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Samarbete lönar sig
– kustsamarbete i Bottniska viken
ANNELI SEDIN, LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERBOTTENS LÄN

Samverkan är ett nyckelord inom den
nya vattenförvaltningen. Genom samarbete mellan länsstyrelserna i de fem
nordligaste kustlänen åstadkommer vi
samordning och utveckling av miljöövervakningen. Vi ﬁnner arbetsformer för den
nya vattenförvaltningen och når samsyn
i viktiga frågor. Vi har insett att det ﬁnns
mycket att vinna på samarbete.

Q För att samarbeta kring vattenförvaltningen har länsstyrelserna vid kustlänen
i Bottniska viken bildat en arbetsgrupp,
Kustgrupp Nord. Den nya förvaltningen är
i sin linda, och många frågor ännu olösta.
Aldrig förr har det varit så viktigt med
samarbete. Med engagemang, god vilja
och kompetens har vi tagit fram en gemensam arbetsplan för arbetet med kustvatten
i Bottenvikens och Bottenhavets vattendistrikt.

Inom vattenförvaltningen ligger fokus i
dagsläget på hur den fördjupade karakteriseringen ska genomföras. Med en ny
nationell kustgrupp kommer informationsutbytet mellan Sveriges länsstyrelser
att förbättras ytterligare under året, något
som vi ser fram emot.
När det gäller miljöövervakningen
leder samarbetet till en ökad samordning,
något som gör att resultaten blir lättare att
utvärdera och förbättrar den geografiska
täckningen. Sedan 2002 har länsstyrelserna
samarbetat inom olika regionala utvecklingsprojekt. Ett samordnat program för
kustfisk i Bottniska viken har utvecklats,
där kustlänen samarbetar med Fiskeriverket och Naturvårdsverket. Varje län bekostar var sitt provfiskeområde, och för att
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Ökad samordning

När alla siktar mot
samma mål ökar
chansen att nå det.
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säkerställa programmets fortlevnad har vi
tagit fram en modell för samfinansiering.
Två provfiskeområden bekostas via den
nationella miljöövervakningen.
Designprojektet är ett annat regionalt
utvecklingsprojekt, vars syfte är att ta fram
ett samordnat övervakningsprogram för
Bottenvikens kustvatten, där hänsyn tas
till de hotbilder som finns, kraven i den
nya vattenförvaltningen och behov av
underlag för att följa upp regionala och
nationella miljömål. Under projektets sista
år kommer förslaget att anpassas till hela
Bottniska viken.

Lång tradition
I Bottniska viken har vi en lång tradition av
samarbete. Redan 1972 bildades Kommittén för Bottniska viken, som skulle främja
samarbetet kring forskning och skyddet av
vårt havsområde. 1991 beslutade kommittén för Bottniska viken att genomföra ett
stort projekt, ”Bottniska viken året 1991”,
för att öka kunskaperna kring Bottniska
vikens havsmiljö. Detta resulterade bl.a. i
forskningsprojekt kring näringstransporter, biokemiska och ekologiska processer,
miljögifter och fisk.
I mitten av 80-talet bildades samarbetsgruppen Åtgärdsgrupp Nord som bestod
av länsstyrelserna i kustlänen från Uppsala och norrut. Gruppen kartlade olika
påverkanskällor och gjorde gemensamma
beräkningar av tillförsel av näringsämnen
till havet. Dessutom utvecklades en strategi
för regional miljöövervakning av mjukbottenfauna. Vidareutveckling av denna
strategi ledde till ett samordnat program
för mjukbottenfauna som har drivits sedan
1995. I programmet står länsstyrelserna
för finansiering av de kustnära områdena,
medan nationell övervakning finansierar
områdena i utsjön.

FAKTA
Den nya vattenförvaltningen
Den nya vattenförvaltningen har sin grund i att EU:s medlemsstater vill vårda sina vattenresurser bättre. I den nya vattenförvaltningen ska arbetet ske i avrinningsområden, alltså följa
vattnens egna gränser. Målet är att allt yt- och grundvatten ska ha en god vattenkvalitet
år 2015. Arbetet sker i 6-årscykler. Vid varje ny cykel görs en noggrann beskrivning av
vattenmiljöerna. Man ser då även över åtgärdsprogram och miljöövervakning utifrån den
kunskap som kommit in.
Under 2007 ska en fördjupad kartläggning genomföras där kustvattnets ekologiska status ska klassiﬁceras med hjälp av nya bedömningsgrunder. Dessutom ska en påverkansanalys genomföras och risken för att god status inte kommer att uppnås ska bedömas.
Samverkan är ett nyckelord inom den nya vattenförvaltningen. Målet är att skapa delaktighet och inﬂytande för alla berörda. Samverkan kan vara allt ifrån informationsinsatser
och aktivt deltagande till formella samråd. I den nya vattenförvaltningen strävar man efter
att bilda samverkansorgan med utgångspunkt från avrinningsområden, s.k. vattenråd. För
kusten bör en bred representation eftersträvas, med deltagare från såväl kommuner och
industrier som markägar- och brukarorganisationer och frivilliga organisationer inom till exempel miljö, ﬁske och båtsport. Tillsammans med länsstyrelserna kan vattenråden hjälpa
till med arbetet med att bedöma våra vatten och ta fram förslag på åtgärdsprogram, något
som ger rätt åtgärder på rätt plats med lokal förankring inför beslut.

I framtiden hoppas vi att det finns ett
samordnat övervakningsprogram i hela
Bottniska viken, där både den nationella
och regionala övervakningen samt övervakningen i påverkade områden är samordnad. Vi kommer då att kunna koncentrera
oss på insatser för att förbättra statusen i
våra kustvatten. Kustgrupp Nord:s arbete
med åtgärdsprogram kommer att underlättas om vi får till stånd ett antal kustråd, som
kan delta i arbetet med sin kompetens.S
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Från övervakning till åtgärder

Ett samordnat program för kustﬁsk i Bottniska viken har utvecklats, där kustlänen samarbetar
med Fiskeriverket.
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