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Utredningen om minskad övergödning genom
stärkt lokalt åtgärdsarbete
M 2018:02

Utredning lämnar förslag om stärkt lokalt åtgärdsarbete mot
övergödning
I dag har Övergödningsutredningen överlämnat sitt betänkande till
regeringen. Utredningen föreslår bl.a. tre nya etappmål i
miljömålssystemet samt förslag om hur det lokala åtgärdsarbetet mot
övergödning ska kunna samordnas och stärkas. Syftet med
utredningens förslag är att fler fysiska åtgärder för att minska
övergödningen ska genomföras.
Utredningens uppdrag har varit att föreslå hur övergödningen av kustvatten,
sjöar och vattendrag effektivt kan minska genom stärkt lokalt åtgärdsarbete.
Utredningen har även haft i uppdrag att analysera förutsättningarna för
återföring av näringsämnen från kustvatten och sjöar i syfte att minska
övergödningen.
Trots en medvetenhet om övergödningsproblematiken och att många olika
åtgärder har genomförts, uppnår Sverige inte miljökvalitetsmålet Ingen
övergödning eller miljömålen i EU:s ramdirektiv för vatten. För att uppnå
nationella, EU-rättsliga och internationella mål behöver åtgärdsarbetet mot
näringsläckage till vattenmiljöer fortsätta och öka ytterligare. Fler fysiska
åtgärder behövs, som t.ex. rening av enskilda avlopp, effektivare
gödselanvändning, fler våtmarker och odling av blå fånggrödor.
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Vi har varit angelägna om att involvera så många aktörer som möjligt
med anknytning till övergödningsfrågan och lokalt åtgärdsarbete,
säger regeringens utredare Håkan Wåhlstedt. Syftet med detta har
varit att ta till vara på befintlig kunskap och befintliga erfarenheter
och att analysera, utveckla och överväga förslag i en såväl bred som
fördjupad dialog med berörda aktörer. Vi har upplevt att själva
utredningsprocessen, oavsett de förslag vi presenterar, har förstärkt
fokus på övergödningsproblematiken och alternativa lösningar, säger
Håkan Wåhlstedt.

Utredningen föreslår hur det lokala åtgärdsarbetet ska kunna samordnas för
att få till stånd fler åtgärder. Erfarenheter från genomförda projekt har visat
att en lokal samordningsfunktion fyller en viktig funktion. Utredningen
föreslår vidare att finansieringen av lokalt åtgärdsarbete förstärks genom att
anslaget till LOVA-projekt utökas.
För att främja anläggandet av fler våtmarker i jordbrukslandskapet föreslår
utredningen undantag från strandskydd och biotopskydd för våtmarker och
dammar som anläggs med syfte att minska den lokala övergödningen.
Utredningens förslag till nya etappmål handlar om att kustnära enskilda
avlopp med bristfällig rening ska vara åtgärdade senast 2030, att
användningen av mineralgödsel ska minska till 2030 och att fler våtmarker i
jordbruksmark ska anläggas.
Utredningen lämnar också förslag som ska göra det enklare att starta och
bedriva odling av blå fånggrödor som kan ta upp näringsämnen från hav och
sjöar.
Utredningens arbete har även visat att det finns ett behov av nya regler om
miljöhänsyn för hästhållare eftersom hästar är en betydande källa till
näringsläckage. Därför föreslås att regeringen tar fram nya
miljöbestämmelser för hästhållning.
Utredaren Håkan Wåhlstedt är tillgänglig för frågor per telefon fredagen den
28 februari kl. 13 – 15 på telefonnummer 070 – 664 33 50.
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