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Var med och bidra till arbetet med vattnets 

miljömål i Jönköpings län! 

REMISS AV ÅTGÄRDSPROGRAMMET VATTNETS MILJÖMÅL 2023–2027  

Länsstyrelsen har i samverkan med länets aktörer under år 2021 och 2022 arbetat fram ett 
förslag till åtgärdsprogrammet Vattnets miljömål 2023–2027. Det nya åtgärdsprogrammet 
ersätter tidigare program som gällde mellan åren 2017–2021.  
 
Nu ges länets aktörer möjlighet att lämna synpunkter på förslaget samt åta sig att 
genomföra åtgärder. Det är särskilt viktigt att aktörerna i remissvaren på ett tydligt sätt 
lyfter fram de åtgärder som aktören anser inte vara tillräckligt prioriterade för att ingå i 
programmet samt talar om vilka andra åtgärder med större effekt som borde ingå istället. 
 

FRÅGESTÄLLNINGAR SOM LÄNSSTYRELSEN SÄRSKILT VILL HA SYNPUNKTER PÅ 

1. Avser föreslagna ansvariga aktörer att genomföra de åtgärder som föreslås i remissen? 
Om inte, motivera gärna varför.  
 

2. Vilka åtgärder är inte tillräckligt högt prioriterade för att ingå i det slutliga programmet? 
 

3. Finns det andra åtgärder utöver de som ingår i remissen som bör ges högre prioritet 
och ingå i programmet? 

 

HÄR HITTAR DU REMISSEN 

Remissdokumentet finns att ladda ner på Länsstyrelsens hemsida Åtgärdsprogram inom 
miljömål | Länsstyrelsen Jönköping (lansstyrelsen.se).  
 

INFORMATIONSTILLFÄLLEN 

Under remissperioden kommer det arrangeras tre digitala informations-och dialogtillfällen i 
Skype där ni får information om framtagandeprocessen samt kan ställa frågor kring de 
föreslagna åtgärderna och hur ni lämnar era remissvar. 

▪ Samlat informationstillfälle för Vattnets och Hälsans miljömål 
8 april kl. 9.30-10.30, Länk till mötet 

mailto:jonkoping@lansstyrelsen.se
https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/miljo-och-vatten/miljomal/atgardsprogram-inom-miljomal.html
https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/miljo-och-vatten/miljomal/atgardsprogram-inom-miljomal.html
https://meet.lansstyrelsen.se/anne-catrin.almer/0JV4Z9ZG
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▪ Dialogtillfälle för Vattnets miljömål 
20 april kl. 13.30-15.00, Länk till mötet 

▪ Dialogtillfälle för Vattnets och Hälsans miljömål 
19 maj kl. 13.00-14.30, Länk till mötet 
 

SÅ HÄR SVARAR DU PÅ REMISSEN 

Länsstyrelsen önskar få remissvaren digitalt. Länsstyrelsen tillhandahåller en svarsfil i excel 
där alla synpunkter kan lämnas för att sedan mailas till Länsstyrelsen. Har du inte fått 
tillgång till svarsfilen hör av dig till Länsstyrelsen.  

Åtgärderna finns listade i excelfilen (flik 1, Svar Åtgärder) och Länsstyrelsen önskar att de 
remissinstanser som föreslås vara genomförare för respektive åtgärd lämnar tydliga svar på 
remissen så att det lätt går att avgöra vilka åtgärder som ni avser att genomföra. Övriga 
synpunkter på åtgärdsprogrammet kan också lämnas i excelfilen, (flik 2, Svar övriga frågor), 
eller i annat digitalt format.   

 

Svar önskas senast den 22 juni 2022 med e-post till Länsstyrelsen: 
jonkoping@lansstyrelsen.se. Ange beteckning 501-1905-2022 

 
 
Efter remissperiodens slut tas inkomna synpunkter omhand och åtgärdsprogrammet 
bearbetas för att sedan börja gälla den 1 januari 2023.  
 
Alla remissinstanser är mycket välkomna att kontakta Länsstyrelsen under remisstiden för 
att diskutera förslaget.  
 
Kontaktpersoner:  
 
Anne-Catrin Almér, 010-22 36 396, anne-catrin.almer@lansstyrelsen.se 
 
Lisa Karlsson, 010-22 36 454, lisa.f.karlsson@lansstyrelsen.se 
 
 
 

 
Helena Jonsson 
Landshövding 
 
 

 

  

https://meet.lansstyrelsen.se/lisa.f.karlsson/8RQ1D0L5
https://meet.lansstyrelsen.se/lisa.f.karlsson/Y062JY79
mailto:jonkoping@lansstyrelsen.se
mailto:anne-catrin.almer@lansstyrelsen.se
mailto:lisa.f.karlsson@lansstyrelsen.se
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Bakgrund 

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att i samverkan med länets aktörer utveckla regionala 
åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen. De miljökvalitetsmål som omfattas av 
åtgärdsprogrammet är främst Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar 
och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet.  
 
