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Sammanträde Vattendelegationen i Västerhavets vattendistrikt 
 
Tid Torsdagen den 3 mars, kl 10:00-15:00 
 
Plats Länsstyrelsen Västra Götaland 
 
Ledamöter Lisbeth Schultze, ordförande  

Karin Enfjäll, Länsstyrelsen i Värmlands län 
Mats Abrahamsson, kommunalråd Sotenäs  
Kristian Wennberg, Länsstyrelsen i Skåne län 
Lena Gipperth, professor miljörätt, Göteborgs universitet, t.o.m. § 7 
Per Leander, miljövårdsdirektör, Länsstyrelsen i Hallands län 
Roland Löfblad, civilingenjör 
Sofia Karlsson, ordförande LRF Västra Götaland 
Niclas Åberg, projektledare och Västerhavskonsulent, t.o.m. § 8 

  
Tjänstemän Annika Ekvall, vattenvårdsdirektör 
 Margreth Folcker, sekreterare 
 Hanna-Mari Pekkarinen Rieppo (§ 6), Vattenmyndighetens kansli 

Pär Gustafsson (§ 6), Länsstyrelsen Värmland  
Oscar Askling (§ 6), Länsstyrelsen Värmland  
Sabine Lagerberg (§ 8), Miljöjuridiska funktionen, Länsstyrelsen Västra 
Götaland 
Björn Lagerdahl (§ 9), Vattenmyndighetens kansli 

 
 
§ 1 Öppnande 
Ordförande förklarar mötet öppnat och konstaterar att vi är beslutsföra med 9 närvarande delegater. 

  
§ 2 Dagordning 
Dagordningen godkänns.  

 
§ 3 Val av justerare 
Karin Enfjäll väljs att justera protokollet tillsammans med ordföranden. 

 
§ 4 Föregående mötesprotokoll 
Protokollet från föregående möte läggs till handlingarna. 
 
§ 5 Regeringsprövningen och planen framåt 
Annika Ekvall redogjorde för Vattenmyndighetens planering de kommande åren samt hur den 
pågående regeringsprövningen av åtgärdsprogrammet påverkar arbetet. Vi konstaterar att mycket av 
vårt arbete kan pågå enligt plan trots att åtgärdsprogrammet för innevarande period inte är beslutat 
än. Rapporteringen till EU kommer dock att bli försenad. Det interna arbetet på kansliet sker i 
samverkan med övriga kanslier och med nya, reviderade styrdokument för den kommande perioden. 
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Utöver regeringsprövningen finna andra påverkansfaktorer som vi måste förhålla oss till och som i 
vissa fall skapar stora utmaningar i vårt arbete. Som exempel på detta kan nämnas det nya 
dricksvattendirektivet, nya vattenförekomstindelningen, ny version av VISS och inte minst de 
kommande NAP-prövningarna.    
 
Under punkten redovisades även tidplanen för normöversynen för kommande NAP-prövningar i 
Västerhavets distrikt. Först ut att prövas är anläggningar inom Gullspångsälven avrinningsområde där 
samråd för nya miljökvalitetsnormer behöver ske under hösten 2022.  
 
Delegationen förde en diskussion kring den pressade tidplanen och problematiken kring 
vattenförekomstindelningen. Delegationen framförde även önskemål om att få en fördjupad 
information kring markavvattning på delegationsmötet i juni.  
 
Delegationen noterade informationen. 

 
§ 6 Information om gränsvattenarbetet 
Hanna-Marie Rieppo Pekkarinen, Karin Enfjäll, Pär Gustafsson och Oscar Askling presenterade 
hur gränsvattenarbetet och samverkan med Norge sker idag och hur arbetet med framtagandet 
av en ny, distriktspecifik, samverkansstrategi för detta arbete fortskrider. Strategin bygger på det 
arbete som har gjorts i Bottenhavets distrikt samt det dokument som redan är beslutat där. Ett 
liknande arbete sker även i Bottenvikens distrikt. Tanken är att samverkan med Norge ska ske på 
ett mer strategiskt och genomtänkt sätt istället för som idag där kontakter sker mer sporadiskt 
och vid behov. Kort diskussion kring på vilken nivå som strategin bör beslutas, av hela 
delegationen, av ordförande eller av vattenvårdsdirektören? Mer information och ett eventuellt 
beslut av strategin kommer ske under året.  
 
