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Mörrumsåns vattenråds synpunkter gällande Blekinges regionala
vattenförsörjningsplan ”Vad behövs för en trygg dricksvattenförsörjning?
– Regional vattenförsörjningsplan för Blekinge län”
Bakgrund
Mörrumsåns vattenråd har fått möjlighet att yttra sig över Blekinges regionala
vattenförsörjningsplan ”Vad behövs för en trygg dricksvattenförsörjning? – Regional
vattenförsörjningsplan för Blekinge län”.
Blekinges regionala vattenförsörjningsplan har utarbetats för att säkerställa långsiktig tillgång
till vattenresurser för dricksvattenförsörjningen, i perspektiv av flera generationer. Länets
naturförutsättningar gör att tillgången till sötvattenresurser är begränsad. Redan idag finns
tydlig konkurrens om vatten i vissa områden och de pågående klimatförändringarna förstärker
problematiken. När det gäller flödet i Blekinges vattendrag är vi samtidigt helt beroende av
uppströms tillgångar i våra grannlän. Länsstyrelsen bedömer att med nuvarande
användningsmönster finns risk för vattenbrist i hela Blekinge på längre sikt. För att trygga den
långsiktiga dricksvattenförsörjningen krävs omsorgsfull planering. Viktiga vattenresurser
måste bevakas och skyddas i samhällsutvecklingen, så att inte framtida användning till
dricksvattenförsörjning äventyras. För att vattenresurserna ska räcka till krävs också bättre
hushållning med ökad sparsamhet och effektivisering av vattenanvändningen.
Mörrumsåns vattenråds yttrande
Mörrumsåns vattenråd ser positivt på att ett långsiktigt, strategiskt helhetsgrepp tas kring våra
vattenresurser. Dock i vattenförsörjningsplanen har Mörrumsån upp till och med Åsnen pekat
ut som dricksvattenresurs. Länsstyrelsen i Kronoberg har under en längre tid på grund av
vattenbrist tillämpat en undantagsregel i vattendomen och tappat mindre än vad som anges i
tappningsställaren för Åsnen. Detta för att långsiktig säkerställa att det finns tillräckligt med
vatten i Mörrumsån för laxen och laxöringen.
Mörrumsåns vattenråd ställer sig därför tveksamma till att ta ut vatten för kommunal
vattenförsörjning. Vid eventuellt uttag måste vattenbalansen noggrant beräknas och
utvärderas för att inte vattenflödet ska påverka åns naturvärden. Mörrumsåns vattenråd anser
att flödet i Mörrumsån är för känsligt för ytterligare flödespåverkan.
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