Länsstyrelsens uppdrag som helhet är att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle och att 
nationella mål för genomslag i samhället. I miljömålsarbetet har vi till uppgift att i bred 
samverkan utveckla och genomföra regionala åtgärdsprogram som tar sin utgångspunkt i 
länets förutsättningar.   
 

FÖRSLAGET I KORTHET 

Remissförslaget innehåller 36 åtgärder. De åtgärder som i det slutliga 
sammanställningsarbetet inte har prioriterats till detta program redovisas i en bilaga.  
Länsstyrelsen föreslås vara ansvarig genomförare för 20 åtgärder och kommunerna för 26. 
Övriga aktörer som är ansvariga för någon eller några åtgärder är Skogsstyrelsen, LRF, 
Södra, Region Jönköpings län och Trafikverket. 
 

FRAMTAGANDEPROCESSEN 

Arbetet med åtgärdsprogrammet inleddes med en workshop som hölls under våren 2021 
och som syftade till att identifiera de främsta utmaningarna kopplade till länets vatten. 
Under workshopen identifierades prioriterade områden inom vilka det krävs åtgärder och 
som vi har rådighet över i länet. Dessa sammanfattades i tre fokusområden som låg till 
grund för arbetsgruppernas indelning; Rent vatten, Naturliga vatten samt En säker 
vattenförsörjning och en hållbar vattenanvändning. Fokusområdena har varit utgångspunkt för 
arbetsgruppernas diskussioner. Fem arbetsgrupper, med representanter från femton olika 
aktörer i länet, har fokuserat på dagvatten (1), jord-och skogsbruk (2), skydd och fysisk 
påverkan (3), uppströmsarbete och reningsverk (4) samt vattenanvändning och 
vattenhushållning (5). Totalt har 35 personer från olika organisationer deltagit i 
framtagandet av förslagen.  
 
Åtgärdsprogrammet för vattnets miljömål har inte ambitionen att innefatta allt arbete för de 
berörda miljökvalitetsmålen i länet. Endast åtgärder som uppfyller något av följande 
kriterier ingår: (1) åtgärder som är länsövergripande eller gemensamma för två eller fler 
aktörer, (2) åtgärder där samordning är viktig för resultatet (3) åtgärder inom eftersatta 
områden, där stöd för lokala insatser behövs genom ett regionalt program. 
 

Vid uppföljning av åtgärdsprogrammet åtar sig Länsstyrelsen att i första hand följa upp 
genomförandet genom att årligen stämma av med berörda aktörer. För vissa åtgärder 
kommer också en uppföljning av effekt att ske. Om inte annat anges är tidplanen att 
åtgärderna ska genomföras under programperioden 2023–2027.  
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KOPPLING TILL VATTENFÖRVALTNINGEN 

Under år 2021 var vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2021-2027 på samråd. 
Åtgärdsförslagen i detta samråd har använts som underlag vid framtagandet av Vattnets 
miljömål. Målet har varit att åtgärdsprogrammen ska komplettera varandra. Det finns 
därför inga dubbletter i de två åtgärdsprogrammen. Vattenförvaltningens åtgärdsprogram är 
vid tid för utskick av remissen under överprövning av regeringen och har ännu inte trätt i 
kraft.   

 

ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSANS MILJÖMÅL 

Parallellt med framtagandet av åtgärdsprogrammet för Vattnets miljömål pågår även arbetet 
med att revidera åtgärdsprogrammet för Hälsans miljömål. Även det åtgärdsprogrammet 
kommer att gå ut på remiss under våren 2022. Dock skiljer sig svarstiderna åt. Vissa av 
åtgärderna i Vattnets miljömål har en stark koppling till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. 
Dessa åtgärder kan eventuellt efter remisserna flyttas över till Hälsans miljömål där Giftfri 
Miljö återfinns.  
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Sändlista 
 
 

Aneby kommun 
Eksjö kommun 
Gislaved kommun 
Gnosjö kommun 
Habo kommun 
Jönköping kommun 
Mullsjö kommun 
Nässjö kommun 
Sävsjö kommun 
Tranås kommun 
Vaggeryds kommun 
Vetlanda kommun 
Värnamo kommun 
Aneby Miljö & Vatten AB 
Eksjö Energi 
Gislaved Energi 
Habo Energi 
Jönköping Energi AB 
Mullsjö Energi & Miljö 
Nässjö Affärsverk 
Njudung Energi 
Vaggeryds Energi 

Värnamo Energi 
Region Jönköpings län 
Emåförbundet 
Hushållningssällskapet 
Havs-och vattenmyndigheten 
Jönköping läns museum  
Lantbrukarnas Riksförbund Jönköpings län 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Länsstyrelsen i Hallands län 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
Länsstyrelsen i Östergötlands län 
Miljösamverkan Jönköpings län  
Naturskyddsföreningen Jönköpings län 
Naturvårdsverket 
Skogsstyrelsen Jönköpings distrikt 
SGU  
Södra skogsägarna 
Trafikverket Region Syd 
Vattenmyndigheten Södra Östersjön 
Vattenmyndigheten Västerhavet 
Vätternvårdsförbundet 

 


