
Minskad övergödning 
genom samverkan, så 
ska Life IP Rich Waters 

bidra till konkreta 
resultat!

Johan Axnér Vattenvårdshandläggare

Miljöavdelningen, Länsstyrelsen i Västmanlands län



Fokus på god 
vattenkvalitet

LIFE IP Rich Waters är ett samarbete mellan myndigheter, 
kommuner, företag, forskare och vattenvårdsförbund – för 
våra gemensamma vatten. 

Foto: Hans Nordlander

Januari 2017- juni 2024
Budget: 30 miljoner euro
35 partnerorganisationer
Koordineras av Länsstyrelsen i 
Västmanland



Vi ska uppnå god vattenstatus!

Mål: ett mer effektivt arbete med att 
genomföra Åtgärdsprogrammet för 
Norra Östersjöns vattendistrikt.

 Påskynda arbetet med åtgärder 
för att nå god vattenstatus

 Konkreta insatser, 
kapacitetsutveckling, goda 
exempel, kunskapsspridning

 Nya initiativ och finansiering för 
att genomföra EUs 
vattendirektiv i hela Sverige



Delprojekt inom 5 tematiska områden

Övergripande koordinering, resultatspridning och 

projektövervakning 

Övergödning –

externa källor 
Övergödning –

interna källor 

Fysisk påverkan Miljögifter 
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 Styrmedel inom jordbruk

 Rådgivning inom jordbruk och 
hästverksamhet

 Kapacitetsutveckling för åtgärder inom 
avrinningsområden (Sagån, Kilaån, 
Hågaån)

 Beslutsstöd – rätt åtgärd på rätt plats

 Dagvattenrening

 Tre multifunktionella vattenparker

Aktion C5-C10 Minskad 
övergödning - jordbruk

Foto: Julmyra Horse Center



Nuvarande situation inom ett 
typiskt avrinningsområde 

 Sagåns

avrinningområde

 Miljötillstånd

 Miljöproblem

 Åtgärdsbeting



Vilka åtgärder behövs för 
god status?

 Åtgärder föreslagna i 
åtgärdsprogrammet för 
vatten
 Strukturkalkning

 Anläggande eller 
restaurering av våtmarker

 Anpassade skyddszoner

 Stallgödselåtgärder

 2-stegsdiken

 Skyddszoner

 Kalkfilterdiken



Kunskapen finns men 
genomförandet av åtgärder uteblir -

varför?

 Regelverket

 Finansiella styrmedel trubbiga och ineffektiva. 

 Svårt med local anpassning av en åtgärd. 
Lantbrukarnas intresse att genomföra åtgärder
minskar.

 Svårt att mäta fosfortransporten

 Beskrivs alla åtgärder i åtgärdsprogrammet? Eller 
finns det fler?



C.6 Gårdsvisa vattenplaner

Gårdsvisa vattenplaner

Julmyra Horse Center pilotgård näringsretention från en
hästgård

C.7 Kapacitetsuppbyggnad och planering av åtgärder på lokal 
nivå för att minska övergödningen

Objective

Bygga förtroende genom att skapa en arbetsmetod som ska
engagera, involvera och stötta genomförandet av lokalt
åtgärdsarbete

Minskad övergödning 
genom lokal samverkan



C6. Gårdsvisa vattenplaner –
Hur ska man involvera 

markägare?

 Vilken kunskap har vi idag?

 Riskområden för fosforläckage 
på åkermark

 Åtgärder som är win-win

 Kostnadseffektiva åtgärder

 Planering och samverkan på 
lokal nivå – nära åtgärdernas 
geografiska position!



 Lokal samverkan –
markägare, rådgivare, 
kommun(er) och
Länsstyrelse – Bottom up!

 Stötta och motivera

 Stark koppling till Greppa
Näringen

 Arbetsmetodik för
framtagande av gårdsvis
vattenplan

C.6 Gårdsvisa vattenplaner –
Hur ska man involvera markägare?  



C7 Handlingsplan Sagån

• Lokal förankring av 
åtgärder

• Workshop och 
Inspirationsdagar

• Underlag för 
tillståndsansökningar

• Stöttning i ansökning 
av EU-projekt mm




