinjerna i Normbrunn -07 (SGU,
2008) ska användas vid utförande av energibrunnar.
Vidare ska alla kommuner vid anmälnings- och tillståndärenden för energibrunnar även ska ställa krav på
dokumenterad yrkeskunskap.

Miljö- och hälsoeffekt: Åtgärden säkrar tillgången till
dricksvatten av god kvalitet.
    Kommunerna svarar för
kostnaden som varierar beroende på vad som behöver
göras för att åstadkomma reservvattenförsörjningen.

Marknaden för brunnsborrning har ökat mycket snabbt
  X #
kvalitetssäkring inom branschen. SGU har genom
#} $   
#     $     # 2
#   $ *8!&$namässigt utförd borrning eller installation
kan bland
2
annat medföra skador på fastigheter, att utlovade
energibesparingar uteblir eller i värsta fall betydande
miljöproblem.

Ansvar för genomförande: Kommunerna
7. Informationskampanjer till fastighetsägare med
enskilt V/A
Kommunerna genomför en informationskampanj till
boende med enskilt vatten och/eller avlopp som informerar om betydelsen av regelbunden vattenprovtagning,
skydd av dricksvattentäkter samt vad som händer med
grundvattnet vid utsläpp av farligt avfall och andra föroreningar i avloppet, användning av gödning/bekämpningsmedel i närheten av dricksvattentäkter, bristfällig
avloppsrening med mera. Kommunernas arbete med
informationskampanjen samordnas av Miljösamverkan f.

Utmaningen riktar sig till Kommunerna

Miljö- och hälsoeffekt: Åtgärden kan leda till bättre
kunskap om det egna dricksvattnet.
2. Swedish Institute for Technical Approval in Construction



52

GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET

Foto: Anna-Karin Weichelt
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Foto: Camilla Zilo

Når vi miljökvalitetsmålet med åtgärderna?
sätter och slutförs så att alla allmänna vattentäkter får ett
vattenskyddsområde. Vidare är arbetet med kommunala
och regionala vattenförsörjningsplaner två tunga men betydelsefulla åtgärder i detta förslag till åtgärdsprogram.

Miljökvalitetsmålet för ”Grundvatten av god kvalitet”
anger att grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation, det vill säga
det ska vara uppnått till år 2020. I regeringens senaste
miljöpolitiska proposition prop. 20004/05:150 Svenska
miljömål – ett gemensamt uppdrag anges att kommunernas
arbete med att inrätta vattenskyddsområden och revidera
#   ;       #; 
för att nå miljökvalitetsmålet. Genomförandet av ramdirektivet för vatten bedöms få en positiv inverkan på möjligheten att nå miljökvalitetsmålet. Regeringen pekar även
på betydelsen av att grundvattenfrågorna, särskilt med
hänsyn till vattenförsörjningen, får en starkare ställning
i samhällsplaneringen. De åtgärder som Länsstyrelsen
föreslår har en tydlig koppling till regeringens slutsatser
i miljömålspropositionen. Bland annat föreslås i åtgärdsprogrammet att arbetet med vattenskyddsområden fort-

Det är troligt att miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av
god kvalitet” inte kommer att kunna nås fullt ut till år
{}{}        &
anledning till detta är att grundvatten är tröga system och
$    #   de problem med dålig dricksvattenkvalitet kan förbättras.
Det är inte heller rimligt att anta att risken för att förorena
dessa grundvattenförekomster ska kunna elimineras helt
i alla fall. Förutom arbetet med åtgärderna enligt detta
åtgärdsprogram kommer arbetet med vattenförvaltningsarbetet att få en stor betydelse för att miljökvalitetsmålet
ska nås. På lång sikt kan dock miljökvalitetsmålet nås under förutsättning att åtgärderna genomförs på ett bra sätt.
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Ordlista
Allmänt

länets förhållanden. Ofta handlar det om utsläppsmål där
länet tar på sig sin del av utsläppsminskningen. Målet kan
vara satt efter länets andel av befolkningen, historiska utsläpp, industristruktur eller andra förhållanden.

Länseget mål: Regionalt mål som inte motsvaras av ett
nationellt delmål.
Miljömålsrådet: Miljömålsrådet inrättades 1999 med
ansvar för att utvärdera arbetet och rapportera utvecklingen av de 16 nationella miljökvalitetsmålen till regeringen. Miljömålsrådet lade ner år 2010 och ersattes av
att Naturvårdsverket får ett utökat ansvar för uppföljningen och att en parlamentarisk Miljömålsberedning
utsågs med uppgiften att lämna förslag till nya etappmål
och strategier. De ledamöter som tidigare satt i miljömålsrådet, främst generaldirektörer från miljömålsansvariga myndigheter, ska istället ingå i ett forum för råd till
miljöministern.

Inledning
Hydromorfologi: Kvalitetsfaktor som beskriver fysiska
förändringar avseende kontinuitet, morfologi och hydrologisk regim som kan leda till ändrade livsbetingelser för
såväl vattenlevande som landlevande organismer i eller i
närheten av vattenförekomster.
Vattenförekomst: Se under rubriken allmänt.
Vattenmyndighet: Se under rubriken allmänt.

Bara naturlig försurning
Alkalinitet: Ett mått på halten buffrande ämnen i en
vattenlösning, dvs. ämnen som neutraliserar syra. I försurningssammanhang betyder detta att alkalinitet är ett
mått på vattnets eller markens förmåga att skydda sig
mot försurning (sänkt pH på grund av stor tillförsel av
försurande vätejoner). Ju kalkrikare marken eller vattnet
är, desto större är motståndskraften (buffringsförmågan
eller buffertkapaciteten) mot försurning.

Vattendirektivet (Ramdirektivet för vatten): Ramdirektivet för vatten, Europarlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG. Ramdirektivet för vatten innebär en
gemenskapsram för vattenskydd och förvaltning av vattenresurser inom Europeiska unionen. Ramdirektivet för
vatten innebär att medlemsstaterna måste kartlägga och
analysera de europeiska vattnen, uppdelade efter avrinningsområde och avrinningsdistrikt. Sedan ska de anta
förvaltningsplaner och åtgärdsprogram som är lämpliga
för respektive vattenfö

Antropogen: påverkad, skapad eller orsakad av människan
Aska: Askan i texten avser aska som bildas vid förbränning av trädbränslen och som uppfyller vissa kvalitetskrav.

Vattenförekomst: En avgränsad och betydande förekomst av yt- eller grundvatten. För ytvatten så kan en vattenförekomst utgöras av bl.a. en sjö, ett vattendrag eller
av ett kustvattenområde. För grundvatten så kan det röra
       ;      [
akvifärer. Med akvifär avses är en geologisk bildning som
innehåller grundvatten med så stor lagringskapacitet och
så stor genomsläpplighet att grundvatten kan utvinnas ur
den i användbara mängder.

GROT: Förkortning för ”Grenar och toppar”
Oorganiskt aluminium: En giftig form av aluminium
som kan uppkomma i sura vatten.
pH: mått i form eller tal på hur sur eller hur basisk (alkalisk) en lösning är.

Vattenmyndighet: Ansvarig myndighet för vattenförvaltningen. Finns en för varje vattendistrikt, det vill säga
fem i landet. De fem vattenmyndigheterna är länsstyrelserna i Norrbotten - Bottenvikens vattendistrikt, Västernorrland - Bottenhavets vattendistrikt, Västmanland
- Norra Östersjöns vattendistrikt, Kalmar - Södra Östersjöns vattendistrikt och Västra Götaland - Västerhavets
vattendistrikt.

