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• Sveriges största EU-projekt inom miljöområdet 
(ca 300 Mkr)

• Ett samarbete mellan myndigheter, kommuner, 
företag, forskare och vattenvårdsförbund

LIFE IP Rich Waters



Bioremed

Hjälmarens
Vattenvårdsförbund

Ecopelag

35 partners i projektet



• Fyra huvudteman: vattenplanering, övergödning, 
miljögifter och konnektivitet

• Syftar till att öka åtgärdstakten och bidra till att 
åtgärdsprogrammet uppfylls

LIFE IP Rich Waters



Vattenförvaltnings övergripande mål

• Skydda alla vatten

• Återställa ekosystemen i och kring vatten

• Minska föroreningar

• Förhindra försämring

• Garantera hållbar vattenanvändning
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Konnektivitet- Tre delprojekt

Foto: Hans Nordlander

• Strategier för fria vandringsvägar 
(Länsstyrelserna i Västmanland, 
Uppsala, Stockholm, Södermanland och 
Örebro)

• Faunapassager i stadsmiljö med hänsyn 
till känsliga kulturmiljöer (Mälarenergi 
och Västerås stad)

• Miljöanpassning av vattenkraftverk för 
att skydda hotade arter  (Mälarenergi)



Samarbete i fem delar mellan länsstyrelserna 
i distriktet (Norra Östersjöns vattendistrikt)

1. Intervjustudie för identifiering av nyckelfrågor 

2. GIS-skikt för överblick och ev. gemensamt 
prioriteringsarbete

3. Arbetssätt, arbetsmetoder och 
prioriteringsmodeller

4. Information och rådgivning till dammägare

5. Utredning/utvärdering av olika aspekter vid 
utrivning av dammar

Strategier för fria vandringsvägar, C15



• Från största till minsta 

• Flera intervjuade har kraftverk i flera län

•Tämligen enig grupp 

•Nationella prövningsplanen är central

Intervjustudien, 
branschen/vattenkraftägarna



•Alla tycker det är viktigt att Lst arbetar med 
frågan. Dock på rätt sätt…

• Lst behöver ”prata” med en röst

•Bolagen behandlas olika i olika län
”Man måste först tänka efter vilket län jag ska prata med så 
jag inte säger fel sak”

Branschen/vattenkraftägarna om 
länsstyrelserna



http://extra.lansstyrelsen.se/lifeiprichwaters/sv/publikationer/Pages/V
andringsvagar-for-fisk---skiljelinjer-och-samsyn.aspx

Rapporten i sin helhet finns på:

http://extra.lansstyrelsen.se/lifeiprichwaters/sv/publikationer/Pages/Vandringsvagar-for-fisk---skiljelinjer-och-samsyn.aspx


Faunapassager i stadsmiljö, Slottsbron, Västerås



Faunapassager i stadsmiljö, Falkenbergska
kvarnen, Västerås



Faunapassager vid vattenkraftverk för att gynna 
hotade arter, Rällsälv, Ljusnarsbergs kommun



Faunapassager vid vattenkraftverk för att gynna 
hotade arter, Östtuna, Köpings kommun



•Vandringshinder i stadsmiljö med 
beaktande av kulturmiljö

•Branschdag, vattenkraft, Rällsälven

•Kulturmiljö i vatten; seminarium/workshop

•Diverse andra aktiviteter; invigningar, 
inspirationsdagar mm

Planerade aktiviteter i projektet



Ta kontakt!

Jonas Berglind

Jonas.berglind@lansstyrelsen.se

010-224 92 27

Projektet söker samarbete, kompletterande 
projekt, erfarenhetsutbyte m.m.

mailto:Jonas.berglind@lansstyrelsen.se


www.richwaters.se

Frågor?


