Planering av
åtgärder i vatten

Vatten är en förutsättning för allt liv. Alla människor berörs av
vatten och det finns ett stort engagemang för att bevara och
skydda vatten. Sverige och övriga EU-länder har gemensamt tagit
fram ett arbetssätt för att bevara och förbättra vattnets kvalitet.
Alla arbetar mot samma mål - att vi ska ha rent och levande
vatten. Detta är EG’s ramdirektiv för vatten vilket kallas för
vattenförvaltning i Sverige.

Ett verktyg för att nå bättre vatten
VISS är en databas som utvecklats av Vattenmyndigheterna och
Länsstyrelserna i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten.
VISS innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag,
grundvatten och kustvatten. För att lättare kunna visa vilka åtgärder som planeras eller som redan görs för att förbättra vattnets kvalitet, har ett nytt planeringsverktyg för åtgärder tagits fram i VISS.
Planeringsverktyget för åtgärder innehåller verksamheter som kalkning, fiskvård, miljöstöd, industrier, reningsverk och underlättar för
den som ska planera och prioritera ytterligare åtgärder.

Information om åtgärder som görs i vatten hittar du i VISS
•

Förbättringsbehov. Hur mycket bättre behöver vattnets kvalitet
bli innan det är bra. Till exempel hur många kilo fosfor skulle
det behövas tas bort från vattnet innan dess kvalitet är bra.

•

Åtgärder. Vilka åtgärder som görs, behöver göras eller kan
göras. Här finns även information om var åtgärden finns, vilka
vatten den berör, hur stor den är, kostnad och effekter samt
vilka miljömål som den berör.

•

Åtgärdsbibliotek – information om hur en åtgärd kan göras.
Här finns även information om hur mkt en åtgärd av den här
slaget kan kosta och vilka effekter den kan ha.

www.viss.lansstyrelsen.se

Så hittar du information om åtgärder i VISS
Informationen om åtgärder och förbättringsbehov kan hittas både
på vattets sida och via avancerad sökning – åtgärdshantering och
åtgärd eller förbättringsbehov. Informationen om åtgärder kan även
hittas via fliken Karta.
Åtgärdsbiblioteket hittas via avancerad sökning – åtgärdshantering
– åtgärdsbibliotek.

Har du frågor eller kommentarer på förbättringsbehov, åtgärder
eller biblioteket, så kan du få kontakt med rätt myndighet via
knappen ”Kontakta ansvarig myndighet” som finns på varje sida.
Du kan även vända dig till din länsstyrelse eller vattenmyndighet
om du har frågor och kommentarer.

Åtgärder i kartan
Du kan hitta alla åtgärder som finns i VISS via kartan också. Här
kan du se åtgärderna baserat på var de görs eller var de har effekt.
Du kan välja att se alla åtgärder eller bara åtgärder av en specifik
typ.

Så här gör du
•
•
•

•

Gå till fliken Karta, i lagerlistan till höger bockar du för Åtgärder och påverkan,
Klicka på den lilla vita triangeln till vänster om namnet. Nu ser
du fler kartor eller grupper av kartor som du kan välja bland.
Om du vill se alla åtgärder så klicka med höger musknapp på
antingen ”Åtgärder i VISS – Åtgärdsplatser” eller ”Åtgärder i
VISS – Effektplatser” och välj Visa Underlager.
Om du istället vill välja vilken/vilka typer av åtgärder du vill se
så bockar du i rutan vid det lagret och sedan klickar du på den
lilla vita triangeln så får du upp alla typer av åtgärder. Sedan
bockar du bara i de åtgärder du vill se.