Ingen övergödning
Antropogen: påverkad, skapad el. orsakad av människan.
Avrinningsområde: Det landområde, inklusive sjöar,
som avvattnas via samma vattendrag. Området avgränsas
          
avrinningsområden.
Bräddning: Utsläpp av avloppsvatten på grund av att
vattenmängden är större än vad ledningsnätet eller reningsverket klarar av.

Regionaliserat mål: Regionalt mål som har en nationell
motsvarighet som grund, men som har anpassats efter
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Levande sjöar och vattendrag

Förvaltningsplan: Enligt vattenförvaltningsförordningen ska det upprättas en förvaltningsplan för varje
vattendistrikt. Förvaltningsplanen är en sammanfattning av vattenförvaltningens arbetsprocess, de resultat
den har genererat samt vilket arbete som planeras inför
kommande förvaltningscykler. Förvaltningsplanen omfattar bland annat redovisning av tillstånd, användning,
påverkan, miljöproblem, miljökvalitetsnormer, åtgärder
och övervakning. Förvaltningsplanen rapporteras till EUkommissionen som en beskrivning av hur ramdirektivet
har genomförts i Sverige.

Smolt:       $
Blå målklassning: en klassning av vattenmiljöer i skogsmark utifrån den nivå på hänsyn som behövs för att bevara miljöns värden.

Grundvatten av god kvalitet
Anmälningsärenden: Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan
anmälan till den kommunala nämnden inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten.

HELCOM: Helsingforskommisionen, den kommision
som leder arbetet med Östersjökonventionen. Är ett
samarbetsorgan mellan de länder som har avrinning till
Östersjön. Samordnar mål och åtgärder i deltagarländerna.

Dricksvattentäkter: De anläggningar som utvinner/
pumpar vatten ur yt- eller grundvatten för att framställa
dricksvatten.
Enskilda vattentäkter: En enskild vattentäkt är en vattentäkt som inte ägs av en kommun eller som inte har
ordnats för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt
lagen om allmänna vattentjänster.

Huvudavrinningsområde (HARO): Avrinningsområde med en areal som är minst 200 km² uppströms mynningen i havet. Sverige har 119 huvudavrinningsområden.
Miljökvalitetsnorm (MKN): En miljökvalitetsnorm är
en bestämmelse om kraven på kvaliteten i luft, vatten,
mark eller miljön i övrigt. Miljökvalitetsnormer är styrande för myndigheter och kommuner när de tillämpar
lagar och bestämmelser, t ex vid tillståndsprövning enligt
miljöbalken eller vid planläggning enligt plan- och bygglagen.

Förvaltningsplanerna: Enligt förordning (2004:660)
om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön ska varje
vattenmyndighet besluta om en förvaltningsplan för sitt
vattendistrikt. Förvaltningsplanen skall innehålla en sammanfattande redogörelse för vattenförhållandena och
förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön i distriktet.
Förvaltningsplanen ska revideras vart sjätte år.

Inom vattenförvaltningen fastställs miljökvalitetsnormer
för varje vattenförekomst, och anger krav på att uppnå
en viss yt- eller grundvattenstatus i vattenförekomsten.
Miljökvalitetsnormerna ligger också till grund för vattenmyndigheternas åtgärdsprogram som ska syftar till att
miljökvalitetsnormerna uppnås.

Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter: Enligt 40
§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd kan kommunen meddela sådana föreskrifter om
det behövs för att hindra att olägenheter för människors
hälsa uppkommer i en kommun. Föreskrifterna kan exempelvis innebära skydd för ytvattentäkter och enskilda
grundvattentäkter.

PLC5: Pollution Load Compilation, beräkningar av fosfor- och kvävetransport till havet som utförts för Sveriges rapportering till HELCOM (Helsingforskommissionen, som leder arbetet med Helsingforskonventionen för
skydd av Östersjöns marina miljö). Den femte versionen
av dessa beräkningar som har rapporterats till HELCOM
kallas PLC5. Dessa beräkningar grundar sig på utsläppsdata från punktkällor för 2006 (avloppsreningsverk, industri och enskilda avlopp) och typhalter för diffusa källor
för 2005 (jordbruksmark, skogsmark, hygge, dagvatten,
öppen mark, myr, och deposition på sjöytor). Beräkningarna har utförts för delavrinningsområden med en genomsnittlig area på 30 km2.

Miljökvalitetsnormer för grundvattenförekomster:
Inom vattenförvaltningen används miljökvalitetsnormer
$           [    enden. Vattenkvaliteten bedöms utifrån en mängd olika kvalitetsfaktorer och uttrycks som mått på vattnets
grundvattenstatus.
Miljömålsrådet: Se under rubriken allmänt.
Overheadkostnader: Detta är kostnader som är gemensamma för t.ex. olika avdelningar eller olika projekt på
Länsstyrelsen och som därför är svåra att dela upp. Detta
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Vattenförsörjningsplaner: I detta fall avses med en vattenförsörjningsplan dels en sammanställning av sådant
planeringsunderlag som är relevant för dricksvattenförsörjningen på kort och lång sikt och dels en vattenförsörjningsplanering med en beskrivning av avsikter rörande
vilka vattenresuser som ska bevaras, hur de ska användas,
hur de ska skyddas med mera En vattenförsörjningsplan
kan utgöra en del av en kommunal översiktsplan får då
betydelse för olika myndigheters beslut i ärenden samtidigt som den kan ge utgångspunkter för kommuners och
andra aktörers planerings- och miljöarbete, utgöra ett underlag vid bedömningen av olika planer och projekt med
mera Syftet med vattenförsörjningsplaner kan sägar vara
att främja långsiktig hushållning med vatten som naturresurs. Innehållet i vattenförsörjningsplanerna och omfattningen av planeringsunderlaget bör anpassas efter vilket
planeringsunderlag som är av betydelse i det område som
planen omfattar och förutsättningarna där.

kan innefatta kostnader för exempelvis administrativa
funktioner, stabsfunktioner och servicefunktioner.
Ramdirektivet för vatten: Se under rubriken allmänt.
Reservvattenförsörjning Reservvattentäkt: En reservvattentäkt är en anläggning som kan utvinna vatten för
framställning av dricksvatten och som kan tas i bruk för
ett ersätta en ordinarie vattentäkt vid driftstörning eller
förorening av dricksvattnet vid den ordinarie vattentäkten. Den ordinarie vattentäkten och reservvattentäkten
kan sägas utgöra redundanta system för dricksvattenproduktion. Med detta avses att båda vattentäkterna kan fullgöra samma uppgifter för dricksvattenförsörjning och i
vanliga fall så behövs bara en vattentäkt men om den ena
vattentäkten havererar så ska den andra kunna ta över
och fullgöra den andra vattentäktens uppgifter för dricksvattenförsörjningen. De böra även vara lokaliserade på
olika platser så att ett utsläpp eller en förorening inte kan
förorena båda vattentäkterna samtidigt. Reservvattentäkten bör inte heller vara lokaliserad nedströms den ordinarie vattentäkten.

