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Bakgrund 
Länsstyrelsen i Skåne har tagit fram ett förslag till nytt regionalt åtgärdsprogram för 
miljökvalitetsmålen 2012-2016. Höje å vattenråd lämnar här sina synpunkter på förslaget. 
 
Synpunkter 
Vattenrådet tycker det är väldigt bra att det nu tas fram nya regionala åtgärder för att försöka 
nå miljömålen eftersom flera av de gamla åtgärderna på olika sätt spelat ut sin roll. Bara 
arbetet med att ta fram det nya åtgärdsprogrammet är värdefullt eftersom det sätter de aktuella 
miljöproblemen i fokus. Det är även bra att åtgärderna görs tydligare med avseende på 
ansvarsfördelning och vad som förväntas av dem som är ansvariga. 
 
Vidare är det även bra att man förändrat systemet så att förutsättningarna för att uppnå målen 
ska finnas på plats, eftersom det, t ex för övergödningen, kan ta väldigt lång tid för miljön att 
återhämta sig även om det genomförts en rad åtgärder. 
 
Vattenrådet ser också mycket positivt på att åtgärder för att minska näringsläckage och 
utsläpp av miljögifter till vatten, behovet av planer för hantering av spillvatten, dagvatten och 
dricksvatten lyfts fram som prioriterade områden tillsammans med skydd för 
dricksvattentäkter och åtgärder för att hejda förlusten av biologisk mångfald. Vattenfrågan är 
en av de viktigaste frågorna för framtiden och i många avseende kopplad till klimatfrågan. 
 
De åtgärder som föreslås och som på ett eller annat sätt berör vatten är alla bra på ett eller 
annat sätt. Det är även positivt att vattenråden lyfts fram och pekas ut som aktörer av 
betydelse i arbetet med miljömålen. Vattenrådet menar att frågan om invasiva arter behöver 
finnas med i åtgärdsprogrammet. Problemet med invasiva arter är svårt att lösa och 
framtagande av en regional strategi för arbetet kan vara en lämplig första åtgärd.  
 
Höje å vattenråd saknar en uttalad åtgärd om skyddszoner längs vattendrag. Skyddszoner 
längs vattendrag är en mycket betydelsefull fråga framförallt för det jordbruksintensiva 
landskapet i sydvästra Skåne. Stråk av skyddszoner längs med vattendragen skulle fylla 
många syften. De skulle t ex bidra till att öka den biologiska mångfalden, fånga näringsämnen 
via minskad direkt ytavrinning, fungera som gröna spridningskorridorer, skydd för vilt, fåglar 
och pollinerande insekter, odling av biobränsle och främja rekreation. Sälgen har i detta 
sammanhang stort värde, både för miljön i allmänhet men också som en viktig faktor i 
lantbrukets pollinering på grund av sin tidiga blomning. 
En samhällsekonomisk analys av 5-10 m skyddszoner längs alla öppna vattendrag skulle 
mycket väl kunna visa sig vara en mycket kostnadseffektiv åtgärd med beaktande av dessa 



              

aspekter. Är skyddszonerna kostnadseffektiva i sig själva skulle den regionala rådigheten över 
denna åtgärd uppkomma oberoende vilka stöd lantbrukare får för skyddszonerna. 
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