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Inledning 
År 2000 infördes Vattendirektivet (200/60/EG) i EU. Genom vattendirektivet fastslås en 

gemensam ram för unionens vattenpolitiska samarbete för att säkra en god vattenkvalitet i 

framtiden. Direktivet omfattar grundvattnet och alla typer av ytvatten, det vill säga sjöar, 

vattendrag och kustvatten. För att komma till rätta med brister i vattenmiljö och vattenkvalitet 

ska vattenarbetet utgå från naturens egna vattengränser, så kallade avrinningsområden. 

 

Medlemsländernas insatser ska bland annat  

 främja hållbar användning av vatten  

 förhindra att vattenekosystemen försämras  

 minska förorening av grundvattnet  

 minska utsläpp av farliga ämnen  

 minska effekterna av översvämningar och torka  

 underlätta arbetet med att uppnå internationella avtal om vatten (även hav).  

 

År 2004 infördes vattendirektivet i svensk lag genom miljöbalken, förordning (2004:660). I 

samband med införandet skapades Vattenmyndigheten för att samordna arbetet med att bevara 

och förbättra kvaliteten på våra vatten enligt direktivet. 

 

Åkerströmmens avrinningsområde är ett av områdena som Länsstyrelsen engagerat sig i att 

jobba aktivt med inom miljömålsprojektet ”Verktyg för ett renare vatten i Östersjön”. Urvalet 

baseras på följande: 

 Avrinningsområdet som helhet har dålig ekologisk status enligt vattenförvaltningen* 

 Mycket jordbruksmark, men även dagvattenproblematik kopplat till tätortsområden  

 Det är prioriterade områden för våtmarksanläggningar 

 Det finns intresserade kommuner och LRF är aktiva 

 Det är ett utpekat område enligt regeringsuppdraget ”Finn de områden som göder 

havet mest” 

 

Initiativ till samverkan växte successivt fram och under åren har flera studier och rapporter 

genomförts med bakgrund av Åkerströmmens vattenkvalitet som bland annat: 

 Tillståndet i Åkers Kanal - Undersökning - Sammanställning (Österåkers 

kommun1993) 

 Åkerströmmen - Vattenkvalitet och närsaltstransporter i ån (Länsstyrelsens rapport 

1993:10) 

 Ekoteknologisk dagvattenhantering i Åkersberga och rening av Åkers kanal - förstudie 

(KTH, Avdelningen för mark- och vattenresurser 1994) 

 Åkerströmmen – Recipientkontroll 1990-1994 (RUST VA-Projekt) 

 Åkerströmmen - Beskrivning, diagnos och recept för tillfrisknande (Erik Renman 

2010) 

 

Riksdagen beslutade år 1999 att om femton nationella miljökvalitetsmål för Sverige och år 

2005 antogs ett sextonde miljökvalitetsmål. Arbetet med att nå miljökvalitetsmålen utgör 

grunden för den nationella miljöpolitiken. För att nå målen bedrivs arbete på nationell nivå, 

likväl som på regional och lokal nivå av länsstyrelser och kommunerna. Samverkan är en del 

av kommunernas arbete med miljökvalitetsmålen.  
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Åkerströmmens Vattenvårdsamverken berör flera miljökvalitetsmål som Levande sjöar och 

vattendrag, Ingen övergödning, Ett rikt växt- och djurliv och Myllrande våtmarker.  

"Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska 

bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt 

landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som 

förutsättningar för friluftsliv värnas." 

 
* Föreskrifter och vägledningar från centrala myndigheter (t.ex. Naturvårdsverket och SGU) utgör vattenförvaltningen. 

Vision 

Vår vision är att skapa ett långsiktigt samarbete med alla berörda i Åkerströmmens 

avrinningsområde för en god vattenkvalitet och höga rekreationsvärden. Funktioner och 

värden kopplade till avrinningsområdet ska tryggas och stärkas i ett framtida klimat och med 

en ökad tillväxt. 

Huvudmålen i vattenvårdsamverkan 

1. Inom Åkerströmmens avrinningsområde har en permanent vattenvårdsamverkan 

etableras mellan kommuner och andra aktörer där erfarenhets- och kunskapsutbyte är 

centralt. 

2. Vattenvårdsamverkan ska förebygga att vattenekosystemen försämras och att 

näringsläckage och utsläpp av föroreningar till yt- och grundvatten minskar.  

3. Åkerströmmens vattenvårdsamverkan ska vara välkänt av boende, besökare och 

verksamma inom avrinningsområdet. 