Vattenmyndigheterna: Se under rubriken allmänt.
Vattenskyddsområden: För att skydda dricksvattentäkter eller vattenförekomster kan Länsstyrelsen eller
kommunen fastställa vattenskyddsområden runt sjöar eller grundvattenförekomster. Inom ett vattenskyddsom   #   $    
riskerar att förorena vattnet på både kort och lång sikt,
exempelvis hantering av kemikalier och spridning av bekämpningsmedel. Även allmänheten kan ibland beröras
av skyddsföreskrifterna genom exempelvis förbud mot
#    &skyddsområde och skyddsföreskrifter fastställs med stöd
av Miljöbalken.

Råvattentillgångar: Råvatten är sådant vatten som tas
från en yt- eller grundvattentillgång och som inte har behandlats i något vattenverk.
V/A-bolag: Ett bolag som äger anläggningar för framställning av dricksvatten och anläggningar för rening av
avloppsvatten.
Vattendirektivet: Se under rubriken allmänt.
Vattenförekomster: Se under rubriken allmänt.

Sutare. Ilustration: Thommy Gustavsson
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Åtgärder enligt vattenförvaltningens
åtgärdsprogram
I denna bilaga redovisas i vänstra kolumnen ett urval åtgärder från 38-punktslistan i vattenförvaltningens åtgärdsprogram. De åtgärder som valts ut kräver insatser från länets aktörer eller innebär insatser från nationella myndigheter
som påverkar åtgärdsarbetet i länet. I högerkolumnen listas åtgärder i åtgärdsprogrammet för Miljömålen för vattnets
bästa, som påverkas av vattenförvaltningens åtgärder, eller bidrar till deras genomförande. Observera att åtgärderna i
vattenförvaltningens lista endast är riktade till kommuner och statliga myndigheter. De åtgärder i vattenförvaltningens
lista som är riktade till kommunerna är gråmarkerade.
Samtliga myndigheter och kommuner som omfattas av vattenförvaltningens åtgärdsprogram ska den 28 februari varje
år rapportera till Vattenmyndigheten vilka åtgärder som genomförts under föregående kalenderår. Syftet med rapporteringen är att säkerställa att miljökvalitetsnormerna uppnås. Rapporteringen påbörjas år 2011 och åtgärderna ska vara
påbörjade senast år 2012. Utveckling av rapporteringen sker i samverkan med Vattenmyndigheten.

59

MILJÖMÅLEN FÖR VATTNETS BÄSTA - ÅTGÄRDSPROGRAM 2011-2015

De förkortningar som används i tabellen är:

BNF: Bara naturlig försurning

IÖ: Ingen övergödning
LSV: Levande sjöar och vattendrag
G: Grundvatten av god kvalitet

Åtgärder enligt Vattenförvaltningens åtgärdsprogram

Åtgärd i åtgärdsprogrammet för Miljömålen
för vattnets bästa som påverkas av vattenförvaltningens åtgärder, eller bidrar till
deras genomförande.

2. Naturvårdsverket behöver, efter samråd med länsstyrelserna, ta fram
underlag för, och utveckla föreskrifter <
  !   
utsläppen av kväve och fosfor från avloppsreningsverk reduceras
till de ytvattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå,
god ekologisk status på grund av övergödning.

3. Naturvårdsverket behöver, efter samråd med länsstyrelserna, ta fram
   "#     "# "  <
  !   
utsläppen av kväve och fosfor från enskilda avlopp reduceras till de
ytvattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god
ekologisk status på grund av övergödning.
7. Naturvårdsverket behöver, efter samråd med Fiskeriverket och länsstyrelserna, ta fram underlag för, och anpassa den nationella kalkningsplanen till att omfatta de vattenförekomster som inte uppnår, eller
riskerar att inte uppnå, god ekologisk status på grund av antropogent
orsakad försurning.

BNF1. Markkalkning
BNF2. Fortsatt ytvattenkalkning
BNF3. Askåterföring
BNF4. Fortsatt och utökad uppföljning

13. Banverket behöver ta fram kunskapsunderlag och genomföra åtgärder för att undanröja eller motverka vandringshinder och dagvattens påverkan på yt- och grundvatten, särskilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk
status eller god kemisk status.

14. Boverket behöver, efter samråd med Naturvårdsverket, Sveriges
Geologiska Undersökning, Riksantikvarieämbetet, Fiskeriverket och
länsstyrelserna, utveckla kunskapsunderlag samt råd och anvisningar
för den svenska samhällsplaneringen för genomförandet av vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram.

15. Statens Jordbruksverk och länsstyrelserna behöver prioritera sin
rådgivning inom miljöområdet i ett avrinningsområdesperspektiv till
jordbruksföretag inom områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk
status.

16. Statens Jordbruksverk behöver, efter samråd med Naturvårdsverket
      "!    "#     "# "  < ler andra styrmedel med syfte att minska jordbrukets inverkan på vattenkvaliteten, särskilt i områden med vattenförekomster som riskerar
att inte uppnå god ekologisk status eller god kemisk status.
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IÖ1. Fortsatt marknadsföring av markkartering
IÖ2. Fortsatt information och råd till lantbrukaren
om lagring och spridning av stallgödsel
IÖ3. Fortsatt information om anläggandet av våtmarker och sedimentationsdammar.

BILAGA 1

18. Kammarkollegiet behöver, efter samråd med Naturvårdsverket,
Fiskeriverket och länsstyrelserna, ta fram underlag och strategier med
syfte att åtgärda vandringshinder, regleringar, vattenhushållningsLSV14. Ompröva vattendomar utifrån framtagen
frågor och andra fysiska ingrepp som påverkar vattenförekomster så prioriteringslista
att de inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller
god ekologisk potential.

19. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap behöver, efter
samråd med Naturvårdsverket och länsstyrelserna, utveckla riktlinjer
för undersökande övervakning för inträffade olyckor, naturliga och
andra, som kan påverka vattenförekomsters ekologiska, kemiska eller
kvantitativa status.

@C) $      "# # 
med transport av farligt gods

20. Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna behöver ta fram underlag
för vilka vattenmiljöer och vattenanläggningar som har särskilt stort kulLSV2. Sjöar och vattendrag ska inventeras med avturmiljövärde i, eller i anslutning till, vattenförekomster där det behöver
seende på kulturvärden
vidtas åtgärder i syfte att uppnå god ekologisk status eller god kemisk
status.

21. Skogsstyrelsen behöver, efter samråd med Naturvårdsverket och
     "!        "# "  <
 
styrmedel för ändamålsenliga skyddszoner och andra skyddsåtgärder
intill vattenförekomster så att god kemisk status och god eller hög ekologisk status bibehålls eller uppnås.

27. Vägverket behöver ta fram kunskapsunderlag och genomföra åtgärder för att undanröja eller motverka vandringshinder och vägdagvattens påverkan på yt- och grundvatten, särskilt i områden med
vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god
ekologisk status eller god kemisk status. Vägverket behöver även verka
för att andra väghållare tar fram motsvarande kunskapsunderlag och
genomför åtgärder.

LSV6. Spridning av information till markägare om
vattenhänsyn vid åtgärder i jord- och skogsbruket
LSV20. Vid avverkning ska kantzoner sparas

@C) $      "# # 
med transport av farligt gods
LSV12. Vandringshinder vid statliga vägar ska åtgärdas

28. Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov verka för
  !        , enligt 9
LSV14. Ompröva vattendomar utifrån framtagen
och 11 kap miljöbalken, vilka kan ha en inverkan på vattenmiljön, särprioriteringslista
skilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att
inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status.

