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Till samtliga vattenmyndigheter

Synpunkter på samrådshandling ”Översikt av väsentliga
frågor” för förvaltningsplaner 2008-2009
Skogsindustrierna önskar härmed ge synpunkter på de samrådshandlingar med
ovannämnda rubrik, som utarbetats i respektive vattenavrinningsdistrikt. Vi har
inte möjlighet att granska status och bedömningar, men avser ge kommentarer av
övergripande karaktär.
I översikterna ställs några frågor som är utgångspunkterna för de synpunkter som
ges här.
Är det tydligt hur du får den information du vill ha?
Samverkan och information har framställts av vattenmyndigheterna som viktiga
ledord i vattenförvaltningen. Samråd, möten och liknande aktiviteter är bra men
ännu bättre är att åstadkomma en närmare samverkan och ett informationsutbyte i
vattenråd, bestående av kompetenta människor som arbetar med vattenfrågor
dagligen. Sådana vattenråd finns på en del ställen men inte överallt. Dessa borde
ha bildats innan samrådshandlingen sammanställdes.
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Vidare är det svårt att se hur alla förordningar, föreskrifter, bedömningsgrunder
och handböcker hänger ihop. De är alldeles för många, tunga och specialiserade
och har producerats under alldeles för lång tid! Hur de kommer att användas
känns också osäkert.
Är det tydligt hur och när du kan påverka arbetet?
Eftersom inte organisationen är klar på alla ställen är det inte tydligt. Förutom
vattenråd, se ovan, bör även referensgrupper finnas, representerande branscher
eller sektorer i samhället. Att bilda referensgrupper föreslogs för flera år sedan då
skogsindustrin besökte alla vattenmyndigheter. Existerar referensgrupper i något
mer distrikt än Bottenvikens?
Alla vinner på att all kunskap som finns tas fram och används i arbetet. Det finns
exempel på att så inte har gjorts.
Skogsindustrierna har också vid flera tillfällen både enskilt och tillsammans med
andra branscher, yrkat på deltagande i vattendelegationerna. Dessa är ensidigt
tillsatta och kompetens i ett näringslivsperspektiv saknas i delegationerna.
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Är det tydligt vilka vattenmiljöer och vattenproblem som är viktiga?
Det framgår av översikterna vilka problem och områden som
vattenmyndigheterna och länsstyrelserna har bedömt vara viktiga. Men återigen,
det finns kunskap och underlag hos verksamhetsutövare, som inte har tagits
tillvara. Det har framgått vid seminarier som vattenmyndigheterna anordnat, att
dataunderlaget har stora brister på en del ställen. Det betyder att statusklassning,
målformulering och så småningom åtgärdsprogram kommer att baseras på lösa
grunder.
Vi är tveksamma till hur de miljöekonomiska profilerna tagits fram. Eftersom data
endast finns för punktkällor ligger fokus där. Är detta en etablerad metod som
används i övriga Europa också? Vattenuttag kan inte inordnas under ett begrepp.
Det finns olika typer av vatten; ytvatten, råvatten, renat vatten osv., vilket inte
syns i den miljöekonomiska profilen. I ett europeiskt perspektiv måste sådana
fakta redovisas.
Ge förslag på egna vattenområden eller vattenproblem som du anser
vattenförvaltningen bör arbeta med!
I första hand bör dataunderlaget förbättras innan bedömningar om tillstånd och
åtgärder görs. Utbyte med våra grannländer för att få en samsyn i liknande miljöer
föreslås också.
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Ge förslag på förbättringar av arbetet i vattenförvaltningen!
Som framhållits ovan anser vi att
- verksamhetsutövare måste ges möjlighet att delta i framtagandet av
förvaltningsplaner och åtgärdsprogram
- vattenråd och referensgrupper ska finnas och fungera
- regelverket måste struktureras så att det går att förstå och använda av
intressenter/verksamhetsutövare
- dataunderlaget måste förbättras innan förvaltningsplan och åtgärdsprogram
sammanställs
- kunskap och dataunderlag från verksamhetsutövare ska tillvaratas
- vattendelegationerna ska utökas med kompetens inom industrin och
skogsbrukssektorn
- de miljöekonomiska profilerna bör ses över och diskuteras i
vattenråden/referensgrupperna
Stockholm den 26 juni 2008
Ingrid Haglind
Skogsindustrierna
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