 

Denna verksamhetsplan utgår från att den föreslagna plattformen för i Åkerströmmens 

Vattenvårdsamverkan. I plattformen listas förutom ovanstående vision och huvudmål även 

delmål under huvudmålen. Verksamhetsplanen lyfter fram specifika verksamheter för att nå 

vissa av dessa mål. Nedan föregås varje verksamhet av de huvudmål och delmål som styr 

verksamheten. 

Budget 2017 

Verksamhet Budget (kr/år) Intäkter (kr) Genomförande 

Provtagning (årlig) 78 000  2014-2020 

Österåker fakturerar enl. ök  78 000  

Vattendag/studiedag 20 000  2017 

Provtagning Hederviken 20 000   

Våtmark i jordbrukslandskapet  280 000   2017 

Åtgärder  407 000   

Medlemsavgift Österåker  150 000  

Medlemsavgift Vallentuna  150 000  

Medel kvar från 2015  150 000  

Medel kvar från 2016  277 000   

Summa kostnader och intäkter 805 000 805 000  
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Styrgruppsmöten 2017 

Under 2017 ska minst två styrgruppsmöten genomföras. Ett första möte ska ske i början av 

2017 inför Vattendagen och ett andra i slutet av året. Datum för nästkommande 

styrgruppsmöte bestäms vid föregående styrgruppsmöte.  
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Planerade Projekt, verksamheter och aktiviteter under 2017 

1. Fortsättning av återkommande provtagning.   

Huvudmål 

Mål 1: Inom Åkerströmmens avrinningsområde har en permanent vattenvårdsamverkan 

etablerats mellan kommuner och andra aktörer där erfarenhets- och kunskapsutbyte är 

centralt. 

 

Delmål 

Vattenvårdsamverkan främjar en långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv förvaltning av 

vatten. 

Bakgrund och tidigare genomförda åtgärder 

Ett gemensamt miljöprovtagningsprogram med Vallentuna och Österåkers kommuner och 

Roslagsvatten AB har utarbetats och upphandlats. Totalt åtta provpunkter fördelat på tre 

provtagningsprogram (vattenkemi 1, 2 och 3). Vattenkemi 1 bekostas av Vallentuna och 

Österåkers kommuner samt till viss del Norrtälje kommun. Vattenkemi 2 bekostas av 

Roslagsvatten AB och vattenkemi 3 bekostas av Österåkers kommun. Syftet är att få en lång 

tidsserie av provresultat som grund för att prioritera åtgärder samt utvärdera genomförda 

åtgärder riktade att minska närsaltsbelastningen i avrinningsområdet. Provtagningen förlängs 

4 gånger á 3 år. 

 

Under 2016 genomfördes utökad provtagning. Vid tre nya punkter togs prover under april och 

oktober till en kostnad på ca 20 000 kr. Under hösten analyserades provpunkter 1 -5 även på 

PAH till en kostnad av ca 3 000 kr.  Efter utvärdering av dessa utökade provtagningar ska det 

beslutas huruvida de utökade provtagningarna ska fortsätta i framtiden och eventuellt 

permanenteras i provtagningsplaner. 

Vad ska göras 2017? 

- De ordinära provtagningarna ska fortgå enligt provtagningsprogram under år 2017.  

 

- Den utökade provtagningen som genomfördes tillfälligt under 2016 ska utvärderas. 

Arbetsgruppen ska ta fram ett förslag för en provtagningsplan för tre nya 

provpunkterna. Planen ska löpa under tre år och kosta 20 000 kronor/år. Utkastet för 

provtagningsplanen ska presenteras vid på styrgruppsmöte i februari 2017. 

Kostnad  

Kostnaden för den ordinära provtagningsverksamheten i Åkerströmmens vattensamverkan är 

totalt 78 000 kr för år 2017. Kostnaden för provtagningen bekostas i olika delar av Österåkers, 

Vallentuna och Norrtälje kommun samt Roslagsvatten AB enligt överenskommelse.  

 

Kostnader för den utökade provtaggningsplanen bekostas av medlemsavgiften till samverkan. 

Preliminärt uppskattas kostnader till 20 000 kr för år 2017.  
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2. Informationsaktiviteter 

2.1 Återkommande informationsaktivitet: Vattendag   

Huvudmål 

Inom Åkerströmmens avrinningsområde har en permanent vattenvårdsamverkan etablerats 

mellan kommuner och andra aktörer där erfarenhets- och kunskapsutbyte är centralt. 

