
Strategi för uppföljning av vattendirektivet från 2019 och framåt 
 

Enligt vattendirektivet ska allt naturligt vatten ha en god vattenkvalitet till 

2015. Detta innebär att ingen försämring pga påverkan från mänsklig 

verksamhet får förekomma. Målet - en god vattenstatus -  kan inte uppnås till 

2015 för alla vatten. Senare datum har därför föreslagits för en del 

vattenförekomster. Befintligt material, såsom förvaltningsplan och delrapport 

(interimrapport) med mera finns på följande sida: 

https://www.regeringen.ax/styrdokument-rapporter-

publikationer/ramdirektivet-vatten-0 

 

 

Källa: Ålands landskapsregering. Framtagen av amanuens Tony Cederberg, Åbo akademi/Husö 

biologiska station. 

 

Åtgärder för att nå en god vattenstatus 

Det kommer att bli svårt att nå målen, speciellt i våra kustvatten, som samtliga 

kännetecknas av måttlig status. Förmodligen skulle väldigt kostnadskrävande 

åtgärder behövas. Dock måste Åland och andra medlemsstater göra allt de kan 

för att söka uppnå målen, i enlighet med vattendirektivets krav. Utöver 

lagstiftning (grundläggande åtgärder) ska ett åtgärdsprogram med 

kompletterande åtgärder tas fram. Kompletterande åtgärder kan bestå av olika 

frivilligåtgärder, återskapande och återställande av våtmarker, administrativa 

https://www.regeringen.ax/styrdokument-rapporter-publikationer/ramdirektivet-vatten-0
https://www.regeringen.ax/styrdokument-rapporter-publikationer/ramdirektivet-vatten-0


styrmedel, forskning eller utvecklingsprojekt som leder till vattenförbättring 

eller andra relevanta åtgärder, 

Uppdateringar 

Åtgärdsprogram och Förvaltningsplan uppdateras vart 6:e år. Nuvarande 

program och planer gäller tom 2021. Under 2019 måste en ny samrådsprocess 

inledas. Remissversioner tas fram under 2020 och senast i december 2021 ska 

en ny förvaltningsplan med tillhörande åtgärder fastslås. Rapportering till EU 

sker sedan via Riket i mars 2022. 

Samrådsprocessen 

Innan en ny förvaltningsplan och åtgärder fastslås behöver samråds- och 

diskussionsmöten hållas för att informera om hur vattnets status ser ut, vad 

som är genomfört och för att diskutera olika åtgärdsförslag. Mötena kommer 

att samköras då det är möjligt med framtagande av havsplaner.   

Samråds- och diskussionsmöten behöver hållas med: 

• Olika byråer som jordbruks-, fiskeri-, skogsbruks- och museibyrån samt 

infrasturkturavdelningen. 

• ÅMHM 

• Olika intresseorganisationer som Östersjöfonden, ekologiska odlarna, 

Agenda 21 samt Natur och Miljö. 

• Producentförbundet. 

• Hushållningssällskapet. 

• Fiskodlarföreningen. 

• Allmänheten och kommunerna.  

• Vattenbolagen. 

Inbjudningar skickas ut till byråer, ÅMHM, kommuner, förbund och 

organisationer under 2019. Vid mötena dras riktlinjer upp och mötesdeltagarna 

ombedes därefter inkomma med skriftliga förslag på åtgärder och annat 

relevant som tex förslag på väsentliga vattenförvaltningsfrågor.  I ett senare 

skede (2020) kommer de uppdaterade versionerna av vattenåtgärdsprogram 

och –förvaltningsplan att skickas på remiss. Mötet för allmänheten och 

kommunerna kombineras så att miljöbyrån samtidigt ger information om 

vattenkvalitén och annat intressant, tex om olika projekt. 

 

 

 



Vattendirektivets cykel 

Interimöversikt över väsentliga vattenförvaltningsfrågor ska finnas minst 2 år före 

uppdaterat vattenåtgärdsprogram och –förvaltningsplan fastslås. En dylik kan 

upprättas i samband med samrådsmöten. 

Analyser (bla den ekonomiska) enligt artikel 5 ska ses över 2019 och sedan vart 6:e år. 

2020 

Under 2020 ska utkast till vattenåtgärdsprogram- och förvaltningsplan tas fram för att 

finnas tillgängliga minst 6 månader så att skriftliga kommentarer kan inkomma.  

2021. 

Förvaltningsplan med tillhörande åtgärder fastslås. 

2022 

Förvaltningsplan skickas till EU-kommissionen senast 3 månader efter fastställandet. 

Uppföljning vart 6:e år därefter. Nya eller reviderade åtgärder ska vara operationella 

inom 3 år från fastställandet, dvs 2024. 

Och så löpande i 6:års cykler. 

 

 


