
 

 

Till Natur och vattenvårdsberedningen 

Eskilstuna kommun 

Ornitologiska klubben /OKE har tagit del av Förslag till Vattenplan för Eskilstuna 

kommun 2014-2021  dat. 2013-10-10  

Vi har från OKE följande kommentarer till den föreslagna vattenplanen. 

Vi uppskattar att kommunen var tidigt ute och redan 2006 upprättade en vattenplan som nu 

ska reviderats för att bli ännu bättre. OKE tycker att planen och givna riktlinjer och 

åtgärdsprogram är bra i förhållande till de regler som i dagsläget är rådande.  

Planen är uppbyggd kring miljömålen vilket vi välkomnar. Vattenplanen bör förhålla sig till 

till något som skulle kunna kallas naturligt tillstånd. Liksom för den ”gröna” naturvården bör 

även den ”blå” naturvården utgå från ett naturligt dynamiskt tillstånd . För att åstadkomma en 

”blå” naturvårdsplan måste enligt vårt förmenande regelverken som gäller vattnets väg i 

landskapet på många punkter anpassas och moderniseras till den markanvändning vi har idag 

och som vi kan förvänta oss i framtiden. Annars motverkas arbetet att uppfylla det viktiga 

miljömålet ”Rent vatten” och vatten som livsmedel med de stora sjöarnas funktion som 

uthålliga vattentäkter.  Att återskapa naturliga funktioner i vattnets väg i landskapet borde 

vara grunden i detta arbete. Med detta följer vinster i form av måluppfyllelse och möjligheter 

för vattenrening som ekosystemtjänst och möjligheter för fiskarter att vandra fram och åter 

inte enbart enkelriktat.                                                                                                                     

Vi efterfrågar därför en revision av lagar och regelverk för att uppnå satta miljömål och 

därmed samhällsnytta.                                                                                                      

Problem med sjögullet.                                                                                                                            

Vi föreslår att berörda kommuner gemensamt bekämpar arten i spridningskällan.                    

Resurshushållning.                                                                                                                        

De åtgärder och handlingsplaner som ger störst miljönytta bör prioriteras. Se både vatten och 

landskapet som resurser. Prioritera det som naturligt finns i form av våtmarker i första hand 

och anlägg naturhärmande anläggningar i andra hand.  

Vem ansvarar för att planen genomförs och hur har vi som remissorgan möjlighet att få insyn 

i detta arbete. 

För OKE 
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