 

Vattenvårdsamverkan ska förebygga att vattenekosystemen försämras och att näringsläckage 

och utsläpp av föroreningar till yt- och grundvatten minskar.  

 

Åkerströmmens vattenvårdsamverkan ska vara välkänt av boende, besökare och verksamma 

inom avrinningsområdet. 

Bakgrund och tidigare genomförda åtgärder 

Vattendag har genomförts tidigare år men blev under 2016 inställt. Vattendagen har till syfte 

att vara kunskapshöjande och inspirerande och även stimulera till erfarenhetsutbyte mellan 

aktörer. Tjänstemän, politiker och medlemmar ur referensgruppen deltar.  

Vad ska göras 2017? 

- En vattendag med goda exempel planeras och ska genomföras i slutet av maj 2017. 

Tjänstemän, politiker, medlemmar ur referensgruppen, markägare och andra ska 

bjudas in. Fokus ska ligga på hästgårdar. Förslag på datum ska presenteras för 

styrgruppen på styrgruppsmötet i feburari 2017.  

Projektgrupp för Vattendagen 

Projektgruppens sammansättning ska diskuteras och beslutas på nästa arbetsgruppsmöte 

(tidigare kallat projektgruppsmöte) den 18e januari 2017. 

Kostnad 

Verksamheten kostar 20 000 kr, vilket bekostas av medlemsavgiften till samverkan. 

Därutöver tillkommer tjänstemannatid för planering av vattendag. 
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2.2 Fortlöpande informationsaktivitet - Hemsidan  

Huvudmål 

Mål 1: Inom Åkerströmmens avrinningsområde har en permanent vattenvårdsamverkan 

etablerats mellan kommuner och andra aktörer där erfarenhets- och kunskapsutbyte är 

centralt. 

 

Mål 2: Åkerströmmens vattenvårdsamverkan ska vara välkänt av boende, besökare och 

verksamma inom avrinningsområdet. 

 

Bakgrund och tidigare genomförda åtgärder 

En hemsida har funnits sedan några år tillbaka men är inte uppdaterad på länge. Ansvaret för 

uppdatering och skötsel av hemsidan är Vallentuna kommuns.  

Vad ska göras 2017? 

 

- Hemsidan ska uppdateras och revideras fortlöpande med relevant information om 

Åkerströmmens vattenvårdssamverkan i sin helhet, våra projekt och annat av intresse 

för inblandade aktörer och andra intressenter. 

 

- Vallentuna kommun miljöplanerare har huvudansvaret för hemsidan från och med 

23/11 2016. Dock ligger det på alla tjänstemän och andra intressenters ansvar att 

meddela om vad man vill att hemsidan faktiskt ska innehålla.  

Kostnad 

Kostnaden för hemsidan är endast de tjänstemannatimmar som läggs ned på arbetet under 

2017. Det finns ingen klar bild av hur många timmar det kommer att bli ännu.  
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2.3 Referensgruppsmöte 

 

Huvudmål 

Mål 1: Inom Åkerströmmens avrinningsområde har en permanent vattenvårdsamverkan 

etablerats mellan kommuner och andra aktörer där erfarenhets- och kunskapsutbyte är 

centralt. 

 

Mål 2: Åkerströmmens vattenvårdsamverkan ska vara välkänt av boende, besökare och 

verksamma inom avrinningsområdet. 

 

Bakgrund och tidigare genomförda åtgärder 

Fram till 2014 genomfördes två referensgruppsmöten per år.  

Vad ska göras 2017? 

- Ett referensgruppsmöte i Vallentuna kommun ska anordnas under oktober – 

november.   
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3. Åtgärder i jordbrukslandskapet 

3.1 Norrtälje Naturvårdsstiftelse Våtmarksprojekt   

Huvudmål 

Mål 2: Vattenvårdsamverkan ska förebygga att vattenekosystemen försämras och att 

näringsläckage och utsläpp av föroreningar till yt- och grundvatten minskar.  

 

Delmål 

1. Värden och funktioner i Åkerströmmens limniska miljöer bevaras och utvecklas för en 

ökad retention av näringsämnen och ökad biologisk mångfald. 

2. Belastning från enskilda avlopp och dagvatten inom Åkerströmmen till recipient skall 

minska. 

3. Belastning från lantbruk, skogsbruk och djurhållning inom Åkerströmmen till recipient ska 

minska. 

Bakgrund och åtgärder 

Inom avrinningsområdet finns flera markägare som visat ett intresse för att etablera en eller 

flera våtmarker. Det finns dock även kritiska röster emot detta bland vissa markägare.  