29. Länsstyrelserna behöver säkerställa att verksamhetsutövare genomför nödvändig egenkontroll och har de kontrollprogram som
behövs för att möjliggöra en bedömning av verksamheternas inverkan
på ekologisk, kemisk och kvantitativ status i vattenförekomster.

30. Länsstyrelserna behöver upprätta en plan för sitt åtgärdsarbete
med prioritering av avrinningsområden med vattenförekomster som inte
uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status.
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IÖ4. Underlag till prioritering och stöd till kommunernas arbete med övergödning.
LSV1. Rangordna betydelsen av olika vattenvårdsåtgärder inom jord- och skogsbruk i länet
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32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter och föroreningsskadade områden som kan ha negativ inverkan på vattenmilIÖ4. Underlag till prioritering och stöd till kommunerjön, prioritera de områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller nas arbete med övergödning.
riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status.
33. Kommunerna behöver ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda
avlopp som bidrar till att en vattenförekomst inte uppnår, eller riskerar
att inte uppnå, god ekologisk status.

IÖ4. Underlag till prioritering och stöd till kommunernas arbete med övergödning.

34. Kommunerna behöver inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter för kommunala dricksvattentäkter som behövs för dricksvattenförsörjningen, så att dricksvattentäkterna långsiktigt bibehåller en
god kemisk status och god kvantitativ status.

G3. Reviderade vattenskyddsområden för större
vattentäkter
G4 Vattenskyddsområden för samtliga allmänna
vattentäkter

35. Kommunerna behöver tillse att vattentäkter som inte är kommu  !   ! "##?  D   /Q    
     
!   (Q !T<     !       
ett långsiktigt skydd.

G6. Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för
större enskilda vattentäkter

36. Kommunerna behöver utveckla sin planläggning och prövning
så att miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås och inte överträds.

IÖ7. Alla kommuner tar fram en dagvattenstrategi i
länet.
IÖ5. Förbättringar av det kommunala ledningsnätet
IÖ8. Dagvattengrupper bildas i länet
IÖ9. Alla kommuner tar fram en avloppsstrategi

37. Kommunerna behöver, i samverkan med länsstyrelserna, utveckla
vatten- och avloppsvattenplaner, särskilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk
status, god kemisk status eller god kvantitativ status.

G1 Kommunala vattenförsörjningsplaner
IÖ5. Förbättringar av det kommunala ledningsnätet
IÖ9. Alla kommuner tar fram en avloppsstrategi

38. Kommunerna behöver i samverkan med länsstyrelserna ta fram
underlag och genomföra åtgärder för att minska påverkan från de delar av det rörliga friluftslivets samt båtturism som kan ha en negativ
inverkan på vattenmiljön, särskilt i områden med vattenförekomster som
inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk eller god kemisk
status.

Gös. Ilustration Thommy Gustavsson
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Bilaga 2. Åtgärdsförslag som inte har tagits
med i åtgärdsprogrammet
Bara naturlig försurning
!   # 

 $   $     

Ingen övergödning
Länsstyrelsen genomförde den 15 oktober 2009 en workshop om övergödning och för att diskutera åtgärder för att nå
  &[   $  $    $     
      $      X   # 
Åtgärdsförslag

Motivering till varför åtgärden bortprioriteras

Stöd till miljöskyddsinspektörer som jobbar med jordbruket. Ansvar:
Länsstyrelsen, Miljösamverkan f

Åtgärden genomfördes redan i januari 2010 och är då genomförd ett år innan programmet började gälla.

Kommunikationsplan för att kunskapen från Länsstyrelsen ska spridas
bättre

X      + ; 
Dessutom kan åtgärden falla in under Levande Sjöar och vattendrags åtgärd 4.

Informationskampanjer till avloppsägare. Ansvar: Kommunerna

Denna åtgärd faller in under åtgärd 7 under Grundvatten av
god kvalitet.

Levande sjöar och vattendrag
För att få in synpunkter på de åtgärdsförslag som arbetsgruppen för Levande sjöar och vattendrag tagit fram skickades en
webbenkät ut till berörda i november 2009. Totalt svarade 33 personer på enkäten. Bland dem som svarade fanns bland
    $ " *     $          < 
tycka till om de framtagna åtgärdsförslagen fanns även möjlighet att lämna nya förslag.
 $ [  $       ; + 
vattendrag. Anledningen var att förslagen hade starkare koppling till andra miljömål, t.ex. Ingen övergödning och Giftfri
 q $           ;$  "  
också ta del av enkätsvaren.
!#     [$    ;    8    $        X   # 
Åtgärdsförslag

Motivering

Peka ut vilka vatten där samråd (MB 11 kap 15§) vid rens        ! + styrelsen, Skogsstyrelsen

Åtgärden ansågs inte tillräckligt angelägen för att lyftas ut separat. Den ingår delvis i åtgärd nr 5 vilket ansågs tillräckligt.

Bevara och utveckla tätortsnära områden som är viktiga
för rekreation och hälsa. Ansvar: Kommunerna, organisationer, föreningar

Förslaget var svårt att konkretisera samtidigt som kopplingen är tydligare
till God bebyggd miljö.
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Grundvatten av god kvalitet
Länsstyrelsen genomförde den 3 november 2009 en workshop om åtgärder för Grundvatten av god kvalitet för att
diskutera de åtgärder som tagits fram av arbetsgruppen. På workshopen deltog tjänstemän (planerare, VA-chefer och
miljöinspektörer) och politiker från sex av länets kommuner, en geolog från Sveriges Geologiska Undersökning samt representanter från Svenska Värmepumpföreningen, NCC Roads och Länsstyrelsen. Tre grupper bildades som diskuterade
      X$  $          $     program.


   

     

Åtgärdsförslag

Motivering

Sprid information om SGU:s kartläggning av geologiska
formationer av nationell betydelse för vattenförsörjningen. Ansvar: Länsstyrelsen

Åtgärden kommer att ingå som en naturlig del i åtagandena om vattenförsörjningsplaner som föreslås ingå i åtgärdsprogrammet.

       $    
av vikt för den framtida dricksvattenförsörjningen inom
kommunen. Ansvar: Kommuner

Se ovan.

Peka ut vilka naturgrusförekomster som kan exploateras
och vilka som ska skyddas, nu och i framtiden. Arbetet bör
baseras på en regional materialförsörjningsplan. Ansvar:
Länsstyrelsen i samråd med kommunerna

+ ; [$#  $  $ 
  ;  #*;   
          
   #

Anta policy om att använda återanvänt naturgrus och
bergkross istället för naturgrus. Ansvar: Kommuner och
andra infrastrukturförvaltare

Åtgärden hör till delmål 4 God bebyggd miljö om uttag av naturgrus.

Sprida information om möjligheterna att minska risken för
läckage från bergvärmeanläggningar genom att använda
en skyddsstrumpa. Ansvar: Miljökontor vid kommuner

Åtgärden bedöms inte vara så prioriterad att den bör ingå i detta åtgärdsprogram. Frågan kan istället komma att lyftas inom ramen för den vanliga
tillsynsvägledningen och kunskapsutbytet mellan miljökontor och verksamhetsutövare.

