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En vägvisare för bättre samarbete inom vattenförvaltningen
och förebyggande av översvämningsrisker i Torneälvens
vattendistrikt
Under hösten 2017 genomförde Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland,
Länsstyrelsen i Norrbotten och Finsk-svenska gränsälvskommissionen i samarbete
en enkätsundersökning i Torneälvens vattendistrikt för att få in synpunkter om
vattenförvaltning och hantering av översvämningsrisker. Enkäten var öppen för alla
och tillgänglig på internet. Vi fick totalt 136 svar.
I morgon på Världsvattendagen den 22 mars (World Water Day), initierad av FN år
1993, publiceras resultaten av undersökningen i rapporten som bifogas. Rapporten
finns även på Gränsälvkommissionens hemsida (både svensk och finsk version)
http://www.fsgk.se/Aktuellt.htm och www.srrjk.fi/Ajankohtaista

Mer information om vattenförvaltningsarbetet och utökad möjlighet
att påverka önskas
Enlig enkäten uppfattas största delen av vattenmiljöerna inom Torneälvens
vattendistrikt som naturliga eller något förändrade. De som svarat på enkäten har
intresse av att bibehålla områdets naturliga värden. Bebyggelse, markanvändning
och andra mänskliga aktiviteter identifieras som källor för påverkan och belastning på
vattnen. Enkätresultaten speglar myndigheternas uppfattning om miljötillståndet i
Torneälvens vattendistrikt.
Resultaten visar att även om det finns information om status och påverkan på
vattenmiljöerna, så är den svår att hitta. De svarande uttryckte också önskemål om
mer inflytande i beslut som rör vattenförvaltning.

Mer kunskap om att förbereda sig inför översvämningar efterfrågas
De som svarat var väl medvetna om översvämningsriskerna i området. Inga
betydande besvär har orsakats av översvämningar och majoriteten av de svarande
har inte heller gjort några insatser för att skydda sin egendom. Den vanligaste
olägenheten orsakad av översvämningar var översvämmade vägar. De viktigaste
åtgärderna ansågs vara förebyggande arbete och att ta hänsyn till
översvämningsrisker vid planering av markanvändning. Några svarande vill även ha
mer vägledning om att förbereda sig inför översvämningar och information om
försäkringsfrågor.
”Vi vill tacka alla som svarat på enkäten. Svaren har gett oss en bra vägvisare. Vi tar
fasta på att vi behöver utveckla tillgången till information tillsammans med berörda
myndigheter”, säger Virve Sallisalmi sekreterare i Finsk-Svenska
gränsälvskommissionen. ”Det är också viktigt att samråden kan utvecklas så att
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lokalbefolkningen känner möjlighet att delta med synpunkter och få svar.
Kommissionens roll är att främja samverkan mellan myndigheter och inom i
Torneälvens vattendistrikt.”

Dags att påverka vattenvårdsarbetet före maj
På svensk sida kan man ta del i ett samråd om vattenförvaltningen till den 30 april
2018. Samrådet i Bottenvikens vattendistrikt inkl. Torne älv omfattar förslag till
åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för nya prioriterade ämnen i ytvatten och
PFAS i grundvatten och reviderade miljökvalitetsnormer för särskilda förorenande
ämnen (koppar och zink) i ytvatten samt arbetsprogram med tidplan för samtliga
vattendistrikt.

Samrådsmaterial:
http://www.vattenmyndigheterna.se/sv/nyheter/2018/sidor/samradssynpunktervia-webbformular.aspx/
Synpunkter på samrådsdokumenten ska ha inkommit till respektive
vattenmyndighet senast den 30 april 2018.
Information om vattnets status i Sverige: http://viss.lansstyrelsen.se/
På Gränsälvskommissionens hemsida hittas länkar till både finskt och svenskt
samrådsmatieral: www.fsgk.se
World Water Day http://worldwaterday.org/
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