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Till
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Att: Vattenmyndigheten
Samrådssvar Dnr 537-5058-14
Förslag på förvaltningsplan för Norra Östersjöns
vattendistrikt

En organisation som Friluftsfrämjandet, Region Mälardalen skulle kunna tyckas ha
begränsat intresse för denna remiss. Vatten har dock en mycket stor betydelse för de
av Friluftsfrämjandets många medlemmar som utnyttjar vattendistriktets avrinningsområde med tillhörande kustområden för friluftsliv. Verksamheter som direkt påverkas
av vattnets synliga kvalitet är bl.a. kanot- och kajak - paddling, fiske, bad och på
vintern skridskoåkning, både långfärds- och lokalt.
Tillgång till vatten i friluftsmiljön är en kvalitetsfaktor som är viktig och som uppskattas
högt av Friluftsfrämjare i Mälardalen. Rent vatten i de sjöar och vattendrag som vi
träffar på i våra vandringar och andra aktiviteter är ytterligare en plusfaktor.
Tillgång till stränder och goda möjligheter att sjösätta kanoter/ kajaker och tillgång till
badställen samt lämpliga fiskeställen är tecken på god friluftsmiljö.
I den omfattande barnverksamheten inom Friluftsfrämjandet, både i den lite mer fria
skogsmulleverksamheten och inom I Ur- och Skur-verksamheten (förskola och skola)
betyder vatten mycket för utbildningen, speciellt vatten av en sådan kvalitet att
representativ fauna och flora finns på plats i vattnet och i dess nära omgivning.

I den verksamhet som Friluftsfrämjandets medlemmar utövar spelar nedanstående
faktorer stor roll. Även om det troligen inte finns en enskild myndighet som har
ansvaret för alla dessa faktorer har Friluftsmiljörådet (FMR) ändå valt att redogöra för
dem i detta sammanhang, eftersom det i samrådshandlingarna framgår att
Vattenmyndigheten Norra Östersjön har samarbete med länsstyrelserna och
kommunerna.
Faktorerna är:
-

tillgång till rastplatser, stigar och bad

-

åtgärder för kanoting: ilägg, upptag, transporter
tillgänglighet i strandnära områden
informationsskyltar om natur- och kulturhistoriska platser

Avsnitt i Vattenmyndighetens omfattande remissunderlag som FMR funnit anledning
att läsa mer ingående och i viss utsträckning kommentera (med hänsyn till vårt
uppdrag, se bilaga) är framförallt följande:
Miljöproblem och påverkanskällor, speciellt avsnitten:
Konnektivitetsförändringar - FMR anser att de nämnda kulturhistoriska kopplingarna
bör få stor tyngd vid fortsatta åtgärder, så att kulturhistoriskt värdefulla miljöer
bibehålls.
Bebyggelse - FMR instämmer i beskrivningen av problembilden av den strandnära
exploateringen i Mälaren och även i skärgårdsområdena och finner det märkligt att det
inte finns en gemensam helhetssyn eller ett långsiktigt perspektiv i förvaltningen av
stränderna.
Klimatförändringar - FMR anser att framtida översvämningsrisker och informationen
om utsatta områden redan nu bör beaktas i samhällsplaneringen på ett tydligare sätt.

Åtgärder för bättre vatten, speciellt avsnittet:
Beslutade åtgärder ger fysiska åtgärder - FMR anser att i kunskapsuppbyggande
åtgärder torde även en utökad information om ”vad, när och hur” till brukarna av
vattnen i distriktets områden, typ Friluftsfrämjandet, vara önskvärd. En något ökad
betoning på den verksamhet som Friluftsfrämjandet bedriver skulle förmodligen vara
positiv för förståelsen av vidtagna åtgärder och betydelsen av myndigheternas arbete
med vattenfrågorna.
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