Riktad information till industrier inom vattenskyddsområden och geologiska formationer av vikt för vattenförsörjningen om vad detta innebär/kan innebära för verksamheten. Ansvar: Länsstyrelsen

Prioriterades inte under workshopen. Enligt de åtgärdsprogram som fast    ;          {]Q 
innebär att Länsstyrelserna ska säkerställa att verksamhetsutövare genomför nödvändig egenkontroll och har de kontrollprogram som behövs för
att möjliggöra en bedömning av verksamheternas inverkan på ekologisk,
kemisk och kvantitativ status i vattenförekomster. I samband med genomförandet av den åtgärden kommer frågan om vad lokaliseringen betyder att
lyftas. Detta gäller dock enbart de verksamhetsutövare som Länsstyrelsen
har tillsyn över. Kommunerna har inte motsvarande åtagande enligt vattenmyndighetens åtgärdsprogram att genomföra motsvarande översyn av
kontrollprogrammen för de verksamheter som de har tillsyn över.

Uppmärksamma risken med släckvatten och behovet av
att anlägga dammar för uppsamling av släckvatten. Ansvar: Miljösamverkan F

Prioriterades inte under workshopen. Dessa frågor beräknas dock ändå
komma att lyftas inom ramen för tillsyn och prövning av miljöfarlig verksamhet oavsett om åtgärden ingår i detta åtgärdsprogram eller inte.

  ;   $#    nas tillhanda innan en fastighet säljs. Ansvar: Mäklare

Åtgärden bedöms inte vara möjlig att genomföra.

Ta fram en broschyr som kan delas ut till de som ska utföra markarbeten inom grundvatten-formationer och som
innehåller en checklista vad man bör tänka på för att undvika spill och markföroreningar. Ansvar: Miljösamverkan
f

Prioriterades inte under workshopen.. Länsstyrelsen överväger att ta fram
ett faktablad om markarbeten inom grundvatten-formationer som i sådana
fall kommer att publiceras på Länsstyrelsens webbsida.
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Grupp 3 – Påverkan på yt- och grundvatten – skyddsåtgärder
Åtgärdsförslag

Motivering

Kartlägga var och hur skyddsåtgärder har vidtagits vid
vägar intill vattentäkter. Workshopen den 3 november
2009 utvecklade denna punkt till följande: Utveckla ett
GIS-skikt för att underlätta information om vattenskydd.
GIS-skiktet ska ge information om vattenskyddsområden
        Q"   $ $   "
placering av informationsskyltar, planerade och vidtagna
skyddsåtgärder (t.ex. täta diken), uppställningsplatser för
farligt gods, nattparkering etc. Ansvar: Vägverket Region
Sydöst

Vägverket har redan samlat uppgifter om var skyddsåtgärder har vidtagits
intill allmänna vägar i ett GIS-skikt. GIS-skiktet innehåller också kortfat
$;  ;X        
mellan registret och eventuella ritningar eller mer utförliga beskrivningar.
X           
kvar. Vägverket arbetar med en nationell grundvattendatabas som också
förväntas innehålla uppgifter om skydd för grundvatten. Uppgifter om
rekommenderade vägar och uppställningsplatser/parkeringsplatser för
 $     #  * ;    
 $ $   =
$        + ; [!  $    
borde gå att sammanställa i GIS utan att det behöver utgöra en särskild
åtgärd i detta åtgärdsprogram.

Publicera information om skyddsåtgärder vid vägar intill
vattentäkter i Länsstyrelsens miljöatlas och i SERUM.
Ansvar: Länsstyrelsen i samarbete med Vägverket Region
Sydöst

Åtgärden innebär att Länsstyrelsen undersöker möjligheterna att ta del av
# $% X#  #    
åtgärd i detta åtgärdsprogram.

Tillföra mer resurser för att undersöka misstänkt förorenade områden för att se om och hur de är förorenade.
Workshopen föreslog att åtgärden skulle ingå i åtgärdsprogrammet som en utmaning och utvecklade denna punkt
till följande: Misstänkt förorenade områden inom vattenskyddsområden ska prioriteras i arbetet med att sanera
förorenade områden. Ansvar: Kommuner

%   $          met som en utmaning. Även om syftet med åtgärden är lämpligt så ser Länsstyrelsen ett problem med att det är svårt att veta när den är genomförd
eller inte. Det kan också vara så att det är lämpligt att prioritera sanering av
andra områden med hänsyn till riskerna för människors hälsa.

Förbättra informationen om inläckage och utläckage från
dagvatten- och spillvattenledningar. Workshopen utvecklade förslaget till följande: Kartlägg diffusa utsläpp av av         nätet. Planera förebyggande åtgärder. Ansvar: Kommuner

Prioriterades inte under workshopen. Åtgärd 6 under miljökvalitetsmålet
”Ingen övergödning” motsvarar detta förslag.

         [ niskor med planeringsbakgrund och miljöskyddsbakgrund
deltar. Vidare bör frågor som rör grundvatten behandlas i
större utsträckning i råden förutom ytvatten. Workshopen
den 3 november 2009 utvecklade denna punkt till följande:
Vattenrådens sammansättning ska spegla deras uppdrag
inom yt- och grundvattenområden. Kommunerna bör nominera ledamöter från såväl tekniska förvaltningen, fysisk
planering som miljö- och hälsoskyddsförvaltningen vid
ny- och omval av ledamöter till vattenråden. Ansvar: Vattenråden

%   $         programmet som en utmaning. Även om syftet med åtgärden är lämpligt
så ser länsstyrelsen ett problem med att det är svårt att veta när den är
genomförd eller inte. Åtgärden bedöms vara svår att följa upp efter som
den inte är tillräckligt konkret. Efter att ha övervägt frågan föreslår därför
Länsstyrelsen att åtgärden inte ska ingå i åtgärdsprogrammet som en särskild åtgärd. Detta hindrar dock inte kommunerna från att, i samband med
nynomineringar av ledamöter, överväga om vattenrådens sammansättning
verkligen är ändamålsenligt med tanke på vattenråden uppdrag.

Ge information till jordbrukare inför varje växtsäsong om
när bevattningsförbud råder och vilka regler som gäller för
vattenuttag. Ansvar: Länsstyrelsen

Prioriterades inte under workshopen.

Förbättra kunskapen om halterna av nitrit och bekämpningsmedel i enskilda vattentäkter i anslutning till jordbruksmarker med hjälp av resultatet från Socialstyrelsens
senaste kampanj.

Prioriterades inte under workshopen.

Gör en generell informationskampanj i Förvetet om påverkan på enskilda vattentäkter från jordbruk och hur man
skyddar enskilt vatten från påverkan. Ansvar: Länsstyrelsen

Prioriterades inte under workshopen..
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Göra en vattenportal/hemsida som samlar all information
som rör vatten på en sida. Workshopen den 3 november
2009 utvecklade denna punkt till följande: Utveckla en
regional vattenportal på Länsstyrelsens webbplats, som
redogör för allt som är av vikt gällande yt- och grundvatten, dricksvatten, avloppsvatten, dränvatten, kylvatten,
# " ; "  "$ ning och övergödning av sjöar och vattendrag med mera
Ansvar: Länsstyrelsen

Länsstyrelserna arbetar för tillfället med att slopa alla regionala webbplatser
för att åstadkomma en enda webbplats som ska vara gemensam för alla
länsstyrelser över hela Sverige. Informationen som kommer att läggas upp
på den hemsidan ska till största delen vara gemensam och likadan för alla
länsstyrelser. Länsstyrelsen föreslår därför att vi först avvaktar införandet av
den nya länsstyrelsegemensamma webbplatsen innan vi undersöker möjligheterna att göra en sådan regional vattenportal.