Åkerströmmens Vattenvårdsamverkan ska ha en stöttande roll vad det gäller information 

kring planering och anläggande av våtmarker. Åkerströmmens Vattenvårdssamverkan kan 

också fungera som finansieringsstöd för projekt inom samverkans avrinningsområde. 

 

Under 2016 har kontakt skett mellan Åkerströmmens Vattenvårdssamverkan, Norrtälje 

Naturvårdsstiftelse och Hushållningssällskapet. Norrtälje Naturvårdsstiftelse och 

Hushållningssällskapet är drivande i flera våtmarksprojekt inom Åkerströmmens 

avrinningsområde.  

 

Vad ska göras 2017? 

 

- Under år 2017 ska en samordning ske mellan kommunerna, intresserade markägare, 

Hushållningssällskapet och Norrtälje Naturvårdsstiftelse 

 

- Åkerströmmens Vattenvårdssamverkan ska ge ett finansiellt bidrag om 280 000 

kronor till Norrtälje Naturvårdsstiftelses för deras arbete att utreda och vidta åtgärder 

som har beslutats/planerats av styrgruppen för samverkan och med målet att förbättra 

vattenkvaliteten i avrinningsområdet 

 

 

Kostnad 

Kostnaden för detta projekt beräknas uppgå till 280 000 kr. Därutöver tillkommer 

tjänstemannatid.  
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3.2 Åkerströmmens vattenvårdssamverkans Åtgärdsbiblioteket 

Huvudmål 

Inom Åkerströmmens avrinningsområde har en permanent vattenvårdsamverkan etableras 

mellan kommuner och andra aktörer där erfarenhets- och kunskapsutbyte är centralt. 

 

Vattenvårdsamverkan ska förebygga att vattenekosystemen försämras och att näringsläckage 

och utsläpp av föroreningar till yt- och grundvatten minskar.  

 

Åkerströmmens vattenvårdsamverkan ska vara välkänt av boende, besökare och verksamma 

inom avrinningsområdet. 

 

Bakgrund och åtgärder 

Det finns visst material och tidigare arbeten som kan ligga som grund för att skapa ett 

åtgärdsbibliotek för Åkerströmmens vattenvårdssamverkan. I dagsläget, 2016, anser 

arbetsgruppen att det behövs en uppdaterad, samlad och prioriterande bild av vilka åtgärder 

som behövs och när.  

 

Vad ska göras 2017? 

- Åtgärdskatalog ska uppdateras. Katalogen ska delas in i genomförda och framtida 

åtgärder. Katalogen ska även innehålla kartor som visar både genomförda åtgärder 

samt framtida åtgärder. Framtida åtgärder ska tilldelas olika prioriteter.   

- Arbetsgruppen går genom utkastet som finns idag och gör en bedömning hur mycket 

tid det grävs för att uppdatera katalogen. Bedömningen redovisas vid styrgruppsmötet 

i februari.    

 

 

Kostnad 

Tjänstemannatimmar från tjänstemän. I budgeten finns det avsatt 407 000 kr, vilka helt eller 

delvis kan komma att användas till olika projekt, konsultarvoden eller likande efter beslut från 

styrgruppen.  
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4 Övriga åtgärder, projekt eller verksamheter 

Huvudmål 

Inom Åkerströmmens avrinningsområde har en permanent vattenvårdsamverkan etableras 

mellan kommuner och andra aktörer där erfarenhets- och kunskapsutbyte är centralt. 

 

Vattenvårdsamverkan ska förebygga att vattenekosystemen försämras och att näringsläckage 

och utsläpp av föroreningar till yt- och grundvatten minskar.  

 

Åkerströmmens vattenvårdsamverkan ska vara välkänt av boende, besökare och verksamma 

inom avrinningsområdet. 

 

Bakgrund 

Det finns ett utrymme kvar i budgeten, 407 000 kr, att genomföra andra aktiviter och åtgärder 

för under år 2017.  

 

Vad ska göras 2017? 

- Efter prioriterade åtgärder har identifierats ska en eller flera åtgärder påbörjas och/eller 

genomföras. Det kan tillexempel vara anläggandet av olika slags dammar, 

dikesrensningar, strukturkalkningar eller annat. 

 

Kostnad 

Tjänstemannatimmar från tjänstemän. I budgeten finns det avsatt 407 000 kr, vilka helt eller 

delvis kan komma att användas till olika projekt, konsultarvoden eller likande efter beslut från 

styrgruppen. 

 


