Region Gotland

Miljöprogram

Ledningskontoret

Fokusområde 2
Vatten
Övergripande mål
•

Rent grundvatten, god status för ytvatten på hela Gotland och en
levande Östersjö.

Regionens miljömål för vatten i Vision 2025 är helt i linje med de nationella
miljökvalitetsmål som finns för vatten och hav 8. EU:s vattendirektiv och
havsmiljödirektiv är implementerade i svensk lag och bidrar till att nå.
miljökvalitetsmålen Giftfri miljö och Ett rikt växt- och djurliv.
Havsmiljön är en viktig global samarbetsfråga, men också en fråga där alla
måste bidra 9. Det behövs oerhört stora insatser på flera plan, särskilt när det
gäller Östersjön. Inte bara när det gäller utsläpp och teknik lokalt, utan
också i form av nationella styrmedel och skärpta internationella
överenskommelser.
Strategier

Region Gotland ska












Genomföra kommunala åtgärder i nationella åtgärdsprogram för grund-,
yt-, och havsvatten. Anta mål och tillföra resurser, så att arbete med
vatten och avloppsfrågor på Gotland är i nationell toppklass, för att
skydda Östersjön och det känsliga grundvattnet på Gotland.
Skydda Gotlands grundvatten, sjöar och vattendrag från
överutnyttjande. Värna skyddet av våtmarker. Skydda kustzonen mot
överexploatering. Minska utsläppen av miljögifter och närsalter som
kväve och fosfor.
Öka vattenfrågornas betydelse inom regionens översiktsplanering,
inklusive den kustvattenzon där staten och kommunerna har ett
gemensamt planeringsansvar.
Utveckla arbetet med vattenförsörjning och -kvalitet, hantering av
dagvatten och olika kretsloppslösningar som bidrar till vattenmålen.
Uppdra till nämnder och bolag att sätta mål för god vattenhushållning i
sina respektive verksamheter.
Tydligt ta ställning för de långsiktiga visionsmålen i målkonflikter kring
vatten.
Vara pådrivande i projekt som rör Östersjösamarbete samt aktivt söka
extern projektfinansiering.
Arbeta för att de ”blå” tillväxtfrågorna beaktas i
utvecklingssammanhang.

8. Främst Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och
skärgård samt Myllrande våtmarker.
9. Hållbarhetsprincip 2, s. 7
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