Grupp 3 föreslog dessutom ett antal nya åtgärder förutom de som arbetats fram av arbetsgruppen.
Inga av dessa nya åtgärdsförslag kom dock slutligen att prioriteras av gruppen. De listas här:
Åtgärdsförslag

Motivering

Få till stånd VA-deklarationer likt energideklarationer vid
husförsäljning. Genom att koppla analyssvaren till bostadens x/y-koordinat kan man t.ex:
peka ut områden med hårt vatten och rikta information
om dosering av tvättmedel,
lokalisera områden med förhöjd radonhalt i grundvatten
och rikta information till boende om lämpliga åtgärder
lokalisera områden med övergödningsprogram och rikta
information till lantbruk och boende om nödvändigheten av att hålla skyddsavstånd vid gödselspridning och att
åtgärde gamla avlopp. Samarbete med Greppa näringen
(HHS) och Miljöhusesyn (LRF)
    $ [    vatten och rikta information till boende om risken med
missfärgade tänder.
Lokalisera områden med förhöjda halter av koppar och
rikta information till boende om risken med grönt hår
Ansvar: Länsstyrelsen och kommunerna

Det bedöms inte i nuläget vara möjligt att med stöd av dagens lagstiftning
för en myndighet att få ta del av VA-deklarationer vid husförsäljningar,
åtminstone inte generellt. En del information beträffande grundvattnets
   $*  q  =   %tenmyndigheterna. Socialstyrelsen och SGU genomförde under år 2007 ett
nationellt tillsynsprojekt i samarbete med kommunerna där analyssvar från
en mängd enskilda brunnar samlades in och sammanställdes. Det är möjligt
att denna information skulle kunna användas för att lokalisera olika områden. I arbetet med vattenförvaltningen sker också lokalisering av områden
som har olika former av påverkan på grundvattnet eller andra egenskaper
hos grundvattnet som gör det mindre lämpligt som dricksvattenresurs.

Förbjud PAH-oljor gummidäck. Ansvar: Regeringen,
Länsstyrelsen och kommunerna

Prioriterades inte under workshopen.

Kartlägg problemet med saltvatteninträngning och förhöjda kloridhalter i yt- och grundvatten inom vattenskyddsområden. Redovisa trender och föreslå åtgärder. Ansvar:
Vägverket och kommunerna

Prioriterades inte under workshopen..

Bevaka utsläpp av kemiska ämnen till yt- och grundvatten
från industriella processer i tillsyn och prövning. Ansvar:
Länsstyrelsen och kommunerna

Prioriterades inte under workshopen. Länsstyrelserna bevakar redan idag
utsläpp av kemiska ämnen till yt- och grundvatten från industriella processer i tillsyn och prövning.

Uppmärksamma risken för olyckor och haverier med utsläpp till yt- och grundvatten i tillsyn och prövning.
Ansvar: Länsstyrelsen och kommunerna

Prioriterades inte under workshopen.. Länsstyrelserna och kommunerna
uppmärksammar redan i dag riskerna för olyckor och haverier med utsläpp
till yt- och grundvatten i tillsyn och prövning.

Grupp 2 – Allmänna och enskilda vattentäkter – översyn av gamla föreskrifter
Åtgärdsförslag

Motivering

Revidera egenkontrollprogrammen så att provtagningen
av råvatten vid allmänna vattentäkter utökas. Ansvar:
Verksamhetsutövarna

Innehållet i egenkontrollprogrammen styrs av gällande lagstiftning och åtgärden bedöms därför inte behöva ingå i ett åtgärdsprogram.

Tillsynskampan om hushållning med, provtagning av och
krav på kvaliteten hos kylvatten. Ansvar: Miljösamverkan f

Prioriterades inte under workshopen. Gruppen ifrågasatte om den hör till
temat för åtgärdsprogrammet.

Delta i Naturvårdsverkets kommande tillsynskampanj om
enskilda avlopp.

         [      
Åtgärden behöver därför inte ingå i åtgärdsprogrammet.

Få tillstånd en utökad provtagningskampanj av vattentäkter som ligger i anslutning till misstänkt förorenade områden för att se om föroreningar har spridit sig till vattentäkten (med stöd av dricksvattenkungörelsen?). Ansvar:
Kommuner

Prioriterades inte under workshopen.
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Bilaga 3 Deltagare i arbetsgrupper
Bara naturlig försurning
Tobias Haag
Anne-Catrin Almér
Eva Hallgren Larsson
Örjan Carlström
Bengt-Göran Ericsson
Marie Leucovius
Anders Philipsson
Hans Karlsson
Börje Malmborg
Christer Sandström

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
Vaggeryds kommun
Gislaveds kommun
Jönköpings kommun
Skogsstyrelsen
Miljönämnden, Jönköpings kommun
Gislaveds kommun
Skogsstyrelsen

Levande sjöar och vattendrag
Greger Phalén
Anton Halldén
Britta Lidberg
Jakob Bergengren
Thomas Nydén
Anders Aldberg
Ingemar Bergbom
Lennart Swärdh
Gunnar Gustavsson
Mats Blomberg
Stefan Johansson
Åke Gustafsson

Nässjö kommun
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
Emåförbundet
Naturskyddsföreningen
Habo kommun
Fiskevattenägarna
Gislaved kommun
Södra Skogsägarna
Skogsstyrelsen, till och med aug
Skogsstyrelsen, fr.o.m. nov

Ingen övergödning
Anders Råsberg
Anne-Catrin Almér
Bernhard Jaldemark
P-O Svensson
Thordis Samuelsson
Madelene Gustafsson
Frida Carlsson
Julia Törnberg
Monika Johansson
Andreas Olsson
Thomas Svensson

LRF
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
Hushållningssällskapet
Hushållningssällskapet
Waggeryd Cell
Nässjö kommun
Vetlanda kommun
Vetlanda kommun

Grundvatten av god kvalitet
Lars Rosborg
Bo Davidsson
Björn Svensson
Britt Wennerström
Jessica Olsson
Matti Envall
Annelie Johansson
Martin Wiss
Anna Paulsson
Lennart Svensson
Maria Carlsson

Värnamo kommun
Aneby miljö och vatten AB
Vaggeryds kommun
Regionförbundet Jönköpings län
Vetlanda kommun
Vägverket region sydöst
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
NCC
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Bilaga 4
Uppföljning av tidigare åtgärdsprogram
Tabellen visar resultatet av en preliminär slutuppföljning av åtgärdsprogrammet från Året för vattnets bästa - 2004. Åtgärdsprogrammet upphör att gälla 31 december 2010. Från början avsågs att programmet skulle gälla åen 2005-2008 men
löptiden förlängdes till år 2010.
Beteckningarna G, H, P och E står för
G: genomförd helt eller i huvudsak eller löpande verksamhet
H: genomförd till mer än hälften
P: påbörjad
E: ej påbörjad

Åtgärdsnamn

StaPreliminär slutuppföljning
tus

Ansvarig

Bara naturlig försurning
Provtagning av vattenkemi
i försurade, men ej kalkade
sjöar, vilka inte har provtagits
på tio år.
Askåterföring på de marker
där uttag av biobränsle sker

G

Provtagning genomfördes 2005 i samband med riskinventering. RapporLänsstyrelsen
terat i meddelande 2006:43

G

Skogsstyrelsen och större markägare sprider aska kontinuerligt. Skogsstyrelsen sammanställer i en databas var aska har spridits. Länsstyrelsen Skogsstyreloch länets kommuner har sammanställt vilka områden som är prioritesen
rade för askåterföring och skogsmarkskalkning.

