
 

 
Så åstadkommer vi 
(tillsammans) ett vatten av 
god kvalitet 
 
Jakob Granit, Generaldirektör 

Vattendagen 2017 
Kristiandstad 



Söt- och kustvattensystem försämras snabbt 
på global nivå 

• 80% världens befolkning 
är exponerade för 
vattenosäkerhet 
 
 

• Döda zoner i kustvatten 
har ökat exponentiellt 
sedan 1960 talet 

(Robert J. Diaz & Rutger Rosenberg, 2008) 

(Vörösmarty et.al., 2010) 



Knappast några marina områden globalt är 
opåverkade av mänsklig aktivitet 

(Based on Halpern et al, 2008) 



• 4 grader varmare värld 2100? 
• Försurning av världshaven 
• Kraftiga värmeperioder 
• Korallsystem skadas 
• Förlust av biodiversitet 
• Stigande havsnivåer och hot mot kustmiljöer 
• Ökad vattenbrist 
• Ökad frekvens av tropiska cykloner 
• Osäkra skördar 
• Ökad undernäring 
• Hälsorisker 

Klimatförändringar och ökad variabilitet 
påverkar samhällen och ekosystem 

 
 



Vattenmagasin i världen och i Sverige 

(CIESIN, 2012 ) 

Global Reservoir and Dam Database, 
ver 1 
Stora dammar > 15 m, < 3 miljoner m3 

5300 dammar i registret,  2011 
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Vattensituationen i Sverige 2016 liknar 
klimatscenariernas om 100 år 

Lokal 
årsmedeltillrinning 

Scenario RCP 4,5 
 mellan 

RCP 8.5 hög 
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Källa till hav (S2S)  - flöden som länkar geografier 
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EU EU-nivå 

Nationell nivå 

Regional nivå 

Lokal nivå 

Naturvårdsverket 

Domstolar 

Kommuner (290 st) 

SMHI SGU MSB Övriga Centrala 
myndigheter 

Verksamhetsutövare, vattenförbund, vattenregleringsföretag mfl 
 

Länsstyrelser 

Vattenmyndigheten  
Bottenviken 

Havs  och Vatten- 
myndigheten 

Riksdagen Regeringen 

Miljö- och energi 
departementet 

Finansdepartementet Övriga 
departement Näringsdepartementet 

Länsstyrelser   Länsstyrelser Länsstyrelser 

Vattenmyndigheten 
Bottenhavet 

Vattenmyndighet
en Västerhavet 

Vattenmyndigheten 
Södra Östersjön 

Vattenmyndigheten 
Norra Östersjön 

Länsstyrelser 

HELCOM OSPAR 
Internationell nivå 

Utrikesdepartementet 

FN Agenda 2030 Vattenförvaltningen från källa till  hav - roller 



                

Sötvattenförvaltning 

• Havs- och vattenmyndigheten 

• Pådrivande, stödjande, kunskapsinsamlande, 
samordnande, vägledande, föreskrivande, 

• Föreskrivande och finansiering 
 

• 5 vattenmyndigheter 

• Förvaltningsplaner, miljökvalitetsnormer 

• Åtgärdsprogram 
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Vattenförvaltningens åtgärdsprogram, 6 år cykel 
Övergödning, fysisk påverkan, miljögifter, kalkning, stryrmedel 

Ex. Restaurering av Ätran, Falkenberg 

Uttag av dam 
2014 

Fiskräknare 

Vattenkraft under 
vinterhalvåret 

Restaurering av 
lekplatser och 

naturliga flöden 



                  

Ex. vattenkraft och miljö 
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• Vattenkraftsdialogen 2012-2016 
 

• Ramöverenskommelse om energipolitiken 
 
• Förslag till nationell  strategi om åtgärder i 

vattenkraften 
• Avvägning mellan energimål och miljökvalitetsmålet 

Levande sjöar och vattendrag 
 

• Vattenkraftens reglerbidrag och värde för 
elsystemet 
  

• Kulturmiljöer vid vattendrag 
 
• Fond for åtgärder i vattenkraften 

 



                

Övergödning - 
belastningsutveckling 

• Nationellt minskar N & P 
• Målen i Östersjöns Baltic Sea 

Action Plan uppnås inte 
• Jordbruket största källan 
• Klimateffekter viktigt: 

• Belastning återspeglar vattenföring 
• Ökning i TOC 
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Från: http://www.havsmiljoinstitutet.se/digitalAssets/1575/1575894_havet_2015_16.pdf 



                

Havsmiljöförvaltning 
32 åtgärder riktade till 6 centrala myndigheter & 
kommuner, 2016 

• Främmande arter 
• Fiskar och skaldjur 
• Övergödning 
• Hydrografiska förhållanden 
• Farliga ämnen 

• Marint skräp 
• Biologisk mångfald 
• Marina skyddade områden 
• Restaurering 
• … och uppföljning  

Åtgärdsprogrammet för havsmiljön                                                     Ylva Engwall 14 2016-01-27 



                

Ex. marina 
skyddade 
områden - MPA 
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• Marin nationalpark 
• Marina naturreservat 
• Natura 2000-områden 

med marina habitat 



                  

Reformer i fiskförvaltningen 
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• Landningsskyldigheten 
• Undvika utkast 
• Gradvis infasning 2015-2019, alla 

kommersiellt reglerade arter 
 

• Fördelning av fiskemöjligheter, 
rättighetsbaserad förvaltning 
 

• Spårbarhet av fiskeri- och 
vattenbruksprodukter 
 

• Riskbaserad fiskerikontroll 
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Havsplanering 

Sjöfart; Försvar; Energiutvinning; Yrkesfiske; Utvinning; Värdefull natur; Kustzonsvärden; Allmän 
användning; Utredningsområde 

• Havsplaneringsförordning (2015:400) 
• Karta som visargrunddragen för användningen 

av havsområdet 
• Tre planer 

• Bottniska viken, Östersjön, Skagerrak/Kattegat 

• En nautisk mil (1852 m) från baslinjen och 
svensk ekonomisk zon 

• Planerna skall styra kommunernas planering 
och tillståndsprocesser 

• Förslag till havsplaner till regeringen 1 
december 2019 



                

Exempel på strategiska 
innovationsområden från källa till hav 

• Innovation inom geografiska segment från källa till hav 
• Grön tillväxt - Landskapsförvaltning och landsbygdsutveckling 
• Cirkulär ekonomi - Integrerad förvaltning av staden, dess avrinningsområde 

och utrinningsområde 
•  Blå tillväxt, svenska maritima strategin – biogas/foder från vattenbruk 

 

• Tvärsektoriellt 
• Fysisk planering på land och till havs, integrerat och med miljön i fokus 
• Katastrofförebyggande investeringar kopplade till klimatförändringar 
• Ekoteknologier 
• ICT, stora datamängder, maskininlärning, visualiering – Digital First! 



                

FNs havskonferens 
Svenska prioriteringar 
1. Marint skräp från ett  

källa till hav perspektiv 
2. Klimatet och havsförsurning 
3. Hållbart fiske och blå tillväxt 

 
Dessutom 
• Regionalt samarbete 
• Havsplanering 
• Marint skyddade områden 
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Tack 
 
www.havochvatten.se 
www.oceanconference.un.org 
 
@jakobgranit 
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http://www.havochvatten.se/
http://www.oceanconference.un.org/
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