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Remissyttrande gällande promemorian Vattenmiljö och vattenkraft
Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund (NVVF) har ett 70‐tal medlemmar och av dem är ett 15‐tal
kraft‐ och dammägare. Förbundets avrinningsområden ligger inom de tre länen, Södermanland,
Örebro och Östergötland. Länsstyrelserna i sin tur ligger under två Vattenmyndigheter, nämligen
Norra‐ och Södra Östersjön. Förbundet har sedan mitten av 80‐talet hjälpt dammägarna genom att
samordna regleringen i hela avrinningsområdet. Ledorden har alltid varit öppenhet och samverkan.

Samverkan
NVVF är positiva till en miljöanpassning av vattenkraften med utgångspunkt i miljökvalitetsnormerna.
Men förbundet önskar se mer förutsättningar för samverkan mellan olika aktörer i promemorian.
Förbundet ser samverkan på frivillig basis som en viktig del i samhällsutvecklingen. Samverkan
stärker band mellan samhällets olika aktörer då det bygger på engagemang och lokal kunskap. Ett
arbetssätt som vi i förbundet sett genererar en större nytta vad det gäller åtgärdernas omfattning
kontinuitet och allmän kunskapsuppbyggnad.

Rådgivning
Förbundet vill se en ökad samverkan dels mellan olika parter samt att tillsynsmyndigheterna även
bedriver rådgivande verksamhet till verksamhetsutövarna, inte bara ren tillsyn. Detta riskerar annars
att skapa ett klimat mellan tillsynsmyndigheten och verksamhetsutövarna som inte är fruktsamt.

Helhetssyn
Vid tillsyn av vattenkraft och dammar är det av stor vikt att hänsyn tas till de naturliga gränserna och
att helhetsbedömningar görs över länsgränser och administrativa gränser. NVVF ser idag stor risk att
enskilda åtgärder kan få förödande konsekvenser utan denna helhetssyn. Dels för naturen med
avrinning, djur och växtliv som påverkas negativt och dels för dammägare som gör osynkade åtgärder
och stora investeringar som riskerar att behöver göras om i en snar framtid.
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Resurser
Förbundet medverkar i ett 7,5 årigt LIFE IP projekt som heter Rich Waters där en stor del handlar om
samverkan och lokalt engagemang. Förbundet anser att det är viktigt att utrymme finns för ett
sådant arbete med samtliga aktörer. Åtgärdsarbete enbart uppbyggt på tillsyn är inte lika
framgångsrikt som åtgärdsarbete med ursprung från lokalt engagemang. Viktigt är att det även finns
tillgängliga resurser för ett åtgärdsarbete i form av samverkansbidrag.

Med hopp om ett än mer framgångsrikt vattenarbete
På uppdrag av styrelsen

Anneli Carlén
Verksamhetsledare
Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund
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