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Yttrande över Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i
Västerhavets vattendistrikt 2008-2009
SMHIs synpunkter
SMHI har fått översikterna från fyra av fem vattendistrikt på remiss. SMHI har konstaterat att
det även finns en översikt gjord för Bottenhavets vattendistrikt utlagd på det vattendistriktets
hemsida. De fem vattendistriktens arbetsprogram har en gemensam inledning men är sedan
olika när det gäller detaljeringsnivå och disposition. Gemensamt är att man kartlägger
människans påverkan på vattenmiljöer inom olika områden i respektive vattendistrikt.
Det är SMHIs uppfattning att översikten för Västerhavets vattendistrikt ger bra information
om de väsentligaste vattenmiljöproblemen inom olika delar av distriktet. Problemen redovisas
systematiskt efter geografisk indelning, med ett avsnitt för kustvatten och ett antal avsnitt för
olika avrinningsområden i vattendistriktet. SMHI har uppfattningen att informationen har en
bra detaljeringsnivå för att ge en översiktlig information om de viktigaste problemen inom
olika delar av distriktet. För varje delområde finns det en tabell med bedömningar av olika
typer av mänsklig påverkan på vattenmiljöerna, inklusive påverkan på grundvatten.
Översikten ger enligt SMHIs bedömning en enhetlig information om de väsentligaste
vattenmiljöproblemen inom olika delar av distriktet.
SMHI noterar att det finns bedömningar av påverkan för Glomma som till stora delar ligger i
Norge. Det finns dock inget skrivet om hur samarbetet över riksgränsen sker. När det gäller
Klarälven nämns att vattnet i Norge är strömmande och forsande men i övrigt ingenting om
eventuell påverkan. Det framgår inte av samrådshandlingen hur information om eventuell
påverkan på vattnet på grund av aktiviteter på den norska sidan av riksgränsen kommer att
hanteras.
Direktör Bodil Aarhus Andrae har beslutat i detta ärende som beretts av Håkan Olsson.
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