Samordning av kalknings- och
P
askåterföringsverksamheterna

#    !  !  ) Y    !  "#
gemensamma åtgärder. Länsstyrelsen och länets kommuner har sammanställt vilka områden som är prioriterade för askåterföring och skogsmarkskalkning.

Fortsatt optimering av den
pågående sjö- och vattendragskalkningen

Kalkningen utvärderas vart tredje år avrinningsområdesvis. Löpande
Länsstyrelsen,
justeringar däremellan.Särskild genomgång har gjorts under våren 2007.
Berörda komHösten 2009 påbörjade kommuner och länsstyrelse en ny revidering av
muner
kalkplanerna.

G

Länsstyrelsen,
Skogsstyrelsen

Ingen övergödning
Körning av källfördelningsmodell för att kartlägga orsakerna
G
till övergödning i områden
med stora problem.

Vattenmyndigheterna har tagit fram källfördelning för samtliga PLC5områdena. Länsstyrelsen har numer tillgång till SMHI:s modell HOMEVatten.

Länsstyrelsen,
kommunerna,
vattenorganisationer

Kommunvisa inventeringar av
enskilda avlopp

G

Länsstyrelsen har gjort en VA-översikt för respektive kommun i syfte att
   !      "#  &       &    
en utbyggnad av det kommunala verksamhetsområden. Nio av länets
kommuner har genomfört åtgärden och i övriga fyra kommuner har åtgärdsarbetet påbörjats.

Kommunerna

Verka för att sjöar med höga
fosfor och kvävehalter restaureras

G

Arbete pågår med Ryssbysjön, Landsjön. Utökad provtagning har påbör- Länsstyrelsen
jats för Stora och Lilla Nätaren. Åtgärdsprogram för Lilla Nätaren framta- och berörda
get.
kommuner
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Kväverening skall övervägas
vid kommunala avloppsreningsverk

G

Vid tillståndsprövning av kommunala ARV prövas frågan om kväverening.
Miljöskyddsfunktionen skickade år 2007 ut en enkät till kommunerna
Länsstyrelsen
=    >     !    [@    
och kommukonventionell kväverening eller våtmarksrening som efterpoleringssteg.
nerna
En rapport med resultaten är distribuerad till kommunerna. Sju av länets
kommuner har genomfört åtgärden, fyra har påbörjat den.

Reservaggregat för elförsörjning vid avloppsreningsverk

G

En kartläggning är gjord genom en enkät till tekniska kontoren 2007.
Krav på kväverening beaktas i tillsynen av avloppsreningsverken. Åtgärden klassad som G eftersom kartläggningen är gjord.

Rening av dagvatten vid nyoch ombyggnad

H

Frågan beaktas kontinuerligt av både länsstyrelsen och kommunerna vid
översikts- och detaljplanering.Majoriteten av kommunerna bedömer att
Kommunerna
åtgärden är genomförd till hälften eller mer.

Fortsatt rådgivning och information till jordbrukare

G

Projektet kring Lillån i Reftele har startat med en lantbrukarträff under
sommaren och fortsätter under hösten 2010 med enskild rådgivning och
D  "")    \  ]   #  +Q(Q)
Målgruppen är företag med större djurhållning, minst 25 djurenheter, och
företag med minst 50 ha åkermark.

Länsstyrelsen,
LRF, Hushållningssällskapet, Vattenvårdsförbund

Information genom vattendragsgrupper

G

Y       ! #  !  =  
&     > !     
   
starta.

Kommunerna,
LRF

Utveckla Länsstyrelsens dataG
bas över vattendomar

Dataabasen är konstruerad och data är inlagt.

Länsstyrelsen

Utökat samarbete mellan
Länsstyrelsen och Skogsvårdsstyrelsen.

G

En arbetsgrupp bestående av personal från SKS och Lst träffas regelbundet för löpande dialog om de vattenanknutna miljömålen. Även
mötesstruktur på regional nivå fungerarar och kontaktytorna mellan SKS
och Lst bedöms nu som funktionella och tillräckliga. Gemensam handläggningsrutin för region väst och däri ingående länsstyrelser blir klar
under året.

Länsstyrelsen
Skogsstyrelsen

Rangordna betydelsen av olika vattenvårdsåtgärder inom
jord- och skogsbruk i länet.

H

^   !    !! ) Y      - Länsstyrelsen,
gärdskatalog. En arbetsgrupp bildas för att diskutera inom vilka områden LRF Skogsstyrelsen
vilka åtgärder ska prioriteras.

Digital miljöatlas färdigställs

G

Den digitala miljöatlasen är färdigställd och kurser har hållits.

Länsstyrelsen

Bevara och utveckla tätortsnära områden som är viktiga för G
rekreation och hälsa.

Åtgärden var med som en fråga i kommunenkäten 2007. Alla länets 13
kommuner arbetar med frågan. Exempel på arbetssätt är planarbetet,
LONA-bidrag, grönstrukturplaner, strövstigar kring tätortsnära sjöar och
tätortsnära reservat.

Kommunerna,
organisationer, föreningar

Utbildning i miljöhänsyn vid
grävarbeten som påverkar
vattenmiljöer I.

H

Utbildningar genomfördes i regi av SKS under 2005 och 2006 med minst Länsstyrelsen
180 deltagare, varav 150 entreprenörer. Under 2009 och 2010 genomSkogsstyrelfördes Skog-Vattenseminarier där bl.a. dessa frågor togs upp.
sen

Utbildning i miljöhänsyn vid
grävarbeten som påverkar
vattenmiljöer II.

E

Utbildningar i Länsstyrelsens regi ej genomnfört. Utbildningar genomförs
   $  )= _`q>) w    !"# ? !  !    
det räcker att Länsstyrelsen medverkar i Skogsstyrelsens utbildningar.

Länsstyrelsen
och kommunerna

Levande sjöar och vattendrag

Se över vilken vattenhänsyn
som innefattas i läroplanen på P
länets naturbruksskolor.
Vatteninriktad utbildning för
rådgivare inom skog- och jordG
bruk med fokus på praktiska
åtgärder
Vattenvårdspris

E

Viss undervisning om vatten och vattenhänsyn ingår i skolornas kursplaner.

Länsstyrelsen

Kommunerna,
Landstinget

   + ""< !  $  & ))     !ning diskuteras. Denna samordningsgrupp planeras fortleva, och hör till
den löpande verksamheten.

Länsstyrelsen

Länsledningen har tagit ett principiellt ställningsatagande att Länsstyrelsen inte ska dela ut denna typ av priser.

Länsstyrelsen
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Utökad inventering värdefulla
vatten inför val av skyddsformer och restaureringsåtgärder

Utökad inventering har gjorts i värdefulla sjöar och vattendrag som bedömts aktuella för skydd. Flertalet är inventerade inom ramen för särskilda medel från NV. Ytterligare ett antal vattendrag kan komma att behöva
utökat kunskapsunderlag men i huvudsak är åtgärden genomförd.