Utöver arbetet med strategin gavs information om de utmaningar man ser i samband med 
gränskalkningen och gränsförvaltning av lax. I dagsläget sker gränskalkningen uteslutande med 
hjälp av svenska medel och kalkning sker i endast tre gränsvattensjöar. Utredningar görs för att 
bedöma vilken påverkan kalkavslutet får på pH, alkalinitet och flodkräfta och man ser tydliga 
svårigheter i att nå de uppsatta målen.  
 
Problematiken kring smittskydd, vandringshinder och den utrotningshotade Klarälvslaxen 
diskuterades. Det har kommit önskemål från Miljödirektoratet till Klima- och 
miljödepartementet om att klassa Trysilelva som ett kraftigt modifierat vatten vilket kan få 
negativa konsekvenser på den svenska sidan.   
 
Delegationen noterade informationen. 

 
§ 7 Vattenförvaltningens miljöövervakning, information om projektet ”Full koll på våra vatten” 
Projektet ”Full koll på våra vatten” presenterades av Annika Ekvall.  Sverige har fått kritik från 
EU-kommissionen när det gäller vår miljöövervakning och projektet är ett resultat av detta. Vi 
har i mångt och mycket en bra miljöövervakning idag, långa tidsserier och bra kvalitet på våra 
mätningar. Men ny lagstiftning, flera kravställare och ansvariga gör att det finns många gränsytor 
som skapar glapp och en brist på helhetssyn. Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges geologiska 
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undersökning, Naturvårdsverket och Vattenmyndigheterna jobbar tillsammans med detta sedan 
några år och har tagit fram en myndighetsgemensam handlingsplan med målsättningen att 
genomföra den övervakning som krävs enligt vattenförvaltningsförordningen. Vill man läsa mer 
om projektet finns information på Havs- och Vattenmyndighetens hemsida.  
 
Delegationen noterade informationen. 

 
§ 8 Fortsatt diskussion kring ärendehantering 
Sabine Lagerberg gjorde en kort tillbakablick och repetition av den information om 
ärendehantering som gavs på decembermötet. Bland annat processen för olika prövningar, 
vilken roll vattenmyndigheten har i olika ärenden samt om det kan föreligga jävsproblematik i 
samband med ärendehanteringen. Ett förslag på rutin för hur beslutsprocessen bör se ut 
redovisades på mötet.  
 
Delegationen noterade informationen. 

 
§ 9 Information och diskussion om samverkansstrategi för Vattenmyndigheterna 
Kansliet arbetar med att ta fram en distriktsspecifik samverkansstrategi som ska komplettera 
den nationella strategi som vattenmyndigheterna just nu arbetar fram. Björn Lagerdahl 
presenterade de tankegångar som finns kring behovet - att arbeta effektivt och smart för att få 
bästa tänkbara effekt av våra samverkansprocesser med de resurser vi har. Strategin kommer 
bland annat att belysa våra viktigaste målgrupper och hur vi bör arbeta tillsammans med dessa 
under hela förvaltningscykeln. I den efterföljande gruppdiskussionen gavs delegaterna möjlighet 
att bidra med synpunkter bland annat kring målgrupper och arbetsmetoder.  
 
Delegationen noterade informationen. 

 
§ 10 Information om aktuella frågor 
Utöver de aktuella händelser som informerades om i de utskickade noterna gavs en kort 
sammanfattning kring diverse nyanställningar på kansliet. 

 
Delegationen noterade informationen. 

 
§ 11 Inkomna ärenden och remisser under perioden 
Kansliet redogjorde för de ärenden och remisser som hanterats sedan senaste delegationsmötet. 
Information om inkomna ärenden och remisser blir en stående punkt från och med dagens möte.  

 
Delegationen noterade informationen. 

 
§ 12 Plan för delegationen 2022/2023 
Den framåtsyftande planen för året gicks igenom. Ett fältbesök med fokus på markavvattning 
planeras in i samband med sammanträdet den 15 juni. Kansliet hoppas även kunna ge en fördjupad 
information om vattenförekomstindelningen och de olika VISS-versionerna under junisammanträdet. 
 
Delegationen noterade informationen. 

https://www.havochvatten.se/overvakning-och-uppfoljning/miljoovervakning/full-koll-pa-vara-vatten.html
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§ 8 Övrigt 
Inga övriga frågor på dagordningen.  
 
 
 
 

Justeras Justeras 
 
 
Lisbeth Schultze 

 
 
Karin Enfjäll 

Ordförande 
 
 

Justerare 

Margreth Folcker 
Sekreterare 
 

Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter 
 

 
 
 


