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”In getting our waters clean,
the role of citizens and citizens´ groups is crucial ”
(EU Commission)

Allmänhetens deltagande

Harmoni COP: Learning together to manage together



Åtgärdsprogram

• Mera fokus på fosfor

• Hydromorfologin har stor betydelse för klassningen 

• Övergripande Åtgärdsprogram. Preciseringar överlämnas till 
andra myndigheter (och lantbrukarna ?)

• Två spår ?
1.  Generella frivilliga åtgärder. Greppa Näringen. Miljöstöd
2.  Krav/Restriktioner vid miljöprövningsärenden. Hänvisning 

till MKN och med stöd av Miljöbalken

• Stort gap   mellan beting och ”rimliga” åtgärder
- Konsekvensanalyser blir viktiga
- Undantag från Miljökvalitetsnorm (MKN) = God status. 

Tidsmässiga och mindre stränga kvalitetskrav



Fyra stora ”osäkerheter”

• Interkalibrering av referensvärden och klassgräns 
mellan God/Måttlig status

• Konsekvenserna av bindande Miljökvalitetsnormer
-- För pågående verksamhet                                                
-- Vid miljöprövning . Tillstånd / Anmäl

• Kvävereduktion till Östersjön

• Nya föreskrifter om vattenverksamheter, skyddszoner, 
våtmarker, gödselspridning m m 



Traditionella Styrmedel

• Åtgärdsprogram
• Miljökvalitetsnormer
• Skatter o avgifter
• Information
• Tillsyn
• Föreskrifter
• Prövning
• Ekonomiska stöd



Miljökvalitetsnormer

• Rättsligt bindande eller inte bindande ?

• Gränsvärde eller rekommendation

• Biologiska osäkerheter transformeras till rättsliga 
sanningar

• Klargörande behövs för bl a konsekvensanalyser



Möjliga styrmedel

• Framförhandlade avtal – överenskommelser

• Gemensamt Lärande

• Mera differentierade och mera styrda miljöstöd

• Möjliggöra (inte föreskriva) lokalt engagemang i exv
dikningsföretag

• Flexibel och anpassad förvaltningsstrategi



Målkonflikter i vattendrag
Problem

- Övergödning
- Översvämningar
- Växtskyddsmedel
- Vandringshinder
- Försurning

Nyttor
- Fiske
- Av- och bevattning (för matproduktion)
- Dricksvatten
- Naturvård
- Vattenkraft

Regelstyrning eller förhandling ?



Lokalt deltagande

Naturvårdsverket: ”Vägledning för ett arbetssätt för biologisk mångfald 
och andra värden i ett landskapsperspektiv”

Samverkan
Dialog
Samband Brukande – bevarande
Gemensamt lärande
Förebygga konflikter
Underifrånperspektiv
Tvärsektoriellt
Frivilligt



WFD: Hur ekologiska antagande formar 
teknisk och social förändring 

Substansmodell Procedurmodell
Fakta Process
Ekologisk kunskap + ekonomiska o sociala
”Knowledge” ”Knowing”
Ekologisk status (GES) Ekosystemhälsa (GEP)
Data för statusklassning Data för beslutsstöd
Föreskriva  förändringar Möjliggöra  förändringar
Expertsatta mål Intressentsatta mål
Fixerade mål Funktionella mål
Information  o  konsultation Gemensamt lärande
Referensvärden är vetenskap Referensvärden är politik
Ref värden = opåverkad natur = Hänsyn till mänsklig påverkan
Uppmuntra allmänhetens deltagande Obegripligheter utestänger
Ekol kunskap leder till åtgärder Intressentformulerade åtgärder

Steyaert & Ollivier. French National Research Institute, 2007: The European Water 
Framework Directive: How Ecological Assumptions Frame Technical and Social Change



Från stuprör till vatten……..

Myndigheter  Kommuner  Universitet   Organisationer
Äger styrmedlen och verklighetsbeskrivningen

Här finns en stor fri yta

för lokal samverkan och påverkan
Verksamhetsutövare  Boende  Medborgare  Lokala 
Äger åtgärderna och verkligheten föreningar

Vattenråd LÅP-grupp Studiecirklar Ad hoc

Avgörande är den politiskt valda mixen av styrmedel


