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Naturskyddsföreningens arbete  
för havs- och vattenmiljö

• Rinnande vatten –
Vattenkraft

• Havsmiljön – Fisk och 
fiskemetoder + Ren 
båtbotten

• Lokal vattenmiljö –
Viva vatten



Rinnande vatten

• Många arter beroende av 
rinnande/forsande vatten

• Som vattenkraften bedrivs 
idag har den stor negativ 
påverkan på ekosystemen 
i rinnande vatten

• Vandringsvägar stängs av 
och områden torrläggs       
- t ex lax, öring och  
flodpärlmussla drabbas



Naturskyddsföreningen anser 
att….

• Det behövs ny lagstiftning för att minska 
vattenkraftens negativa miljöpåverkan 

• Tillstånd för vattenkraftverk bör bli 
tidsbegränsade – idag har de  flesta 
vattenkraftverken mycket gamla tillstånd eller 
saknar tillstånd 

• Små vattenkraftsverk som inte producerar så 
mycket el och gamla dammar som inte fyller 
någon funktion bör rivas ut



Havsmiljön

• Havet behöver en tuffare 
miljöpolitik!

• Övergödning, miljögifter 
och plast förorenar

• Överfiske och förstörelse 
av fiskens lekmiljöer hotar 
många viktiga fiskbestånd



Övergödning

• Övergödning leder till ökad 
algblomning och syrefria 
bottnar

• Jordbruket, trafik och avlopp 
de viktigaste källorna

• 10% av hushållen har 
enskilda avlopp – svarar för 
nästan lika mycket 
näringsutsläpp som alla 
reningsverk tillsammans 



Miljögifter 

• Fortfarande DDT och PCB 
i organismer från havet 
trots att gifterna förbjöds 
på 1970-talet

• TBT i giftig båtbottenfärg 
förbjuden sedan 1989

• Nyare miljögifter som t ex 
bromerade 
flamskyddsmedel, PEFAs
etc



Plast

• Plastskräp hamnar i havet  
– bryts ner i mindre och 
mindre bitar

• Mikroplast - från slitage av 
bildäck, konstgräsplaner, 
tvätt av syntetiska kläder, 
kosmetika etc

• 94% av stormfåglarna i en 
undersökning i Nordsjön 
innehöll bitar av plast



Naturskyddsföreningen anser 
att….

• Att bottentrålningen ska förbjudas

• Att gamla ineffektiva enskilda avlopp måste 
uppdateras

• Att återvinningen måste bli bättre så att mer 
plast samlas in och blir till nya produkter istället 
för att hamna i havet

• Att det ska finnas internationella regler mot 
farliga kemikalier och att EU måste gå före med 
stark kemikalielagstiftning



Viva vatten – lokal vattenmiljö

Viva vatten – ett projekt 
som fokuserar på lokala 
vattenmiljöfrågor, 
småskaliga åtgärder och 
lokalt engagemang



Åtgärder för att förbättra den 
lokala vattenmiljön

Vi vill:

• Öka det lokala 
engagemanget

• Inspirera till att agera 
lokalt

• Ge konkreta tips på 
åtgärder

• Lyfta goda exempel



Ökat engagemang för lokala 
vattenfrågor

Vi vill nå ut till:

• Naturskyddsföreningens 
lokala kretsar, 
Havsnätverk och 
Vattengrupper

• Vattenråd

• Lokala 
sportfiskeföreningar

• Allmänheten



Konkreta tips på enkla åtgärder

Faktablad:  

• Enkla, handfasta tips som 
ej kräver dyr teknik

• Vad får man/får man inte 
göra på egen hand?

• För olika vattenmiljöer –
sjö, hav & rinnande 
vatten

• Några exempel…



Skörda vass

• Vass fungerar som ett biologiskt filter

• Tar upp näring ur sedimentet och ur vattnet

• Slå vassen ovan/under ytan? När?

Illustration: Erik Kohlström



Kratta alger

• Sitter inte fast – går att 
ta upp med t ex en 
kratta

• Problem: kan innehålla 
mycket sand och salt 

• Förr i tiden använde 
man alger som 
jordförbättringsmedel

Illustration: Erik Kohlström



Anlägga en damm

• Alla Sveriges groddjur 
är fridlysta

• Fem arter är rödlistade

• För en liten damm i 
trädgården behövs inget 
tillstånd

• Grodor och salamandrar 
hittar dit själva

Illustration: Erik Kohlström



Bygga risvasar

• Gammal metod – för att 
gynna fisket

• Både lekplats, skydd för 
småfisk och smådjur (och 
lockar rovfisk)

• Olika typer – både på 
botten och flytande

• Ett enkelt sätt: lägga ut 
på isen och vänta till 
våren…

Illustration: Erik Kohlström



Bli artletare

• Många arter i sjöar, rinnande vatten och hav är allvarligt 
hotade

• Kunskapen bristfällig om vissa arter

• Rapportera arter och bidra till ökad kunskap och bättre 
skydd!



Bekämpa invasiva arter

• Främmande arter som 
hotar den biologiska 
mångfalden

• T ex jättebalsamin och 
sjögull

• Sprids för det mesta av 
människor

• Viktigt känna till riskerna!



Hävda strandskyddet

• Strandskydd sedan 1950

• Ej tillåtet att exploatera, 
bygga etc 100 meter ut+in
från stranden

• Uppluckrade regler sedan 
1/9-14. Kommunen kan ge 
dispens

• 2015 gav kommunerna i 
Stockholms län 846 
dispenser!



Gå med i/Starta ett vattenråd

• Vattenråd – samverkan mellan 
olika lokala intressenter

• Medlemmar kan vara kommuner, 
organisationer, företag, enskilda…

• Man kan söka medel från 
Vattenmyndigheten för att starta 
ett vattenråd

• Ingen formell beslutsrätt men kan 
få stort inflytande



Olika vattenmiljöfrågor i olika 
områden

• Stor variation i olika vattenmiljöer – lokalkännedom 
viktigt!

• Engagemang bland medlemmarna och allmänheten!

• Intresserade av att ordna en ”vattendag” 
eller starta en aktivitet – jag kan hjälpa till!

Mia.Svedang@naturskyddsforeningen.se

Tel: 076-3108175
https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/hav/viva-vatten

mailto:Mia.Svedang@naturskyddsforeningen.se
https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/hav/viva-vatten


TACK!
Mia.Svedäng@naturskyddsforeningen.se
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