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Yttrande 

En utvecklad vattenförvaltning Betänkande av 
vattenförvaltningsutredningen (SOU 2019:66) 
 
Hushållningssällskapens Förbund har beretts möjlighet att yttra sig över Miljödepartementets remiss 
om en utvecklad vattenförvaltning. Yttrandet har skrivits av Miljö- och vattenrådgivare Joakim 
Hermansson, Uppsala. 

Sammanfattning 

Hur ansvar fördelas och arbetet bedrivs har stor betydelse för svenska jord- och 
skogsbruksverksamheter och för kvaliteten på landets yt- och grundvatten. Det är viktigt att de gröna 
näringarna är med och bidrar med kunskap om vilka åtgärder som behöver genomföras, är 
genomförbara, deras nytta, vad de kostar och vad som bör prioriteras. 

Hushållningssällskapets synpunkter 

Utredningen är omfattande och det är ett bra arbete. Betänkandet beskriver ingående och väl bristerna 
med den nuvarande organisationen och en analys på vilka styrkor som behöver tas vidare. Förslagen 
anses som genomtänkta. 

Lokal förankring positivt 
Hushållningssällskapet är mycket positiv till en utvecklad samverkan och delaktighet mellan olika 
nivåskikt som utredningen föreslår. Det finns behov av referensgrupper på både 
avrinningsområdesnivå och nationell nivå och vi har erfarenhet av att arbetet just stärks när fokus 
läggs inom avrinningsområdena och med en lokal förankring. Det ska enligt förslaget inrättas lokala 
referensgrupper för det fall det anses lämpligt. Sådana referensgrupper ska bestå av till exempel 
verksamhetsutövare, fastighetsägare och relevanta organisationer inom de olika 
vattenavrinningsområdena och ska tillsammans medverka i planerings- och uppföljningsarbete. Det är 
bara i dessa som åtgärdsarbetet kan bli konkret och verkningsfullt och gå att samordna med övrigt 
arbete för god vattenkvalitet och minskad övergödning.  

Närmaste myndigheterna 
På vattenavrinningsnivå förslås bland annat att kommunerna ges en tydligare roll, till exempel genom 
deltagande i åtgärdsplaneringen. Detta ser vi som positivt. Länsstyrelsernas roll ska förtydligas och 
utökas till exempel genom att ansvara för att ta fram kunskapsunderlag och förslag till 
miljökvalitetsnormer samt samordna åtgärdsplaneringen i avrinningsområdena. Vi anser att det är 
viktigt att Länsstyrelserna kan hämta in kunskap utifrån på något sätt då lägen uppstår med 
kunskapsglapp inom organisationen. Detta för att inte arbetet skall tappa tid eller framfart. 

Finansiering 
Hushållningssällskapet instämmer i utredningens konstaterande att vattenförvaltningen är både 
underfinansierad och behöver bli effektivare. 
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Ramdirektivets ambitionsnivå är mycket hög. Förutom ett kostsamt åtgärdsarbete är kraven på 
miljöövervakning dyra att genomföra. 

Hur åtgärderna skall finansieras bör utredas. Hittills har inte vattenmyndigheterna angett i 
åtgärdsprogrammet hur åtgärderna skall finansieras man har bara sagt att de skall finansieras inom 
ram. Möjligen genom nämnda vattenavgifter. 
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