
    

  

     





Vad är ett vattenråd? 

EU:s vattendirektiv är till för att skydda medlemsländernas 
vattenresurser. Under 2008 ska miljökvalitetsbedömningar, 
förvaltningsplaner och åtgärdsprogram tas fram för landets sjöar, 
vattendrag och kustvatten. År 2015 ska de festa vatten ha nått 
en god ekologisk status. 

Syfte: 
a Ett vattenråd ska skapa lokal delaktighet, engagemang och 

svara för den lokala förankringen/samverkan inom sitt vatten
område. 

a En lokal förankring ska ge bättre beslut och att det ska bli 
enklare att genomföra de åtgärder som behövs för att upp
fylla EU:s vattendirektiv. Förståelsen för nödvändiga åtgärder 
ökar. 

a Vattenrådet är ingen myndighet och rådet tar inte över 
ansvaret från de enskilda organisationer och verksamhets
utövare som deltar i rådet. 

Vattenrådet för Vänern ska: 
a … delta, granska och lämna synpunkter på kommande för

valtningsplaner, åtgärdsprogram och miljöövervakningspro
gram som rör Vänern 

a … vara en sammanhållande länk för information, idéutbyte 
och diskussioner med medlemmarna i Vattenrådet och med 
andra berörda parter 

a … vara en källa till information och aktivt sprida information 
till dem som berörs av vattenfrågorna för Vänern. 

Mer information 

a www.vanern.se 

a www.vattenportalen.se 

a www.vattenmyndigheterna.se 
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V E M A N V Ä N D E R V Ä N E R N ? 

Lidköping 
Götene 

Mariestad 

Gullspång 

Kristinehamn 
Skoghall 

Karlstad 

Säffle 

Åmål 

Mellerud 

Vänersborg Grästorp 

Vänern har många häckande fåglar och 
under våren och hösten rastar dess
utom många fyttfåglar vid sjön. Flera 
fågeltorn fnns vid sjön. 

Skog dominerar Vänerns tillrin
ningsområde. Drygt två tredjedelar 
av ytan täckas av skogsmark, varav 
nästa 70 procent av marken fnns i 
Värmland. Tillrinningsområdet har 
drygt 60 000 skogsägare. 

I Vänerns tillrinningsområde 
fnns ca 116 000 personer som 
har enskilda avlopp, vilket 
motsvara 18 procent av befolk
ningen i området. 

Fem större kemiska indu
strier och fem massa och 
pappersindustrier fnns vid 
Vänern 

Vänern har internationell sjöfart 
och fera industrier är beroende 
av sjötransporterna. 

Nästan 650 000 personer bor 
i tillrinningsområdet varav tre 
av fyra bor i tätort. 

Vänern och Göta älv för
sörjer drygt 800 000 män
niskor med dricksvatten. 
Vänerns vatten är av mycket 
god dricksvattenkvalitet. 

I Vänern fnns ett omfattande yrkes, 
sport och fritidsfske. Sammanlagt 
fnns drygt 70 licenserade yrkes
fskare och över 3 600 sport och 
fritidsfskare. 

I tillrinningsområdet fnns 
omkring 10 900 jordbruksfö
retag och mest jordbruk fnns 
i de södra delarna. Vänerns 
tillrinningsområde består av en 
sjättedel åker och betesmark. 

Vänerns vattennivå är 
reglerad. Vattenkraft 
utvinns ur Göta älv, som 
är landets största älv. 

Miljögifterna i Vänern har mins
kat och havsörnen har kom
mit tillbaka och häckar igen! I 
vattenförvaltningens arbetsupp
gifter ingår att förhindra att nya 
kemikalier ger nya miljökata
strofer som för havsörnen. 

Vänern har härligt badvatten 
och många badplatserm, vara 
ca 60 kommunala. 

Vänerskärgården har 
22 000 öar, holmar och 
skär. Antal fritidsbåtar i 
Vänern beräknas till ca 
16 000 större båtar samt 
ytterligare 5 000 båtar 
under sommaren. 
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