Länsstyrelsen

Samverkan kring möjliga långG
siktiga skyddsformer

!  !  $        "  
dels kring områdesskydd. Samverkan med övriga sker främst löpande i
enskilda ärenden samt har även skett vid framtagandet av ”Åtgärdsplan
för skydd och restaurering av sjöar och vattendrag i Jönköpings län” där
kommuner och fvof fått lämna synpunkter på planen via remiss.

Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen,
kommunerna,
Fiskevårdsförenigar, Fiskeriverket

Länsstyrelsen inför värdefulla
vatten i arbetet med områdes- G
skydd och Natura 2000

Arbetet med långsiktigt skydd av värdefulla vatten påbörjades 2006. En
handläggare anställdes 2006 på heltid med att jobba med skydd av värdefulla vatten.

Länsstyrelsen

Fortsatt satsning på vatteninriktade skogsbruksplaner

Inom ramen för landsbygdsprogrammet, skogsdelen, har medel beviljats för vattendragsvandringar under 2010. Denna informationssatsning
bidrar till förståelse för värdena i vattnet och vilken hänsyn som behövs.
Däremot saknas fortfarande särskilt anvisade medel för vatteninriktade
skogsbruksplaner.

Länsstyrelsen
Skogsstyrelsen

Peka ut vilka vatten där sam =^| ((  (/ } > 
E
rensning krävs på grund av att
   

\  !"# ? "  !        )

Länsstyrelsen
Skogsstyrelsen

Sedimentationsbassänger i
anslutning till naturliga vattendrag

P

Åtgärden anses ej vara påbörjad i åtta av länets kommuner, övriga kommuner jobbar med den.

Markägare,
kommuner
och Vägverket
!D)

Ta fram en prioriteringslista för
G
omprövningar av vattendomar

Under 2010 har en översyn gjorts av aktuella omprövningsobjekt i länet
med utgångspunkt från redovisning till KK 1994 samt utpekande av värdefulla vatten. Det återstår några interna diskussioner för att prioritera
objekten i förhållande till bl.a. biologisk återställning och vattenförvaltningen. Blir klar 2010.

Länsstyrelsen

Återskapa våtmarker

G

Hushållnings   !    !  ! ) ^    
sällskapet,
på möte mellan SKS och Lst 2009. Där var man överens om att man i
Skogsstyrelförsta hand bör dämma diken och sätta tillbaks klackar och inte gräva
sen, Länsstynytt. Intresset från markägare upplevs som stort i Höglandets distrikt.
relsen

$      "#
större vägar med transport av
farligt gods.

G

Förstudie Nissan genomförd och arbetet går nu vidare till en Konse     ]  ! &       C( !
2011

Vägverket,
Länsstyrelsen,
Kommunerna

G

Policyn är inte beslutad, men i huvudsak klar.

Länsstyrelsen

G

Genomförs löpande.

Länsstyrelsen

@  "#  D    G
ner upprättas i länet.

;     "# D     #     ) @
kommunerna i västra delen av länet har ytterligare medel för framtagan  D         +Q(Q)    &  "#  "  D 
planer kommer att genomföras under året.

Länsstyrelsen,
Fiskevattenägarförb.
Fiskevårdsomrföreningar,
HSS

Införa relevanta regler för
 

   "# @  ! D    !      +QQ_)
    !!     #   D  " "   +Q(Q  +Q((  !&
med framtagandet av förvaltningsplaner.

Fiskerättsägare

Regional policy för utsättning    " 
Information om tillståndsplikt
"#    
kräftor

G

P

G
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Verka för att störande verksamheter håller sig till utvalda
områden

G

Miljöskyddsfunktionen har inte erhållit några klagomål gällande buller. InLänsstyrelsen,
" !  !  #   `  &&) w  !!  
kommunerna
genomfört eller påbörjat åtgärden.

En uppföljning av hur upprättade planer följs

H

Uppföljning av vissa planer har skett men inte någon konsekvent genomLänsstyrelsen
gång av alla planer. Åtgärden har ej genomförts pga tidsbrist

Grundvatten av god kvalitet

Vattenskyddsområden tas upp
i arbetet med kommunernas
G
översiktsplaner

Åtgärden behandlas i översynen av översiktsplanernas aktualitet under
 +QQ) $ !!  +QQ` (Q  !!   \ =\   &  ## ^ ?# ]?# ?#  @  @   @! >
(  !! ; =[ &> (  !!  % =%?#>
(  !! %?  =\ ?#>

Kommunerna

Fastställa nya skyddsområden
för allmänna grundvattentäkG
ter utan aktuellt skydd senast
2010

Majoriteten av länets kommuner har genomfört åtgärden.

Kommunerna,
Länsstyrelsen

Fastställa nya skyddsområden
för grundvattentäkter med ett
 #  (Q !C< - P
ler som försörjer mer än 50
personer till 2015

Y D      !!   &#?  )   !!  
genomfört den, Sävsjö, Tranås och Värnamo.

Kommunerna,
Länsstyrelsen

Granska och komplettera
&   "# "  "# 
avgränsningen av vattenP
skyddsområden och vid behov
fastställa nya vattenskyddsområden senast 2015

Projektet är slutfört. Uppföljning kommer att ske i samband med faststäl  <    "# " )

Kommunerna,
Länsstyrelsen

Projekt ”Kemikaliehantering
inom vattenskyddsområde”

H

  +QQ_     "#  ""<&  "#     Länsstyrelsen,
get. Åtgärden har inte genomförts som planerats men andemeningen är
kommunerna
upfyllt genom tillsynsaktiviteter inom vattenskyddsområden.

Kartlägga eventuella problem
med förändringar i grundvattennivå i länet

P

Arbetet pågår delvis genom vattenförvaltningen.

Länsstyrelsen

Kommunerna kartlägger enligt dricksvattenkungörelsen
=@ +QQ(`CQ>

P

Åtgärden anses vara åtminstonde påbörjad för majoriteten av länets
kommer. Fyra kommuner, Aneby, Gnosjö, Sävsjö och Värnamo, har genomfört åtgärden.

Kommunerna

Kommunerna vidtar eventuella
åtgärder för att uppfylla dricksH
 #   =@
+QQ(`CQ>

Y D      !!  &  !   ) [ & \ ?#
Sävsjö, Tranås och Värnamo har genomfört åtgärden.

Kommunerna

$      "#
större vägar med transport av
farligt gods

G

Samordnas med 8:19

Vägverket,
Länsstyrelsen

H

%      !   &     ! ?#målen. I oktober 2006 anordnade Länsstyrelsen ett första Vattenforum,
där såväl Länsstyrelsen som andra aktörer i länet presenterade sitt vatLänsstyrelsen
tenarbete. Seminarie skog-vatten hölls i april 2009 och den 28 april 2010
hölls ett nytt Skog-vattenforum med presentationer i fält. Beräknas i fortsättningen hållas vartannat år.

Vattenforum. Seminarier förslagsvis vartannat år för utbyte av erfarenheter och aktuell
kunskap.

Vatten som egen programdel i
H
kommunernas översiktsplaner
En bred satsning på informa  =  D   ! ! >

G

%   !

"#       "   #   )

Åtgärden är i huvudsak genomförd.
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Kommunerna*
Kommuner,
Länsstyrelsen,
Skogsstyrelsen, Södra,
Skogssällskapet, LRF
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Länsstyrelsen i Jönköpings län
551 86 Jönköping
Telefon: 036-39 50 00
Fax: 036-12 15 58
Webbplats: www.lansstyrelsen.se/jonkoping
E-post: jonkoping@lansstyrelsen.se
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